
 

Trangia Iris 

ARVID HÄLLJE 
ANTON JOHNNER OLIN 

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2018

�



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2018:95 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM

Trangia Iris 

av 

Arvid Hällje 
Anton Johnner Olin 

!



Sammanfattning 

Trangia är idag det enda större företag som utvecklar och producerar friluftskök med 
spritbrännare. Den nuvarande produkten för reglering av spritlågan lider av många brister. 
Framför allt upplevs den krånglig och riskabel på flera olika sätt. Av denna anledning tillkom 
detta projekt med målet att utveckla en ny produkt för reglering av den befintliga spritbrännaren. 
För nuvarande säljer Trangia fler spritkök än gasolkök och är i princip ensamma på den 
marknaden. Med anledning av detta finns potentiellt stora fördelar med att utveckla en produkt 
som förbättrar upplevelsen av användningen av spritkök. 

Arbetet har huvudsakligen utgått från egna studier men även Trangias egna riktlinjer och 
önskemål. Med hjälp av välkända metoder för design och produktutveckling har processen gått 
från undersökning till färdig produkt. Arbetet är uppdelat i tre faser där den första utgörs av 
informationsinsamling, den andra av konceptuellt utforskande och den tredje som består i 
utveckling och framställning. Dessa har ägnats approximativt lika mycket resurser. 

Syftet har varit att undersöka Trangias möjligheter att utveckla en ny reglerande produkt för 
spritbrännaren och målet har varit att ta fram en färdig produkt som uppfyller ställda krav och är 
kompatibel med Trangias befintliga komponenter.  
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Den första fasen inkluderande en konkurrentanalys, utformning av personas och en kundresa, 
genomförande av en användarstudie med intervjuer samt att definiera en kravspecifikation. 
Därefter inleddes fas två som började med en öppen idégenereing för en så stor lösningsmängd 
som möjligt. 

Efter en bred idégenerering och vidare funktionsmodellering framhölls ett tiotal möjliga 
alternativ. Bland dessa eliminerades hälften och därefter utvaldes tre principiellt skilda koncept 
som utvecklades parallellt under en tid. Slutligen valdes det koncept som senare kom att kallas 
Iris. 

Resultatet är en produkt som med hjälp av länkarmar och rotationsleder steglöst medger 
reglering från full effekt till släckt låga utan att på eller avmontering krävs under 
regleringsprocessen. Regleringen utförs genom att vindskyddet roteras med den tång som 
medföljer som tillbehör till Trangias alla kök. Produkten utformades först som funktionsmodell, 
därefter med hjälp av CAD och slutligen konstruerades en fysisk prototyp. 
 



Abstract 
At present, Trangia is the only large company that develops and produces outdoor stoves driven 
by a spirit burner. The spirit burner comes with a product meant for regulating the flame, which 
is suffering several failings, mainly being troublesome and risky to handle. For this reason the 
goal with this project is to develop a new product for regulating the existing spirit burner. 
Trangia is selling more spirit-driven stoves than gas driven ones and are practically alone on that 
market. This implies that it potentially would be favourable to develop a product that improves 
the experience of using spirit driven outdoor stoves. 

This project has mainly been carried out through own studies but also along Trangias guidelines 
and wishes. With the use of well known methods concerning design and product development 
the process has gone from research to a completely realised product. The work is parted into 
three phases. The first consists of research and gathering information, the second is conceptual 
exploration and the third development and construction. The resources has been approximately 
split equal between these phases. 

The purpose of this work has been to explore Trangias possibilities to develop a new product to 
regulate the spirit burner while the goal has been to realise a complete product that fulfills given 
demands and is compatible with Trangias already existing components. 
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The first phase included analyzing the market, creating personas and a customer journey, 
carrying out a user study with interview and lastly, defining a specification of requirements. 
Next, phase two were initiated with collecting as many ideas as possible to gather a pool of 
possible concepts. 

After generating a broad spectrum of ideas and furthermore function-modelling, about ten ideas 
were considered possible. Among these about half were eliminated wherafter three of the 
remaining were selected. These three all followed different principles and were developed side 
by side for a shorter time. Finally the concept that later was named Iris was selected. 

The result was a product which function is based on a mechanism that works through linked and 
rotational joints. This lets the regulation run from fully open to completely shut, steplessly and 
without the need of mounting or dismounting any component in the process. The way of 
operating is as simple as rotating the upper wind cover with the tool that comes with all Trangia 
stoves. A spring that causes friction against the wind cover translates the rotational motion to the 
linked mechanism. The product  was first designed as a function model. Later it was drawn more 
accurately with CAD and lastly it was constructed as a physical prototype.  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1 Inledning 
Följande kandidatexamensarbete (MF132X) har gjorts i samarbete med Trangia AB. Företaget 
kontaktades på egen hand angående en produktidé varpå Trangias VD Magnus Rydell 
återkopplade med funderingar kring ett helt annat problem som vi sedermera kom att jobba med.  

1.1 Bakgrund  

Trangia är ett svenskt företag som sedan starten 1925 har legat i Trångsviken i Jämtland. [1] 
Företaget producerar lätta och kompakta friluftskök i aluminium som drivs av t-sprit eller gas. 
All produktion och kontorsverksamhet sker på samma plats med endast 21 personer anställda. [2] 
Det började med den uppfinningsrike John E. Jonsson som utvecklade ett lättviktigt 
aluminiumkök. Det var då som nu ett friluftskök som är till för alla. Den första 
industriproducerade upplagan som såldes i butik lanserades 1951. [1] Trangia ligger än idag kvar 
där verksamheten startade, i den lilla orten Trångsviken, mitt i Jämtland. Även produktionen sker 
fortfarande på samma plats, dörr i dörr med kontoret.  

1981 offentliggjordes patent på den snillrika spritbrännare som säljs än idag. Se bilaga A. Den 
har använts så flitigt att även andra fabrikat har utformat kök efter dess dimensioner. [3] 
Brännaren har med andra ord blivit en marknadsstandard för spritdrivna kök. Principen bygger 
på att rödsprit hälls upp i behållaren för att sedan tändas på och brinna. Brännaren innehåller 
även en cirkulär tamp som suger upp spriten till hål på brännarens översta kant. Där förångas 
spriten och brinner i separata strålar ut ur varje hål. Detta föranleder en mycket effektiv 
förbränning av bränslet. Till brännaren kommer även ett skruvlock för att försluta brännaren vid 
förvaring samt ett lock för reglering av lågan vid förbränning. Det reglerande locket består av en 
mässningsring och en plan cirkelskiva som kan rotera mot varandra i en led i utkanten av ringen. 
Då ringen läggs på brännaren med cirkelskivan roterad utåt stryps förbränningen som sker i 
brännarens små hål. I stället brinner brinner nu spriten direkt från behållaren. Detta orsakar en 
svagare brinnande låga. Vidare kan nu den cirkulära skivan roteras in över lågan för att gradvis 
strypa förbränningen ända tills elden är släckt. 
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Figur 1. Trangias befintliga spritbrännare med lock och regleringsring. 

Trangia har under en tid haft idén att utveckla sin spritbrännare. Brännaren som sådan har god 
effekt men vid reglering av lågan uppstår flera problem. Först och främst går det inte att reglera 
lågan utan att först ta av kastrullen och eventuellt även montera av vindskyddet vilket upplevs 
otympligt. Det lock som förs över lågan för att reglera förbränningen blir också mycket hett 
vilket försvårar regleringen ytterligare. Vidare är leden kärv vilket orsakar att den reglerande 
ringen hellre snurrar runt än ändrar läge relativt locket. 

1.2 Syfte och mål 

Det här arbetet har genomförts som kandidatexamensprojekt på KTH i samarbete med Trangia 
med stort fokus på metod, iteration, tester och modellering. Det övergripande syftet med detta 
arbete är att utreda möjligheterna att utveckla ett nytt reglerande lock till Trangias kök. Målet är 
att utveckla en fullt fungerande produkt som förenklar regleringen samt är kompatibelt med 
befintliga produkter i Trangias sortiment. 
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1.3  Målgrupp 

Den avsedda målgruppen är alla användare av Trangias spritkök. Det vill säga en bred variation 
av människor världen över med ett gemensamt intresse för friluftsliv. 

1.4  Avgränsningar 

Under projektets gång har stor vikt lagts vid att ta fram en reell lösning på problemet som inte 
skulle kräva större modifikationer i Trangias befintliga produktionslinje. Därför har projektet 
avgränsats med avseende på produktionens ekonomiska delar.  Utöver det har lite hänsyn tagits 
till materialval och hållfasthetsberäkningar då slutprodukten har stora likheter med originalet, 
samt att Trangia besitter stor specifik kunskap inom dessa områden. 

1.5  Metoder  

Under denna produktutvecklingsprocess har flertalet metoder från tidigare kurser använts för att 
strukturera arbetet. Författaren David G. Ullmans sex produktutvecklingsfaser har varit 
vägledande [7]. Ett Ganttschema har använts för att strukturera upp den tid vi haft till förfogande 
under projektets gång. En kravspecifikation skapades tidigt för att under processens gång 
säkerställa att slutprodukten uppfyllde nödvändiga krav och riktlinjer såväl som vissa önskvärda 
funktioner och behov. Personas och en kundresa skapades efter användarstudien för att hitta en 
tydligare målgrupp att jobba mot. En “Quality function deployment” (QFD) definierades sedan 
för att säkerställa att kundönskemålen togs i beaktelse under utvecklingsprocessen. Vidare har 
elimineringsmatris och kriterieviktsmetoden använts för att strukturerat sålla bland koncept. 
Ovan nämnda dokument återfinns som bilagor.  
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2. Informationsinsamling  

2.1 Företagsbesök 

Projektet inleddes med ett möte med Trangias VD Magnus Rydell i Trångsviken, Jämtland. 
Problemet med förbränningens reglering demonstrerades och det framgick att Trangia var öppna 
för förslag på alla sorters nya lösningar. Rydell framhöll dock vikten av enkelhet. Under besöket 
undersöktes även fabrikens produktionsled, olika material samt hur köken monteras och packas.  

!  
Figur 2. Nyproducerade delar redo att packas till kök. 

De generella riktlinjer som utformades tillsammans med Rydell var att eftersträva simplicitet, att 
vara kompatibel med nuvarande kök, ej orsaka stora förändringar i produktionen samt medge en 
successiv reglering från maximal förbränning till släckt låga. [2]  

2.2 Konkurrentanalys  

Väl hemma efter studiebesöket påbörjades en konkurrentanalys för att kartlägga Trangias 
position till andra företag inom samma område. Se bilaga B. Analysen visade att Trangia är det 
enda större företag som fortfarande tillverkar och säljer spritkök. Konkurrenterna har i princip 
helt och hållet övergått till gas och multifuel. Dessutom noterades att Trangias 
utvecklingshastighet är långt mycket långsammare än de generella konkurrenterna. Trangia utför 
endast mindre ingrepp i den redan mycket väletablerade designen och lanserar relativt sällan nya 
produkter.  
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Figur 3. T.v. en tidig upplaga av köket. T.h. dagens kök. 

Detta har resulterat i ett väl etablerat varumärke som är vida igenkänt. Vidare särskiljer sig 
Trangia genom att allt från idé till färdig produkt sker på samma plats i Trångsviken. [2] 

För att hitta ytterligare befintliga lösningar på marknaden granskades patentdatabasen Espacenet. 
[4] Här gjordes sökningar på exempelvis “Spirit burner” vilket genererade ett tiotal intressanta 
sökträffar. Trots liknande produkter upptäcktes aldrig en konkret lösning på det givna problemet. 
Se figur 4.  

!  

Figur 4. Exempel på befintligt patent på spritbrännare med reglerande lock. 
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2.3 Webbaserad research  

Utöver konkurrentanalysen söktes även information på internet från användare med erfarenhet av 
Trangias kök. Sökningar gjordes på bland annat hemsidan Youtube [5] och diskussionsforumet 
Flashback [6]. Dessa sökningar gav insikter om att många användare var  hängivna och lade stor 
vikt vid att hålla utrustningen ren och funktionsduglig. Det framkom även att många användare 
modifierade sina kök på olika sätt för att öka effektiviteten och förenkla handhavandet. inte 
heller här påträffades någon konkret lösning på det problem som Trangia uppfattat.  

2.4 Studiebesök 

Vidare utfördes ett studiebesök på sport- och friluftsbutiken XXL Stockholm city. Där utfördes 
intervjuades två anställda på avdelningen “jakt och vildmark”. Målet med denna intervju var att 
identifiera vem som köper och använder Trangia-kök. 

Enligt Felix Bergvich och Petter Öberg beskrivs personer som köper Trangia-kök följande:  
Väldigt varierat, män, 30 år och uppåt generellt. Inga extrema bergsbestigare, snarare “vanliga” 
friluftsmänniskor. Även “preppers” och en del äldre damer som köper pga MSB:s inrådan i fall 
av civilförsvar, kris eller krig. Mer pålästa och insatta köper multifuelkök framför allt på grund 
av bättre effekt. Trangia upplevs stort och bökigt. [8] 

Angående försäljning yttrades följande: 
Ca 75% av sålda Trangia uppskattas vara sprit. Trangia har mycket tillbehör, framför allt 
kastruller säljs. Inte speciellt vanligt att regleringslocket säljs. Ungefär ett trangiakök säljs om 
dagen, mer under sommaren. Denna vecka mitt i februari såldes fyra stycken kompletta kök. [8] 

2.5 Personas och kundresa  

Vidare utformades tre personas för att få en mer överskådlig bild av de användare som brukar 
Trangias kök. Dessa personas säkerställer även att en bred kundkrets inkluderas, samt att olika 
användare förstår den produkt som skall utformas.  

Personas: 

1. Gerd, 76-årig pensionär som bor i Täby. Hon köper i händelse av kris eller krig enligt 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inrådan. Hon har använt 
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friluftskök enstaka gånger i sin ungdom. Köpte Trangia för att det kändes bekant och 
säljaren tipsade om det. Planerar inte att använda det om det inte blir nödvändigt, utan 
tänker snarare att det är bra att ha. Ser dåligt på nära håll, använder läsglasögon. Dålig 
finmotorik och allmänt lite stel i lederna. Gerd lagar mest husmanskost hemma i sitt 
pentry och testar sällan nya maträtter eller tillagningssätt. 

2. Mats, 40-årig man, familjefar och egenföretagare inom IT med god inkomst. Köper för 
att ha med ut på dagsutflykter i naturreservat och på campingsemestern. Bor i Arboga. 
Har tänkt att börja ägna sig mer åt friluftsliv, har ingen tidigare erfarenhet av Trangia mer 
än att ha hört namnet och vet att det är svenskt och känns pålitligt. Mats använder sina 
prylar väl och köper nytt om något går sönder. Generellt lagar han sällan mat utan köper 
mycket mat ute. 

3. Erik 27-år, lågstadielärare som bor i Östersund. Tillsammans med sin partner och hund 
ofta är han ofta ute på längre fjällturer. Har god erfarenhet av Trangia och äger många 
olika tillbehör. Turar i alla väder och använder både sprit och gaskök. Erik har god 
kondition och inga speciella problem förutom nötallergi. Erik har stor passion för 
matlagning och tycker om att laga avancerade rätter även ute i naturen. 

I samband med detta definierades även en kundresa. Detta för att identifiera möjliga scenarion då 
köket brukas. Kundresan är baserad på vår persona Erik och utspelar sig under en semesterdag på 
fjället. Se bilaga C.  

2.6 Användarstudie 

För att bekräfta alternativt dementera det problem som Trangia identifierat, samt för att bilda en 
egen uppfattning kring problemet utfördes initialt en användarstudie och intervju med nio 
personer med varierande erfarenheter av friluftskök. 

Inledande instruerades brukaren att tända Trangiaköket och låta koka upp vatten. Därefter 
uppmanades denne, utan vidare instruktioner, att reglera lågan till ungefär halva styrkan. Vidare 
ombads denne att strypa lågan ytterligare, ned till sparlåga.  Slutligen ombads försökspersonen 
att släcka lågan. Inga ledande beskrivningar gavs för hur uppgiften skulle utföras. Studierna 
utfördes i olika miljöer, dels inomhus, dels utomhus, och dokumenterades i foto, video och text. 
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Studien bekräftade Trangias bild av problemet och belyste även ytterligare mindre problem. 
Nuvarande reglering upplevdes riskfylld, svårbegriplig och svår att utföra.  

!  

Figur 5. Den del av användarstudien som utfördes inomhus. 

Observationer som gjordes påvisade långsam reglering med många delmoment där maten 
riskerade att kallna. Vidare observerades en tendens till felreglering där användaren i flera fall 
råkade släcka brännaren. Utöver detta observerades fall där användaren var mycket nära lågan 
och riskerade att bränna sig. 
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Figur 6. Olika metoder dokumenterade under användarstudien. 

Användarnas återkoppling genom en öppen intervju påvisade följande problem: 
● krångligt 
● risk att bränna sig 
● irriterande att ringen snurrar 
● kastrullstöden i vägen 
● grepen ej anpassad/ tilltänkt för reglering 
● någonting att peta med skulle underlätta 
● rotationsleden är allt för trög 
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Användarna fick slutligen var och en komma med önskemål till förbättring, vilket senare låg till 
grund för kundönskemålen i vår QFD. Se bilaga G. 

2.7 Kravspecifikation 

Resultatet från användarstudien tillsammans med Trangias riktlinjer och önskemål  resulterade i 
en kravspecifikation som delades upp i olika områden och varje punkt tilldelades etikett 
angående om det gällde som krav eller önskemål. Se bilaga D. Första versionen av 
kravspecifikationen skickades till Magnus Rydell och reviderades efter några synpunkter. Stor 
vikt låg vid kompabilitet med Trangias befintliga produktsortiment, där premissen var att 
produkten skulle passa både kök 25 och 27 utan behov av modifiering av kökets övriga delar. 
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3. Konceptuell fas 
Under denna etapp beskrivs processen från bred idégenerering till utvärdering av möjliga 
koncept samt ingående beskrivning av de tre koncept som valdes bland för den slutgiltiga 
produkten. 

3.1 Idégenerering 

För att initialt arbeta fram en bred lösningsmängd åsidosattes kravspecifikationen tillfälligt. Med 
hjälp av att lista olika principer underlättades att generera vitt skilda idéer. Detta resulterade i en 
mängd utkast, som senare utgjorde en bas för utformandet av kommande koncept. Vissa idéer var 
mycket primitiva medan andra var nära färdiga koncept. Många kunde kombineras och ge 
upphov till en ytterligare lösning.  

!  
Figur 7. Inledande idégenerering. 
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Fokus låg på att identifiera olika element som individuellt påverkade brännarens effekt. Här 
studerades syretillförsel både underifrån och ovanifrån samt möjlighet för koldioxid att försvinna 
ut. Olika geometriska förändringar vid brännaren som stryper eller ökar luftflödet och därmed 
syretillförseln var också av stort intresse.  

3.2 Modellbyggande 

För att bekräfta och dementera principer för olika möjliga lösningar testades den mekaniska 
funktionen för idéerna med hjälp av enkla funktionsmodeller. Under detta skede upptäcktes att en 
faktor som spelade stor roll var de geometriska förhållanden i stormköket. Ofta begränsade 
geometrin potentialen hos en idé då produkten dels har mycket begränsat utrymme i monterat 
läge, såväl som i ett packat Trangia-kök. 

Modellerna konstruerades med hjälp av laserskuren kartong, MDF-skiva, klippt mässing och 
ståltråd. Se figur 8.  

!  
Figur 8. Funktionsmodeller. 
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För att kontrollera att idén var realistisk monterades funktionsmodellerna i ett uppställt Trangia-
kök med brännare samt packades ned i ett kök. I samband med detta uppfattades även hur själva 
monteringen av produkten var tvungen att utföras, samt hur regleringen upplevdes. 

!  
Figur 9. Praktiska tester av modeller i monterat kök. 

3.3 Konceptgenerering 

Med alla idéer samlade undersöktes olika varianter av dessa. Olika principer kombinerades, 
testades och förfinades. Modeller byggdes parallellt med denna process för att löpande verifiera 
funktioner. Processen var fortfarande i en divergerande fas och så många olika koncept som 
möjligt eftersträvades. 

3.4 Konceptutvärdering 

Efter grundläggande verifiering tog ett tiotal skilda koncept form. För att sålla bland dessa 
användes en elimineringsmatris baserad på de krav som listats i kravspecifikationen. Se bilaga E. 
De koncept som inte uppfyllde alla krav ströks. Därefter undersöktes varje koncept mer noggrant 
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och för- och nackdelar vägdes mot varandra. För att göra detta systematiskt användes 
kriterieviktsmetoden. Se bilaga F. Härigenom viktas olika kriteria för att sammanställas till en 
total poängsumma för varje koncept. Utfallet från denna metod blev att tre koncept fick tydligt 
högre poängsumma än den befintliga lösningen. 

Ambitionen med dessa tre koncept var att utöver det grundläggande problemet lösa en rad 
problem som identifierats under användarstudien. Fokus låg på en lösning som skulle vara 
kompatibel med samtliga spritkök som Trangia producerat och kunna monteras på 
spritbrännaren. 

Följande är alla mekaniska lösningar med förmåga att reglera lågan steglöst från full effekt till 
släckt. Mekanismen skulle gå att reglera på säkert avstånd från lågan med ett intuitivt reglage. 

3.5 Koncept 1 

För den här lösningen hämtades inspiration från slutaren i en kamera. Principen bygger på att två 
skivor som är fästa med länkarmar roteras utåt för öppning och inåt för stängning. Länkarmarna 
är i andra änden fästa i en fritt roterande ring. Vid rotation på denna så rör sig lock-delarna i 
önskad bana.  

Anledningen till två lock istället för ett är att både vinkelutslaget och locken blir mindre vilket 
gör att de får plats inom vindskyddets begränsande geometri. Symmetrin bidrar även till stabilitet 
under rörelsen samt att lågan regleras centralt. Vidare anpassades lockens form så att helt öppet 
läge nåddes tidigare genom att ändra form på det snitt som delar cirkeln. Då det kröktes likt en 
sinuskurva istället för att utgöra en rät linje sammanföll lockets bågradie vid öppet läge med 
brännarens radie. 

  

!  
Figur 10. Tidigt konstruktionsförslag för koncept 1. 
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! !  

Figur 11. Tidiga skisser över principen för koncept 1. 

!                      !  

!                   !  

 Figur 12. Tidiga funktionsmodeller för koncept 1. 

Antalet komponenter uppgick till sex stycken och därtill reglage. Dessa inkluderar två dubbletter, 
nämligen två identiska skjutlock samt två identiska styrarmar.  

Mässingsringen samt skjutlocken tillverkas likt Trangias befintliga med vissa modifikationer. 
Koncept 1 använder sig av samma material och produktionsmetoder som används av Trangia 
idag. 
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3.6 Koncept 2 

Detta koncept bygger på en ledmekanism som omvandlar en translaterande rörelse till två 
roterande rörelser åt olika håll. En stav som är fäst i en led länkad till två likadana lock trycks 
inåt för att öppna och dras utåt för att stänga. Dessa lock sitter vardera även fast i en led som 
både medger rotation och translation. Staven löper rakt ut från brännarens övre del genom ett 
litet hål i vindskyddet. Då staven är helt inskjuten är locket helt öppet och då den är fullt 
utdragen är locket stängt. Detta gör att en markerad skala på staven kan informera om 
öppningsgrad utan att användaren behöver lyfta på kastrullen för att se efter. 

Alla material inklusive staven används av Trangia idag. 

! !  

Figur 13. Olika skissvariationer av koncept 2. 
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Figur 14. Funktionsmodell av koncept 2. 

3.7 Koncept 3 

Detta koncept är en modifierad variant av det befintliga lock som Trangia producerar idag. Då 
det nuvarande lock begränsar lågan redan vid montering vidgades hålet i mässingsringen för att 
inte behöva montering under matlagningen. Dessutom konstruerades en hopfällbar arm som i 
utfällt läge tillåter användaren att reglera locket längre från lågan och därigenom inte riskera att 
bränna sig. Slutligen utformades små piggar som skulle fästa i vindskyddets lufthål och genom 
detta hindra mässingsringen att rotera då locket ska justeras. Då komponenterna är modifierade 
varianter av det befintliga locket skulle enbart mindre justeringar behöva göras i 
produktionslinjen.  

Problem som uppkom:  
- Hållfasthet  
- Kompabilitet till produktion  
- Trangias eftersträvan av få komponenter 
- Förhindra effekthämning  
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Figur 15. Tidiga skisser av koncept 3. 

! ! !  

Figur 16. Olika funktionsmodeller av koncept 3. 

   

�18



4. Utveckling och framtagning 
Denna etapp beskriver tillvägagångssättet från konceptval till utvärdering av färdig prototyp.  

4.1 Konceptval 

De faktorer som låg till grund för valet av koncept var total poäng i kriterieviktsmatrisen, 
funktion vid praktiska test och respons från Trangia samt handledare. Efter konceptutvärderingen 
där “Modifierad original” erhöll högst totalsumma började möjligheterna till modifikation av det 
ursprungliga regleringslocket att undersökas.  

De möjliga funktionsförbättringar som hittades var; fixering av mässingsringen, att tillåta full 
effekt även när regleringslocket är monterat och att öka avståndet mellan hand och eld. 
Lösningarna som kom att modelleras blev en pigg till ett eller flera av lufthålen i vindskyddet, ett 
mer öppet lock med utåtvikta kanter och en ihopfällbar arm.  

Under en veckas tid testades 4 olika varianter av detta koncept där flera problem uppenbarades. 
Ett stort problem var vinkelutslaget på 180 grader samt att alla perifiera punkter på locket under 
rörelsen bildar en cirkelbåge vars centrum ej sammanfaller med vindskyddets centrum. Detta 
orsakar en avståndsförändring mellan punkten längst ut på locket och vindskyddets sarg vilket 
försvårar en naturlig cirkulär rörelse. För att lösa detta placerades fästpunkten till armen i motsatt 
ände, vid rotationsleden, samt vinklades 30 grader. 
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!  
Figur 17. Geometriska variationer för att optimera rörelsens cirkelbåge gentemot 

vinskyddets radie. 

Därefter gjordes ett eldtest med de olika funktionsmodellerna för att verifiera att principen 
fungerade som tänkt. Här upptäcktes två stora problem. För det första upplevdes den fällbara 
arm, som skulle användas för reglering, instabil. Utöver detta ströp anordningen lågan redan vid 
montering. Detta trots modifikationer just för att undvika just det. Ett centralt krav var att kunna 
medge reglering från full effekt till släckt brännare samt att montering och demontering inte 
skulle behövas då lågan brann. Ytterligare modifikationer utfördes, exempelvis adderade lufthål, 
vilket minskade men aldrig eliminerade strypningen vid montering. För att undvika strypning var 
det därför nödvändigt att frångå det befintliga lockets dimensioner.  

Då modifikationerna blev så omfattande kunde inga befintliga delar av Trangias befintliga lock 
användas. På grund av detta övervägde nackdelarna fördelarna med koncept 3. Efter noga 
övervägande frångicks detta  koncept och valet stod mellan koncept 1 och koncept 2. Då koncept 
2 krävde en modifikation i form av ett hål i vindskyddet, samt erfordrar en omständig montering, 
uteslöts även detta koncept. Slutligen valdes koncept 1. 
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4.2 Konceptutveckling 

I detta skede skapades en primitiv CAD-modell av konceptet Iris för att enkelt kunna göra små 
konstruktionsändringar och därefter verifiera dem. Därefter utvärderades konstruktionen 
komponentvis, för att sedan revideras. Först reviderades locken.  

De två locken påminner om Trangias befintliga skjutlock och fästs på samma sätt. Skjutlocken 
har en något större radie och ritades först som halvcirklar vilket snabbt visade sig kräva ett stort 
vinkelutslag för att inte hämma lågan. Därför ritades dessa om och ser ut som symmetriska 
halvcirklar med ett S-format snitt. Vardera lock har två hål, ett i varje ände. Se figur 18. 

!  
Figur 18. Ett av två skjutlock med den distinkta formen. 

Locken är konstruerade på ett sådant sätt att de vid full öppning tangerar brännaröppningen 
vilket säkerställer att locket inte ligger i vägen för lågan och därmed hämmar lågan. Se figur 19.  

!  
Figur 19. Lockens position vid utfällt läge.  
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Styrarmarna består av bockade 3 mm rundstavar i rostfritt stål. Dessa sitter monterade på så vis 
att skjutlocken länkas samman med innerringen. Vid rotation av ytterringen initieras en rörelse 
där skjutlocken rör sig symmetriskt in och ut från brännarens centrum. Styrarmarna fixeras vid 
montering dels till följd av dess geometri, och dels med deformation av styrarmen väl på plats.  

I detta skede kvarstod ändock en rad obesvarade frågor om hur Iris i praktiken skulle konstrueras 
och fungera.  

Problem att lösa:  
- Hur fixeras anordningen till vindskyddet bäst?   
- Vilken komponent skall rotera?  
- Hur förhindras att rörliga delar kärvar?  
- Toleranser: Hur funkar rotationerna då komponenterna utsätts för värme och expanderar?  
- Hur säkerställs att regleringslocket är robust?  
- Hur fixeras Iris komponenter så att delarna sitter ihop och bildar en kompakt och robust 

enhet? 
- Hur skapas rotationen?  
- Hur packas produkten ned? 
- Får brännaren tillräckligt med syre trots fasad kant?  
- Säkerställa att skjutlocken inte råkar böjas i utfällt läge.  
- Minimera antal delar. 

Den stora utmaningen under utvecklingen av koncept 1 var att försöka skapa en kompakt och 
robust lösning då Trangia eftersträvat detta under hela projektets gång. Företagets befintliga 
komponenter studerades noggrant och stor hänsyn lades till hur dessa var tillverkade. Detta för 
att säkerställa att produkten i slutändan var realiserbar med hänsyn till Trangias befintliga 
kompetens och tillgångar.  

Ett gängat innerlock med fläns skruvas på brännaren, där endast ca 7 mm av locket är gängat 
vilket skapar kontakt med brännarens övre del. Flänsen placeras nedåt så att den vilar på 
brännaren och har två stansade hål som linjerar med undre vindskyddets innersta hål. Se figur 20. 
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!  
Figur 20. Innerringen i position så att hålen linjerar axiellt.  

Innerlocket är format sådant att halva locket (7mm) består av gängor för brännaren, och halva 
har en större diameter för att passa orginalskruvlocket till brännaren för att enkelt kunna packas 
ihop. Se figur 21. 

! !  
Figur 21. T.v. monterad på brännaren. T.h. monterad på skruvlocket och redo att packas 

ned.   

 Över innerlocket monteras ett nytt ytterlock med fläns. Denna fläns är riktad uppåt och agerar 
fästhål för skjutlockens rotationspunkter. Ytterlocket är gängat och skruvas på innerlockets undre 
del som har spår för gängorna. Detta säkerställer att produkten sitter ihop och är robust samt att 
rotationen sker utan större friktion. Mellan hålen på innerlockets fläns och ytterlockets fläns 
sitter två styrarmar tillverkade av bockade 3mm ståltråd. Dessa är deformerade i ändarna för att 
fixera dem i fästhålen på ytter och innerlocket, vilket säkerställer att konstruktionen håller ihop. 
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!  
Figur 22. Vy underifrån på hela produktens system. 

Under konceptutveckligen lades mycket tid på att hitta en bra sätt att styra mekanismen. Initialt 
innefattade konceptet någon sorts regleringsarm som skulle sitta på sådant vis att regleringen 
kunden utföras utanför vindskyddet med kokkärlet kvar över lågan. Se figur 23. 

!  
Figur 23. Alternativ för reglering.  

Ett flertal olika lösningar testades men en rad problem uppstod. Däribland frågor kring hur 
styrarmen skulle fästas på regleringslocket, om den skulle vara fixerad eller avtagbart/ 
hopfällbart samt hur den skulle medge kompatibilitet med båda köken då deras vindskydd har 
olika diameter. Ett av den nödvändiga kraven på kravspecifikationen var att produkten ska kunna 
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packas ned, vilket också försvårade utvecklingsarbetet. Olika varianter arbetades fram, 
exempelvis en styrarm som fästes i de två hålen som fixerar skjutlocken, samt en variant med en 
infällbar liten styrarm men samtliga underpresterade när det gällde robust fysisk respons samt 
tidigare nämnda problem. Här drogs slutsatsen att ett monterbart regleringshandtag från locket 
skulle fungera mindre bra.  

Därmed söktes en ny lösning på problemet, varvid en tidigare idé, gav en ny lösning på 
problemet. Detta var en mekanism som medger reglering då vindskyddet roteras med hjälp av 
tången. För att realisera detta skapades nya funktionsmodeller med en utstickande arm från 
ytterlockets fläns, tänkt att ligga emot övre vindskyddets innersida, och på så vis skapa friktion 
nog att överföra vindskyddets rotation till regleringslocket. För att inte riskera slitage av 
regleringslocket och insidan av vindskyddet bekläddes friktionsytan med gummi. Denna lösning 
fungerade förvånansvärt bra, men medgav fortfarande inte kompabilitet med både 25- och 27-
serien, då friktionsarmen skulle behöva vara olika lång beroende på kök.  

Vidare söktes en lösning med varierbar längd för att då passa båda köken. Olika förlängningar av 
armen testades, men samtliga krävde fler komponenter. Därmed testades en annan princip, 
nämligen en fjäder som fästes på regleringsarmen. Fjädern fästes på så vis att den kunde skruvas 
linjärt vilket då medgav förlängning av armen. Denna lösning medgav kompabilitet med båda 
köken med endast en adderad komponent. 

!  
Figur 24. Illustration av handhavandets rörelse. 
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!  
Figur 25. Bild på hur fjäderns friktion överför den roterande rörelsen. 

Ytterlocket konstruerades så att den skulle kunna djupdragas likt trangias befintliga lock. Från 
styrarmen på flänsen adderades två geometrier, som efter bockning skapar fjäderns fäste samt en 
sarg tänkt att göra regleringsarmen styv och robust. Rundningar gjordes vid alla hörn för att 
eliminera risken för sprickbildning då delarna bockas.  

! !  
Figur 26. Före och efter bockning av detaljer på övre regleringsringen. 

4.3 Prototypframtagning 

För att effektivt kunna bygga en prototyp som både ser ut och fungerar precis som den tänkta 
produkten mättes hela köket och brännaren noggrant med skjutmått. Därefter modellerades dessa 
komponenter i CAD-programmet Solid Edge ST9 [9]. Med detta som ram modifierades de sedan 
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tidigare modellerade komponenter som skulle ingå i Iris för bättre passform. För detta användes 
Trangias material och tjocklek på gods samt egna tidigare funktionsmodellers dimensioner. 
Genom iterativt arbete och att enkelt kunna testa små geometriska förändringar direkt i Solid 
Edge kunde modellen optimeras utan att behöva testas fysiskt efter varje iteration. 

!  
Figur 29. Alla ingående delar i systemet. 

Vidare genererades ritningsunderlag från dessa filer som ytterligare modifierades i Illustrator för 
att anpassas till nästa produktionssteg. Detta var att skära ut delarna i plåt med hjälp av en 
vattenskärare. De delar som utgör den inre och den yttre ringen skars slutligen ut i 1 mm 
mässingsplåt medan det tudelade locket skars ut i 0,5 mm ytbehandlat stål. Armarna av 3 mm 
rostfritt stål bockades manuellt efter en laserskuren fixatur och är Trangias eget material.  

Nästa steg i processen var att sammanfoga vardera vattenskuren mässingsdel med modifierade 
komponenter direkt från Trangia. Detta för att de var tänkta att vara en enda del, som i reell 
produktion skulle djupdragas. Då det ej fanns möjlighet att tillverka verktyg för detta 
sammanfogades istället delarna med hjälp av hårdlödning. Lodet som användes var mässingslod 
för att ge ett enhetligt intryck. 
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!  

Figur 27. Provlödning med mässingslod.  

Följaktligen sammanfogades de båda locken med den yttre ringen. Detta genom att fläka ut plåt 
inom och runt de hål som finns i den yttre mässingsringen. Denna princip används av Trangia för 
deras befintliga lock och är ett smart sätt att erhålla en rotationsled av endast lockets material. 

Till sist monterades armarna genom att träs igenom lockets hål och därefter den inre ringens hål. 
För att inte glida ur lockets hål hamrades änden på tråden så att en liten fläns med större diameter 
uppstod. 
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!  
Figur 28. Färdig prototyp i monterat kök.  

4.4 Prototyputvärdering 

Då prototypen färdigställts utfördes en rad tester för att verifiera mekanismens 
funktionsduglighet.  

Först och främst testades den mekaniska funktionen. Vad som var kritiskt här var att friktionen i 
mekanismens leder sammanlagt tvungen att understiga den friktion som orsakas av fjädern mot 
vindskyddet. Detta fungerade precis som tänkt tack vare att fjäderns friktion kunde regleras 
genom att skruvas in eller ut.  

För att säkerställa att justeringslocket ej hämmade brännaren studerades lågan i mörker. I testet 
jämfördes lågan från brännaren med respektive utan regleringslocket. Testet visade att lågan ej 
synligt påverkades. Ett koktest utfördes likt tidigare utvärderingar, där ett kärl med 1 deciliter 
kallt vatten kokades upp under omrörning. Detta för att få en jämn temperatur på vattnet. En 
timer sattes igång från att kokkärlet placerades ovanför lågan. Temperaturen övervakades med en 
digital termometer. Då temperaturen steg till 100 grader Celsius stoppades tiden. Detta test 
genomfördes med respektive utan regleringslocket, med samma brännare påfylld med samma 
mängd bränsle. Även detta test visade att prototypen inte märkbart påverkade effekten på 
brännaren.  
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras vilka möjligheter som finns för att gå vidare med detta arbete samt i vilken 
mån projektet anses  ha uppfyllt sitt syfte och mål. 

5.1 Vidare arbete 

För att ta nästa steg med detta arbete skulle en bredare användarundersökning behövas för att 
undersöka om användaren utan vidare instruktioner förstår hur montering och hantering skall 
utföras. Specifikt skulle följande områden behöva undersökas: 

- Hur kommer en reell användare att reglera?  
- Lyfter användaren av kastrullen för visuell återkoppling?  
- Hur långt färdas ytterringen i höjdled vid full reglering till följd av att denna är gängad 

med innerringen?  
- Hur förhindras att övre vindskyddet gängar ur?  
- Är den samlade upplevelsen en förbättring relativt den befintliga lösningen?  

5.2 Slutsats 

Projektets syfte anses ha uppfyllts då majoriteten av de krav och önskemål som definierades har 
uppfyllts. Iris är tillbehöret som totalt omdefinierar handhavandet av Trangias klassiska spritkök. 
Ett lock som på ett intuitivt och säkert sätt medger centrerad reglering från full effekt till släckt 
låga, utan risk för brännskador. Detta tack vare den simpla, robusta mekanismen som initieras 
vid rotation av vindskyddet. Målet att ta fram en fullt fungerande produkt som är kompatibel 
med Trangias befintliga kök anses också ha uppfyllts tack vare den prototyp som tillverkades. 
Prototypen ser ut och fungerar som den tänkta färdiga produkten men har inte producerats med 
samma metoder. 

Iris består av totalt 7 komponenter, varav 5 är unika. Men detta i åtanke anpassades 
konstruktionen på så vis att komponenterna kan produceras med samma maskiner som Trangia 
idag använder, samt att två av dessa komponenter har stora likheter med originallocket samt 
skruvlocket.  
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