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KOKSET FÖR UTOMHUSBRUK 
MED UPPLEVELSEN OCH MATEN I FOKUS

Oftast är rasterna de bästa ögonblicken i en naturupplevelse. 
Oavsett om man vandrar, paddlar kajak, är ute med båten, ute 
och fiskar eller jagar eller bara tar en skogspromenad är matrasten 
ofta en stund att sätta sig ner och betrakta omgivningen, ta av sig 
skorna och se ut över landskapet. 
 Och maten smakar ju alltid mycket bättre ute. En kort 
skogspromenad kan förvandla en ostmacka till en njutning. Att sitta 
på en hård sten i ett lätt duggregn verkar inte förta matupplevelsen, 
snarare förhöja den på ett sätt som ingen restaurangmiljö klarar. 
Några av de bästa upplevelserna har vi också när vi är tillsammans 
med andra. Och det är oftast när man är en grupp som viljan att 
lägga mer energi på maten blir större. Rasterna och måltiderna blir 
ju oftast längre ju fler man är. 
 Det är något speciellt med att samlas kring en öppen eld. Att 
sitta tillsammans och laga mat kring en lägereld precis som våra 
förfäder gjorde för 100 000 år sedan. 

Rapport kandidatexamen Industridesign
Jimmy Gustavsson

Fig. 1. Eldstad
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Många har vuxit upp med det klassiska trangiaköket i aluminium, som numera 
är en pålitlig men omodern klassiker. Även om det fortfarande används och 
har vissa fördelar gentemot modernare varianter är det ganska gammaldags. 
Liksom på andra marknader verkar det som om innovationerna kommer oftare 
och oftare med tiden. Tillverkare tävlar med varandra om med nya tekniska 
lösningar, snabbare matlagning och lägre vikt och mindre plats. De flesta 
friluftsprodukter är väldigt orienterade mot funktion och teknik o.s.v.  
 Delvis är det naturligt eftersom fuktionen är det främsta 
försäljningargumentet men tyvärr har fokus hamnat väl mycket på prestation 
och mindre på uplevelsen. Det är synd när rasterna ofta är den bästa stunden 
på en vandring eller utflykt. Varför ska man jämt sträva efter att vara helt 
oberoende av platsen där man är?
 Det är kanske som en motreaktion på detta som Murikka-hällarna har 
vuxit i poularitet. Motsatsen till ett högteknologiskt lättviktskök, en enkel 
stekhäll i gjutjärn. Antagligen är det känslan av att laga mat på riktgt som 
lockar. Över öppen eld och lite som förr i tiden.
  Mitt kokset ska göra det lättare och trevligare att laga riktg mat utomhus. 
Det finns plats på marknaden för någonting som är lite mindre hightech och 
lite mer back to basics och som betonar upplevelse istället för prestation.

BAKGRUND

 240g 7000g
Fig. 2. Effektivt Jetboil-kök respektive gjutjärnsgryta över öppen eld
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MÅL
Jag har formgivit ett kokset för en grupp på ca 4-6 personer för användning 
utomhus. Fokus är på upplevelsen av maten och  av tillfället,  därför är 
formgivning och helhetsupplevelsen av matlagningen viktigt. Koksetet ska 
även vara tåligt för att klara omild behandling under lång tid. Detta är viktigt 
både för användarens upplevelse och ur ett miljöperspektiv.  
 Eftersom det till viss del är tänkt att ersätta lättviktskök vid tillfällen 
när man vill laga godare och mer ordentlig mat är det bra om format och 
egenskaper inte begränsar användaren i matlagningen mer än vanliga kokkärl 
för hemmabruk gör. Detta är viktigt för att differentiera setet från existerande 
lättviktskök. Därför måste det vara på rätt sida av marginalen och inte bli för 
litet.
 Eftersom det är tänkt att användas utomhus får det inte heller vara för 
stort och tungt, även om det snarare är för båten eller fisketuren snarare än 
fjällvandringen. Helst en bit under 10kg för allting tillsammans. När det gäller 
formspråket är det viktigt att det signalerar att det är förtroendeingivande så 
att användaren litar på att han eller hon kan laga den mat den önskar. 
 Men även formen viktig för upplevelsen, både för privatpersoner som 
är ute för upplevelsens skull och för proffesionella guider som säljer en 
helhetsupplevelse till sina kunder. 

PRESTATION 

- Effektiva raster
- Minimal vikt
- High-Tech
- Oberoende av platsen
- Frystorkat/enkel mat

UPPLEVELSE

- Ta det lugnt
- Roligt att använda
- Trevliga material
- Närvaro på platsen
- Mat som tar tid
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MÅLGRUPP
Detta är inte ett kokset för den ensamme fjällvandraren. Istället är det till 
för sällskap som vill laga mat tilsammans i naturen för att det är trevligt. Till 
exempel en grupp vänner, en familj eller för guider som är ute med grupper. 
För privatpersoner passar det att ta med i båten, på bilcamping, på jaktturen 

eller fisketuren, på kortare dagsvandringar eller i kanoten. 

Den mat som ska kunna lagas på koksetet skiljer sig inte så mycket från  den 

man lagar hemma. Exempel på moment och typer av mat kan vara:

• Steka kött och fisk

• Grytor

• Baka bröd i gryta 

• Laga till fångat vilt och fisk

• Koka ris/pasta/potatis

PRIVAT KAJAKBILD!!

Fig. 3. Moodboard över användningsområden
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BEFINTLIGT UTBUD
Det finns ett antal olika varianter på lättviktskök för vandrare i butikerna. Från 

det traditionella Trangiaköket till det senste från Primus, Jetboil och MSR. 

Dessa är utförda i obehandlat eller i de flesta fall hårdanodiserat aluminium, 

eller i vissa fall titan. För att möjliggöra stekning har de ofta en non-stick-

beläggning.

Förutom dessa finns ett antal olika kokset och grytor för större sällskap, t.ex. 

scoutgrupper. Dessa är utförda i obehandlat aluminium eller rostfritt och 

rymmer mellan 3 och 12 liter. 

I Nordamerika är det även populärt med s..k. Dutch ovens, en gutjärnsgryta 

som är anpassad för öppen eld. Bland anat har den ofta ben och så gott som 

alltid har locket en upphöjd kant för att möjliggöra att kol och eld läggs på 

det vid långkok eller brödbak. Skeppshult tillverkar sedan en kort tid tillbaka 

även sin egen gryta av den här typen, kallad fältugn, som de utvecklat med 

hjälp av överlevnadsexperten Lars Fält. 

Fig. 4. Lättviktskök för vandring

Fig. 5. Grytor för större sällskap

Fig. 6. s.k. Dutch oven
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Vad gäller stekpannor för öppen eld finns det olika typer. Dels olika typer av 

enkla stekpannor i plåt, av vilka vissa har vikbara handtag. På senare år har 

även det finska tillverkaren Muurikka blitvit stor med sina enkla stekhällar 

i gjutjärn som finns i olika storlekar. Dessa är tåliga och rustika och just 

enkelheten är antagligen en del av anledningen till att de är populära. Tyvärr 

är de tunga och ingenting man vill bära på, och de klarar bara en typ av 

matlagning, stekning, så om man även vill koka något får man ta med ett 

separat kokkärl. 

Det existerar också ett par olika katrullset för matlagning utomhus. De 

består i princip av samma delar, en stekpanna och två kastruller och är 

tillverkade i antingen i hårdanodiserat aluminium eller tunn rostfri plåt. 

Plåtens tunnhet är en anpassning för att spara vikt, men det påverkar också 

matlagningsegenskaperna och såklart tåligheten. 

Sammfattningsvis finns det en del produkter för den som vill laga mer ordentlig 

mat utomhus, men de flesta är antingen inga helhetslösningar eller så har de 

kompromissat med matlagningsegenskapera till förmån för bärbarheten.

Fig. 7. Olika stekpannor för öpen eld

Fig. 8. Kastrullset för utomhusbruk
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FUNKTIONSTESTER
Vid tester utomhus indentfieras ett par grundproblem. Dels är det ofta svårt 

att få plats med maten. Eftersom lättviktsköken är anpassade efter så låg vikt 

som möjligt är också kokkärlen också snålt tilltagna. Vid användning av större 

kokkärl är problemet att man bara har ett kärl att använda till tillagning. 

Fig. 9.  Överst: Matlagning utomhus över öppen eld. Här används en wokpanna för gasspis av den 
typen restauranger använder. Underst: Så här ser aluminiumkärl ut efter användning över öppen eld.



9

Eftersom koksetet ska kunna packas ihop behöver alla handtag vara 

ihopfällbara eller löstagbara. Det är detta som utgör den största skillnaden i 

konstruktion mellan dessa kokkärl och de för hemmabruk. Eftersom allting 

ska hålla länge och tåla omild behandling är det viktigt att inga delar är 

känsliga eller innehåller för många rörliga delar. Jag har byggt skissmodeller 

för att komma fram till en bra lösning för handtag och ihoppackning.

Fig. 10. Överst: Funktionestester av handtagslösningar. Mitten och underst: En av de testade 
handtagslösningarna.
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INTERVJU
Under arbetets gång har jag haft hjälp av med Andreas Ahsén på stugbyn 

Kolarbyn i Skinnskatteberg. Han leder guidade turer till fots, till häst och på 

skidor. Under dessa använder han vanliga lättviktskök och ibland stekhällar 

och gjutjärnsgrytor. Problemet med dessa är att de är tunga och otympliga att 

ta med sig, och han har letat efter ett mellanting men inte hittat något. 

 Under projektets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med Andreas. 

Han har hjälpt till med feedback och delat med sig av sina erfarenheter av att 

laga mat ute till grupper.

Önskemål från Andreas:

- Hållbart, stryktåligt

- Genuint och äkta känsla

- Lagom för antingen grupper på runt 5 alt. 10 personer.

- Ska gå att både steka och laga grytor

Fig. 11. Vänster: Andreas Ahsén, höger: Kolarkoja i Kolarbyn.
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FORMARBETE 
Eftesom det är en produkt som inte finns tidigare har det varit extra viktigt 

med formarbetet. Viktiga punker under formarbetet har varit:

• Skilja setet från existerande friluftskök 

• Betona upplevelsen

• Låna trovärdighet från traditionella kokkärl

Ovan Fig. 12. Kokkärl som tjänat som inspiration vid formarbetet.
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SKISSER

Fig. 13. Skisser från formarbetet.



13

Det färdiga resultatet är ett set bestående av tre kärl som kan packas i varandra. En gryta, en 
kastrull och en stekpanna. Grytan har en volym på 5,5 l, kastrullen 3,5 och stekpannan har en 
diameter på 28 cm. Till dessa hör två lock, ett mindre som passar till kastrullen och ett större 
som passar till grytan och stekpannan. 

FÄRDIG DESIGN

Fig. 14. Kokkärlen i miljö.

Fig. 15. Kokkärlen var för sig och ihoppackade i grytan.

Gryta 5.5 l

Kastrull 3 l

Stekpanna Ø 28 cm
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Stekpannan och kastrullen hanteras med varsitt löstagbart handtag med en krok i änden som kan 
användas till att lyfta av varma lock. Till setet hör även en rund skärbräda som passar i väskan 
och en väska i kraftig kanvas. 

Matlagningskärlen är trycksvarvade i 1,5mm stålplåt, samma tillverkningsmetod som används 
för t.ex. traditionella plåtwokar, men med tjockare plåt. Därefter är de först blästrade och sedan 
svartbrända med vegetabilisk olja, precis som ett gjutjärnskärl. Riktigt gjutjärn har bättre 
matlagningsegenskaper än plåt, både på grund av dess yta och på grund av tjockleken, men 
att använda gjutjärn skulle leda till att vikten gick långt över 10 kg. Gjutjärn är också skörare 
än plåt, om ett kärl tappas på en sten skulle det kunna gå sönder, varför det inte är optimalt för 
något som kall bäras runt. 
 Istället för en känslig nonstickbeläggning som kan repas är svartbränning en tålig, 
enkel, miljövänlig och beprövad behandling som ger en yta som bara blir bättre med tiden. Det 
är också en yta som är perfekt för utsidan av kärlen eftersom den till skillnad från blanka kärl 
i aluminium och rostfritt inte behöver tvättas och putsas efter  användning över öppen låga. 
Ju mindre krångel desto mer kommer användaren att utveckla en positiv relation till det. En 
svartbränd yta anknyter också till traditionella matlagningskärl i gjutjärn, vilket signalerar goda 
matlagningsegenskaper. 
 Inte bara ytan, utan även kärlens form  liknar traditionella matlagningskärl i gjutjärn 
som stekpannor och grytor. Traditionella fomer med svängda linjer är tåligare än raka linjer 
eftersom en dubbelrökt yta är starkare än en enkelkrökt. 
 Locket är nedsänkt i kärlet för att tillåta att användaren lägger eld och glödande kol på 
det vid långkok eller brödbak. 
 Storleken på kärlen är anpassad så att man inte ska behöva kompromissa med 
matlagningen, något som har varit vägledande i olika val under utvecklingen. Det betyder att 
stekpannan inte kan vara mindre än en riktig stekpanna för hemmabruk. Eftersom en viktig 
målgrupp är jägare och fiskare är det bra om man kan få plats med en hel fisk eller fågel i den 
stora grytan. 
 Eftersom delarna ofta är smutsiga och sotiga efter användning, kanske t.om. varma, 
packas alla delar i en väska i kraftig canvas. Det gör det möjligt att lägga det i väskan, båten, 
bakluckan efter användnng. Eftersom allting man behöver ryms i väskan betyder det också 
att man har allt på ett ställe när det inte används, och det blir mindre krångligt att ta med sig 
utrustningen. 

Fig. 16. Det löstagbara handtagets infästning, respektive hur det kan användas till att lyfta ett lock.
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Skärbräda i trä

Lock till gryta och stekpanna

Stekpanna Ø 28 cm

Lock till kastrull

2 st handtag till stekpanna

och kastrull

Väska i kraftig kanvas

Gryta 5.5 l

Kastrull 3 l

SETET INNEHÅLLER

Fig. 17. Skiss som visar delarna i setet och ordningen de packas i.
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MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Miljöanpassning i en produkt kan implementeras på flera sätt. Jag har 

fokuserat på att dels använda material som är lätta att återvinna eller som kan 

bännas med liten miljöpåverkan, dels genom att göra produktens livslängd så 

lång som möjligt, både genom fysisk och emotionell hållbarhet. 

 Alla delar och infästningar är anpassat för att vara så tåliga som 

möjligt inom ramarna som sätts av kravet på bärbarhet. Dessutom är alla 

konstruktoner så enkla som möjligt eftersom ju fler delar som kan gå sönder, 

desto större är sannolikheten att något går sönder. Detta bidrar även till en 

lägre tillverkningskostnad och gör det möjligt att reperarera i händelse att av 

något går sönder, vilket också ökar livslängden. 

 De enda material som används är stålplåt, och rostfri tråd, trä och 

bomullstyg. Alla dessa är antingen återvinningsbara eller kan brännas utan 

att släppa ifrån sig gifter. 

 Eftersom formerna liknar är traditionella former är tanken också att det 

ska vara en produkt som inte åldras utseendemässigt, utan är så tidlös som 

möjligt. Också materialet bäddar för en lång användning. Den svartbrända 

ytan blir bara finare och bättre ju mer kärlen används, och efter några 

användningar kommer allting också få en härlig doft av eld och som påminner 

om alla gånger man använt kärlen.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Genom mer funktionsstudier kan säkert många förbättringar göras på den 

nuvarande designen. Både gällande detaljer i funtionen, vilka delar i setet som 

är onödiga eller vilka som fattas, och formatet på delarna. 

 Det finns också många produkter som skulle passa som extraprodukter 

som kan köpas löst till setet, t.ex. en kaffepanna, en extra minikastrull, 

gasbrännare eller fler verktyg. Ett måltidsset med tallrikar, bestick och glas är 

också en passande extraprodukt. Friluftsguider är ofta ute med större grupper 

och för dem skulle det antagligen passa med ett större set som skulle kunna 

innehålla kokkärl med dubbla volymen. 
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DISKUSSION
Det finns ett fokus på prestation inom friluftsmarknaden. Trots att användarna 

och användningsområdena är väldigt olika ritas mycket för den ensamme 

hjälten som trotsar elementen och utsätter sig för hårda prövningar. Eftersom 

det främsta säljargumentet för produkterna är hur de presterar blir också 

formgivningen därefter. Oavsett om det är ett klädesplagg, ett kök eller någon 

annan typ av utrustning blir huvudsyftet med formen ofta att kommunicera 

att produkten är högteknologisk och avancerad och klarar jobbet. Detta trots 

att de flesta är utomhus för upplevelsens skull. 

 Både för köksproduker och friluftsprodukter gäller också att vanliga 

konsumenter tittar på vad proffsen använder. Men många användare har 

som bekant helt andra behov. Där är det ofta upplevelsen och en enklare 

användning som är mest viktig. 

 För mitt utomhuskokset, där det viktiga inte är låg vikt eller supersnabb 

uppvärming, utan istället glädjen i att laga mat och äta tillsammans utomhus, 

blir det viktigt att betona detta i utformning av produkten. 

Fig. 18. Brinnande eldstad
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Fig. 9 - 10.  Eget foto
Fig. 11. Från vänster till höger 1: http://www.svenskaturistforeningen.se/Page  
  Files/64171/Kolarbyn37%20 komprimerad.jpg 2: http://www.svenskaturist 
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  2: http://www.buzzle.com/articles/how-to-remove-rust-from-cast-iron.  
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