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FÖRORD 
 
Detta är rapporten till det examensarbete som avslutar utbildningen Teknisk Design på 
Luleå Tekniska Universitet. Arbetet omfattar 30 poäng och uppdragsgivare för detta 
arbete har varit Primus AB. Primus AB är ett företag som tillverkar och säljer 
friluftsutrustning av alla dess slag och är kanske mest kända för sina friluftskök.  
 
Detta har varit ett mycket givande projekt som förutom att ge erfarenhet av ett skarpt 
projekt i samarbete med högskola och näringsliv gett inblick i en helt ny produktgenre. 
Friluftskök är ett ämne som engagerar den inbitne och kraven på kvalitet och 
funktionalitet är höga. Men det här projektet har även avsett att tillgodose behoven för 
den ovane användaren, friluftsliv ska vara enkelt och roligt för alla. Primus är ett gediget 
företag med lång erfarenhet inom produktutveckling och det har varit mycket intressant 
att få en inblick i hur deras utvecklingsarbete går till.   
 
Jag vill passa på att tacka de personer som har bidragit på olika sätt till detta 
examensarbete. Framför allt Anders Håkansson, min handledare på LTU och Erik 
Svartström, min handledare på Primus. Jag vill även tacka Urban Kihlström på Primus 
och alla som hjälpte till med användarundersökningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2010-08-09 
 
 
 
 
    
 
Jennie Wolgast 



 

SAMMANFATTNING 
 
Primus är ett företag som tillverkar och distribuerar produkter avsedda för friluftsliv och i 
deras produktsortiment ingår framför allt produkter som används till att värma, lysa och 
koka. De tillverkar olika typer av portabla kök, tält, pannlampor, termosar med mera. I 
det här arbetet gjordes en produktutveckling av ett av Primus kök, Eta-Express. Eta-
Express är ett relativt litet kök som är avsett att användas av en till två personer och det är 
även en del av en serie som heter just Eta-serien. Målgruppen som produkten avser är 
bred, köket ska tilltala i stort sett alla vuxna med någon form av friluftsintresse. 
Huvudsyftet med arbetet var att utveckla köket så att det blev mer användarvänligt.  
 
Arbetet är utfört med hjälp av systematisk problembehandling för att få ett så relevant 
och rättvisande resultat som möjligt. Vid projektets början fanns inget specifikt problem 
formulerat utan detta var även det en del i arbetet, att ta reda på vilka behov och problem 
som kunde tänkas finnas. Identifiering av kundbehov gjordes genom att en grupp 
människor fick testa köket i en användarundersökning. Detta för att ta reda på vilka 
åsikter som fanns om köket. Här kom det fram att ett enkelt handhavande, stabilitet, 
säkerhet och självinstruerande formgivning är viktigt. Att köket har liten volym och låg 
vikt är också saker som nämndes ofta. Utöver detta gjordes även en litteratursökning och 
en konkurrentanalys för att få en uppfattning om dagens marknad gällande liknande 
produkter.  
 
De delar som senare valdes att arbeta vidare med var handtaget, gasreglaget samt de stöd 
som kokkärlen vilar på. För att göra arbetet mer överskådligt formulerades och 
avgränsades problemet ytterligare inför fortsatt arbete. En krav- och önskemålslista 
gjordes och denna låg senare till grund för valet av de slutgiltiga lösningarna. Genom en 
funktions- och föremålsuppdelning tydliggjordes arbetet ytterligare och skisser togs fram 
för att illustrera konceptidéer till de olika delarna.  
 
När det gällde arbetet med kärlstöden och handtagen så valdes koncept genom att vikta 
koncepten mot de önskemål som specificerats. Gasreglagets slutgiltiga form bestämdes 
genom diskussion med uppdragsgivaren, Primus. Konceptet som valdes gällande handtag 
var en lösning som bestod i två handtag fästa i en led och genom att lyfta upp och vika 
ihop delarna bildar de en enhetlig handtagsform anpassad till den mänskliga handen. 
Kärlstöden som valet föll på var en lösning som bestod av tre likadana kärlstöd där ett av 
stöden har en fix position och två fälls ut, en liknande lösning som återfinns på dagens 
kök. Formen gjordes om och så även konstruktionens infästning mot köket. När det 
gällde gasreglaget var syftet att göra det tydligare för användaren vilket håll som 
medförde minskning respektive ökning av gasmängd. Detta löstes genom att utforma 
reglaget med tydligt lutande flänsar som ger användaren feedback om vilket håll som är 
vilket.  
 
Senare utvecklades de valda koncepten på detaljnivå, formmässigt och 
konstruktionsmässigt. Materialval gjordes för handtaget och slutligen visualiserades 
konceptet som en helhet genom en 3D-modell i cad-programmet NX, där även ritningar 
konstruerades.  



 

ABSTRACT 
 
Primus is a company which manufactures and distributes products suitable for outdoor 
life. The majority of their product range consists of products used for the aim, heating, 
lighting and boiling. Primus manufactures different types of portable kitchens, tents, head 
lamps, thermoses etcetera. This project is a product development of one of Primus’ 
kitchens, Eta-Express. Eta-Express is a relatively small kitchen meant to be used by one 
to two persons, also Eta-Express is part of a whole series of kitchens called the Eta-series. 
The target group for this product is wide, no actual limitations is made besides the fact 
that it is meant to appeal to everyone over the age of 20 with some kind of interest in 
outdoor life. The main purpose of this product development was to make it more user 
friendly.  
 
With the main idea of achieving a relevant and justifying result, a systematic method of 
product development was applied. No specific problem was stated at the starting-point of 
the project, this was part of the task, to find out if, and in that case what kind of problems 
and customer needs existed amongst the users. The customer needs were identified by 
letting a group of people test and evaluate the kitchen. Stability, safety, simplicity was a 
few of the needs frequently mentioned. Low weight and a compact design was also 
considered to be of importance. In addition a literature study and a bench-marking 
analysis was made in order of getting an idea of the existing market in terms of similar 
products.  
 
Three components of the kitchen was singled out for continued work, the handles, the gas 
regulator and the support-arms for cooking-vessels. Further more the problem was 
formulated and summarized once again in order of making the project more 
comprehensible and additional restrictions to the ones already stated was also made. At 
this point the work of sketching began for illustration purposes of different concept ideas. 
A table which specified desirable properties was made, each of them compared to one 
another in terms of importance. This list functioned as the basis of forthcoming concept 
selection of handles and support arms. The final shape of the gas regulator was a result of 
discussions with Primus.   
 
The concept finally chosen for the handles was a solution made by two handles joined 
together by a hinge. By turning and moving the handles towards each other they form a 
uniform shape designed to fit the human hand. The final design of the support arms 
consisted of three identical arms where one of the arms has a fix position and the other 
two slides into the right position during usage. As a next step the design of the arms was 
updated and so was the construction details. The main purpose with the task of 
developing the gas regulator was to make it clearer for the user in which direction to turn 
the handle for an increase respectively a decrease in gas flow. The solution to this 
problem consisted of a concept with generously tilted flanges.  
 
A detail construction was then made in terms of shape and construction. A material 
selection was made for the handles and finally the kitchen was visualized as a whole with 
a 3D- model and drawings in the software program NX. 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete har utförts för Primus AB och har bestått i att utveckla en av deras 
produkter, friluftsköket Eta-Express. Primus har funnits sedan 1892 och har som policy 
att erbjuda hållbara och pålitliga produkter för att värma, lysa och koka. Alla produkter är 
anpassade för utomhusaktiviteter. Primus utvecklar, tillverkar och distribuerar bland 
annat; kök, pannlampor, termosar, tält samt diverse tillbehör avsedda för matlagning. 
Primus har som mål att produkten ska överträffa kundens förväntningar. Det ska inte 
finnas några ”nonsens detaljer” det vill säga varje del av produkten ska vara noga uttänkt 
och uppfylla en viktig funktion. 
 

1.2 Bakgrund 
 
En av Primus senaste innovationer är Eta-serien som är en serie portabla kök i olika 
storlekar. Det som är utmärkande för Eta-serien är att de är kompakta och lätta samt att de 
är mycket miljövänliga på grund av dess höga verkningsgrad. Den minsta i serien, Eta-
Express är den produkt som behandlas i detta examensarbete. Produkten fungerar i 
dagsläget relativt bra men både funktionsmässigt och formmässigt finns det behov av 
utveckling av produkten för att göra den bättre anpassad för användaren.  
 

1.3 Syfte och Mål  
 
Syftet med projektet är att utveckla Primusköket Eta-Express på ett sätt som gör det i 
första hand mer användarvänligt för konsumenten. Köket skall med lätthet kunna 
användas i olika typer av miljöer och väderförhållanden. Primus produkter skall tåla hårt 
slitage och därmed ha en mycket lång livslängd, därför är syftet med projektet att utforma 
en mycket beständig produkt. Syftet är även att utveckla Eta-Express på ett sådant sätt att 
formgivningen känns mer attraktiv för användaren.  
 
Målet med projektet är att göra en produktutveckling av köket Eta-Express. Projektet 
förväntas behandla ett par eller flera av de delar som ingår i köket och utveckla dessa så 
att köket blir mer attraktivt och användarvänligt. Målet med projektet är att genom 
systematisk problembehandling utforma en uppdaterad version av köket som tilltalar 
målgruppen ifråga. Målet med projektet är också att skapa en bild av de behov som finns 
gällande köket och ta fram ett resultat som tillgodoser konstaterade behov och löser 
eventuell problematik som finns i dagens utförande av produkten, detta ska presenteras i 
form av en skriftlig rapport samt genom en visuell modell.  
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1.4 Avgränsningar och förutsättningar 
 
Vid projektets start preciserades de initiala avgränsningar som gäller för projektet. Dessa 
avgränsningar anger inte vilka ingående delar av produkten som ingår i 
produktutvecklingen (med undantag för gasbehållaren) utan bestäms senare i samband 
med problemundersökningsfasen och det beroende på vilket behov som finns av 
utveckling för varje specifik del. En förutsättning för arbetet var att ta fram 
formgivningsförslag som går i linje med Primus företagsidentitet, till exempel gällande 
färg, form och funktion. 
 
Följande avgränsningar gjordes vid projektets början:  
 

 Tiden till projektet avgränsas till 20 veckors studier heltid.  
 Hållfasthetsberäkningar kommer ej att utföras på någon av de ingående delarna 

som utvecklas.  
 Resultatet skall först och främst ses som ett konceptförslag, därför betraktas mått 

på ritningar som ungefärliga mått som med stor sannolikhet kan komma att ändras 
på grund av gällande lagstiftning inom området.  

 Ritningar innehåller endast dimensioner på delar (ej toleranser, ytfinhet etc.) 
 Materialval utförs endast på delar som har relevans för projektet. 
 Arbetet behandlar ej tillhörande gasbehållare.   

 

1.5 Användning 
  
Eta-Express är ett kök som är avsett att användas under vår, sommar och höst. Köket är 
inte avsett att användas vid vinterförhållanden. Det fungerar dåligt eller inte alls när 
temperaturen utomhus är under noll grader. Vidare är tanken att köket skall användas av 
en till två personer, på såväl korta dagsturer som längre exkursioner. Alla delar som hör 
till Eta-Express kan, när köket inte används, packas ner i kastrullen och på så sätt blir den 
totala volymen väldigt liten.  
 

1.6 Målgrupp Eta-Express 
 
Primus definierar själva målgruppen till produkten på följande sätt: 
”Den typiska kunden kan vara en man eller kvinna som är mellan 20 och 70 år gammal. 
Med andra ord, nästan alla med något slags friluftsintresse.”  
 
Köket skall alltså kunna användas av i stort sett vem som helst och det medför också krav 
på att köket skall vara enkelt för gemene man att använda. Produkten skall vara anpassad 
för såväl nybörjare som erfarna användare.  
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2 Teori 
 
I detta avsnitt presenteras den teori som har använts i projektet. Teorin som har legat till 
grund för arbetet är dels teori som rör produktområdet specifikt men också teori som rör 
arbetsmetoden generellt.  
 

2.1 Friluftskök  
 
Kök avsedda för utomhusbruk finns i många olika utföranden. Storleken och 
utformningen på köken varierar beroende på användningsområdet. Att köket håller låg 
vikt och liten volym kan för en användare vara det mest väsentliga medan det för en 
annan användare är viktigare att köket rymmer större mängd mat för tillagning. Vissa kök 
är avsedda att användas för längre exkursioner medan andra är avsedda för dagsutflykter.  
 
Gemensamt för alla de kök som finns på marknaden är att de består av ett antal delar som 
monteras vid användning. Ingående delar är kokkärl, brännare för bränsle, bränsle i någon 
form, någon typ av handtag samt stöd/ montering för kokkärl. Till en del kök medföljer 
vindskydd för att skydda bränslelågan och därmed spara bränsle och i stort sett alla 
dagens kök är utrustade med ett reglage som reglerar bränslelågan. När köket inte 
används ”packas det i sig själv” för att uppta så liten volym som möjligt. Delarna är ofta 
utformade på sådant vis att de får plats att packas i tillhörande kokkärl.  
 
Köken drivs av någon form av bränsle som medtages i separat behållare. Många av de 
kök som finns på marknaden idag fungerar med olika typer av bränslen. Vanliga bränslen 
är propangas, butangas eller någon form av blandning av propangas och butangas. Många 
av dagens kök kan också användas med olika typer av bränslen vid behov till exempel 
bensin, diesel, fotogen och t-sprit (www.primus.se).   
 
En sak som skiljer utförandet av köken väsentligt är hur bränslet är monterat. Köket kan 
antingen vara toppmonterat, det vill säga bränslet monteras direkt på brännarfoten och 
stöden och kokkärlen placeras ovanpå. Det andra alternativet är att ansluta bränslet till 
brännaren via en slang. Det toppmonterade köket tar mindre plats och innehåller färre 
delar medan det slangmonterade kan användas vid lägre temperaturer.  
 

2.2 Beskrivande semantik  
 
Semantik är en undergrupp till den bredare läran om semiotik. Semiotik är läran om 
tecken och teckensystem generellt och semantik är läran om teckens betydelse och 
mening. Det handlar om att utforma en produkt på ett sådant sätt att användaren förstår 
hur den ska användas, att kunna tolka de delar, skyltar, reglage etcetera så att den 
används på rätt sätt. Utformningen kan alltså anpassas på så sätt så att när vi ser en 
produkt eller en del av en produkt så förstår vi intuitivt hur den skall användas (Monö 
1995).  
 
I figur 1 nedan ses ett exempel hämtat ur boken Design for Product Understanding (Monö 
1995) och figuren visar ett reglage utformat på tre olika sätt. Det övre reglaget skvallrar 
inte alls om hur reglaget skall vridas för att ge utslag. Användaren kan vrida, trycka och 
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dra i alla riktningar. Figuren i mitten ger användaren en lite tydligare bild, på grund av att 
reglaget är format som en skiva indikeras vridfunktion. Dock kan det också tolkas som 
tryckfunktion. Det nedersta reglaget i bilden är räfflat, den räfflade ytan indikerar att det 
ger handen bra grepp och därför skall det vridas. För att förtydliga vilket håll det 
användaren skall vrida åt kan det markeras ännu tydligare genom att rikta räfflorna, detta 
ses längst ned i figuren (Monö 1995).  
 
Hur en sak används baseras alltså på erfarenhet och intuition från användarens sida. Med 
god utformning menas att produkten används på rätt sätt från början och att chanserna för 
användaren att använda produkten på ett felaktigt sätt minimeras.  
 

 
 Figur 1, olika utformning av reglage (Monö 1995) 

 

2.3 Gestaltlagar- lagen om symmetri 
 
Vi ordnar stimuli till helheter utifrån så kallade gestaltlagar. Instrument som funktionellt 
hör samman ska placeras nära varandra och placeringen bör följa goda gestaltprinciper 
(Danielsson 2001). Vid användning av en produkt kan det underlätta för användaren 
avsevärt om gestaltlagarna utnyttjas. Ett exempel på en gestaltlag är lagen om symmetri 
(se figur 2). Denna innebär att områden som avgränsas av symmetriska linjer uppfattas 
som enhetliga figurer (ibid). 
 
 

 
Figur 2, lagen om symmetri (Danielsson 2001) 
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2.4 Människa-maskin-modell  
 
För att en produkt skall vara enkel att användas måste den vara utformad på ett sådant sätt 
att den går att förstå sig på. Detta handlar om produktens användargränssnitt. Mats 
Danielsson (2001) definierar användargränssnitt som: de delar av ett tekniskt system som 
”kommunicerar” med användaren: skärmbilder, skyltar, markeringar, etiketter och 
reglage. Ett väl utformat användargränssnitt är utformat så att användaren med enkelhet 
förstår hur produkten skall användas. Systemet kan styras av knappar eller reglage och 
genom instrument och givare får användaren feedback om vilka processer som pågår.  
 
Vidare beskriver Danielsson vikten av att utforma användargränssnittet så att det blir 
tydligt för användaren hur produkten skall användas och vilket utslag olika styråtgärder 
ger. Hur mycket insyn som finns i det tekniska systemet är olika beroende på vilken 
produkt det handlar om. I vissa fall är produkten utformad så att instrument och givare är 
det enda som kommunicerar tillbaka till användaren, i andra fall går det att se och höra 
vilket utslag en viss åtgärd gav. En produkt kan alltså ha låg automationsgrad eller hög 
automationsgrad. I figur 3 ses en illustration hämtad ur boken Teknisk Psykologi 
(Danielsson 2001) som visar en människa-maskin-modell. Detaljer som gör användaren 
osäker bör undvikas, gränssnittet skall vara tydligt och inte ge falska ledtrådar eller vara 
inkonsekvent i sitt utformande.   
 

 
 

Figur 3, människa- maskin- modell (Danielsson 2001) 
 

2.5 Handgreppsergonomi 
 
Olika handredskaps storlek och form varierar enormt. De sträcker sig från de allra minsta 
till exempel en synål och penna upp till hammare, handborrmaskin, motorsåg etcetera. 
Det vanligaste felet med handverktygen är att handtaget (greppet) inte fyller ut hela 
handen (anläggningsytan är för liten), varför trycket i handen blir för stort (Hamrin och 
Nyberg 1995). I boken Human Factors in Engineering Design beskrivs problemen som 
kan uppstå när ett handverktyg orsakar koncentrerat tryck på vissa delar av handflatan. 
Detta leder till ökat tryck på nerver och blodkärl. Problemet kan avhjälpas genom att 
utforma redskap som följer den mänskliga handens form, då trycket fördelas på en större 
yta.  
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När ett handverktyg ska utformas är det flera saker som bör beaktas. Om det till exempel 
är en stor och tung produkt som ska lyftas måste handtaget dimensioneras därefter. Andra 
handverktyg kräver mer precision och greppet bör därför anpassas till detta, exempelvis 
greppet till en penna. I figuren nedan (figur 4, till vänster) ses exempel på olika typer av 
grepp till olika typer av handverktyg, där ses också tydligt att vissa produkter medger mer 
överföring av styrka medan andra medger precision. I figuren nedan (figur 4, till höger) 
illustreras styrkan som olika grepp ger. Fingertoppsgreppet ger allra minst styrka och 
handgreppet ger mest styrka då anläggningsytan är den största möjliga.  
 

 
Figur 4, olika typer av grepp (Hamrin och Nyberg 1995) 
 
Handtag bör också utformas så att handen har ett bra och ergonomiskt grepp som passar 
för kroppens anatomi. Ett sätt att göra detta är att böja handtaget på produkten. Principen 
är att handleden inte ska behöva böjas, istället böjs handtaget på produkten. I figur 5 ses 
ett exempel på hur handtag kan utformas för att ge handen ett rakt grepp, figuren är 
hämtad ur boken Human Factors in Engineering Design (Sanders and McCormick 1993).   
 

 
 

Figur 5, handtag, vinklat skaft (Sanders and McCormick 1993) 
 
I figur 6 ses en röntgenbild som illustrerar handens anatomi och hur greppet påverkas 
beroende av handtagets utformning. Studier har visat att handverktyg som medger att 
handleden positioneras i en rak linje mot underarmen förebygger skador vid framför allt 
långvarigt användande (Sanders and McCormick 1993).  
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Figur 6, röntgenbild handtagsgrepp (Sanders and McCormick 1993) 
 
I figur 7 ses en graf som visar handgreppets styrka beror av storleken på greppet, 
avståndet mellan axlarna. Greppstyrkan varierar beroende på handens storlek men av 
grafen kan dock utläsas att om avståndet ligger runt 70 till 80 millimeter så är 
kraftöverföringen god.  
 

 
 

Figur 7, greppstyrka som en funktion av greppstorlek  
(Sanders and McCormick 1993) 

 
Vid utformning av handverktyg bör de antropometriska måtten tas i beaktning. I figur 8 
ses dessa värden. Mittenkolumnen representerar en typ av medelvärde och i kolumnerna 
på sidorna ses värden för dimensionering för 5:e respektive 95:e percentilen.  
 

 
Figur 8, handens antropometri (www.ergonomics4school.com) 

 7

http://www.ergonomics4school.com/


 

2.6 Programvara- UGS NX 6.0  
 
NX 6.0 är ett designverktyg som tillverkas av Siemens PLM Software. NX är ett så kallat 
CAD-program (Computer Aided Design) och här kan modeller byggas med hjälp av 
kurvor. Programmet används med fördel inom produktutveckling för att illustrera koncept 
visuellt. Programmet används i första hand till solidmodellering men ytmodellering är 
också möjlig. I detta program ingår även en mängd olika applikationer som kan användas 
till att utvärdera en modell, till exempel ytor kan utvärderas och sammansatta delar kan 
simuleras i rörelse. Tvådimensionella ritningar kan även konstrueras med hjälp av 3D-
modellen som grund.  
 

2.7 Materialegenskaper  
 

Metaller  
 
Metaller innefattar en mängd olika grundämnen, alla med olika kvaliteter. Metaller som 
materialgrupp beskrivs i boken Materials Science and Engineering (Callister 2003). Här 
konstateras att metaller, jämfört med andra materialgrupper, generellt sett är hårda och 
styva (hög E-modul). De är även starka, det vill säga de flesta metaller har hög brottgräns 
och klarar av en stor pålagd kraft innan brott uppstår. Som ett resultat av det är de inte 
särskilt duktila. Vidare beskrivs metaller i boken Materials Science and Engineering att 
de kännetecknas av att de har hög densitet, leder elektricitet och är goda värmeledare. 
Alla metaller är inte dugliga att använda i konstruktionssammanhang. Ofta används 
legeringar och kanske mest vanligt är att använda järn- kol- legeringar av olika slag. På 
grund av den kemiska sammansättningen är alla metaller (med undantag från 
ädelmetaller) mer eller mindre känsliga för ärgning och korrosion. På grund av dess 
hårdhet och höga smälttemperaturer ställs höga krav vid tillverkning och formning. 
Jämfört med till exempel polymerer är metaller ett dyrare alternativ materialmässigt sett. 
Fördelen med metaller är att de är återvinningsbara och dessutom går att återvinna hur 
många gånger som helst.  
 

Polymera material  
 
Polymerer kännetecknas kanske främst av att de är lätta och i de flesta fall mycket 
duktila. De är inte så styva, det vill säga de har låg E-modul och klarar av relativt låga 
spänningar innan töjning uppkommer, med andra ord de har låg sträckgräns. En av de 
stora fördelarna med polymerer är att de är billiga (Wahlström, LTU). De är dessutom 
tacksamma att arbeta med då smälttemperaturerna ligger i ett avsevärt lägre spann om de 
jämförs med exempelvis metaller. Polymerer leder inte elektricitet och är även dåliga 
värmeledare (ibid). Alla polymerer är viskoelastiska, det betyder kortfattat att de kommer 
deformeras över tid om de utsätts för en konstant spänning. Detta beror på den kemiska 
strukturen, långa molekyler som i hög grad är intrasslade i varandra (Kompendium, 
Polymera Material, LTU).  
 
Polymera material kan delas upp i termoplaster och tvärbundna polymerer. Termoplaster 
kan vara antingen amorfa eller delkristallina. Till tvärbundna polymerer räknas 
gummimaterial och härdplaster (Wahlström, LTU). Uppdelningen bygger på skillnader i 
den kemiska strukturen och detta påverkar användaregenskaperna i stor grad. Ju högre 
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kristallinitet en polymer har desto mindre elastiskt kommer den bete sig innan 
smälttemperatur infaller (Kompendium, Polymera Material, LTU). Härdplaster är i regel 
relativt styva, styvheten ökar med ökad tvärbindningsgrad (ibid). Vidare kännetecknas 
gummimaterial av att de är mjuka i rumstemperatur. En viktig aspekt gällande härdplaster 
och gummimaterial är att de inte kan formas om utan förkolnar. Delkristallina och amorfa 
plaster kan däremot formas om. Det innebär alltså att alla polymerer inte är att föredra ur 
en miljösynpunkt.  
 

Keramer 
 
Keramer är en bred materialgrupp och består av allt från tegel till glas. Keramer som 
materialgrupp behandlas i boken Materials Science and Engineering (Callister 2003) och 
här beskrivs att de flesta keramer är en sammansättning av ett metalliskt och icke-
metalliskt element och dessa binder samman med kovalenta bindningar eller 
jonbindningar. Vidare kännetecknas keramer av att de i huvudsak är hårda och spröda. 
Vid rumstemperatur förekommer i stort sett aldrig någon elastisk deformation, det vill 
säga töjning. Brott uppstår istället direkt och detta brott är då av spröd karaktär. Vid 
temperaturer långt över rumstemperaturer kan en viss töjning, krypning infinna sig. När 
det gäller hårdhet är keramer den materialgrupp som är absolut hårdast. Vid uppkomst av 
inre sprickbildning medger den kemiska strukturen snabb spridning av sprickan och brott 
uppstår. Bättre motstånd mot brott ses om materialet utsätts för tryckkrafter än för 
dragkrafter. I övrigt är keramer korrosionsbeständiga och ej elektriskt ledande, inte heller 
värmeledande. Keramer är på det stora hela beständiga mot mycket höga temperaturer 
och klarar av hårda väder- och miljöförhållanden.  
 

2.8 Identifiering av kundbehov  
 
Istället för att göra en stor marknadsundersökning med enkäter och intervjuer som 
omfattar många kunder eller kundföretag, arbetar man ofta med fokusgrupper (Kotler, 
1997). Ulrich och Eppinger beskriver i boken Product Design and Development (1999) 
en metod som beskriver hur kundbehov kan identifieras på ett effektivt sätt. Målet med 
metoden är att se till att produkten är anpassad till de kundbehov som finns även hos den 
mest kritiska kunden. Det handlar även om att identifiera eventuella problem som finns 
hos produkten och att kartlägga dessa så att de kan ligga till grund för 
utvecklingsprocessen. Metoden går ut på att samla in information från användare och 
sedan tolka och översätta information och utlåtanden till konkreta behov. När detta är 
gjort bestäms det hur viktigt varje enskilt behov är för produkten ifråga.  
 
Dokumentation av det som kommer fram i undersökningen kan göras på olika sätt, några 
exempel på dokumentationsmetoder är ljudupptagningar, anteckningar, videoinspelningar 
eller stillbildsfoton. Fördelen med inspelningar är att ingen information går förlorad, dock 
blir det mycket material för den som gör undersökningen att skriva ut och gallra ur. 
Fördelen med att ta anteckningar kan vara att användaren blir mindre nervös än om det är 
en kamera eller bandspelare närvarande.   
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3 Metod  
 
Projektet har utförts med hjälp av systematisk produktutveckling. Ulrich och Eppinger 
beskriver i boken Product Design and Development (1999) att strukturerade metoder när 
det gäller produktutveckling som görs steg för steg är värdefulla av framför allt tre 
anledningar. För det första hjälper strukturerade metoder de som är involverade i och 
deltar i produktutvecklingsprocessen att få en förståelse för de beslut som tas och risken 
för att arbetet går framåt med beslut som alla inte är införstådda med minimeras. För det 
andra medför systematisk produktutveckling att inget viktigt innehåll och viktiga frågor 
försvinner längs vägen och glöms bort. För det tredje resulterar en strukturerad process i 
en bred självdokumentation. Denna kan användas vid framtida projekt och underlätta 
framtida beslut samt vara hjälpsamma för de som är nya inom området.   
 

3.1 Planering 
 
Planeringsfasen av ett projekt refereras ofta till som fas noll, denna fas föregår allt annat 
och görs innan själva produktutvecklingsprocessen startar (Ulrich och Eppinger 1999). 
Denna fas inkluderar en specifikation av syfte och mål med projektet, en 
projektbeskrivning samt vilka avgränsningar som görs. I planeringen ingår också en 
tidsplan där det beskrivs vilka aktiviteter som ingår i projektet samt hur mycket tid som 
avsätts för varje enskild aktivitet.  
 

3.2 Nulägesbeskrivning  
 
En nulägesbeskrivning kan användas för att få en överblick över arbetet och innebär att 
en detaljerad beskrivning av nuläget görs. Nulägesbeskrivningen kan ta upp vilka 
problem som finns i dagsläget och hur produkten fungerar och är utformad. En 
beskrivning av nuläget gör att det kommande utvecklingsarbetet blir tydligare, alla som är 
inblandade i projektet får en klar bild vad som finns i dagsläget och vad som eventuellt 
upplevs som problematiskt (Hamrin och Nyberg 1995).  
 

3.3 Informationsinsamling 
 
I stort sett alla produktutvecklingsprojekt behöver tillskott av information utifrån för att 
det ska bli ett bra resultat. Olika kategorier av information som insamlas innan (och 
under) ett projekt kan vara allmän information om problemet, brukar- och 
användarinformation, marknadsinformation och produktinformation (Hamrin och Nyberg 
1995). Litteratursökning, intervjuer och experiment är några exempel på metoder som 
kan användas för att insamla information (ibid).  
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3.3.1 Konkurrentanalys  
 
Enligt Ulrich och Eppinger (1999) bör man göra en marknadsundersökning av de 
produkter som är konkurrerande på marknaden för att ta reda på hur produkten kommer 
att stå sig och hur framgångsrik den kommer att bli. Arbetet blir en balans mellan de 
visioner och idéer som finns och hur verkligheten ser ut, vilka produkter som redan finns. 
Det gäller produkter inom företaget och även konkurrerande företags produkter. Liknande 
produkter väljs ut och utvärderas genom att sammanställa dessa i en tabell. 
Konkurrentanalysen kan bestå i att specifika egenskaper för varje utvärderad produkt 
betygssätts, den kan också vara mer generell och sammanfatta produktens utmärkande 
drag, positivt och negativt. När en konkurrentanalys genomförs finns det en risk med att 
läsa sig till information tillhandahållen av användaren själv, den som utvärderar bör 
basera sina uttalanden på egna tester och observationer (Ulrich och Eppinger 1999).  
 

3.3.2 Litteraturstudie  
 
För att få en bredare kunskap inom projektområdet kan en litteraturstudie göras. 
Information finns att tillgå i en mängd olika medier exempelvis läroböcker, 
forskningsrapporter, tidsskrifter, kataloger. Idag finns även mycket information att finna i 
olika databaser (Hamrin och Nyberg 1993). Vid en litteraturstudie är källkritik av största 
vikt och då kanske främst när det gäller just internetbaserade källor.  
  

3.3.3 Identifiering av kundbehov- användarundersökning 
 
Att undersöka hur en användare uppfattar en produkt kan göras på olika sätt. Intervjuer, 
fokusgrupper samt observationer av produkten under användning är tre vanliga metoder. I 
detta arbete har dessa tre kombinerats.  
 
Hur undersökningen görs anpassas till produkten ifråga och på samma sätt bör valet av de 
användare som kommer till tals anpassas till hur målgruppen är definierad. Intervjuer och 
fokusgrupper innebär samtal om produkten en och en eller i grupp. I en fokusgrupp väljs 
en eller flera representativa användargrupper ut och produkten diskuteras på ett fritt sätt 
utan alltför styrda frågor. 5-15 personer ingår i gruppen och en neutral moderator ser till 
att diskussionen håller sig till rätt område och att alla deltagare får förmedla sina åsikter. 
(Johannesson, Persson, Pettersson 2004).  
 
Observationer av produkten under användning innebär att användaren får testa produkten 
under observation och på så sätt identifieras kundbehoven (Ulrich och Eppinger 1999). 
De uttalanden som görs om produkten, åsikter information etcetera översätts sedan till 
kundbehov. Detta görs i en överskådlig lista och behoven grupperas i passande kategorier 
så att liknande behov återfinns på samma ställe. Behoven formuleras på ett sådant sätt att 
det uttrycker vad behovet är och vad som önskas av produkten. Behoven skall vara i stort 
sett direkt översatta från uttalandena och inte vara mer komplicerade än nödvändigt. 
Behoven rangordnas sedan hierarkiskt beroende på hur viktiga de är (Ulrich och Eppinger 
1999).  
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3.4 Problembestämning  
 
Problembestämning görs för att få en klar bild av vad som ska behandlas i arbetet och vad 
problemet i huvudsak består av. Det är en viktig balans att problemet formuleras så att det 
blir tydligt vad arbetet ska behandla men dock inte formuleras på ett sådant sätt att det 
begränsar arbetet och därmed möjliga lösningar (Hamrin och Nyberg 1993). Nedan 
beskrivs hur en problembestämning kan göras genom att dels avgränsa problemet samt 
genom att göra en problemformulering.   

3.4.1 Avgränsa problem  
 
Förutom att formulera problemet på det sättet som beskrivs ovan kan en avgränsning av 
problemet göras för att tydliggöra vem det berör och i vilken omgivning/ miljö problemet 
finns. Problemets omfattning och processgränser beskrivs även här (Hamrin och Nyberg 
1993).  
 

3.4.2 Formulera problem  
 
Enligt Ulrich och Eppinger (1999) är målet med att klargöra problemet att få en klar 
uppfattning av vad problemet innebär. När problemet är klarlagt kan det sedan delas upp i 
mindre underkategorier. Målbeskrivningen för projektet, kundbehoven och 
produktspecifikationer kan alla ligga som grund för detta (ibid).  
 
Enligt Hamrin och Nyberg (1993) innebär en problemformulering att:  
- Klargöra vad som egentligen är problemet. 
- Formulera det så kort och koncist som möjligt.  
- Vid divergenta problem eftersträva en formulering som befrämjar sökandet av många 
lösningar, det vill säga eftersträva ”kreativ frihet”. 
 

3.5 Problemundersökning 
 
Problemundersökningsfasen syftar till att bringa ytterligare klarhet i vad problemet består 
i. Här specificeras också vad som önskas av produkten och vilka krav som ställs på 
denna. Utöver att lista önskvärda kriterier görs även en bedömning av vikten av varje 
enskilt kriterium. Genom att på ett tydligt sätt precisera detta underlättas det senare 
arbetet med problemlösning. De metoder som använts i arbetet presenteras nedan.  
 

3.5.1 Föremålsuppdelning 
 
Om ett lösningsalternativ är känt sedan tidigare eller huvuddragen i en kommande 
lösning kan förutses kan man göra en uppdelning av beståndsdelar (delobjekt) (Hamrin 
och Nyberg 1993). Här görs alltså en lista över de delar som ingår i produkten och 
eventuellt underkategorier till varje del. Denna metod är lämplig att använda när ingående 
delar inte är oöverskådligt många till antalet och när arbetet  alltså antas landa i en 
liknande konstruktion där produkten är uppbyggd på ungefär liknande sätt med liknande 
beståndsdelar. Hamrin och Nyberg (1993) beskriver att arbetet kan tänkas bli kreativt 
hindrande om objektet delas upp i för många delobjekt och på en för överdriven 
detaljnivå.  
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3.5.2 Funktionsuppdelning 
 
I en funktionsuppdelning listas de olika aktiviteter som en produkt är tänkt att utföra. I 
funktionsuppdelningen listas tre olika grupper av funktioner, huvudfunktioner, 
stödfunktioner och delfunktioner. Huvudfunktioner är, precis som det låter, de funktioner 
som är mest centrala och av störst vikt för produkten. Stödfunktioner är sådana som 
underlättar användning men som inte är nödvändiga för att produkten skall fungera. Till 
vissa produkter kan delfunktioner anges, med det menas olika funktioner som 
tillsammans bildar en huvudfunktion. Genom att lista funktioner tydliggörs vilka 
funktioner som produkten förväntas kunna utföra och även då vilken del av produkten 
som utför vad. Funktionsuppdelningen kan hjälpa till med att tydliggöra om det är någon 
funktion som önskas eller saknas eller om produkten kan utformas på ett annorlunda sätt 
och ändå tillhandahålla samma funktionalitet (Hamrin och Nyberg 1993). 
 

3.5.3 Krav och Önskemålsspecifikation 
 
Krav och önskemål listas med sortering i olika egenskapsområden eller 
huvudkännetecken (Pahl Beitz 2005). Detta för att få en så överskådlig struktur på krav/ 
önskemål som möjligt. ”Avsikten med en lista av detta slag är att den skall ge, den som 
har formulerat kriterierna, associationer om de egenskaper den tilltänkta produkten skall 
ha” (ibid). I specifikationen markeras vad som är krav och vad som är önskemål och en 
utförlig sådan lista kan ligga som god grund till fortsatt produktutvecklingsarbete. Med 
hjälp av specifikationen kan koncept viktas mot varandra.  
 

3.5.4 Kriterieviktning  
 
Olika kriterier/ produktegenskaper som anses vara av betydelse för produkten kan viktas 
mot varandra. På så sätt rangordnas kriterierna i hur viktiga de är för produkten och 
ändamålet. Kriterieviktning beskrivs i kompendiet Produktutformning (Hamrin och 
Nyberg 1993) på följande vis:  
 
- Kriterierna tilldelas en bokstavsbeteckning 
- Kriterierna jämförs parvis och ges poäng:  

0. Mindre viktig 
1. Lika viktiga 
2. Mer viktig 

 
- Poängen adderas lodrätt och minustecken sätts framför summan 
- Poängen adderas vågrätt med hänsyn till siffrornas tecken och korrektionsfaktorn. 
Korrektionsfaktorn består av ojämna tal i fallande ordning, 1, 3, 5, 7 och så vidare.  
- Kontrollera att ∑pi = n2 där n= antal kriterier  
- Beräkna respektive viktfaktor ki = Pi / ∑pi  och kontrollera att ∑ki = 1,00  
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3.6 Problemlösning 
 
Problemlösningsfasen innebär dels att söka lösningar på problemet som konstaterats, 
antingen som en helhet eller i form av dellösningar. Dels innebär det att utvärdera, 
bedöma och välja lösning att arbeta vidare med.  
 

3.6.1 Konceptgenerering  
 
Ulrich och Eppinger beskriver i boken Product Design and Development att koncept som 
presenteras initialt i en konceptgenereringsfas bör ge en ungefärlig beskrivning av hur 
konceptet fungerar på dels det tekniska planet men också hur det är formgivet. Vidare 
beskrivs att koncept ofta genereras i form av en enklare 3D-modell eller i form av skisser 
samt en enklare beskrivning av hur det fungerar. Det tidigare arbetet med konstaterade 
kundbehov etc. ligger till grund för konceptgenereringen. Resultatet av en god 
konceptgenerering bör inge känslan av att alla alternativ har undersökts. Genom att 
generera många olika koncept minimeras också risken av att i ett senare skede av 
utvecklingsprocessen upptäcka lösningar som kanske skulle varit bättre lämpade.  
 
Konceptgenerering kan göras enligt många olika metoder, brainstorming är en metod som 
går ut på att generera så mycket olika idéer som möjligt, idékvantitet går före idékvalitet 
(Hamrin och Nyberg 1993). Inga idéer förkastas eller kritiseras vid en brainstorming och 
alla typer av idéer är välkomna och önskvärda, de kan fungera som inspiration till vidare 
arbete eller kombineras ihop med andra idéer i ett senare stadium till en fullgod lösning 
(ibid). Brainstorming kan tillämpas individuellt men även i grupp. 
 

3.6.2 Konceptval 
 
Det slutgiltiga valet av koncept kan göras på olika sätt. Det kan göras internt inom 
produktutvecklingsgruppen, intuitivt eller på ett metodiskt sätt. Det kan också göras 
externt i samspråk med kunden eller uppdragsgivaren. (Ulrich Eppinger 1999).  
 

Kriterieviktmetoden 
 
Att välja ut ett koncept på ett metodiskt sätt kan göras genom att vikta de olika koncepten 
mot varandra enligt kriterieviktmetoden. Metoden går ut på att varje koncept bedöms i 
hur bra det uppfyller tidigare listade funktionskriterier (se kriterieviktning). De koncept 
som har valts ut listas och jämförs i tur och ordning med varje kriterium. En bedömning 
görs hur väl konceptet uppfyller varje egenskap, detta genom att tilldela en poäng mellan 
noll till tre.   
 
0 = Lösningen uppfyller inte funktionen 
1 = Lösningen uppfyller funktionen dåligt 
2= Lösningen uppfyller funktionen tämligen väl  
3 = Lösningen uppfyller funktionen bra 
 
Därefter multipliceras denna poäng med viktkoefficienterna för de olika kriterierna. Varje 
delsumma adderas vågrätt och konceptet får en slutpoäng.  
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Detektering av svaga punkter 
 
När koncepten har viktats i kriterieviktningen kan utfallet vara så att två eller flera 
koncept har en liknande eller rentav samma poäng. Då kan det en svagpunktsanalys 
användas för att se vilket koncept som är bäst lämpat. Detektering av svaga punkter görs 
genom att en värdeprofil ställs upp. Där ställs koncepten mot varandra i ett diagram.  
 
Konceptens samlade poäng illustreras i form av staplar, där längden på stapeln 
representerar given poäng i kriterieviktningen och bredden på stapeln representerar viktad 
poäng för var och ett av kriterierna. Genom att analysera/ mäta tomrummen kan ett 
slutgiltigt koncept väljas ut, det som har minst svaga punkter av vikt.  
 

3.6.3 Materialval enligt kravprofilmetoden  
 
Kravprofilmetoden går ut på att systematiskt sortera bort material utifrån krav som ställs 
upp, detta tills ett återstående material finns kvar och helt enkelt väljs som 
konstruktionsmaterial. Kravprofilmetoden sammanfattas nedan som beskriven i 
kompendiet Materialvalsmetodik (Vourinen, 2001). Som ett första steg definieras de krav 
som finns och dessa ställs upp i en kravprofil. Dessa sorteras till passande underkategori; 
funktionskrav, miljökrav eller tillverkningskrav. Dessa kan i sin tur delas upp i mindre 
underkategorier.  
 
Som nästa steg görs en grovsållning och i detta steg kan oftast större materialgrupper 
sorteras bort. Här beaktas alltså de krav som finns och dessa jämförs med 
materialtabeller. Vidare beaktas konstruktionens utformning och tillverkningsmetoder. 
Materialet som väljs ut måste vara möjligt att dimensionera efter konstruktionens form 
och olika material kräver olika tillverkningsmetoder, därför bör man beakta vilka resurser 
som finns och vilken seriestorlek som är tilltänkt.  
 
Nästa steg är att upprätta en egenskapsprofil, här utvärderas återstående material utifrån 
kravprofilen som tidigare gjorts. Ett sorterande materialval görs, det vill säga de material 
som inte uppfyller kraven sorteras bort. Slutligen görs ett optimerande materialval, om 
flera material visar sig vara lämpliga för ändamålet jämförs dessa och det bäst lämpade 
väljs ut.  
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4 Genomförande 
 
Arbetet har utförts med hjälp av systematisk problembehandling och då enligt ovan 
beskrivna metoder. Arbetet inleddes av en planeringsfas och en nulägesbeskrivning. 
Relevant information samlades in för projektet och därefter gick arbetet vidare med 
problembestämning, problemundersökning samt problemlösning. I detta kapitel redovisas 
genomförandet och resultaten av varje enskilt moment.    

4.1 Planering 
 
För att få en översikt hur projektet skulle se ut gjordes en projektplanering (se bilaga I). I 
planeringen ingår en beskrivning av de moment som skall ingå i projektet. Dessutom 
gjordes ett ganttschema där tiden för projektet angavs och då även uppdelningen av tid 
kring varje enskilt moment (se bilaga II). I projektplanen återfinns en beskrivning av 
arbetet med tillhörande syfte, mål, avgränsningar men också en översikt i form av hur 
strukturen på arbetet skulle komma att läggas upp.  
 

4.2 Nulägesbeskrivning Eta-Express 
 
Eta-Express är ett kök som monteras direkt på 
gasbehållaren. Brännaren är gängad i nederkant 
och skruvas fast i gasbehållaren. Ett medföljande 
vindskydd monteras genom att det hängs på 
kärlstöden som finns på brännaren. En kastrull 
som rymmer 1 liter medföljer. Köket ses i sin 
helhet i figur 9. Högst upp ses den medföljande 
stekpannan som även fungerar som lock då den 
vänds upp och ner. Till höger i figur 9 ses köket i 
nermonterad och hoppackad form. Alla delar, 
inklusive gasbehållare får plats att packas inuti 
kokkärlet, stekpannan läggs ovanpå och 
produkten läggs i en medföljande nätpåse för att 
hålla allting på plats.     Figur 9, köket i sin helhet 
 
På både kastrull och stekpanna finns fällbara handtag fastmonterade. Figur 10 visar 
respektive handtag i utfällt och infällt läge. Stekpannans handtag har två lägen; infällt 
(mittenbilden figur 10) och utfällt (vänstra bilden, figur 10). När det är infällt ligger det 
mot kastrullen och vid användning fälls det ut och då 180o runt sin egen axel. Kastrullens 
handtag löper fritt och kan ställas i vilken vinkel som helst relativt varandra. När 
handtaget inte används ligger det mot kastrullen så som ses i mittenfiguren, figur 10.  
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Figur 10, från vänster: handtag stekpanna utfällt läge, handtag infällda, handtag kastrull 
utfällt läge 
 
 
I figur 11 ses olika detaljer på köket. Bild nummer ett visar vindskyddet. Två lite större 
hål som används för upphängning, ett flertal mindre luftintag och längst ner urtag för att 
passa brännaren. Bild nummer två visar kastrullen (fotad underifrån). Här ses den 
värmeledare som är monterad i en ring runt kastrullen. Denna ökar verkningsgraden 
genom att absorbera värme som strålar ut mot kanterna och leda värme till kastrullen. 
Bild nummer tre och fyra visar gasbehållare respektive gasreglaget.  
 

 
 Figur 11, från vänster: vindskydd, kastrull, gasbehållare, gasreglage 
 
Brännaren skruvas på direkt på gasbehållaren och ses till höger (figur 11). Tre stycken 
stödarmar är fästa på brännaren som utgör underlag för kokkärl (figur 12). På brännaren 
sitter även ett gasreglage som just reglerar storleken på gaslågan. På brännaren finns även 
en inbyggd piezo-tändare som tänds genom att trycka på den lilla metallspaken som ses 
på sidan i figur 12 till höger. 
 

 
Figur 12, till vänster brännare med armar utfällda, till  
höger brännare med armar infällda 
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Till produkten medföljer även en nätpåse som används till att packa ner köket i då det 
inte används (figur 13). Påsen försluts med en dragsko. Även till brännaren medföljer en 
påse som har till funktion att skydda kokkärlens insida från slitage. Denna är gjord i ett 
kraftigare material och försluts även den med en dragsko. 
 

 
Figur 13, förvaringspåsar 

 
 
Eta-Express är en del av en serie kök, Eta-serien. Eta-Express är det minsta  
köket i serien. I figur 14 ses de andra produkter som ingår i samma serie 
 

 
Figur 14, Eta-serien  
 

4.3 Informationsinsamling 
 
Information insamlades på olika sätt genom olika typer av källor. Tryckt litteratur, 
kursmaterial, Internet och muntliga källor har använts i arbetet. Litteratur och 
kursmaterial har legat till grund för den metodik som har applicerats i detta arbete och 
även de teorier som arbetet bygger på.  
 

4.3.1 Konkurrentanalys 
 

För att få en uppfattning om vilka liknande produkter som finns på marknaden idag 
gjordes en konkurrentanalys (se bilaga III). Som första steg gjordes en genomgång av de 
företag som tillverkar friluftskök, detta i syfte att få en överskådlig blick av hur deras 
produktsortiment ser ut. De kök som valdes ut att ingå i konkurrentanalysen är de kök 
som är av ungefär samma storlek och som har liknande kapacitet som Eta-Express. 
Köken som togs med i konkurrentanalysen var alltså sådana kök som tilltalar ett liknande 
kundsegment. Det är små och kompakta kök som är avsedda att användas av en till två 
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personer. Också gemensamt för alla kök som ingick i konkurrentanalysen är att inget av 
köken har någon slang till gasbehållaren utan är toppmonterade. Alla köken har relativt 
låg volym och låg vikt och marknadsförs just som ”lättviktare”. Köken har i stort sett 
likadana funktioner och samma ingående delar.  
 

4.3.2 Identifiering av kundbehov- användarundersökning 
 
För att bringa klarhet i vilka kundbehov som existerar gällande köket gjordes en 
undersökning enligt metod beskriven av Ulrich och Eppinger (1999). Köket testades i 
utemiljö av en grupp människor. Gruppen bestod av sju deltagare i olika åldrar (18-55 år) 
och med varierande erfarenhet av friluftskök. Som beskrivet tidigare i teorideldelen kan 
insamlingen av data göras på olika sätt, fokusgrupper, intervjuer observationer etcetera.  
 
I denna undersökning kombinerades en undersökning av produkten under användning 
följd av en gemensam diskussion. Varje deltagare försågs med ett kök i hoppackad form 
och ombads att utföra olika moment. Packa upp och montera köket, tända gaslåga, reglera 
gaslåga, tillaga mat både i kastrull och stekpanna samt rengöra och packa ner köket efter 
användning. Under användning registrerades spontana kommentarer och uttalanden och 
efteråt ombads deltagarna att skriva ner intryck, åsikter, såväl positiva och negativa på 
papper. Slutligen samlades gruppen och där fördes en diskussion om hur köket upplevdes 
gällande de olika momenten.  
 
Alla uttalanden som gjordes om köket dokumenterades och delades in i kategorier, såväl 
positiva som negativa. Alla uttalanden översattes så att de är uttryckta i behovsform, detta 
för att arbetet skall bli mer överskådligt. En sammanställning av undersökningen ses i 
bilaga IV.  
 

4.3.3 Sammanfattning användarundersökning 
 
När sammanställningen var gjord med alla uttalanden översatta till behov var det tydligt 
att vissa behov var återkommande. Att köket är stabilt och att allt håller sig på plats anses 
vara viktigt, dels för att det ska vara enkelt att använda men också i ett 
säkerhetsperspektiv. Att delarna hålls på plats avser både då det används och då det är 
nedpackat.  
 
Behov uttrycktes angående att köket ska vara lätt att använda, rent generellt, det kan 
tänkas vara allt från att delar håller sig på plats till att det är lätt att förstå hur köket ska 
användas för en ovan användare. Behov uttrycktes också angående enkel rengöring och 
enkel montering (hop- och nermontering). Viktigt är också att delarna har god passform 
mellan varandra och att delar är bekväma att hålla i och inte medger risk för repor delarna 
emellan. Att köket är kompakt, håller låg volym samt att det är låg vikt var ständigt 
återkommande i användarundersökningen. Slutligen uttrycktes det  upprepade önskemål 
om en tilltalande formgivning av köket.  
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4.4 Problembestämning  
 
Problembestämningen delades upp två delar, dels avgränsning av problem och dels en 
problemformulering och ses nedan.  

4.4.1 Avgränsa problem  
 
De delar som valdes att arbeta vidare med i produktutvecklingsarbetet var handtagen, 
kärlstöden samt gasreglaget då alla dessa delar kan utvecklas med avseende på de behov 
som konstaterats. Arbetet behandlar dessa delar var för sig med målsättning att de ska 
passa ihop med resterande delar, funktionellt och formmässigt.  
 

4.4.2 Formulera Problem  
 
Köket bör under användning kännas säkert och stabilt, detta är områden som idag 
uppfattas som ett problem. För en enklare användning bör också köket vara enkelt att 
använda, tydligt och självinstruerande. 
 
Problemuppdelning för de olika delarna:  
 
Handtag: Har ett grepp som ej är anpassad för handen, formgivning som inte är 
tilltalande och som inte talar resten av köket och Eta-seriens formspråk. Handtagen till 
kastrullen bibehåller inte vald position utan vrider i sidled och ligger inte an mot 
kastrullen i infällt läge.  
 
Gasreglage: utformningen skapar en osäkerhet hos användaren, då det inte är tydligt åt 
vilket håll som skall vridas för de olika utslagen. Gasreglaget är inte alltid synligt under 
användning då övriga delar skymmer sikten, detta bidrar till problemet.  
 
Kärlstöd: fixerar inte kokkärl och minskar därför säkerheten. Stödarmarna som fälls ut 
håller inte sin position och bidrar även det till att konstruktionen blir mindre stabil.  
 

4.5 Problemundersökning 
 
En föremålsuppdelning och en funktionsuppdelning ingick i problemundersökningsfasen, 
detta för att få en ökad förståelse för produkten och dess funktioner. Som ett led i 
problemundersökningen konstruerades även en krav- och önskemålslista samt 
kriterieviktning.   
 

4.5.1 Föremålsuppdelning 
 
En föremålsuppdelning gjordes för att få en överskådlig blick över de olika delarna. 
Nedan ses en numrerad figur med tillhörande nummer som anger varje till köket 
tillhörande del med undantag för förvaringspåsarna.  
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1. Handtag till stekpanna 

2. Kastrull 

3. Värmeväxlare 

4. Brännarfot och kärlstöd 

5. Gasbehållare 

6. Gasreglage 

7. Vindskydd 

8. Handtag till kastrull 

9. Stekpanna/ lock  

 

 

 
Figur 15, föremålsuppdelning 
 

4.5.2 Funktionsuppdelning 
 
Funktionsuppdelningen beskriver de funktioner som köket har i dagsläget. Dessa är 
listade som huvudfunktioner, stödfunktioner och delfunktioner. Funktionerna är listade 
nedan i tabell 1.  
 
Tabell 1: Funktionsuppdelning 
 
Funktionsuppdelning 
 
 
Funktionsslag

 
Funktionsbenämning  

 
Huvudfunktion 

 
Laga mat 

 
Delfunktioner till huvudfunktionen 

 
Koka mat 
Steka mat 
Varmhålla mat 
Generera gas  
Kvarhålla innehåll i kokkärl 
Kvarhålla innehåll i stekpanna  
 

 
Stödfunktioner 

 
Tända låga 
Lyfta kokkärl (med innehåll) 
Lyfta stekpanna (med innehåll) 
Skydd mot vind 
Justering av gaslåga 
Montering av kök 
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4.5.3 Krav och Önskemålsspecifikation 
 
En krav- och önskemålsspecifikation sammanställdes där alla de krav och önskemål som 
finns för köket listades. Som underlag till denna låg framför allt de resultat som fåtts från 
användarundersökningen men också krav och önskemål som framkommit i samtal med 
Primus om produkten.  Krav och önskemålsspecifikationen ses i sin helhet i bilaga V. Vid 
varje listat önskemål finns en markering som anger vilken eller vilka av delarna på köket 
som avses. Då önskemålen skiljer sig för varje enskild del, kom de senare att också viktas 
var för sig för att få fram ett relevant resultat. I bilagan kan ses att ett stort antal önskemål 
är önskade till flera delar men då det kan tänkas att de är av olika vikt för varje del är 
detta också en orsak till att de viktas separat.  
 

4.5.4 Kriterieviktning  
 
De önskemål som listats viktades mot varandra i enlighet med tidigare beskriven 
metodik. En viktning gjordes för kärlstöd (bilaga VI) och en viktning för handtag (bilaga 
VII). Som tidigare beskrivits ingår även gasreglaget i arbetet men då denna del är långt 
mindre komplex  bedömdes en kriterieviktning för denna del vara irrelevant för just detta 
arbete.  
 

4.6 Problemlösning 
 
Nedan redovisas de moment som ingick i problemlösningsfasen av projektet. Varje del 
behandlades separat och konceptgenerering, konceptval, konceptutveckling presenteras 
nedan för varje del. Här ingick även materialval för handtaget.   
 

4.6.1 Konceptgenerering  
 
Koncept genererades separat för varje del enligt metodiken för brainstorming. Som ett 
första steg genererades en stor mängd skisser för varje del och här utforskades både 
vanliga och ovanliga lösningar. Nedan redovisas konceptgenereringsarbetet för varje del.   
 

Konceptgenerering – handtag 
 
Ett antal olika idéer till handtagslösningar togs fram och presenterades i form av skisser. 
Skisserna ses nedan i figur 16. Skisserna som ses i figur 16 är förslag som ser till funktion 
snarare än till exakt formgivning av handtaget. En mer precis utformning av handtaget 
behandlas senare i arbetet.   

 
I ett möte med Primus presenterade de olika förslagen på ett översiktligt plan och 
tillsammans valdes tre olika handtagslösningar som arbetas vidare med. Den första 
lösningen är den som ses längst upp till höger i figur, ett handtag som vrids runt sin egen 
axel, när det inte används fälls det in över kokkärl och vid användning fälls det ut 180 
grader. Den andra idén som valdes ut för fortsatt arbete var den skissen som ses nedan 
längst ner till vänster. En lösning som består i att handtaget är infäst i ena änden i en led 
och det viks upp vid användning. Det tredje förslaget återfinns inte i några skisser utan 
var en idé som helt enkelt diskuterades fram under mötets gång. Detta var alltså den 
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tredje idén för handtagslösning och bestod i att ta fram ett handtag som kan flyttas mellan 
stekpanna och kastrull. Det vill säga ett handtag som används på två ställen.  
 

 
 

Figur 16, skisser, handtag 
 
När dessa tre ovan beskrivna idéer valts ut kombinerades idéerna ihop till kompletta 
förslag. I detta läge var det viktigt att färdigställa konceptförslag bestående av en 
kombination av handtag som fungerade väl tillsammans. Det vill säga i varje koncept 
redovisas lösning av handtag till både kastrull och stekpanna. Dessa måste kombineras på 
ett sådant sätt att de fungerar bra tillsammans. Dels gällande formgivning men också 
gällande funktion. En av de mest essentiella bitarna är att de inte fälls över och ”krockar” 
med varandra i något läge.  
 

KONCEPT 1 
Konceptet betstår av ett handtag som kan lossas helt från kokkärl då det inte används. Ett 
handtag används alltså till både kastrull och stekpanna. För att lossa trycks handtaget 
ihop. På kokkärlen görs infästningar där handtaget kilas fast. Handtag och stöd innehar en 
bockad vinkel (se figur 17) som gör att konstruktionen blir fixerad, det vill säga när 
handtaget används är alla frihetsgrader låsta. I underkant formas handtaget så att det blir 
ergonomiskt det vill säga medger ett anpassat grepp för handen. Konceptet bygger på att 
materialvalet görs med noggrannhet. Materialet måste vara mycket elastiskt och risk för 
plastisk deformation för inte förekomma.   
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Figur 17, handtag koncept 1  

 

KONCEPT 2 
Koncept 2 utgörs av ett handtag som är en ledad konstruktion, fäst i kokkärl i ena kanten. 
Två identiska handtag återfinns på både stekpanna och kokkärl. Handtaget är alltså ledat i 
dess fästpunkt samt i mitten. När det inte används fälls det ner, kloss mot kokkärl. Vid 
användning fälls det ihop, detta åskådliggörs i figur 18. Formen på handtaget blir lätt 
elliptisk när det är hopfällt vilken ger ett bra grepp. En av grundförutsättningarna för att 
detta koncept skall bli framgångsrikt är att handtaget låser i de två olika lägen som avses, 
infällt mot kastrull och utfällt vid användning. Handtaget får inte vicka i sidled vid 
användning. Det bör också fixeras mot kokkärl när det är infällt så att det inte faller ut. En 
av fördelarna med detta koncept är att det är relativt enkla ingående delar som behövs. 
Konstruktionen är enkel och består endast av en ingående del samt en gångjärnslösning.  
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Figur 18, handtag koncept 2 
 

KONCEPT 3 
I detta koncept kombineras två olika handtag. Dels av handtaget som beskrevs i koncept 
2, detta återfinns på stekpannan (se beskrivning av koncept 2). Dels av ett handtag som är 
vridbart 180 grader, se figur 19. Handtaget på kastrullen vrids runt sin egen axel. När 
handtaget används fälls det ut och när köket skall packas ihop fälls det över stekpannan. 
Fördelen med detta är att det låser fast stekpannan så att denna inte kan glida i sidled. 
Fixeringen sker med hjälp av tryck från handtaget ner på stekpannan samt en fasad kant i 
änden.  
 

 
Figur 19, handtag koncept 3 

 

KONCEPT 4 
Detta koncept är ett handtag som används till både stekpanna och kastull. För att 
underlätta hantering och packning av handtag kan den övre delen skjutas över den under 
så att det blir mer kompakt. Handtaget sätts fast genom en gängad konstruktion som låser 
fast handtaget då det används (se figur 20).  
 

 25



 

 
Figur 20, handtag koncept 4  

Konceptgenerering - kärlstöd 
 
Huvudproblemet med dagens kärlstöd är att de inte förhindrar glidning i sidled av 
kokkärl. Kastrull och stekpanna har båda låg egenvikt och även då de lastas fullt glider de 
lätt i sidled. Detta på grund av lutning i underlaget, att användaren själv kommer åt 
kokkärlen. Till och med hårdare blåst kan göra att de förflyttas i sidled. En viss friktion 
uppstår mellan kokkärl och kärlstöd i och med att kärlstöden har en tandad ovansida. 
Dock räcker inte detta. Med detta i åtanke gjordes några olika förslag hur kokkärlen kan 
fixeras. Dessa ses i figur 21.  
 
Förslag 1: Stopp i ytterkant.  
Förslag 2: Urtag i kärlstöd. Fixering sker med hjälp av matchande utbyggnad på kokkärl.  
Förslag 3: Utbyggnad på kärlstöd. Fixering sker med hjälp av matchande urtag i kokkärl.  
Förslag 4: Stöd som är exakt anpassat till kokkärl (värmeledningsring fixeras i urtag).  
Förslag 5: Stopp i innerkant. 
 
Tillsammans med Primus bestämdes det att förslag nummer 2 var bästa lämpad att 
använda sig av. Detta på grund av att med denna lösning blir produkten mest flexibel. Det 
vill säga, kokkärlet kan bytas ut och användaren behöver inte nödvändigtvis använda sig 
av den kastrull och stekpanna som tillhör originalprodukten. Detta är ledord i Primus 
produktveckling, köken skall kunna varieras för att passa olika behov och situationer. 
Förslagen som ses i figuren är endast skisser som syftar till att bestämma ovan beskrivna 
funktion. Övrig form som ses i figurerna nedan är i huvudsak den form som kärlstöden 
har i dagsläget.  
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Figur 21, skisser kärlstöd 
 
 
Vidare genererades skisser och helhetskoncept på kärlstöd. Skisserna ses nedan och är 
förslag som ser till både form och funktion. 
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I bild 1 ses ett koncept som har en fästpunkt som kan röras 
i sidled överst.  Under finns en pigg som kilas in i 
matchande urtag när kärlstödet befinner sig på rätt plats 
(förhindrar förflyttning i sidled i utfällt läge).  Den övre 
fästpunkten medger att stödet kan fällas ner runt sin egen 
axel.  Spåret i nederkant har därför en öppning och då 
köket skall packas kan stöden då fällas ner och blir mer 
kompakt och tar upp mindre volym.  
 
 
Bild 2 har en liknande infästning som i ovan beskrivna 
koncept dock i omvänd ordning.  I hopfällt läge (fäller även 
ihop runt sin egen axel) blir det annorlunda utseende på 
konstruktionen. Även annan kraftfördelning.   
 
 
 
 
 
Bild 3 är en konstruktion som är tänkt att göras i ett enda 
stycke. Den övre piggen som utgör ett stöd på själva 
brännaren dras igenom ett utskuret hål i kärlstödet. Detta 
medför att stödet får mer material i horisontalled och 
tunnare godstjocklek i vertikalled. Här har samma 
infästningstyp använts som finns på köket idag det vill säga 
cirkulära brickor urtagna hål som vrids runt stammen på 
brännaren.  
 
 
I bild 4 visas ett koncept som, precis som konceptet som 
ses i bild 3, kan tillverkas i ett enda stycke. Kärlstöden 
kläms fast på en skena med lagom tryck så att de kan 
förflyttas i sidled.  Då själva infästningen har en egen bredd 
bockas ett av stöden så att de i hopfällt läge står kloss mot 
varandra (se bild).  
 
 
 
Bild 5 består av ett koncept där stöden fixeras i sina olika 
positioner med hjälp av utfasningar i själva brännaren, i 
överkant. Det stödet återfinns på alla koncept och är en del 
som fastställdes från början att den ska finnas med för att 
fördela kraften bättre. Här kombineras alltså två olika saker 
i en del, kraftupptagning och fixering i sidled.  

   Figur 22, skisser kärlstöd 
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Konceptgenerering - Gasreglage 
 
Syftet med att utveckla gasreglaget var att på något sätt modifiera detta så att det på ett 
bättre sätt markerade för användaren vilket som gav en ökning i gasmängd respektive en 
minskning i gasmängd under användning. Gasreglaget är placerat relativt långt ner på 
produkten, nära gasbehållaren. Det finns ingen möjlighet, eller för den delen önskan om 
att placera gasreglaget på ett annat ställe än vad det sitter idag. Placeringen i sin tur 
medför att reglaget inte alltid är synligt för användaren under användning, kokkärlen 
skymmer sikten.  
 
Målet för utformningen kan således formuleras: användaren skall på ett enkelt sätt kunna 
reglera gasen till önskad mängd genom att vrida på detta med handen. Då ibland utan 
visuell överblick över reglaget i fråga. Att göra en lösning som markerar exakt var gasen 
är av och var den är på är för denna produkt i stort sett omöjlig. Nolläget kan förskjutas 
då konstruktionen består i att reglaget skruvas, släpps och då släpps gas igenom. När 
gasen är helt avstängd måste användaren avgöra själv men det som däremot kan utformas 
tydligare är alltså när gasmängden ökas och när gasmängden minskas. På så sätt 
förhindras otrevliga överraskningar i form av högt slående låga eller att gasen av misstag 
stängs av och måste tändas igen.  
 
Ett antal förslag på reglagets utformning togs fram, i det arbetet var det ovan nämnda 
förutsättning som togs i beaktning. Alltså att användaren skall enkelt kunna känna med 
handen om gasen ökas eller minskas. Förslagen ses i figur 23.  
 

 
Figur 23, skisser gasreglage 
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4.6.2 Konceptval  
 
Koncept valdes för varje del, de skisser som gjorts i konceptgenereringen låg till grund 
för detta. Konceptvalet gjordes på olika sätt för de olika delarna, dels viktades förslagen 
mot varandra genom konceptviktning, dels togs beslut genom diskussion.  
 

Konceptval – handtag 
 
Valet av koncept gällande handtag gjordes enligt metod för systematisk 
produktutveckling. Önskemål- kravspecifikationen som gjorts för köket i sin helhet 
användes som grund i arbetet med att ta fram det bäst lämpade konceptet. Koncepten 
viktades mot varandra i en konceptviktning. Då totalsumman för koncepten inte skiljde 
sig avsevärt jämfördes de två koncept som fick högst poäng i en svagpunktanalys (se 
bilaga IX). Det vinnande konceptet var förslag nummer två, alltså en handtagslösning 
som består i ett handtag som viks ihop under användning och annars fälls in mot kokkärl 
(se bilaga VIII).   
 

Konceptval – Kärlstöd 
 
De olika koncepten utvärderades först med avseende på de krav som ställts upp i krav, 
önskemålslistan (bilaga V). I stort sett uppfyllde de alla kraven med undantag av koncept 
tre (se bild 3, skisser kärlstöd). Då materialet i detta koncept har en tjocklek i 
horisontalled och en betydligt mindre tjocklek i vertikalled finns det en risk att konceptet 
inte klarar av de krafter som delen kommer utsättas för. Även om så är fallet (detta är 
beroende av det senare följande materialval) så blir användningen av material ineffektiv 
och risken för plastisk och elastisk deformation är överhängande. Med koncept tre 
uteslutet redan i tidigt stadium viktades de kvarvarande  mot varandra för att välja ut det 
bäst lämpade till köket (se bilaga X). Det koncept som fick högst viktad poäng var 
koncept fem och därmed det koncept som valdes att arbeta vidare med.  
 

Konceptval – gasreglage 
 
Vidare valdes ett av förslagen ut genom diskussion tillsammans med Primus. Förslaget 
som valdes ut var det som ses i figur 23, uppe i vänstra hörnet, ett i grunden cirkulärt 
format reglage men med tydliga och lutande flänsar.  
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4.6.3 Konceptutveckling  
 
Varje del utvecklades ytterligare på en mer detaljerad nivå, detta med avseende på form 
och funktion. Konceptutvecklingen för varje del presenteras nedan.  
 

Konceptutveckling – handtag 
 
Konceptet som valts att arbeta vidare med valdes ut genom viktning. I detta stadiet 
gjordes ett antal olika varianter av detta koncept i lera.  
 

 
 

Figur 24, lermodeller handtag 
 
 
Den form som var bäst lämpad var också den som uppfyllde uppställda kriterier på ett bra 
sätt. Önskemål och krav har legat till grund för val av koncept och eftersom detta var det 
vinnande konceptet så uppfyllde det med andra ord kraven, samt önskemålen bra. Trots 
detta så kan allting optimeras och därför användes återigen krav- och önskemålslistan 
som utgångspunkt när den slutgiltiga formen valdes. Viktigt att påpeka här är att delen 
skall kunna tillverkas och inte kräva för många olika verktyg vid tillverkning. Överflödigt 
material är inte heller önskvärt men det skall dock vara tillräckligt mycket material för en 
god hållfasthet. Figuren i mitten, till höger svarade bäst mot de önskemål som finns på 
produkten. Formen är anpassad för handen och mängden material kändes väl avvägd. 
Som synes ovan (figur 24) är variationerna i de olika figurerna relativt små men ändå ett 
viktigt led i arbetet för att få en klar känsla över hur de känns i handen och fungerar i 
tredimensionell form.   
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Utveckling på detaljnivå‐ handtag  
 
Mellanrumsformerna valdes senare att justeras på det valda konceptet då den 
ursprungliga modellen inte ansågs vara tillräckligt stabil. Formen förenklades något och 
skisser togs fram som var bättre lämpade för tillverkning och även medgav ett bättre 
grepp.  
 

 
Figur 25, utveckling mellanrumsformer 

 
Här gjordes också en studie av dimensionerna av handtaget. Framför allt två saker var av 
vikt i detta läge:  

1. Handtaget bör vara långt nog för att ge ett bekvämt och stadigt grepp.  
2. Mellanrummet handtagen emellan ska vara av lagom bredd.  

 
Olika längder på handtaget testades för att se vilket som gav bäst grepp, alltså bra plats 
för handen men också möjlighet att nå runt handtaget. Måtten ska vara anpassade för 
målgruppen, det vill säga alla och därmed alltså även den 5:e respektive 95:e percentilen. 
Handtaget måste gå att använda med handskar vilket påverkar de antropometriska måtten. 
Med handskar blir handen större och därför blir spannet större.  
 
Först testades olika längder på handtaget, 120 millimeter  valdes som en passande längd 
(något längre än vad handtaget är i dagsläget). Som utgångspunkt användes de 
antropometriska måtten som angetts för bredden på handflatan, 69 mm (5:e percentilen 
kvinnor) till 95 mm (95:e percentilen män). Då kan även en person med stora händer och 
handskar använda handtaget utan problem.  
 
 Med 120 millimeter som antagen längd på handtaget undersöktes det hur brett handtagen 
då hamnade isär från varandra. Detta visade sig vara cirka 70 millimeter. Enligt tidigare 
presenterad teori är 70 millimeter ett önskvärt avstånd för god kraftöverföring. Men då 
höjden på handtagen bör tas med i beräkningarna (höjd på varje handtag 15 mm) blir 
avståndet runt om för stort. Genom att korsa handtagen en bit över varandra (20 
millimeter korsad längd) uppnås bättre proportioner, se figur 26. Detta innebär att det ena 
handtaget behöver smalnas av i änden en aning så att det får rum att korsa igenom det 
andra handtaget.  
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         Figur 26, handtag dimensionering  
 
 
I detaljutvecklingsarbetet stod det även klart att två uppsättningar handtag, en för kastrull 
och en för stekpanna skulle bli ogynnsamt för slutresultatet. Vikten blir större, kostnaden 
likaså och dessutom skulle olika formgivning vara nödvändig med tanke på stekpannans 
låga höjd. Här kan inte handtaget böjas nedåt då det helt enkelt inte får plats på sidoytan 
på stekpannan. Att handtagen har olika formgivning kan dessutom uppfattas som rörigt 
och som en ej tilltalande design med för mycket olika former och linjer. Istället kan en 
uppsättning handtag göras, denna kan då flyttas mellan kastrull och stekpanna beroende 
på vilken som skall användas. När köket inte används vilar handtaget mot kastrullen men 
handtaget går då att flytta mellan de två under användning.  
 
För att åstadkomma detta söktes här en enkel konstruktion som medgav enkel flyttning 
mellan de olika kokkärlen men som också medgav stabilitet och rörelse i sidled. Alltså, 
när handtaget inte används måste handtaget hindras från att åka neråt, när det används 
och tyngd ska bäras måste det hindras från att åka uppåt och dessutom skall det kunna 
röras i sidled. Olika idéer skissades fram och beslutet föll på en enkel konstruktion som 
bestod av ett mittenparti omgett av två piggar. När handtaget används skjuts det på mot 
den undre piggen och mittpartiet som är fäst i kokkärlet tar upp krafterna. På samma sätt, 
när det inte används skjuts det på den övre piggen som motverkar gravitation och 
egentyngd och håller handtaget på plats (se figur 27).  
 

 33



 

 
Figur 27, infästning handtag  

 
 

Konceptutveckling – kärlstöd 
 
Själva formen på kärlstödet angavs genom skisser. En viktig återstående del var dock att 
bestämma mer exakt hur kärlstöden monteras på brännarfoten. Då kärlstödet stödjer på 
brännaren i överkant tas en del kraft upp där men det är inte tillräckligt, infästningen i 
nederkant måste även den kunna ta upp krafter. Vidare är ytan som infästningen kan 
göras på av begränsad yta och denna måste göras på den cylindriska brännarfoten.  
Kraftfördelningen skissades upp för att få en uppfattning om hur dessa fördelas (se figur 
28).  
 

 
 

Figur 28, kraftfördelning kärlstöd 
 
Det kan alltså överföras krafter på den nedersta infästningen som verkar uppåt och neråt 
och därför måste infästningen utformas utefter detta. Kärlstöden skall också kunna fällas 
ut och fällas ihop, de ska alltså kunna röras i sidled. Dessutom ska kärstöden kunna fällas 

 34



 

ihop så nära kloss mot varandra som möjligt. Olika förslag på infästningar gjordes, 
skisser på detta kan ses i figur 29.  
 

 
 

Figur 29, förslag infästning för kärlstöd  
 
Infästningen med ett fyrkantigt hål och en platt skena valdes då denna innebär att 
tillverkningen förenklas eftersom alla tre kärlstöd kan tillverkas på exakt samma sätt. 
Dessutom är konstruktionen enkel, tar upp liten plats och är enkel att montera. Denna 
infästning tar även upp krafter både riktade uppåt och neråt.  
 

Konceptutveckling – gasreglage 
 
När grundkonceptet valts ut för hur gasreglaget skulle utformas gick arbetet vidare med 
utformning på detaljnivå. Det första ledet i detta arbete var att det gjordes formskisser 
som illustrerade antalet piggar. Piggarna på reglaget får inte vara för små och därmed för 
många till antalet, då blir formen otydlig att känna av. Om antalet piggar är för stora och 
för få till antalet finns risken att formen på reglaget blir oenhetlig och ojämn. I figur 30 
ses formstudien som har gjorts. Antalet piggar har varierats från två stycken upp till och 
med nio stycken.  
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Figur 30, formstudie gasreglage 

 

Modellbygge – gasreglage 
 
Tre varianter valdes ut. För att få en bättre uppfattning om hur de såg ut och framför allt 
hur de kändes i handen gjordes enkla modeller i lera. För enkelhetens skull gjordes 
modellerna så enkla som möjligt med ett avstånd mellan piggarna som är nästintill 
obefintligt. Modellerna byggdes i skala 1:1 och testades med syfte att avgöra vilken som 
låg bäst i handen och som kändes tydligast. Reglaget med sju stycken piggar valdes då 
detta kändes bäst balanserat.   
 

 
 
Figur 31, lermodeller gasreglage  

 

4.6.6 Materialval 
 
Genom kravprofilmetoden utfördes arbetet med materialval till handtaget. Till skillnad 
från de övriga delarna, kärlstöd och gasreglage, ansågs ett materialval vara av vikt för 
handtaget eftersom dimensionerna och utformningen skiljde sig avsevärt från nuvarande 
lösning. Som ett första steg specificerades de krav som var aktuella för materialet till 
handtaget. Kraven är uppdelade i olika kategorier beroende på vilket område som avses. 
Kravprofilen ses nedan i tabell 2.  
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Tabell 2, kravprofil 
 
KRAVPROFIL  

FUNKTIONSKRAV Bevara formen   
 Bära last  
MILJÖKRAV   
- Mekaniska  Styvhet  E > 1GPa  
 Hårdhet Mjukare än stål  
 Duktilitet Material som medger 

plastisk deformation (ej 
sprött) 

 Hållfasthet  
- Biologiska Ej framkalla allergier  
 Miljö Återvinningsbar 
- Fysikaliska T-beständig   T: +/- 40oC) 
 UV-beständig  > 3 år 
 Ej värmeledande  
 Låg densitet  
- Kemiska  Korrosionsbeständig  
 H2O- beständig  T > 1 år 
 Kemikalietålig  
TILLVERKNINGSKRAV Seriestorlek > 5000 /år 
 Pris Ej överstiga dagens 

kostnader 
 
 
Grovsållning 
Med kravprofilen som underlag kunde en första grovsållning göras. Eftersom ett av 
kraven som listats var att materialet inte får leda värme kunde materialgruppen metaller 
sorteras ut. Det fanns också ett krav på att materialet skall uppvisa ett duktilt beteende 
och då försvinner gruppen keramer eftersom de är spröda. Keramer har ofta god 
hållfasthet och hårdhet men är ofta inte lika slaghållfasta och vid en eventuell uppkomst 
av en spricka är ofta ett brott närstående och då ett sprött sådant. Handtaget måste 
uppvisa en god slaghållfasthet och ge användaren förvarning om det då är överlastat. 
Därför valdes således polymerer ut som materialgrupp att arbeta vidare med. Det 
konstateras att polymerer som materialgrupp har relativt låg densitet, dessutom ligger 
densiteten inom ungefär samma spann för alla polymerer. Inga polymerer är heller 
värmeledande.  
 
Nästa steg bestod i att avgränsa gruppen polymerer som i sig innehåller väldigt många 
material. Tvärbundna polymerer valdes bort då dessa inte uppfyller miljökravet, det kan 
inte återvinnas men det kan däremot termoplaster. Dessutom är elastomerer, som är en av 
undergrupperna till tvärbundna polymerer, för mjuka det vill säga de uppvisar inte önskad 
styvhet.  
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Sorterande val  
Ett antal termoplaster valdes ut att titta närmare på. Dessa är termoplaster som vanligen 
används till liknande produkter. De termoplaster som undersöktes var; polystyren (PS), 
polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE), polyamid (PA) samt 
polykarbonat (PC). Parametrarna pris och tillverkning behandlades inte här då plaster är 
relativt billiga och tillverkningen likaså (förutsatt att serien är tillräckligt stor så att 
verktygskostnader täcks men så bedömdes vara fallet).  
 
Polyamid absorberar och avger fukt samt är känslig för UV-strålning. Då handtaget 
kommer utsättas för båda dessa uteslöts detta material. Polypropen är även den UV-
känslig och dessutom blir den spröd vid temperaturer under  -10oC (Wahlström, LTU).  
 
Även om köket inte är tänkt att användas under 0oC måste det klara av att vistas i sådana 
låga temperaturer. Polystyren är inte heller lämplig för utomhusbruk, det är känsligt för 
både kyla (den blir spröd) och UV-ljus. Polystyren är hårt och styvt men har en låg 
mjukningstemperatur och det bidrar till dess olämplighet. Polyeten uppvisar stor 
längdutvidgning vid ökad temperatur, även de mekaniska egenskaperna är beroende av 
temperatur, stor krypning förekommer vid belastning. Polyeten brinner dessutom häftigt 
och är inte heller den tålig för UV-ljus (Wahlström, LTU).  
 
Då återstår två material, polyvinylklorid samt polykarbonat. Vid studie av 
materialvalsdiagram ses att PC har en överlägset bättre E-modul än PVC. PVC uppnår 
inte angivet krav för E-modul medan PC gör det. De uppvisar båda en relativt god 
brottseghet, det vill säga motstånd mot brott när en spricka finns närvarande. Vid 
jämförelse kan också ses att PC är ett starkare material och detta även vid högre 
temperaturer (Kompendium Polymera material, LTU).  
 
Nackdelen med PC är att det inte är reptåligt, det går dock att behandla ytan så att detta 
åtgärdas (www.prplast.se). Då PC uppvisar önskade egenskaper och uppfyller alla 
angivna krav valdes PC till sist ut som det vinnande materialet.  

 

4.6.7 Visualisering 
 
De koncept som valts ut modellerades sedan i cad-programmet NX. Även resterande 
delar modellerades upp för att ge en helhetsbild av produktutvecklingen. Figurer 
renderades för varje del för sig samt på köket som helhet. Även ritningar på varje del 
konstruerades i NX.   
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5 Resultat 
 
Nedan visas resultatet för de olika delarna, handtag, kärlstöd samt gasreglage. Slutligen 
ses köket i sin helhet.  

5.1 Resultat Handtag 
 
Handtaget ligger an mot kokkärlet när det inte används. Radien på handtaget är därför 
densamma som kokkärlets, se bilaga XI- ritningar för exakta mått. De två 
handtagsdelarna är ihopkopplade med varandra med en vridbar led och änden på det 
högra handtaget är fäst kokkärlet. Vid användning fälls handtaget ut från kokkärlet och 
delarna förs mot varandra (se figur 32). Då bildas en enhetlig form som är utformad för 
ett stadigt och bekvämt grepp med avseende på handens form.  
 
För att inge ett enhetligt intryck är handtagen till största delen formade som spegelbilder 
av varandra. Här har gestaltlagen om symmetri applicerats, symmetriska och spegelvända 
linjer uppfattas höra samman och uppfattas bilda en enhetlig form. Det vänstra handtaget  
smalnar dock av i ena änden, detta därför att denna del ska kunna föras igenom det andra 
handtaget och fästas på andra sidan (se figur 32). I och med att handtaget förs igenom på 
detta sättet blir avståndet mellan handtagen mindre och därmed får användaren ett bättre 
grepp och når runt handtaget enklare.  
 
 
 

 
Figur 32, handtag infällda respektive utfällda 
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Handtaget tillverkas som två separata delar som monteras ihop. Delarna ses separat i 
figur 33.  
 

Figur 33, höger respektive vänster handtag 

 

 
I figur 34 ses en detaljbild på hur handtagen är fästa mot varandra. Brickan som ses längst 
ner fästs på konstruktionen i efterhand för att hålla delarna på plats. En relativt enkel 
ledad konstruktion som håller handtagen samman gör att handtagen kan röras gentemot 
varandra och därmed fällas ut och fällas in. 
 

 
Figur 34, led mellan handtag 

 
 
Handtaget lutar något för att medge bättre grepp för användaren. Sett rakt från sidan 
består handtaget i rak del som sedan övergår i en lutande del. Detta åskådliggörs i figur 
35. Fördelen med detta är att användaren får ett bra grepp och kan hålla handleden rak, 
detta är bättre ur en ergonomisk synvinkel.  
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  Figur 35, handtagsgrepp samt illustrering av nedåtlutande vinkel 
 
I figur 36 ses infästningen mot kokkärl. Från fästet finns två metallpiggar, en riktad åt 
varje håll. Handtaget stödjer på den bredare mittendelen. När köket inte används vilar 
handtaget på den övre piggen. När handtaget skall användas lyfts handtaget från den övre 
piggen och sätts på den nedre. På samma sätt som mittendelen håller handtaget på plats 
när det träs på ovansidan håller densamma handtaget på plats när det är i bruk. Detta fäste 
återfinns på både stekpannan och kastrullen. Fördelen med detta är att endast en 
uppsättning handtag behövs, handtagen flyttas helt enkelt mellan stekpanna och kastrull 
efter behov.  
 
Som ses i figur 35 är fästet på handtaget en aning konformat. Detta för att handtaget 
lättare skall kunna träs på, konformen medger att handtaget förs in enklare och 
användaren behöver inte göra rörelsen med särskilt god precision. Mittendelen av denna 
konform ligger kloss mot metallpiggen som den träs på, detta är nödvändigt för att 
konstruktionen inte skall bli vinglig. Den undre piggen har en utbuktning, denna 
motsvarar ett spår i infästningsdelen på handtaget. På så sätt hålls handtaget i fix position 
när det är utfällt.   
 

 
Figur 36, fästet mot kokkärl  
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När handtagen är infällda och ligger an mot kokkärlet är det önskvärt med en infästning 
som gör att de ligger på plats mot just kokkärlet. Även i uppfälld position bör det hållas 
på plats så det inte svänger fram och tillbaka. Nedan ses en detaljlösning som innebär att 
handtaget fixeras med hjälp av magnetkraft. En infälld magnetremsa i handtaget som 
löper runt änden fästs mot kokkärlet i två punkter, infälld position och utfälld position (se 
figur 37). Det är alltså en stödfunktion för att hjälpa till att fixera handtaget i denna 
riktning, huvuddelen av kraftupptagningen sker i lyftriktningen, det vill säga i vertikalled. 
I uppfällt läge hindras svängning i sidled av det matchande spåret som ses i figur 36. Här 
är det små svängrörelser som förhindras, dock är det ingen last som ska hållas. Därför är 
en lösning av denna typ att föredra då den är enkel, billig och diskret.  
 

 
Figur 37, fixering mot kokkärl  

 
 

5.2 Resultat Kärlstöd 
 
Tre stycken identiska kärlstöd håller upp kokkärlet. Kärlstöden ses i figur 38. Överflödigt 
material har tagits bort och en mer enhetlig form har tagits fram. Som utgångspunkt har 
anläggningsytan för kokkärl använts och ursprungliga dimensioner har behållits. Det vill 
säga, längden är densamma och likaså höjden ovanför brännaren samt avståndet i sidled. 
Med samma dimensioner som tidigare finns samma möjligheter för att variera storlek på 
kokkärl. Vidare har kärlstödet två fästpunkter, en mot brännarfoten och en som ligger an 
ovanpå brännaren. Båda dessa stabiliserar kärlstödet i höjdled, den övre fixerar även 
kärlstödet i sidled.  
 
Formmässigt följer kurvaturen på insidan (mot brännaren) brännarens form, detta för att 
skapa en enhetlig form. I övrigt är kärlstödet mjukare i formen än tidigare med en högre 
grad av svepande kurvor. Det knyter an till målgruppen, köket skall passa även de som 
inte har någon erfarenhet av friluftsliv och då kan en mjukare och ’snällare’ design vara 
tilltalande.  
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Figur 38, kärlstöd  

 
När köket inte används och ska packas ihop fälls kärlstöden in mot varandra (se figur 39). 
Kärlstöden kan fällas in så att de ligger an direkt mot varandra, detta möjliggörs på grund 
av att kärlstödet har en helt platt sidokant utan några utstickande delar. I figur 40 ses 
kärlstöden i utfällt läge. För att de ska hållas på plats finns utfasningar i kanten på 
brännaren, denna hakar kärlstödet fast i. En utfasning är placerad för att fixera respektive 
kärlstöd i utfälld position och en utfasning för infälld position.  
 

 
Figur 39, kärlstöd hopfällda 

 

 

 
Figur 40, kärlstöd utfällda, i detaljbilden i vänstra hörnet ses utfasning som 
fixerar kärlstödet i rätt position.  
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De tre kärlstöden är identiska och kan alltså tillverkade på exakt samma sätt, med samma 
ritningsunderlag. Detta förenklar tillverkningen och kan reducera kostnader. Dessutom 
har de en jämn tjocklek och endast en två-dimensionell komplex form. Detta medger 
även det enkel tillverkning, till exempel kan en enkel skärande operation som stansning 
räcka för att färdigställa kärlstödet.  
 
Kärlstöden glider längs en skena som är fastklämd på brännarfoten (se figur 41). Ringen 
har spår i sig som medger att kärlstöden flyttas. Ett av kärlstöden kläms fast mot ringen 
och flyttas alltså inte. Kärlstöden har motsvarande hål i form av en fyrkant som glider 
längs skenan när positionen ändras.  
 

 
Figur 41, kärlstödens infästning  

 
För att öka stabiliteten har anläggningsytan avsedd för kokkärl försetts med en 
nedsänkning som passar kastrullens värmeledare. När kastrullen ställs på plats hindras 
den då från att glida i sidled genom att den står i nedsänkningen (se figur 42). Kärlstöden 
är alltså optimerade för användning av den tillhörande kastrullen men om så önskas kan 
andra kokkärl användas. När kokkärls med andra radier skall användas kan de ställas på 
den omkringliggande ytan. Denna yta är räfflad för ökad friktion.   
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Figur 42, detaljbild, kokkärlets passning mot kärlstöd  
 

5.3 Resultat Gasreglage 
 
Gasreglaget har en cylindrisk form med sju stycken flänsar. Dessa är utformade så att det 
ska vara enkelt att få grepp om gasreglaget. Dels genom sitt antal och dels genom att de 
är relativt djupa och ger mer yta att få grepp om. En plus- och minusmarkering mitt på 
gasreglaget medger visuell varseblivning om gastillförsel, plus markerar om gasen ökas 
och minus om den minskas.  
 

 
igur 43, gasreglage  

 
F
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Figur 44, gasreglage framifrån  

 
Flänsarna runt om reglaget är lutande, detta för att markera vilket håll som medger ökad 
respektive minskad gas. Vid upprepad användning utgör framför allt erfarenhetsfaktorn 
att användaren då vet vilket håll som ger de olika utfallen, både på ett visuellt och ett 
taktilt plan. Detta dels genom upprepad användning, användaren lär sig vilket håll som är 
vilket men också genom erfarenhet från andra produkter där rörelsen lyfta eller vika upp 
ofta medför en ökning av flödet, exempel vattenkranar och reglage till bilsäten. Att 
handen känner skillnad när gasen ska regleras är viktigt för just denna produkt då reglaget 
ofta döljs för ögat med kokkärl och vindskydd. Ritning på gasreglage ses i bilaga XI.  
 
 

 
Figur 45, gasreglage detaljbild 
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5.4 Resultat – helhet  
 
Nedan ses ett antal bilder på köket i sin helhet. I figur 46 ses köket med tillhörande 
kokkärl, handtagen utfällda. I figur 47 ses köket med tillhörande stekpanna och slutligen i 
figur 48 ses köket i en miljöbild.  
 
 

 
Figur 46, köket i sin helhet, handtag utfällda 
 
 

 
 

 
 

Figur 47, köket i sin helhet 
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Figur 48, miljöbild 
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6 Diskussion 
 
Detta arbete har behandlat ett antal ingående delar till Eta-Express och varje del har också 
behandlats separat det vill säga idégenerering, viktning av koncept etcetera har gjorts 
separat. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för varje del, att varje del 
utvärderas var för sig med hänsyn till just den problematik som rör delen i fråga. Det kan 
i produktutvecklingssammanhang hävdas att ett bättre alternativ är att ta fram 
helhetskoncept och ställa dessa mot varandra. Fördelen med detta kan tänkas vara att 
arbetet blir enklare att överskåda och slutresultatet lättare landar i en helhet som känns 
sammanhängande, formmässigt och funktionsmässigt. Detta arbete har istället hela tiden 
utgått ifrån att ta fram idéer som knyter an till grundprodukten och även produktserien i 
sin helhet, både gällande form och funktion och då har detta utgjort förutsättningen och 
grunden för att resultatet blir enhetligt.  
 
Målet med projektet har varit att ta fram ett koncept som går i enlighet med resten av 
produktserien, det vill säga Eta-serien. Resultatet förväntades landa i någonting som 
smälter in med de övriga produkterna. Att delarna faktiskt går att tillverka och inte med 
för stora kostnader och komplicerade operationer var även det ett av målen med projektet. 
Skulle projektet istället varit mer innovationsinriktat och förutsättningslöst kan det tänkas 
att helt andra resultat hade framkommit.  
 
En kommentar kan göras angående infästningen för handtaget, det vill säga den delen 
som fästs på kokkärl och som handtaget träs på. Det kan finnas en viss säkerhetsrisk om 
kokkärlet tippas med för stor vinkel, det finns risk för glidning handtag och infästning 
emellan. I dagsläget finns det inget stopp utan handtaget träs helt sonika på piggen. 
Fördelen med lösningens utförande idag är att det är en enkel konstruktion men lösningen 
bygger på att användaren är uppmärksam och inte tippar konstruktionen för mycket.   
 
Vidare gjordes användarundersökningen en kall och blåsig dag och med tanke på vad 
köket är avsett till så kan detta beskrivas som relativt extrema förhållanden för just denna 
produkt. Det kan tänkas att resultaten från en användarundersökning skulle sett 
annorlunda ut om väderförhållandena hade varit annorlunda. Kanske skulle andra 
problem ha uppstått och kanske tog de problem som faktiskt dokumenterades för stora 
proportioner med tanke på just vädret.  
 
Det här arbetet har utförts genom systematisk problembehandling och målet med att 
använda sig av en sådan typ av struktur är just att resultatet skall bli så optimerat som 
möjligt med tanke på de behov, krav och önskemål som finns. Att ”räkna fram” resultat 
istället för att välja intuitivt kan hjälpa till att lösa oöverskådliga problem. I detta arbete 
har dock inte allt tagits fram på ett sådant ”tekniskt sätt” även om allting har gjorts enligt 
beskriven metodik. Gasreglaget valdes ut genom diskussion, detta framför allt för att 
problemet var överskådligt och problemet enkelt att formulera och därmed hitta en 
önskad lösning på. 
 
Det är inte sällan som projektplaneringar spricker och ändras om. I det här arbetet har inte 
planeringen följts vad det gäller avsatt tid utan dragit ut på tiden avsevärt. Det är svårt att 
säga vilken effekt det har haft på projektet, kanske har det gett mer tid för eftertanke och 
reflektion och frammanat bättre avvägda resultat. Samtidigt är det så att det var en del av 
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uppgiften att slutföra projektet inom 20 veckor och detta bör såklart eftersträvas. I 
planeringen ingick även momentet att skapa en prototyp. Då det ansågs att resultatet 
åskådliggjordes på ett bra sätt genom att göra cad-modeller uteslöts detta moment.  
 
Vidare en kommentar angående kärlstöden. Utförandet är optimerat för användning av 
tillhörande kastrull men medger även möjlighet för användning av andra kokkärl. Då 
placeras de på den övre ytan, den som är räfflad. I resultatavsnittet beskrivs att tanken är 
att samma möjligheter till användning av olika kokkärl skall finns som på dagens 
existerande lösning. Dock kan det bli problematiskt om radien på en alternativ kastrull 
ligger i närheten av utfasningen då den kan hamna på ’sniskan’. Det kan diskuteras om 
vinningen av stabilitet för originalkastrullen överstiger förlusten av eventuell användning 
av alternativa kokkärl. Frågan kanske är om den gemene användaren har ett intresse av att 
överhuvudtaget byta ut kokkärl och i så fall till vilken storlek.  
 
Att arbeta med Primus har varit väldigt intressant och givande. Inte minst för att de har 
visat stort intresse och engagemang för nya idéer. Utmaningen bestått i se saker i ett 
perspektiv som de på Primus inte har tänkt på innan, vilket har varit utmanande då många 
av de idéer som har lagts fram under arbetets gång redan testats eller tillverkats. Arbetet 
med att försöka få fram ett givande resultat har gjorts genom att arbeta med systematisk 
problembehandling och till exempel utifrån ett ergonomiskt perspektiv och ett 
användarperspektiv. Förutom resultatet kan just dokumentationen och vägen fram till 
resultatet vara av nytta och skilja sig från hur det görs i dagsläget.  
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7. Framtidsbeskrivning och rekommendation  
 
I detta arbete har ett konceptförslag tagits fram  på en ny utformning av Eta-Express. Det 
bedömdes att resultatet åskådliggjordes på ett bra sätt genom att visualisera konceptet i 
form av cad-modeller. För framtiden kan det dock vara nödvändigt att göra tester och 
prototyper om någon eller några av delarna skall realiseras. Detta också med tanke på 
materialvalet som gjorts.  
 
Även om det här arbetet har behandlat varje del på en konstruktionsnivå har det inte 
angetts hur infästningar mot kokkärl skall göras, detta är något som bör göras. Det är 
angivet i avgränsningarna att arbetet inte kommer att gå ner på minsta detaljnivå just på 
grund av den hårda lagstiftning som finns kring området, det bör undersökas hur just 
detaljer och mått står sig i det sammanhanget.  
 
När det gäller tillverkning och kostnadsbild för detta har det bara tangerats i arbetet. Det 
är ett arbete som återstår, att göra en noggrannare undersökning av hur varje del kan 
tänkas tillverkas samt hur kostnadsbilden ser ut.  
 
Detta projekt har utgått ifrån en bred målgrupp, en målgrupp som innefattar i stort sett 
alla med ett friluftsintresse. Just Eta-Express som produkt är en av Primus produkter som 
dock kanske lite mer riktar sig till nybörjare. Genom att definiera om målgruppen mot ett 
smalare kundsegment, i det här fallet förslagsvis nybörjare skulle en mer optimerad 
produktutveckling kunna uppnås då kundbehoven blir mer väldefinierade.  
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Bilagor 
 
BILAGA I- PROJEKTPLAN 
 
Examensarbetare: Jennie Wolgast 
Handledare Luleå Tekniska Universitet: Anders Håkansson  
Uppdragsgivare: Primus AB 
Handledare Primus AB: Erik Svartström 
Examinator Luleå Tekniska Universitet: Stig Karlsson  
 
Bakgrund 
Primus har funnits sedan 1892 och har som policy att erbjuda hållbara och pålitliga produkter för att värma, 
lysa och koka. Alla produkter är anpassade för utomhusaktiviteter. Primus utvecklar, tillverkar och 
distribuerar bland annat; kök, pannlampor, termosar, tält samt diverse tillbehör till matlagning. Primus har 
som mål att produkten ska överträffa kundens förväntningar. Det ska inte finnas några ”nonsens detaljer” 
dvs. varje del av produkten ska vara noga uttänkt och uppfylla en viktig funktion. En av Primus senaste 
innovationer är Eta-serien som är en serie portabla kök i olika storlekar. Det som är utmärkande för Eta-
serien är att de är kompakta och lätta samt att de är mycket miljövänliga på grund av dess höga 
verkningsgrad. Den minsta i serien, Eta-Express är den produkt som skall behandlas i detta examensarbete. 
Köket drivs på gasol och monteras ovanpå gasbehållaren. Produkten fungerar i dagsläget relativt bra men 
både funktionsmässigt och formmässigt finns det behov av utveckling av produkten för att göra den bättre 
anpassad för användaren.  
 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla Primusköket Eta-Express på ett sätt som gör det i första hand mer 
användarvänligt för konsumenten. Köket skall med lätthet kunna användas i olika typer av miljöer och 
väderförhållanden. Primus produkter skall tåla hårt slitage och därmed ha en mycket lång livslängd, därför 
är syftet med projektet att utforma just en mycket beständig produkt. Syftet är även att utveckla Eta-
Express på ett sådant sätt att formgivningen känns mer attraktiv för användaren. Köket är en del av en serie 
kök i olika storlekar och därför ska resultatet av projektet gå i enlighet med denna.  
 
Mål 
Målet med projektet är att göra en produktutveckling av köket Eta Express. Projektet förväntas resultera i 
en fullskalig prototyp av köket Eta-Express. Som underlag till prototypen konstrueras en datorgjord 3D-
modell.  
 
 
Avgränsningar  

 Tiden till projektet avgränsas till 20 veckors studier heltid.  
 Hållfasthetsberäkningar kommer ej att utföras på någon av de ingående delarna som utvecklas.  
 Resultatet skall först och främst ses som ett konceptförslag, därför betraktas mått på ritningar och 

färdig prototyp som ungefärliga mått som med stor sannolikhet kan komma att ändras på grund av 
lagstiftning inom området.  

 Ritningar innehåller endast dimensioner på delar (ej toleranser, ytfinhet etc.) 
 Materialval utförs endast på delar som har relevans för projektet. 
 Färg, form och funktion skall utformas i linje med Primus AB: s identitet som företag.  

 
Översikt- utförande av examensarbete 
 
Planering 

 tidplanering 
 sammanställa projektplan 
 fastställa innehåll; struktur och delmoment, examensarbete.    
 fastställa och formulera syfte, mål och avgränsningar 

 
Informationsinsamling 

 Analys, produkten idag 
 Primus AB, identitet 
 Litteraturstudie  
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 Användarstudie (fältstudie) 
 Enkät/ intervjuer 
 Trender, konkurrentanalys 

 
Problembestämning 

 Sammanställa problembild utifrån produktanalys och undersökningar.  
 Krav och önskemål, specificera krav och önskemål, rangordna dessa (enligt teori systematisk 

problembehandling) 
 
Problemundersökning  

 Kriterieviktning och uppställning av funktionsträd 
 

Problemlösning 
 Konceptgenerering (enligt olika metoder inom systematisk problembehandl.) 
 Konceptval, viktning av koncept 
 Detaljutformning, Vidareutveckling av detaljer till valt koncept 

 
Modellering och Visualisering 
Tillverkning Testdelar 
Test+ Utvärdering av tillverkade delar 
 

 Ovanstående tre punkter utförs iterativt under ett antal veckor på delar av produkten. Modellering i 
NX ev Studio Tools, tillverkning av preliminära delar på Primus testlab, utvärdering och test av 
dessa.  

 
Prototypframställning  

 Fullskalig prototyp framställs på Primus AB.  
 
Utvärdering projekt 

 Utvärdering av färdigt resultat 
 rekommendationer till framtiden 
 diskussion 

 
Dokumentation och rapportframställning  

 rapport skrivs löpande under arbetets gång 
 dagbok förs på daglig basis 
 löpande rapportering till handledare 
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BILAGA II- Tidplan 
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Bilaga III- Konkurrentanalys  
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Bilaga IV- Användarundersökning 
 
Deltagare: Liselott (25 år), Gustav (18 år), Björn (30 år), Camilla (27 år), Kristina (24 år), Elin 
(27 år), Håkan (55 år)  
 
 
1. DELMOMENT 
 
MOMENT- MONTERA IHOP KÖK: 
  

Användarens Uttalande 
 
Översatt behov 

 
 
 
Liselott 

 
”Vindskyddet var svårt att veta vart det skulle sitta, 
passade inte till kastrullen” 

 
”Delar med bra passform” 
 
”Enkel montering” 

 
 
Björn 

 
”Vindskyddet var aningen svårmonterat” 

 
”Enkel montering” 

 
 
 
Camilla 

 
 
 
”Fungerade OK” 

 

 
 
 
Kristina 

 
”Lätt men instruktion för den okunnige kanske 
kunde vara bra, bilder på förpackning a la IKEA?” 

 
”Enkel montering” 

 
 
Elin 

 
”Lätt att hantera om man har lite vana av gaskök” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

 
Satte på vindskyddet över tändaren, blev svårt att 
komma åt att tända. Fick fyr men det blev lite 
bökigt. Vindskyddet känns kasst, sitter inte på 
ordentligt, sitter mer stabilt när det sitter över 
tändbalken men då blir det ju svårt att tända. OK att 
skruva på brännare. Ok att fälla ut armarna. Vilken 
ordning ska man göra saker? sätta på vindskyddet 
först och tända sen. Skulle gärna ha lite 
instruktioner, kanske på vindskyddet 1, 2, 3 vis. 
Vill att det ska stå på vindskyddet, denna sida mot 
vinden eller något liknande. Instruerande 
förpackningar är bra.  

”Montering som inte tillåter att delar 
monteras på fel sätt” 
 
”Delar med bra passform” 
 
”Instruktioner till montering” 

 
MOMENT-KOKA: 
 Användarens uttalande Översatt behov 
 
 
Liselott 

 
”Störigt att stekpannan inte fungerar som lock när 
man har saker i den.” 

”Funktionellt lock” 

 
 
 
 
Camilla 

 
”Inget mått i kastrullen. Stekpannans passform som 
lock är dålig om den används upprätt (dvs. före 
disken.) Värmeledningen på kastrullen svårdiskad.” 

”Volymmått i kastrull” 
 
”Stekpanna som fungerar som lock även 
vänd åt båda håll” 
”Lätt att rengöra kastrull” 
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Elin 

 
 
”Gick snabbt men lite dålig passform på 
lock/stekpanna. Ostadig konstruktion.” 

”God passform mellan lock och 
stekpanna” 
 
”Stadig konstruktion” 

 
 
 
 
 
Håkan 

 
”Värmer på bra, det går fort att koka upp vatten. 
Mycket bra att kastrullen känns så sval direkt efter 
man är klar. Den kunde jag packa ner i ryggsäcken 
på en gång.” 

”Effektiv matlagning” 
 
”Möjlighet att packa direkt efter 
matlagning” 

 
MOMENT- STEKA: 
 
Liselott 

 
”Liten stekyta” 

”Stor stekyta” 

 
 
 
 
 
 
Camilla 

 
”Svårt att ”vända köttbullarna” eftersom 
vindskyddet tar emot lite. Borde gå att ”haka i” 
eller liknande för att kunna röra i pannan utan att 
den glider. Stekpannans fäste på handtaget riskerar 
repa kastrullens teflon” 

”Stekpanna som håller sig på plats” 
”Hållbar produkt” 

 
 
Elin 

 
”Stekpannan gled på stödet när vi skulle röra om i 
kastrullen” 

”Stekpanna som håller sig på plats” 

 
 
 
 
 
 
 
Gustav 

 
”Lågan känns för centrerad, skulle vilja att den 
spred sig mer som i ett vanligt gasolkök, verkar 
som att den bara tar i mitten när jag steker i 
stekpannan. Maten brände fast i pannan fast jag 
bara hade en liten låga. Stekpannan är för liten.” 

”Jämn värmefördelning vid matlagning” 
 
”Stor stekyta” 
 
”Material i kastrull som inte medger 
fastbränd mat” 

 
MOMENT- MONTERA ISÄR KÖK: 
 
 
 
Liselott 

 
”Borde vara enkelt att göra pil på gasbehållaren åt 
vilket håll man ska skruva av och på brännaren.”  

 
”Tydligt markerat reglage för gasmängd” 

 
Camilla 

 
”Fungerade okej. 
Skulle hellre än en påse ha en gängfunktion för att 
stänga alltsammans till en sluten behållare vid 
hoppackning.” 

 
”Annan tillslutning än påse till hoppackad 
produkt” 

 
 
Elin 

 
”Stöden på brännaren lite tröga att fälla ihop” 

”Enkelt att fälla ihop stödarmar” 

 
 
 
Björn 

 
”Lätt att packa ihop, dock fastnade gasbehållaren i 
kastrullen när skinnbiten packades runt om.” 

 
”Utrymme för alla delar i kokkärl” 

 
 
 
Håkan 

 
”Packade först ihop köket på fel sätt. La 
vindskyddet på utsidan och packade gasbehållaren 
för sig själv.” 

”Självinstruerande packning” 

 
MOMENT- TRANSPORTERA KÖK: 
 
 
Elin 

 
”Litet och smidigt. Bra när man kan få ihop alla 
saker i kastrullen.” 

 
”Låg volym” 
”Kompakt hoppackning” 
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Camilla 

”Annat material än nät i påsen hindrar blött 
nydiskat kök från att blöta ner packningen” 

 
”Material som ej släpper igenom väta” 

 
Gustav 

 
”Det känns väldigt enkelt litet och smidigt att ta 
med och packa ner i ryggsäcken.” 

 
”Låg volym” 
”Enkelt att packa” 

 
2. UTVÄRDERING AV INGÅENDE DELAR 
 
 
HANDTAG, KASTRULL: 
 
 
Elin 

 
”Bra! Kunde kanske vara lite ”renare” design, blir 
mer lättdiskat” 

 
”Enkel och stilren utformning för enkel 
rengöring” 

 
 
 
Liselott 

 
”Handtaget obehagligt att bära tungt och en ”längre 
bit”. Obehagligt att hålla i överhuvudtaget” 

 
 
”Bekvämt att hålla i även en längre stund” 

 
 
Björn 

 
”Stabilt, men oskönt att bära längre sträckor” 

”Stabilitet” 
”Bekvämt att hålla i även en längre stund” 

 
Kristina 

 
”Obekvämt, känns lite ostabilt” 

”Stabilitet” 
”Bekvämt att hålla i” 

 
 
 
 
Camilla 

 
”Känns ’vabblig’. Osäkert att bära och hälla utan 
stoppläge på handtaget. Inget stoppläge hopfälld- 
fastnar när den ska ner i packpåse” 

”Stabilitet” 
”Bestämda lägen för utfällda och infällda 
handtag” 
”Handtag som ligger mot kastrull i infällt 
läge” 

 
 
 
Kristina 

 
”Snyggt, förstår funktionen. Går kanske att 
kombinera på bättre sätt, stabilare fastsatt som på 
stekpannan” 

 
”Snygga handtag” 
 
”Stabilitet” 

 
 
 
 
 
 
Håkan 

 
”Handtagen, har ett helt ok grepp. Men handtagen 
till kastrullen har dålig passform och de känns som 
de är av halvtaskig kvalitet. Gillar dock att det är 
fasta handtag, löstagbara greppgrejer är jobbiga och 
lossnar lätt.” 

”Bra grepp” 
”Vara av kvalitet och bra passform” 
”Inge känsla av god kvalitet” 
”Handtag som sitter fast på produkt” 

 
HANDTAG STEKPANNA: 
 
Elin 

 
”Bra men svårdiskat” 

 
”Lätt att rengöra” 

 
Liselott 

 
”Fungerade okej” 

 

 
 
 
 
Camilla 

 
”Vassa delar. Handtagen på pannan + kastrull känns 
lågkvalitet” 

”Delar som ej är vassa” 
”Hög kvalitet på handtag” 

 
 
 
 
Kristina 

 
”Bra. Hade svårt att förstå hur jag skulle få upp den 
eftersom det andra görs med våld skulle va lättare 
om alla handtag/ reglage hade samma typ av spärr” 

 
”Enkelt att fälla ut” 
”Samma typ av handtagslösning till både 
kastrull och stekpanna” 

 
 
Håkan 

 
”Gillar att det är ett fast handtag men handtaget till 
stekpanna är omöjligt att fälla upp med handskar 
på.” 

”Handtag som sitter fast i kök” 
”Möjlighet att hålla i handtag även med 
handskar” 
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Gustav 

 
”Förstod inte hur jag skulle fälla upp handtaget till 
stekpannan, drog upp det istället för att trycka och 
fälla upp (det förstod jag i efterhand)” 

 
”Enkelt att fälla ut handtag” 

 
STEKPANNA/ LOCK: 
 
 
 
 
Elin 

 
”Lite väl liten för att egentligen fylla någon egentlig 
funktion förutom att vara lock (vilket inte heller var 
optimalt)” 

 
”Stor stekyta” 
”Väl fungerande lock” 

 
 
Liselott 

 
”Väldigt liten stekpanna. Går det ens att steka till en 
person?” 

”Stekpanna som håller mat till åtminstone 
en person” 

 
 
 
Camilla 

 
”Lockfunktionen är den man använder mest, därför 
borde passformen finjusteras” 

”Lock som passar väl mot kastrull” 

 
 
Björn 

 
”Borde gå att använda som lock även rättvänd” 

”Möjlighet att använda stekpannan som 
lock vänd åt båda hållen” 

 
 
Kristina 

 
”Liten kanske, men köket ska väl kanske vara 
litet?” 

”Större stekyta men utan att det 
kompromissar kökets kompakthet” 

 
 
Gustav 

 
”Locket fungerar bra, mycket bättre än på mitt 
trangiakök.” 

 
”Väl fungerande lock” 

 
KASTRULL: 
 
Elin 

 
”Saknar gradering i kastrullen.” 

”Volymmått i kastrull” 

 
 
Liselott 

 
”Mätstreck i kastrullen! Också i en annan färg än 
bakgrunden kanske?” 

”Väl synlig gradering i kastrull” 

 
 
 
 
Camilla 

 
 
”Mätskala invändigt saknas. Värmeöverdrag 
(avtagbart) skulle underlätta både vinterbruk och 
hantering av hett innehåll.” 

”Volymmått i kastrull” 
”Skydd mot brännskador” 

 
Björn 

 
”Känns lite vinglig, saknar mått för volym.” 

”Stabilitet” 
Volymmått i kastrull 

 
 
 
Kristina 

 
”Mått i vore bra. I blåst kanske den är för hög och 
blir ostabil. Känns som att värmen borde försvinna 
lätt.” 

”Volymmått i kastrull.”  
”Kök är stabilt även vid hårt väder.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

 
”Vindskydd och kastrull har inte samma radie när 
de står uppställda, passar när de packas men när 
man lagar mat hamnar kastrullen lite snett för att de 
inte har samma radie. Urtagen på vindskyddet 
stämmer inte heller. Lite för stora åt alla håll. 
Hällpipen på kastrullen är bra, men 
den var så liten så jag såg den inte förens efter att 
jag lagat klart maten.” 

 
”Delar som passar väl mot varandra” 
 
”Tydlig hällpip” 
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PACKPÅSE (STORA): 
 
 
 
Elin 

 
Bra, men skulle kunna vara bra med en tät påse om 
man packar ner ett nydiskat/ fuktigt kök 

 
”Påse som ej släpper igenom väta” 

 
 
 
 
Liselott 

 
 
OK, Töntig, skyddar inte andra saker mot vassa 
kanter. Fungerar lika bra med en knäppgrej? 

”Påse som skyddar mot vassa kanter” 
”Annan lösning än påse” 
 

 
 
Camilla 

 
Dumt med svart, försvinner lätt. Borde vara röd 
eller orange. 

”Tydligare färgsättning som förhindrar att 
delar tappas bort” 

 
 
Kristina 

 
Varför nät? Om kastrullen är skitig så smutsar väl 
det ner i väskan? 

”Påse som skyddar packning mot smuts” 

 
 
Håkan 

 
 
Snygg packpåse, fungerar rimligt bra. 
Skulle vilja ha en ask eller liknande som passar 
bättre. Eller ännu bättre att inte ha någon påse 
överhuvudtaget, skulle vilja snäppa fast lock mot 
kastrull och bara packa ner det så.” 

”Tilltalande design” 
”Möjlighet till hoppackning utan påse” 

 
PACKPÅSE (LILLA): 
 
Elin 

 
”Bra så inte kastrullen repas” 

”Skydd mot repor på insidan av kastrull” 

 
Liselott 

 
”Bra så det inte repar” 

”Skydd mot repor på insidan av kastrull” 

 
Camilla 

 
”Dumt med svart färg” 

”Tydligare färgsättning” 

 
Kristina 

 
”Fin och söt” 

Tilltalande formgivning” 

 
 
 
 
 
Håkan 

 
”Den lilla påsen fungerar inte så bra, hållaren hakar 
i tyget när man packar ner den. Tål den lilla påsen 
värme, osäker på detta, måste man vänta med att 
packa ner brännaren till den svalnat?  

”Material som inte fastnar i varandra” 
 
”Material som tål värme” 

 
STÄLLNING + VINDSKYDD: 
 
 
 
Elin 

 
”Lite ostadig. Borde vara någon typ av ”hak” 
funktion för kastrull och stekpanna” 

”Stabilitet” 
”Ställning som håller kokkärl och 
stekpanna på plats” 

 
 
Liselott 

 
”Alltihop känns lite ostadigt med den lilla 
gasflaskan” 

”Stabilitet” 

 
 
 
Camilla 

 
”Något hal, ett hack eller liknande som passar mot 
panna och kastrull skulle underlätta” 

”Ställning som håller kokkärl och 
stekpanna på plats” 

 
 
 
Björn 

 
”Borde finnas stabiliseringsanordning för ojämna 
underlag. Stödarmar svåra att fälla ihop” 

”Stabilitet även till ojämna underlag” 
”Enkel att fälla ihop” 
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Gustav 

 
”Vindskyddet kändes funktionslöst och alldeles för 
litet. Om vindskyddet sitter på fel sida är det svårt 
att tända. Piggarna på hållarmarna kändes inte så 
stadiga.” 

”Effektivt vindskydd” 
 
”Vindskydd som inte blockerar andra 
funktioner” 
 
”Hållarmar som håller kokkärl och 
stekpanna på plats” 

 
GASREGLAGE + TÄNDARE: 
 
Elin 

 
”Fungerade bra” 

 

 
 
 
 
Liselott 

 
”Svårt att se vilket håll gasregleringen gick åt när 
jag ville öka lågan + minus var svartfärgade så det 
gick inte att se. Slutade med att jag stängde av 
lågan.” 

”Tydlig markering på gasreglage” 

 
Camilla 

 
”Fungerade bra” 

 

 
 
 
Kristina 

 
”Cool tändare. Smart att den sitter på grejen. Bättre 
med + och – tecken kanske tom större skruv.” 

”Inbyggd tändare” 
”Tydligt gasreglage” 

 
 
 
 
Håkan 

 
”Tändmomentet fungerade sådär. Får fram gas men 
tändaren behövde jag trycka på flera gånger för att 
det skulle bli en låga.” 

”Effektiv tändare som medger tändning 
vid första försöket” 

 
Gustav 

 
”Tändaren fungerade bra” 

 

 
3. UTTALANDEN OM ETA-EXPRESS 
 
INTRYCK- SAMMANFATTAT: 
 
Elin 

 
”Ok, fungerar bra på en slät gräsmatta” 

”Stabilitet, även på ojämnt underlag” 

 
 
 
Liselott 

 
”Inga smådelar hänger utanför allt får plats bra i 
stora kastrullen, liten och nätt!” 

”Få ingående delar” 
”Låg volym, kompakt vid packning” 

 
 
Camilla 

 
”Högt och ostadigt men kompakt och lätt i 
packningen.” 

”Stabilitet” 
“Låg volym vid packning” 

 
 
Björn 

 
”Lättanvänt, men en del saker kan förbättras.” 

”Lätt att använda”” 

 
Kristina 

 
”Lite högt men litet och sött” 

”Stabilitet” 

 
 
Gustav 

 
”Ostabil överhuvudtaget, allt ramlade efter att jag 
hade satt upp det.” 

”Stabilitet, konstruktion som håller sig på 
plats” 

 
MEST POSITIVA MED KÖKET: 
 
Elin 

 
”Litet och lätt, kokade snabbt.” 

”Låg vikt, låg volym, ” 

 
Liselott 

 
”Liten och kompakt.” 

“Låg vikt, låg volym”“” 

 
Camilla 

 
”Att allt ryms i kastrullen samt den lätta vikten.” 

”Låg vikt, liten packvolym” 

  “Låg volym, enkel hoppackning” 

Bilaga IV 



 7(8) 

Björn ”Liten, lätt att packa.” 
 
Kristina 

 
”Tändaren.” 

 

 
MEST NEGATIVA MED KÖKET: 
 
 
 
 
Elin 

 
 
”Ostadig konstruktion, speciellt om ojämn mark. 
Svårdiskat om det kokar över.” 

”Stabilitet, enkel rengöring” 

 
 
Liselott 

 
”Handtag och gasreglage, vassa kanter. För liten 
stekpanna.” 

“Kanter som inte är vassa, större yta på 
stekpanna”” 

 
 
Camilla 

 
”Höjden- risken att det välter och spiller ut den 
goda pulversoppan.”  

”Stabilitet” 

 
 
Björn 

 
”Vinglig, svårt att montera vindskydd.” 

”Stabilitet, enkelt att montera alla delar” 

 
Kristina 

 
”Det skrangliga vindskyddet.” 

“Stabilitet, delar som hålls på plats” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

 
”Är hela tiden orolig för att konstruktionen är för 
hög, kommer den tippa? Känns gängligt och 
rackligt. Går inte att ställa upp om det inte är helt 
plant, skulle behöva en platt skiva med mig att 
ställa under. Lilla gasbehållaren ball, skitbra men 
blir livsfarligt om den skulle tippa över med 
kokande innehåll. Den stora gasbehållaren är bättre, 
blir stabilare, motsvarar mitt minimikrav på 
stabilitet.” 

”Stabilitet” 

 
FUNKTION/ DEL SOM SAKNAS 
 
 
 
Elin 

 
”Gärna någon form av durkslag som tillbehör, 
gärna ett som får plats att packas ner i kastrullen 
locket.” 

”Tillbehör som medger avrinning av 
vätska” 

 
Liselott 

 
”Mått i kastrullen.” 

“Volymmått” 

 
 
Camilla 

 
”Ett medföljande verktyg, typ spork/ visp.” 

”Verktyg som medger omrörning” 

 
Björn 

 
”Mått för volym i kastrull.” 

”Volymmått” 

 
Kristina 

 
”Ingen.” 

 

 
4. GENERELLA KOMMENTARER UTEKÖK 
 
 VIKTIGAST MED ETT UTEKÖK 
 
 
Elin 

 
”Smidigt att packa ihop och packa upp, lätt att 
diska.” 

”Enkel montering, nedmontering, enkel 
rengöring” 

 
 
Liselott 

 
”Att det funkar! Lätt och smidigt. Lätt att hålla rent. 
Att man kan laga mat åt en person.” 

”Låg vikt, enkel rengöring” 
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Camilla 

 
”Vikt och snabb montering, lättdiskade delar.” 

”Låg vikt, snabbt att montera, lätt att 
rengöra” 

 
Björn 

 
”Lätt och smidigt och lätt att montera” 

”Låg vikt, enkelt handhavande, enkel 
montering” 

 
Kristina 

 
”Lätt och smidigt” 

”Låg vikt och enkelt att använda” 

 
EGENSKAPER ETT FRILUFTSKÖK INTE FÅR HA 
 
Elin 

 
”För tungt, långsamt, och svårdiskat.” 

”Låg vikt, snabbt att använda, lätt att 
rengöra” 

 
Liselott 

 
”Tungt och stort.” 

 
”Låg vikt och liten volym” 

 
Camilla 

 
”Små lösa delar.” 

 
”Få lösa delar” 

 
Björn 

 
”För många lösa delar.” 

 
”Få lösa delar” 

 
 
Kristina 

 
”Gasläckage och risk för att det ska falla ihop. Det 
ska kännas säkert.” 

 
”Säkerhet” 
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Bilaga V- Krav- och Önskemålspecifikation  
 
 
 
KATEGORI 

 
K/ Ö 

 
KRAV OCH ÖNSKEMÅL 

 
Berörd 
del/delar 

GEOMETRI  
 
 
Ö 

 
Låg volym (dvs. ingen ökad volym från 
dagens kök, hoppackat läge, 1,9 dm3 ) 

 
Handtag, 
Kärlstöd 
 

  
 
 
Ö 

 
Alla ingående delar, inklusive brännare 
medges plats att packas i kastrull 

 
 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
 
K 

 
Brännare skall kunna monteras på 
gasflaska 

 

  
 
Ö 

 
God passform mellan de olika delarna 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

KINEMATIK  
 
Ö 

 
Hopfällbara delar (enklare hantering) 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

KRAFTER  
 
K 

 
Konstruktion i helhet skall hålla last i 
kokkärl 

 

  
 
 
K 

 
Varje ingående del ska hålla för krafter: 
150 N 

 

MATERIAL  
K 

 
Korrosionsbeständigt 

 

  
K 

 
UV-beständigt 

 

  
K 

 
Låg densitet 

 

  
 
 
K 

 
Hårdhet: mjukare än titanbeläggning 
(minimera risk för repor) 

 
 
 
Handtag 

 Ö Material som ej leder värme Handtag 
SÄKERHET  

 
K 

 
Kök står stadigt utan risk för tippning 

 

  
 
Ö 

 
Kastrull hindrad från glidning i sidled 

 
 
Kärlstöd 
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Ö 

 
Stekpanna hindrad från glidning i sidled 

 
Kärlstöd 

  
 
Ö 

 
Delar som medger fixering vid angiven 
position  

 
 
Kärlstöd 

ERGONOMI  
 
 
Ö 

 
Greppvänligt handtag till kastrull/ 
stekpanna (även med handskar) 

 
 
 
Handtag 

MONTERBARHET  
 
Ö 

 
 
Enkelt att montera, packa upp 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
 
Ö 

 
Enkel av demontera, packa ner 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
 
Ö 

 
 
Få ingående delar 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
 
Ö 

 
Konstruktion som ej medger felmontering 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

HANDHAVANDE  
K 

 
Användarvänlig 

 

  
 
 
K 

 
Konstruktion som medger användning av 
olika storlekar av kokkärl 

 

  
 
K 

 
 
Lång livslängd 

 

  
 
 
Ö 

 
Formgivning som medger användning av 
stekpanna vänd åt båda håll 

 
 
 
Handtag 

  
 
Ö 

 
Tydligt och informativt gasreglage 

 

  
 
Ö 

 
Utformning som medger åtkomst av 
gasreglage under användning 

 

UNDERHÅLL  
 
Ö 

 
 
Enkel att rengöra 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
Ö 

 
Möjlighet till byte/ reparation av 
ingående delar 

 
 
Handtag, 
Kärlstöd 
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KOSTNAD  
 
K 

Tillverkningskostnad som ej överstiger 
dagens tillverkningskostnad av Eta-
Express 

MILJÖ  
K 

 
Återvinningsbara material 

 

 
 
 
 

 
 
 
Ö 

 
 
Skydd av låga (för minskad 
bränsleförbrukning) 

 

TIDSPLAN  
 
K 

 
Inom specificerat datum. Se projektplan 

 

DESIGN  
 
K 

 
Formspråk som går i enlighet med resten 
av Eta-serien 

 

  
K 

 
Tilltala specificerad målgrupp 

 

  
 
Ö 

 
Minimering av överflödiga delar och 
detaljer 

 
 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
Ö 

 
Minimering av standardkomponenter 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
Ö 

 
Innovativ design 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

  
Ö 

 
Diskreta fastsättningar 

 
Handtag, 
Kärlstöd 

TILLVERKNING  
 
 
K 

 
Koncept som kan utföras inom ramen av 
Primus egen tillverkning 

 

TRANSPORT  
K 

 
Låg volym 
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Bilaga VI- Kriterieviktning Kärlstöd 
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Bilaga VII- Kriterieviktning handtag 
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Bilaga VIII- Konceptviktning handtag 
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Bilaga IX- Svagpunktsanalys  
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Bilaga X- Konceptviktning kärlstöd 
 

 
 
Förtydligande. Vid jämförelse med skisser i avsnitt 4.6.1 konceptgenerering- kärlstöd:  
Bild 1= KONCEPT 1, Bild 2= KONCEPT 2, Bild 4= KONCEPT 3, Bild 5= KONCEPT 4 
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Bilaga XI- Ritningar 
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Bilaga XII- Produktblad  
 

 

Bilaga XII 
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