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FÖRORD

Intresset för inredning och köpet av en begagnad 
husvagn blev början till mitt samarbete med Cabby 
Caravan AB och detta examensarbete.  

Det finns några i min omgivning som jag vill tacka 
för deras stöd och engagemang. Utan dem kunde det 
här examensarbetet inte genomföras. 

Först och främst vill jag ge en stor eloge till min 
sambo Stefan som stöttat mig under hela min studietid, 
vilket inneburit mycket pusslande och nerlagd tid på 
hem och barn. Och sen till min dotter Stella som ofta 
fått vara utan sin mamma på helgerna. All tid som jag 
inte lagt ner på hem och familj har gått till skolarbete 
sena kvällar och nätter.

Jag vill också tacka Cabby Caravan AB och särskilt 
Håkan och Dag för ett fantastiskt bemötande och en-
gagemang under hela examensarbetet. Jag har lärt mig 
mycket av er båda och det har varit väldigt roligt att få 
arbeta med er. Tack för resor, uppehälle och material.

Gävle 3 maj 2010

Malin Franevik





SAMMANFATTNING

Hemmiljön har fått ett större utrymme och blivit allt 
viktigare i våra liv. Vi håller gärna till i köket, hem-
mets hjärta, där vi umgås samtidigt som vi lagar mat. 
Husvagnstillverkarna har också förstått vikten av de-
sign och formgivning och erbjuder kunderna att utfor-
ma vissa delar i husvagnen själva efter eget tycke och 
smak.  Det kan vara planlösning, färgsättning, tygval 
mm, allt för att husvagnen ska kännas personlig och 
hemtrevlig. Enligt Cabby liknar husvagnen mer och 
mer hemmet, både vad gäller utseende och komfort. 
Det ska kännas som hemma fastän man är på resande 
fot. Cabby och återförsäljare som intervjuats berättar 
att husvagnsintresserade kvinnor har stort inflytande 
vid ett eventuellt husvagnsköp, att det är de som avgör 
om det blir ett köp eller inte. Första intrycket spelar 
stor roll och oftast är det köket man först möter när 
man kliver in i vagnen.            

Uppdraget var att se över färg, form och funktion ur 
ett ergonomiskt perspektiv i ett befintligt vinkelkök, 
i en modell gjord för två personer. Flerfunktionella lös-
ningar som frigör mer yta och förvaring efterfrågades. 
Syftet med examensarbetet var att hitta de områden i 
pentryt som bör utvecklas, där målet var att väva sam-
man husvagnspentryt med hemmaköket, att skapa ett 
användarvänligt, funktionellt pentry som erbjuder god 
arbetsyta och flexibilitet.

Två enkätndersökningar gjordes, en där husvagnsan-
vändare fick svara på hur väl deras husvagn uppfyller 
deras behov, och en där kvinnor och män fick svara på 
liknande frågor rörande hur hemmets kök uppfyllde 
deras behov. Det visade sig att husvagnsanvändarnas 
behov främst rör arbetsytan, som inte är tillräckligt 
stor och flexibel, att 75% av de tillfrågade husvagnsan-
vändarna lagar sin mat från grunden. För kvinnor i 
hemmet var det bl a viktigt att kunna anpassa 
arbetsytan efter sina egna behov och att kunna arbeta 
och umgås flera personer samtidigt. Platsanalysen 
visade bl a. på outnyttjade utrymmen under bänk-
skivan samt skåpluckor som utgör en skaderisk.  

 Resultatet blev ett pentry med smart förvaring mer 
likt ett hemmakök med flexibla arbetsytor, renare linjer 
med ett enklare uttryck, till skillnad mot nuvarande 
pentry med sitt runda formspråk. Lösningen medger 
att flera personer samtidigt kan laga mat och umgås 
i och kring pentryt. Resultatet presenterades med en 
färdig prototyp.

 

ABSTRACT

The home environment has been given a larger space 
and has become increasingly important in our lives. 
We like to be in the kitchen, the heart of home, where 
we hang out while we cook. Caravan manufacturers 
have also understood the importance of designing 
and offers the customers to style some parts of the 
caravan themselves from their own ideas. It can be a 
matter of planning, colour scheme or choice of textile 
fabrics, all to make the caravan feel cosy and intimate. 
According to Cabby the caravan becomes more and 
more like home, both in appearance and comfort. It 
should feel like home even though you are on the road. 
Cabby and dealers interviewed said that women have 
a great influence on their partners, if there is going to 
be a purchase or not. First impression plays a major 
role and usually it is the kitchen you see first when you 
walk into the caravan.

The commission was to review colour, shape and 
function from an ergonomic perspective in an already 
existing L-shaped built kitchen, in a model designed 
for two people. Multi-functional solutions that open up 
more space and storage were requested. The purpose 
of this study was to identify the sectors in the kitchen 
to be developed, where the idea was to link together 
the caravan kitchen with the home kitchen, to create a 
user-friendly and functional kitchenette offering good 
working space and flexibility.

Two surveys were made, one where the caravan 
users were asked how well their caravan meets their 
needs, and one where men and women were asked to 
answer similar questions regarding how homekitchens  
meets their needs. The analyses showed that the needs 
of caravan users foremost concern the working space, 
which is not large and flexible enough. 75% of the 
users asked were cooking their food from scratch. For 
women it was among other things important to be able 
to adjust the working space to their needs and also be 
able to work and socialize with several people at the 
same time. The location analysis showed numerous 
factors, including the unused space under the worktop 
and the cabinet doors, which can cause injuries. 

The result was a kitchenette with clever storage, 
more like a home kitchen with flexible working spac-
es, clean lines and angular forms, unlike the current 
kitchen with its circular design. The solution allows 
several people to cook and hang out in and around the 
kitchenette. The results were presented together with a 
completed prototype.
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INLEDNING
BAKGRUND
Aldrig har det väl varit så mycket fokus på matlagnings- och 
inredningsprogram på tv. Vi får lära oss om E-nummer och om 
vikten av ett hälsosamt liv. Vi inspireras till en livsstil fylld av mat 
och dryck samt umgänge med nära och kära. Vi lär oss hur vi kan 
göra mysigt och fint hemma genom att bygga och renovera själva. 
Hemmamiljön får ett större utrymme och har blivit allt viktigare i 
våra liv. Vi håller gärna till i köket, hemmets hjärta, där vi umgås 
samtidigt som vi lagar mat. 

Mitt eget intresse för inredning och produktutveckling gjorde 
att jag inför examensarbetet önskade arbeta med rumslighet. Ett 
samtidigt köp av en begagnad husvagn gjorde att jag kom i kon-
takt med en av Cabbys återförsäljare som sen öppnade upp för ett 
samarbete med husvagnsfabriken Cabby Caravan AB, i Kristine-
hamn. På så sätt blev det möjligt att kombinera mitt intresse för 
inredningsproblematiken kring compact living med intresset för 
campinglivet.

Ordet design förekommer allt oftare i olika sammanhang. 
Inredningsdesign, produktdesign, mönsterdesign etc. 
Husvagnstillverkarna har också förstått vikten av design och 
formgivning och erbjuder kunderna att utforma vissa delar själva 
i husvagnen efter eget tycke och smak.  Det kan vara planlös- 
ning, färgsättning, tygval mm, allt för att husvagnen ska kännas 
personlig och hemtrevlig. Det ska helt enkelt kännas som om man 
är hemma då man är på semester. 

UPPDRAGET 
Uppdraget från Cabby är att i vinkelköket i Cabby 705 FT se över 
färg, form och funktion. Är det möjligt att frigöra mer yta eller 
förvaring? Sitter allt på rätt ställe ur ett ergonomiskt perspektiv? 
Att arbetet kom att avse just modellen 705+ beror på att det är den 
modellen som har ett vinkelkök som de vill utveckla. Modellen 
705 FT är middle range, dvs mediumklassen i storleksordningen 
litet, medium och stort vinkelpentry. Cabby önskar förslag på 
flerfunktionella lösningar.

MÅL OCH SYFTE
Syftet med undersökningen är att hitta de områden i pentryt som 
bör utvecklas, där målet är att likna husvagnspentryt vid hem-
maköket. Att skapa ett användarvänligt funktionellt pentry som 
erbjuder god arbetsyta och flexibilitet samtidigt som det ska upp- 
levas hemtrevligt och passa en bredare målgrupp.

KRAV OCH AVGRÄNSNINGAR
Arbetet avser pentryt i Cabby 705 FT avsedd för två till fem 
personer där fokus ligger på arbetsytor och förvaring. Alla mått i 
inredningen runt pentryt (säng och sittgrupp) är fasta förutom fön-
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strets placering i höjd- och sidled ovan arbetsbänken. Då arbetet är 
ett designuppdrag kommer inga jämviktsfördelningar att beräknas. 
Låg vikt i lösningar eftersträvas dock. Beslut i konstruktionslös- 
ningar tas tillsammans med Cabby då de nya förslagen ska fungera 
i praktiken  och en prototyp ska byggas. 

FRÅGESTÄLLNINGAR
Var kan mer arbetsyta hittas? Finns det något outnyttjat utrymme 
som inte kommit till användning? Finns det funktioner i köket som 
kan kombineras med något annat i husvagnen? Vilken betydelse har 
färgsättningen för upplevelsen i vagnen? Vilka trender inom hem-
mets kök går att överföra till husvagnen?

MÅLGRUPP
Rapporten är skriven till studenter och lärare på Design och 
träteknik-programmet vid Högskolan i Gävle, konstruktions- 
och marknadsavdelningen hos Cabby samt konstruktörer och 
formgivare i husvagnsbranschen.

METOD
Arbetet utförs med designmetodiken som grund och inleds med en 
omfattande informationsinsamling och marknadsundersökning. 
Researchen genomförs genom litteraturstudier, intervjuer, 
studie-besök, marknads- och konkurrentanalys. Platsanalys och 
enkätundersökning blir viktiga moment som kommer att ligga 
till grund för produktutvecklingsfasen. Metoden som används i 
enkätundersökningen är QFD (Quality Function Deployment), där 
man tittar på hur viktigt användaren tycker något är och sen hur väl 
uppfyllt det är. Det blir väldigt tydligt vilka behoven är när man 
gör diagram. Idéer och skisser görs i 2D format och till viss del 
i 3D. För att testa idéernas form och funktion byggs en mock up 
modell. Modellen gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om 
och en känsla för om idén kommer att fungera eller inte. Bedömn-
ing av vilka idéer som kommer att omsättas i pentryt sker i dialog 
med beställaren och stor vikt kommer att läggas vid den lösning 
som ger mest yta (förvaring eller arbetsyta) och i andra hand den 
lösning som ger flest merfunktioner. Slutförslag presenteras i form 
av skisser, modell och prototyp. Prototypen har byggts tillsammans 
med Cabbys prototypbyggare på fabriken i Kristinehamn.
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GENOMFÖRANDE
Informationsinsamling
MÖTE MED CABBY
Projektet inleddes med ett första besök hos Cabby Caravan AB 
i Kristinehamn. Cabby Caravan är en av tre stora tillverkare i 
Sverige på året runt-husvagnar. De har tillverkat husvagnar i över 
40 år och bedriver sin verksamhet i Kristinehamn. Företaget har 80 
anställda och omsätter 200 Mkr. De verkar främst i Norden och har 
återförsäljare både i Danmark, Finland och Norge. Cabby står för 
10,5 % av den svenska marknaden.

Tillsammans med en av ägarna, Anders Edström, konstruktör 
Dag Franzén och Mathias Mårtensson från marknadsavdelningen 
formulerades uppdraget, att se över färg, form och funktion i ett 
vinkelkök i modellen 705 FT. Dag Franzén blev kontaktperson och 
handledare genom examensarbetet. Cabby berättade att husvag-
narna invändigt, mer och mer börjar likna det vi har i hemmet och 
att användarna vill ha samma komfort som de är vana vid hemma. 
Den kvinnliga potentiella köparen har en stor roll i samband med 
husvagnsköpet och många gånger är hon den avgörande faktorn 
om det blir ett köp eller inte. Återförsäljare som intervjuats säger 
detsamma. På Cabbys konstruktionsavdelning arbetar det främst 
män och de menar att det kanske sett lite annorlunda ut om de 
varit fler kvinnor i utformningen av husvagnarna. Ibland anlitar de 
designkontor som formger delar av inredningen. För att få grepp 
om hur tillverkningen går till gjordes en rundtur i fabriken. Det tar 
4–5 dagar att bygga en husvagn. Tillverkningen är inte kundorder-
styrd utan sker mot prognos och ligger på 600-800 vagnar per år. 

Kundgrupper som ökar, enligt en återförsäljare jag samtalat med, 
är barnfamiljer och friluftsmänniskor. Det beror delvis på alla oro-
ligheter i världen att folk väljer att semestra i Sverige, men också 
att husvagnen fått högre status och numera erbjuder en hemmalik 
komfort. Återförsäljaren berättar att det som spekulanter vill ha 
information om är vikt, värme, täthet, utrustning och golvvärme. 
Frågor kring köket handlar oftast om bänkskiva, om kryddhylla 
finns, om kylskåpet sitter en bit upp från golvet och om det finns en 
instegsgarderob (en garderob direkt innanför dörren att hänga av 
sig ytterkläder i). Planlösningen spelar stor roll och det är viktigt 
att vagnen upplevs rymlig. Det första intrycket är viktigt, eftersom 
köket är det första man ser i de flesta vagnar.



13

HISTORIEN OM CABBY
Tore Nilsson hette mannen som 1964 startade företaget Cabby 
och som då anställde den förste medarbetaren. Året därpå startade 
tillverkningen, de var då 12 anställda och tillverkade ett 50-tal 
vagnar. 1968 invigdes nuvarande fabriken och Cabby 420 blev en 
riktig succé och såldes då till det blygsamma priset 9920kr som 
idag kostar ca 400 000 kr. 1973 såldes Cabby men kom åter i Tore 
Nilssons ägo 1976 och nådde då sin hittills högsta notering med 
3600 tillverkade vagnar på ett år. 

Från och med mitten på 70-talet till en bit in på 90-talet intro-
ducerades ett flertal planlösningar i samma karosstorlek för att i 
slutet av 90-talet få en ny kaross som efter två år ersattes av ytter-
ligare en ny. På hösten såldes Cabby till Tirus Group. Cabby fick 
därmed möjligheten att bättre kunna produktutveckla och etablera 
sig på flera marknader. Samtidigt började Cabby lansera kon-
cernens märken Home-Car, Delta, KIP och Beyerland i Norden. 
2004 lanserades den ”moderna” vagnen med sin stilrena inrednin-
ing och ett par år senare tog en ny kaross med rakt tak form och 
Cabby tar husvagnsstandarden från ”VHS till DVD”. Utrustning-
snivån blev nu marknadens högsta. 2007 låg tillverkningen på 
1000 husvagnar och 40 husbilar per år. 

2008 köptes Cabby upp av Outback Capital då Tirus Group 
gick i konkurs och ny färgsättning görs exteriört.  Man beslutar 
sig för att året efter lägga ner husbilstillverkningen för att satsa på 
tillverkning av Nordens bästa husvagnar och släppte då den första 
Designvagnen, Black Line, som genast blev en stor succé. (Infor-
mationen är hämtad från Cabbys egen företagspresentation)

PENTRYT
Pentryt som arbetet omfattar är ett vinkelkök. Köksinredningen är 
gjord av spånskivor folierad i körsbär. Ovanför köksbänken sitter 
ett öppningsbart fönster som släpper in ljus över spis och diskho. 
Bänkskivan är svängd med runda mjuka former och gjord i ljust 
laminat med en aluminiumfärgad kantlist. Det finns två fullstora 
lådsektioner under bänken vilka har en soft-close funktion som 
innebär en mjuk stängning och en ljuddämpande funktion som 
förhindrar klämda fingrar. Längst ner i ena lådsektionen finns 
utrymme för sopsortering. 

I den svängda delen (vinkeln under bänken) finns det ett skåp 
för förvaring och dörren är också den svängd. Ovanför den 
svängda bänkdelen, från taket räknat, sitter en hylla som vilar på 
en blank metallstång. Hyllans framsida vetter mot köket och har 
två rundade småhyllor för kryddor samt ett öppet hyllplan för 
avställning. Baksidan som vetter mot dubbelsängen har två hyllor 
samt plats för att sätta en svängbar arm för platt-tv. I hörnet i vin-
keln ovan bänk finns plats att sticka in tre stycken vinflaskor. 

Spisen och diskhon har båda glaslock som fälls upp vid an-
vändning och i nedfällt läge fungerar de som arbetsyta. Ovanför 
spisen och diskhon sitter två skåp med rundade skåpluckor som 
öppnas upp mot taket. Intill ena skåpet över arbetsbänken sitter en 
touch screen panel där man reglerar värmen i vagnen. 

Bild 1.Planvy Cabby 705 FT.

Bild 2. Vinkelköket som arbetet omfattar.
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MÅLGRUPPEN OCH MARKNADEN 
Enligt Cabbys produktkatalog 2010  vill målgruppen som köper 
just denna modell av Cabby  ha en rymlig vagn med smarta utrym-
men. De vill ha snygg design men inte göra avkall på funktionen. 
De är oftast två personer i hushållet och i åldern 50+ (enligt Cab-
bys marknadsavdelning). 

I en marknadsundersökning 2009/2010 på uppdrag av Cabby 
fick 190 husvagnsägare svara på frågor om husvagnsägandet. Den 
visade bl a att målgruppen de borde rikta in sig på är de ”nästan 
unga” som är husvagnsägare i åldern 36-45år. Den gruppen har i 
regel haft husvagn i några år, kanske till och med flera husvagnar, 
och vill så småningom byta upp sig i komfort. Båda åldersgrupper-
na är viktiga att nå fram till av olika anledningar: 50+ gruppen för 
att den redan är välrepresenterad (det är viktigt att Cabby fortsät-
ter leverera det som kundgruppen förväntar sig). Åldersgruppen 
36-45 år (som är underrepresenterad) därför att det är den som kan 
komma att bli framtidens Cabbyanvändare. 

Utifrån samma undersökning kunde även följande slutsatser 
dras. Ju yngre husvagnsägarna är, desto vanligare är det att de äger 
en Hobby. Kabe har få ägare i åldern 36-45 år. Polar hade i under-
sökningen inga ägare i åldern 35 år och yngre. 
Avgörande faktor i husvagnsköpet svarar 64% att planlösningen är, 
40% tycker invändig design är viktigt och 31% tycker att priset är 
avgörande. 

I en annan undersökning som Cabby gjorde bland Cabbyägare 
visade det sig att på frågan vilka fritidsintressen de hade förutom 
camping var det 114 st av 263 som hade mat och matlagning som 
intresse. 

Till höger om pentryt finns den stora sittgruppen och till vänster 
om pentryt finns fotänden på dubbelsängen. Stort kylskåp med 
frysfack finns i skåpsektionen bakom pentryt och sitter en bit upp 
från golvet . Området precis framför pentryt upplevs luftigt och 
rymligt.

Inredningen i husvagnen är delvis i trä t.ex, alla stommar,  
luckorna till köket, sängen, soffan mm. Väggen ovan sänggaveln 
har träfanér och golvet ska se ut som trä fast det är en plastmatta. 
Det är väldigt mycket träkänsla i husvagnen. 

Det finns inget som upplevs hårt, rakt och kantigt i Cabbys 
design interiört. Formerna är runda, profilerna likaså. Bänkskivan 
har mjuka runda former, överskåpen och hörnskåpet är rundat, 
vinkeln i underdelens ”bar” är rund. Det finns inte ett hörn att 
göra sig illa på. Enligt konstruktören har den rundade skåpluckan 
ingen funktion. Det är en designfirma som utformat den för att 
den skulle harmoniera med resten av vagnen, då köket tidigare 
varit kantigt och resterande skåp hade en rundning.
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Bild 5. Vinkelkök från Polar med mosaikliknande 
stänkskydd.

Bild 4. Vinkelkök från Kabe i annan vinkel.

Bild 3.Vinkelkök från Kabe

Topp fem är: 1.resor, 2. sport och fritid, 3.bil, mc och båtar, 4.mat-
lagning, 5.heminredning och trädgård. 
För att få en uppfattning om de andra aktörerna på marknaden sök-
tes information och inspiration från deras webbsidor. Tillsammans 
med en av Cabbys konstruktörer gjordes en sammanställning av 
ett positioneringsschema som visar hur han upplever att Cabby be-
finner sig, var de vill befinna sig samt var konkurrenterna befinner 
sig. (Se bilaga 1).

Kabe är Cabbys största konkurrent och har enligt Cabby ledande 
position på den svenska marknaden med 22%. I en av deras model-
ler 2010 har de satsat på ett nytt vinkelkök (se bild 3 och 4). En av 
Kabes styrkor är att de förknippas med trygghet. Få som har Kabe 
idag kan tänka sig att byta till något annat märke (enligt Cabbys 
marknadsundersökning).

Polar har 14 % av marknaden i Sverige. Gemensamt för Kabe, 
Polar och Cabby är att de alla tillverkar året runt-vagnar och att de 
är de tre största på svenska marknaden. Polar har enligt Cabby ett 
något modernare formspråk. Ett sätt att efterlikna köket i hemmet 
är det mosaikliknande stänkskydd som Polar satt ovanför köks-
bänken (se bild 5). 

Även Hobby och Fendt ligger långt fram när det gäller design, 
men då är inte Hobby en direkt konkurrent då prisbilden är en an-
nan, dvs en lägre. Även Adria har en lägre prisbild än Cabby.

 
INSPIRATION
På flera av kökstillverkarnas webbsidor finns numera simulatorer, 
där det går att inreda kök efter eget tycke och smak. Det är även 
möjligt att rita egna kök. Cabby berättade vid första mötet att 
husvagnarna går alltmer till att likna hemmen och just hemmaköket 
blev en stor inspirationskälla. Hur skulle ett möte mellan ett hus-
vagnspentry och ett hemmakök se ut? 

Böcker om compact living och smart förvaring passar hus-
vagnsproblematiken, då den begränsade ytan kräver noga genom-
tänkta lösningar. Närliggande områden som husbåtar och båtar har 
också förekommit i litteratursökningen. Inredningstidningar och 
inredningsprogram har bistått med en hel del idéer. Just att bläddra 
i tidningar, att klippa och klistra och göra inspirationskartor- s.k. 
moodboards- där tyger, tapeter, färgprover och tidningsurklipp 
samlas, har hållit inspirationen flödande. 

RUMSUPPFATTNING
En husvagn är relativt liten och räknar man bort all yta som det står 
fast inredning på återstår bara några få kvadratmeter att röra sig 
på. Med hjälp av färgsättning och kunskaper om rumsuppfattning 
kan en liten yta eller ett mindre rum upplevas som större. I små 
utrymmen kan känslan av rymd öka genom att ha en ljus inredning. 
Det kan lätt upplevas som sterilt och kallt när rum inreds i vitt, men 
med god kunskap om färg kan harmoniska och trevliga rum skapas 
med hjälp av kompletterande färgsättning på väggar, textilier och 
detaljer. Bild.6 Adrias vinkelkök placerat i ett hörn.
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Kalla och ljusa färger får rummet att verka större och luftigare. 
För att ändå få känslan av värme kan det uppnås genom inslag av 
ljust trämaterial och naturmaterial samt öppna hyllor i kök istället 
för överskåp. Om luckor ändå måste finnas kan transparens vara 
ett alternativ till täta luckor. Man kan markera vertikala linjer för 
att uppleva höjd på rummet och horisontala linjer för att få rum-
met att kännas bredare. Ett ljust golv ökar rumskänslan.
I små utrymmen kan det vara bra att undvika mörka färger på 
stora ytor, stora kontraster mellan skåpinredning och väggen intill, 
stora mönster på väggar, golv och stänkskydd och många detaljer 
på skåpluckor som profiler och speglar i dörrarna. (Beate Slipher, 
Kari Osvold, Bo i köket, Bokförlaget Forum AB, 2003,)

FÄRGSÄTTNING 
Ett vitt kök ger möjligheter till många olika uttryck och passar en 
bred målgrupp. Enligt Ikea Gävle är det just vita kök som säljer 
mest och det är också det som Ikea Gävle råder sina kunder att 
köpa om de har små kök. Ett husvagnspentry skulle ju kunna 
liknas vid ett litet kök eller kanske ännu mer vid en kokvrå. Utan 
några som helst andra färger kan vitt upplevas som kalt, sterilt 
och inte alls hemtrevligt. För att pentryt inte ska upplevas så kan 
man använda en färgsättning som är varm. Det finns några hjälp-
medel som vägledning till bra färgkombinationer. 

En färg kan blandas till på en rad olika sätt. Alla färger som 
blandas har i grunden en eller flera av grundfärgerna i sig och 
egenskaper därefter och det benämns som egenskapslikhet. 
Färgtonslikhet kallas det när nyanser väljs ur nyanstriangeln. Det 
betyder att nyanserna liknar varandra (se bild 7.) De kommer från 
samma färgton, samma färggrupp. 

Bra färgkombinationer kan göras genom variationer av olika 
nyanstrianglar, olika kulörer, men med lika delar vithet och svärta 
i. Det kallas nyanslikhet och ger behagliga färgupplevelser som 
inte kontrasterar mot varandra nämnvärt. 
Beroende på vad som ska upplevas i rummet kan hjälp tas av 
färgernas egenskaper. Färgerna mellan gult och rött ger rummet 
en varm prägel, medan färgerna mellan blått och grönt anses 
kyliga och kalla. Rött och blått ses som aktiva färger och ger ett 
tyngre och påträngande uttryck. Om önskan finns om ett rofyllt 
rum med lugnande, försiktiga färger hittar man det i färgcirkeln 
mellan gult och grönt. Att plocka ut ett antal nyanser ur en och 
samma nyanstriangel ger ett harmoniskt uttryck då dessa pas-
sar bra tillsammans. Variationsmöjligheterna blir oändliga och 
styrkan i färgsättningen ligger i att våga variera vithet, svärta och 
styrka i nyanserna. Detta ger ton i ton-kombinationer och resulta-
tet blir ofta elegant och lugnt.(Reinhardtsen, Skarholt, 2003).

Bild 7. NCS Färgtriangel som visar färgtonslika 
nyanser.
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TRENDER 
En fråga som återkommit flertalet gånger är: Varför är det så 
mycket träinredning i en husvagn? Det spelar nästan inte någon 
roll i vilken årsmodell det gäller. Det är trä överallt.Varför är det 
inte  mer av vitt? Rött? Svart? Flera som fått frågan tycker samma 
sak, det är märkligt att det hänt så lite inom husvagnsinredning. 
Det borde inte vara så mycket trä om det ska följa utvecklingen 
som sker i hemmens kök. Hur ser de köken ut då?

Köket ska vara öppet, gärna med anslutning till andra rum, väg-
gar rivs och ljus släpps in. Köket har blivit en plats att samtidigt 
laga mat och umgås i. Det senaste inom kökstrender kan följas 
genom inredningsprogram och inredningsmagasin. På Ikea Gävles 
köksavdelning sias det om framtidens kök i fortsatt ljusa färger 
med inslag av metall, guld och koppar. Köken är stilrena och 
funktionella. Arbetsytor i form av köksöar är idag vanligt före-
kommande, likaså högglans på köksluckor. Vitt är den vanligaste 
färgen på sålda kök enligt Ikea Gävles köksavdelning.

Kompaktlaminat används idag i skärbrädor, bänkskivor, möbler 
och   bl a som stänkskydd. 

Formica är ett företag som tagit fram ett kompaktlaminat som 
exempelvis kan användas som stänkskydd ovan köksbänk. Deras 
produkt Formica Impress består av flera lager kraftpapper som 
tillsammans med ett tryckt dekorpapper pressats samman under 
hög värme och högt tryck. På så sätt bildas ett högtryckslaminat 
som är motståndskraftigt och lätt att rengöra. Tjocklek enkelsidig 
1,0-2,0 mm, dubbelsidig 2,0-16,0 mm. Motiv kan produceras i 
laminatet med hjälp av screentryck och kunden kan själv sända in 
egna mönster eller foton på CD eller till och med skicka in en bit 
tyg som Formica kan utgå från. (http://www.formica.eu.com/pub-
lish/site/eu/swedwn/se/home.html)

 Alloc tillverkar en liknande lösning, en slags kakelliknande  
platta som limmas på väggen. Även den är ett kompaktlaminat 
men som tillverkas med realistiska fogar som också ger en struk-
tur känsla. ( http://www.alloc.se/cgi-bin/alloc/imaker?id=33020&
visdybde=3&aktiv=32758)

Bild 8. Kök från Marbodal med kopparmosaik.

Bild 10.Stänkskydd i kompaktlaminat från Alloc.

Bild 9. Formica Impress kompaktlaminat som är 
screentryckt.
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Analys
BEHOVSANALYS
Två undersökningar genomfördes samtidigt. För att ta reda på 
vilka behov koch vilka matvanor husvagnsägarna har, sattes en 
enkätundersökning ihop. Brukarna fick svara på denna hur viktiga 
deras behov var (genom att sätta betyg på en skala) mellan 1 och 
5, där 5 var avgörande och 1 inte alls viktigt. I samband med de 
frågorna fick de med samma skala 1-5 svara på hur väl uppfyllt de 
tyckte det var i nuvarande husvagnar, där 5 var uppfyller helt och 
fullt och 1 var uppfyller inte alls. 
Samma undersökning gjordes även bland vanliga hushåll om 
kökets funktioner i hemmet. Det intressanta är de fall där
uppfyllelsen av behovet inte når upp till hur viktigt behovet är. Där 
bildas ett glapp och fokusområden tydliggörs (se exempel nedan 
i bild 7). Med stöd av undersökningen sker den fortsatta produk-
tutvecklingen. 

I undersökningen bland husvagnsfolk kom ett tjugotal svar in, 
vilket kanske kan ses som få. Men i det här fallet ger det ändå en 
relativt tydlig bild av åt vilket håll det lutar. I undersökningen i 
hemmen kom det in några fler svar, som också de ger en fingervis-
ning om vilka områden som borde utvecklas.

Vid analysen av behoven i de två undersökningarna delades de 
tillfrågade in i totalt fem grupper . Då uppdragsgivaren är Cabby är 
det särskilt intressant att se hur Cabbyanvändarna upplever köket 
och hur deras matvanor ser ut. Lika intressant är det att se vad som 
upplevs som bra och mindre bra i andra husvagnsmodeller. Det 
som Cabbyanvändarna upplever som väl uppfyllt får ju inte glöm-
mas bort i en produktutveckling. De bitar som andra modellmärken 
upplever som dåliga i sina vagnar kan bli till styrkor i Cabbys 
vagnar. Skälet till att kvinnorna valdes som egna grupper var för 
att just de hade så stort inflytande på husvagnsköpet enligt Cabby 
och återförsäljarna, att deras behov blev lite extra intressanta. 

Eftersom matlagning är väl förknippat med köket var det in-
tressant att se hur många som faktiskt lagade mat helt från råvara, 
i detta fall hela 75 % . Det innebär att maten lagas till helt från 
grunden och det kräver sina utrymmen. 

Undersökning 1
50 % av de tillfrågade är Cabbyanvändare 
50 % av de tillfrågade har andra modellmärken  
75 % av de tillfrågade lagar mat från råvara i husvagn   
25 % av de tillfrågade är kvinnor i husvagn  
Undersökning 2
77 % av de tillfrågade är kvinnor i hemmet

För att ringa in problemområdena listades en topp 5 på de behov 
som inte var uppfyllda (se bild 11). Gränsen drogs vid vad som var 
ganska viktigt till mycket viktigt. Det största glappet rankades som 
behov nr ett. (Se även diagram  i bilaga 2-7). 
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Bild 11. Visar sammanställning av ej uppfyllda behov av de två undersökningarna.
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I husvagn är ytorna begränsade och detta speglar undersökningen. 
Gemensamt för alla grupperna var behoven kring arbetsbänken, 
att det ska vara en ”väl tilltagen arbetsyta, ”det ska vara enkelt att 
använda arbetsbänken” och ”arbetsbänken ska vara lätt att anpassa 
efter mina behov”. Kvinnor i husvagn prioriterar att det ska vara 
lätt att avleda matos. Med relativt små ytor blir det viktigt att hålla 
luften och miljön i husvagnen luftig, ren och fräsch.

Att umgås och arbeta flera personer samtidigt är mycket viktigt 
i hemmaköket. Det säger en del om hur köket som plats och dess 
funktion fått en allt större roll. Förr umgicks man i vardagsrummet 
eller andra sällskapsrum. Nu är det köket som får fokus och köket 
har blivit en plats man vill umgås i samtidigt som man lagar mat. 
I enkäten fanns det även utrymme för egna kommentarer och 
önskemål om vad som saknas och som ska finnas i pentryt. Nedan 
listas några exempel.
 
”Köksluckorna bör öppnas mer man slår i huvudet” Cabby 
2010          

”Utdragbar arbetsyta ung. som en skärbräda fast stadigare i 
rätt arbetshöjd” Cabby -04

”Det ska vara praktiskt och enkelt” Dethleff -92 

 
PLATSANALYS
En dag spenderades i vagnen för att studera pentryt noggrant . I 
den första granskningen gjorde jag följande reflektioner:

Vinkelköket är rundat i ”vinkeln”. Det medför att dörren till skå-
pet också är rundad ( se bild 12 och 13). Det är ett moment extra i 
tillverkningen där träet ska böjas. I och med rundningen försvinner 
arbetsytan dels p g a stången som håller upp ovandelen av vinkeln 
och att bänkskivan också smalnar av. Hade den vinklade delen fått 
möta arbetsbänken vinkelrätt hade arbetsytan blivit något större. 
Bänkskivan som finns fungerar mest till avställning, inte att arbeta 
på.

Det finns ett utrymme under bänkskivan i ”bardelen” på ca 12cm 
som inte används mer än till extra höga saker (se bild 13). Notera 
att det översta hyllplanet sitter relativt högt upp, vilket medför en 
ganska liten öppning att stoppa in saker i. Man får stoppa in sak-
erna med överdelen före och sen vinkla upp dem. 

Mötet i vinkeln ovan bänk känns lite som en tillfällig lösning. 
Kryddhyllor möter vinställ och i nederkant en liten avställnings-
hylla som inte kan användas under färd (se bild 14). Det är en 
ganska stor yta volymmässigt som bara fylls med lite kryddburkar, 
därför något annat får knappt plats på de små hyllorna. 

Det finns många hyllor avsedda för kryddor. Dels den tidigare 
nämnda vid vinstället och ytterligare en med placering på väggen 
ovanför arbetsbänken. Ett ställe borde räcka till kryddburkar.

De övre skåpluckorna är rundade. Rundningen medför att luckan 
som öppnas uppåt ”hänger ner” lite så längre personer kan slå i 
huvudet (se bild 15). Det styrks också av enkätundersökningen.

Bild 12. Vinkelkök med rundad vinkel.

Bild 13. Underskåp med rundad dörr och outnyttjat 
utrymme under bänkskivan på 12 cm.

Bild 14. Stor plats som används för små kryddburkar.

Bild 15. Öppen skåplucka orsakar en del huvudvärk.
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Det sitter två smala stänger under den övre ”bardelen” där man 
kan hänga upp vinglasen i foten (se bild 16). Stängerna känns 
lite veka och ensamma där de är placerade och de hänger ned lite 
p.g.a sin längd. Det skulle gott och väl kunna finnas upphängning 
för åtminstone två rader glas. På baksidan av hyllan finns plats 
för en svängbar arm till en platt tv. Med tv:n på plats blir det lite 
bökigt att komma åt sakerna som man förvarar på hyllorna bakom 
(se bild 16).

En annan reflektion är när man följer utvecklingen av köken i 
hemmen är att från att på 80-talet vara i rent trä (furu) till dagens 
kök med vitt, svart och rött, har det inte hänt så mycket i hus-
vagnspentryt. Det är fortfarande övervägande trä, träfanér och 
laminat i inredningen. Vill alla husvagnsägare ha just trä? En idé 
skulle ju i så fall vara att lyfta in dagens trender inom trä med 
panelväggar som ett exempel, fast i lättvikt. Om det är träkänslan 
man strävar efter kan man ju även arbeta med ytan, strukturen och 
känslan av trä.

Att ta fram nya färgkoncept och textilier till framtidens hus-
vagnar är för Cabby ett lätt sätt att förändra uttryck och därmed 
nå en bredare målgrupp. Det finns idag inga tydliga skillnader i 
stilar och tygval. Det ser likadant ut och fast det är olika mönster 
och färger händer det inget med uttrycket (se bild 17 och 18). 
Det finns inte heller någon koppling till hur det ser ut i hemmen. 
Exempel på det är textiliernas mönster. 

SUMMERING AV PLATSANALYS
Med stöd av undersökningarna har följande fokusområden hittats:

• Form/funktion på bänkskivan som ökar arbetsytan
• Outnyttjade utrymmen 
• Effektivisera överdel i vinkeln
• Hitta endast en plats för kryddhylla
• Övre skåplucka – en annan öppningslösning
•      Se över materialval och färgsättning

Bild 16. Baksidan av kryddhyllan. Upphängning av 
vinglas under skåpet.

Bild 17. Ur Cabbys sortiment.

Bild 18. Ur Cabbys sortiment.

Vinglashållare
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Idé och skiss
I compact living-sammanhang pratas det om smart förvaring och 
fiffiga lösningar, man ser till att allt utrymme används på bästa 
sätt. I mindre, begränsade utrymmen som en husvagn är det en 
fördel om en lösning har flera funktioner och användningsom-
råden. Stor vikt har i detta projekt lagts vid att tänka i de banorna, 
att allt som tillförs i största möjliga mån ska ha ytterligare en 
funktion. Funderingar har gjorts kring vilka funktioner i köket 
som kan kombineras med något annat.  Lucka, bricka, hylla, stol, 
bord, skärbräda, strykbräda?

För att strukturera arbetet delades pentryt in i tre områden för 
närmare översyn, bänkskiva, underskåp (bänkstomme med skåp- 
och lådsektioner) samt överskåp. Allt eftersom kan sen idéerna 
sättas ihop och kombineras med varandra.

Att mäta på plats samtidigt som att skissa med tejp blev början 
av skissfasen (Se bild 19). Modellbygge i kapaboard gjorde det 
enkelt att testa idéerna om de fungerar eller ej. 

BÄNKSKIVA
Kunden kan välja mellan två typer av spisar. En spis som är 
infälld i bänkskivan eller en fullstor spis med ugn (se bild 21). 
Den infällda spisen och diskhon täcks av två glaslock som fälls 
upp under användning och som i nedfällt läge kan användas som 
arbetsyta. 

En reflektion är att under matlagningen är förmodligen båda 
locken uppfällda, vilket medför att mycket av arbetsytan försvin-
ner. De som lagar mat från råvara, som exempelvis ska skölja och 
skära grönsaker samtidigt som några kastruller står på spisen, har 
inte så mycket yta över att arbeta på. Som bild 22 visar är det trol-
igt att den yta som finns är den som används som avställningsyta. 
En yta som dessutom är svår att stå och arbeta vid då den är plac-
erad i hörnet under överskåpet och med stolpen som blockerar.

Bild 21. Pentry med fullstor spis och begränsad arbet-
syta framför stolpen.

Bild 19. Tejpskisser på plats i husvagnen.

 

 

Bild 22. Den arbetsyta som finns används som avställ-
ningsyta.

Bild 20. Skisser i kapaskiva visar rumslighet.
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Under skissfasen av bänkskivan testades olika former för att hitta 
mer sammanhängande arbetsyta. I dagsläget är arbetsytan uppde-
lad mellan flera småytor, exempelvis mellan spis och diskho, lite 
vid sidan om diskho och spis. Något att ta hänsyn till är att det ska 
vara lätt att passera den som står och arbetar i köket då utrymmena 
är relativt begränsade. 

I skiss A är tanken att två personer samtidigt kan arbeta, en 
framför spisen och en framför diskhon, arbetsytan mellan delas 
och nås från två håll. Kan bli opraktiskt om någon behöver nå 
något på respektive sida, samtidigt ger den en känsla av en köksö. 

Skiss B skiljer sig inte mycket från ursprungsköket, diskhon är 
flyttad till hörnet under överskåpet. Det kan bli lite trångt för två 
personer att diska och laga mat samtidigt då det kräver att man står 
på samma plats.

Både skiss D och E gör det svårt för två personer att arbeta till-
sammans sida vid sida då det blir för trångt. I skiss E gör den runda 
formen att användaren blir något instängd.

Skiss F och G visar på utdragbara arbetsytor, som för att hamna 
i rätt arbetshöjd måste befinna sig under bänkskivan, alltså ej under 
spis eller ho, eftersom de då skulle bli alldeles för låga.

Bild 23 visar första skissfasen av bänkskivan och följande avgrän-
sning gjordes efter den: 

De två befintliga lådsektionerna med den infällda spisen och disk-
hon förblir i samma utförande med samma placering som tidigare.  
Dels finns det inget med lådhurtsarna som är i behov av utveckling 
och eftersom den infällda diskhon och spisen tar plats volymmäs-
sigt ner under bänkskivan, är det bra att placera dessa över befint-
liga lådhurtsar då dessa bara är att dra ut och innehållet exponeras. 
Skulle de placeras över ett skåp får det till följd att man måste huka 
sig ner för att komma åt det som står under hon respektive spisen. 
Det man bör ha i åtanke är att de gastuber som kopplas till spisen 
tar plats och måste sitta i närheten.

Bild 23. Första skisserna på formen av bänkskivan.
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ÖKA ARBETSYTAN
Genom att lägga till eller frigöra yta kan arbetsytan upplevas 
större. Här följer några exempel på sätt att lägga till mer yta till 
befintlig köksbänk. 

Extraskivor kan sitta fast i bänkskivan med gångjärn som fälls 
upp vid behov av mer yta. Fungerar som ett klaffbord. Kräver en 
underliggare att vila på. (Se bild 24).

Extraskivor kan sitta fast i stående läge runt bänkskivan med 
gångjärn som fälls ner vid behov av mer yta. I uppfällt läge 
fungerar skivorna som stänkskydd. (Se bild 25 och 26).

Extra arbetsyta som ligger dold exempelvis under bänkskivan 
som kan dras ut vid behov (Se bild 27). Kräver bänkyta att ligga 
under om man önskar arbetshöjd. Placering under spis och diskho 
blir för långt ner för att kunna arbeta vid då dessa bygger mellan 
150-200 mm..

Samma princip som att dra ut fast skivan vinklas ut i sidled. 
Det kräver mer fri yta runt omkring då skivan rör sig i flera rikt-
ningar.(Se bild 28).

Portabel yta på ”sockel” flyttbar i sidled. (Bild 29) Lösningen 
medger att småsaker kan ligga kvar på bänken under arbetsytan. 
Man skjuter ytan till där den inte är i vägen. Utveckling av idén 
skulle vara om ytan vänds åt andra hållet och det frästes ur hand-
tag i sockeln så att den också blev en serveringsbricka.

Många gånger finns det saker som står på arbetsbänken och 
bara tar plats. Upphängning kan vara en lösning som ger mer fri 
yta att arbeta på (krokar, vägghyllor, stänger mm). (Se bild 31). 
Extra arbetsyta ovanpå ett utdragbart skåp ger lite mer stabilitet 
än om skivan dras ut separat. (Se bild 30) 

Bild 24. Fäll upp extraskiva.

Bild 25. Fäll ner extraskiva.

Bild 26. Resultat av ovanstående skisser.

Bild 28. Vinkla ut skivan som är dold under arbetsytan.

Bild 27. Dra ut extraskivan som är dold under bänk-
skivan.

Bild 29. Arbetsyta på sockel gör att mindre saker kan ligga kvar på bänken och slip-
per flyttas på när arbetsytan dras i sidled.
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UNDERSKÅP
I pentryt finns ett utrymme på ca 12 cm under bänkskivan i barde-
len som inte används (se bild 32).  En lösning är att ta bort kanten 
under bänkskivan och sätta dit ett hyllplan (se bild 33). Det bildas 
då ett mellanrum där man kan förvara otympliga saker som en 
serveringsbricka eller en DVD-spelare. 

I skåpet under kan det vara svårt att se och nå det som står allra 
längst in. En lösning till att eliminera det outnyttjade utrymmet 
skulle vara att höja överkanten på skåpet så öppningen blir större 
och det blir lättare att ställa in stora saker som inte behöver vinklas 
in (se bild 34). Ett utdragbart skåp skulle underlätta att komma åt 
och se det som står längst in i skåpet.

Bild 31.Upphängning ovanför arbetsbänken ser trevligt ut samtidigt som mer plats 
blir över på arbetsbänken.

 

 

Bild 32. Liten öppning till översta hyllplanet pga kant.

Bild 33. Stort hyllplan för förvaring av t ex stora 
brickor.

 

Bild 34. Öppningen till övre hyllplanet blir större tack 
vara att kanten tagits bort.

Bild 30. Utdragbart skåp med stabil arbetsyta.
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ÖVERSKÅP
En rundad lucka hänger ner och det blir lätt att slå i huvudet (se 

bild 39). En rak lucka håller sig upprätt mot taket och dessa miss-
öden kan undvikas (se bild 40). 

Volym som går till spillo, särskilt på kökssidan där små kry-
ddor tar stor plats (se bild 35). På baksidan kan hyllan användas 
även om tv:n hänger där, fast det blir lite bökigare att komma åt 
sakerna (se bild 37).

Med helt bakstycke där vägg tv:n ska hänga (se bild 38) kan 
överdelen bli ett skåp med förvaring i köksdelen om man tar bort 
överflödig kryddhylla och sätter dit en skåpdörr i stället (se bild 
36 och 40).

Bild 35. Små kryddburkar får stor plats på dessa hyllor

Bild 36. Skåp med lucka istället för kryddhyllor 
utnyttjar volymen och ytan bättre.

Bild 37. Hylla på baksidan av kryddhyllorna.

Bild 38. Baksida av skåp med helt bakstycke för 
upphängning av tv.

Bild 39. Skåplucka som hänger ner för långt är det lätt att 
skada sig på.

Bild 40. En rak lucka öpnnar sig och stannar i takhöjd.



27

Förslag
Efter första skissfasen arbetades tre förslag fram, som alla innehöll 
de förändringar platsanalysen och enkätundersökningen påvisade. 
T ex. behoven av ”Väl tilltagen arbetsyta”, ”Lätt att anpassa arbets-
ytan efter mina behov”, köksluckor som måste ändras i utformning 
så folk slipper göra sig illa mm. Två av förslagen har i stort sett 
samma planlösning med vissa skillnader i t ex arbetsytans höjd och 
på utformning av överskåp. 

KONCEPT 1

PLANLÖSNING A 
Vinkelkök åt vänster med upphöjd bardel.

DETALJER
Sittdel fälls ner från vägg över fotänden på sängen. Utdragbart 
skafferi med extra arbetsyta ovanpå. Se bild. Utdragbar yta till 
höger om ho. Snedställda skåp med lucköppning mot tak. Långa 
låd- och skåpbeslag som löper längs hela låd- och skåpbredden är 
tänkta att användas. Hyllor finns under barskivan för att frontsätta 
böcker och magasin, sådant som skulle förvarats bakom tv:n. Dju-
pet är 10 cm och gummiband håller böckerna på plats. Hyllor finns 
också på baksidan av överskåp för CD- och DVD- skivor.

FÖRDELAR
Barkänsla då man kommer upp lite i höjd. Om någon vill ligga i 
sängen medan sittdelen är nedfälld får fötterna plats under tack 
vare den högre höjden. Umgänge över hela vagnen, tvärs över 
köksdelen kan man sitta i baren och prata med dem som lagar mat 
eller sitter i soffdelen. Då överskåpen är snedställda upplevs en 
rymlighet då skåpdjupet är mindre i nederkant.

NACKDELAR TILL GRUND FÖR BORTVAL
Arbetsytan är ungefär densamma  som innan fast uppdelad på fler 
mindre ytor, ingen stor sammanhängande yta finns. Komplicerad 
konstruktion för fäste av utdragsyta till höger om ho. Barbordet är 
inte i närheten av arbetshöjd och kommer inte att användas under 
matberedning.

Gummiband

Sittdel

Bild 41. Utdragbar arbetsyta till höger om ho.

Bild 42. Sittdel fälls ner från väggen över fotänden 
på sängen.
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KONCEPT 2

PLANLÖSNING B
Vinkelkök till vänster med bardel i arbetshöjd 

DETALJER
Raka skåp med luckor som öppnas uppåt. Kryddhylla i vinkeln 
av överskåp. Utdragbar arbetsyta under bänkskivan med ytterli-
gare en mindre utdragbar yta under den som kan användas som 
strykbräda. Utdragbart skafferi. Högre stänkskydd i bakkant av 
bänkskivan. Långa låd- och skåpbeslag som löper längs hela låd- 
och skåpbredden. Spotlight över arbetsbänk och bardel. Vinställ 
till höger om överskåp.

FÖRDELAR
Raka skåpluckor hänger inte ner lika mycket som rundade. Belys-
ning i bardelen ger mysfaktor och bättre arbetsbelysning. Extra 
utdragbar arbetsyta medger flexibilitet för användaren och tar in-
gen plats i rummet när den inte används. Bardelen är i arbetshöjd 
och kan användas under matlagningen.

NACKDELAR TILL GRUND FÖR BORTVAL
Utrymmet mellan kylskåpet och hurtsen där strykbrädan dras ut 
medger en strykyta på ca 500 mm vilket är lite väl snålt. Lösnin-
gen med en lika bred utdragbar ”extra” arbetsyta kräver en stabil 
konstruktion och är komplicerad att lösa då arbetsskivan inte 
kommer ha stöd underifrån. Den kommer på så sätt att hänga fritt 
i luften.

Strykbräda Utdragbart skafferi

Bild 44. Tre arbetsytor på höjden och ett utdragbart  
skafferi. Bild 45. Vinkelkök med raka skåpluckor.

Bild 43. Långa handtag på lådorna.
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KONCEPT 3

PLANLÖSNING C
Vinkelkök vänt till höger mot soffdelen 

DETALJER
Snedställda överskåp som öppnas uppåt. Överskåpen i bardelen 
nås från två håll. Utdragbar arbetsyta både till höger och vänster 
om spis och ho. Utdragbara skåp till höger och vänster om spis och 
ho. Kryddhylla i vinkeln av överskåp och panel för värmereglering 
placerad på kortsida av överdel ovan bar.

FÖRDELAR
Den extra arbetsytan samt bänkytan är nära matplatsen och kan 
användas som serveringsbord. Tallrikar och glas kan plockas ut 
från den sidan närmast sittdelen vid dukning och kan efter diskning 
plockas in från kökssidan. Köket kan bli som ett U med arbetsytor 
på alla sidor.

NACKDELAR TILL GRUND FÖR BORTVAL
Sittplats i soffan minskas för att göra utrymme vid bardelen. Det 
kan ställa till problem vid eventuell bäddning och antal sovplatser. 
De som sätter sig i bardelen på fristående pallar vänder ryggen 
till den eller de som sitter i soffan. Precis som koncept 2 blir det 
komplicerat med konstruktionslösningar för den ”extra” utdragbara 
arbetsytan som inte kommer att ha stöd underifrån. Tv-platsen går 
förlorad för dem som vill ligga i sängen och titta på tv när man 
vänder vinkeln åt andra hållet.

Bild 46. Pentryt rymmer både arbetsyta och bänkyta att sitta vid. 
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FÖRSTA AVSTÄMNING

Ovanstående förslag lämnades till Cabby dels för att visa hur 
långt arbetet fortskridit men också för att få feedback. Då upp-
draget är relativt fritt och arbetet är stort för tiden tio veckor 
måste ytterligare avgränsningar till. Enligt enkätundersökningen 
och den andra köksstudien visar behoven på att arbetsytan inte 
är tillräcklig. Därför kommer fokus i det fortsatta arbetet främst 
röra arbetsytan. Cabby har också önskemål om att hitta andra 
lösningar kring överskåpsluckorna och hur dessa öppnas. De har 
fått klagomål på de runda nerhängande luckorna, att folk slår i 
huvudet i dem och det framkom även i den egna undersökningen. 
Det bestämdes att fler förslag till skåpdörrar skulle till inför nästa 
avstämning. 

SKÅPDÖRRAR
Jalusidörrar tar ingen plats utåt rummet utan dras upp, ner eller 
åt sidan på insidan av skåpet (se bild 47 och 48). Är hyllplanen 
samt bakre vägg i skåpet snygga kan jalusierna med fördel vara 
uppdragna och vackra saker exponeras. Dock ska man veta att det 
tar en bit av utrymmet inuti skåpet då jalusiet är uppdraget.

Tvådelad dörr där ena delen öppnas uppåt och den andra delen 
öppnas nedåt (se bild 49). Jämfört med ett skåp med hel dörr som 
öppnas uppåt halveras ytan som sticker ut i rummet. Med stark 
konstruktion kan kanske den nedre skåpluckan användas som 
avställningsyta vid i- och urplockning i skåpen.

Tvådelad vikdörr som dras nedåt gör att delarna lägger sig på 
varandra och tar liten plats i rummet (se bild 50).

Bild 47. Jalusidörrar som dras upp.

Bild 48. Jalusidörrar som dras åt sidan.

Bild 49. Tvådelade skåpluckor som öppnas uppåt och nedåt.

Bild 50. Tvådelad skåplucka som viker sig när den dras nedåt.
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ANDRA AVSTÄMNING

VAL OCH BORTVAL
Flera av idéerna i de tre pentrykoncepten var intressanta för Cabby 
och under nästkommande samtal togs beslut angående fortsatt ar-
bete där prototyp ska tas fram. Följande diskuterades och besluta-
des: 

• Idén med bardelen i arbetshöjd gillades. 

• Tvådelade skåpluckor med öppning uppåt och nedåt blir en 
bra lösning på problemet med nerhängande luckor där folk 
gör sig illa då dessa inte står ut lika långt i rummet. Sned-
ställda skåp skapar en luftighet när man står och arbetar vid 
köksbänken. En möjlig kombination av snedställda skåp med 
tvådelade dörrar kan komma att bli av. 

• Idén med utdragbar strykbräda under den extra arbetsytan 
slopas, då den inte kan dras ut mer än 500 mm och det kom-
mer bli svårt att stryka. 

• Utdragbart skafferi istället för skåp med rundad dörr i barde-
len. Då kan dessutom existerande utdragsskenor för nuvarande 
lådor användas. En extra arbetsyta sätts ovanpå den utdragbara 
skafferidelen som topp. Då tiden som är kvar i projektet inte 
räcker till att konstruera en lösning till den bredare extra ytan 
som annars skulle svävat i luften, duger den mindre infällda 
ytan mycket bra. 

• Byta ut befintliga korta handtag till långa på skåp och lådor. 
Det är användbart i avhängningssynpunkt på lådorna då man 
kan hänga handdukar och krokar på dessa. De är både funk-
tionella och stilrena.

Bild 52. Nuvarande handtag som byts ut.

Bild 53. Funktionella handtag som medger upphäng-
ning av kökshandduk mm. 

Bild 54. Prototypen med långa handtag.Bild 51. Passagen mellan kylskåp och arbetsbänk är 60 cm.

Utrymmet medger en strykyta 
på ca 50 cm, lite väl kort.
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RESULTAT

PENTRYT
I det nya pentryt är skåpinredningen vit och bänkskivan är hög-
blank svart. Det har ett utdragbart skafferi som ger en mer lättåt-
komlig förvaring istället för det svängda skåpet med svängd dörr.      

Ovanpå skafferiet finns en rejäl bänkskiva, som när skafferiet 
är utdraget ger god stabil arbetsyta. Samma skensystem som idag 
används till befintliga lådor, används till skafferilådan. Det blir 
mer ekonomiskt att använda samma delar i tillverkningen i så stor 
utsträckning som möjligt. Då dessa skenor är begränsade i hur 
långt de kan dras ut blir ett utrymme över i bakkanten på skåpet. 
Där finns tre hyllor till förvaring av saker som böcker, filtar mm. 
Hyllorna nås från sängsidan (se bild 62 på nästa sida). 

Formspråket är en stor förändring i det nya pentryt. Från ett 
runt och mjukt formspråk till ett rakt och enkelt. De två lådsek-
tionerna är orörda förutom lådfronterna. Tidigare hade dessa en 
avfasning, nu är de helt släta och ger ett rent och enkelt uttryck. 
Handtagen har bytts ut mot långa greppvänliga handtag som gör 
det möjligt att exempelvis hänga handdukar över. 

Överskåpen, som tidigare var rundade och som orsakade att 
en del slog i huvudet i de öppna luckorna, har fått en rak form. 
Istället för en lucka som öppnas uppåt har den nya lösningen två 
luckor. En som öppnas uppåt och en som öppnas nedåt (se bild 
55). Då skåpluckan halverats blir det inte så mycket som sticker 
ut och är i vägen. 

Då kryddhyllorna i vinkeldelen och på väggen tagits bort har 
dessa ersatts med en utdragbar kryddlåda i överskåpet (se bild 56 
och 57). Lådfronten är så pass låg att kryddburkarna sticker upp 
ovanför kanten och ger ett trevligt intryck i köket. Ovanför sitter 
panelen för värmeregleringen i vagnen (se bild 56).

Bild 56. Utdragbar kryddlåda med plats för 2o-talet 
kryddor i det nya pentryt. 

Bild 55 . Tvådelade skåpluckor med långa handtag.

Bild 58. Prototyp av Cabbyköket efter. 

Plats för kokbok

Utdragbar kryddhylla

Bild 57. Cabbyköket före.
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Hyllan ovanför vinkeldelen i köket har blivit ett skåp. På baksidan 
av skåpet, dvs skåpryggen, kan en platt tv hängas. Intill finns två 
hyllor för CD- och DVD-skivor. På framsidan där tidigare kry-
ddhyllor satt finns nu ett skåp med två luckor samt ett fack för 
kokboken eller kanske ett par småbrickor (se bild 56 på föregående 
sida).

Ny lösning gör att arbetsyta finns runt hela stolpen. Dels framför 
bänken och stolpen, dels vid sidan om spisen samt vid sidan av 
bänken som gränsar till sängen (se bild 62 och 63). 

Vid fotänden av sängen som gränsar till pentryt fanns tidigare ett 
mellanrum på ca 11 cm med plats för en vikvägg eller ett draperi. 
Det utrymmet har breddats till 30 cm för att ge plats åt fötterna om 
någon vill sitta vid arbetsbänken. Det har medfört att skåpets vän-
stra sida blivit ca 15 cm smalare medan bänkskivan och skafferiet 
på högra sidan blivit bredare. Bänkskivan har fått en rakare form 
mot den tidigare runda och och tack vare den utdragbara extra ytan 
har den totala arbetsytan ökats med 20% (se bild 61 och 62). Bild 60. Hyllorna under bardelen nås från sängsidan.

Bild 63.  Baren i pentryt. Hyllor under skivan för förvaring. Mellanrum mellan sängen och baren 
ger plats åt fötterna. Arbetsytan nås från flera håll.

Bild 61. Toppvy på det befintliga pentryt. 

Bild. 59. Plats för tv på baksidan av 
köksskåpet.

Bild 62. Toppvy på det nya pentryt med utökad arbetsyta. 

Utdragbar arbetsyta

Stångens placering under skåpetStångens placering under skåpet
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SMÅ FÖRÄNDRINGAR-STOR SKILLNAD
Med endast ett stänkskydd kan hela vagnens uttryck förändras. 
Olika stilar tilltalar olika målgrupper. Färgsättningen på väggarna 
och textilierna skulle kunna vara enhetliga medans färg och mön-
ster varieras efter kundens önskemål. Kunden kan göra sitt eget 
mönster eller utgå från ett fotografi. Det är ett bra exempel på en 
liten förändring som ger stor variation och som kan passa många 
olika människor. Att låta kunden välja mellan olika motiv eller 
mönster kan vara ett enkelt sätt att göra vagnen mer personlig och 
spännande och mer lockande att investera i.

På bilderna på nästa sida finns en del förslag till färgkombina-
tioner. Bild 68 visar varmgråa och bruna nyanser med inslag av 
turkost och gulgrönt. Tapeterna är tänkta som motiv i ett kompakt-
laminat som sitter ovanför bänken i köket, som fondvägg ovanför 
sängen eller som sänggavel. 

Bild 67. Interiör i Cabbyfärgerna grått, vitt och rött. Stänkskydd i kompaktlaminat.

Bild 64. Blommigt mönster på stänkskydd.

Bild 65. Grafiskt mönster på stänkskydd. Bild 66. Exempel på färgsättning i lime, grått och rött. Kompaktlaminat används 
både som stänkskydd och sänggavel.
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Bild.68. Kulörerna är från Alcro och heter Sparris, Vår, Lagun och Krita.

Bild. 71. Tapet Midbec med trädmotiv.

Bild.69. Det röda blir ett glatt inslag.

Bild 70. Lite lyxigt med nyanser i beige, svart, grått och guld.
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DISKUSSION 
Arbetet har varit stort och bitvis svårt att avgränsa. Ett pentry 
består av så många delar att det egentligen hade räckt att avgränsa 
sig till en viss del av pentryt och sen fördjupat sig i den. Istället 
omfattar arbetet flera problemområden. I detta fallet har det gått 
bra, resultatet har blivit bättre än förväntat.

Uppdraget har varit att se över färg, form och funktion i pen-
tryt. Det som Cabby förmedlade vid första mötet var att husvag-
narna mer och mer liknar hemmen och att det ska kännas som 
hemma i husvagnen när man campar. Personligen upplever jag 
att husvagnarna idag inte ser ut som våra hem. Komforten är det 
inget fel på, det finns nästan allt i husvagnarna nuförtiden. Men, 
det förekommer ofta ett bulligt och runt formspråk samt material, 
mönster och färgsättning som vi inte väljer till våra hem. Den 
tanken har funnits med genom hela utvecklingen av husvagnspen-
tryt med dess funktioner, användningsområden, färg och form. 

Likheten med hemmiljön är tydlig i och med det nya pentryt. 
Formspråket visar det med sina rena, raka linjer och sin relativt 
stora arbetsyta. När man tittar på pentryt så skulle det lika gärna 
kunna vara placerat i ett mindre kök hemma eller i en sommarstu-
ga. 

 I början av projektet nämnde Cabby de att baren var något 
som börjat dyka upp även i husvagnsvärlden, att grannar bjuder 
in varandra på ett glas att dricka och stoltserar med sin bar. Det 
tillsammans med hur de nyare köken i hemmen ser ut idag gjorde 
att jag inte ifrågasatte informationen utan tyckte att det skulle 
vara intressant att kombinera faktorerna i husvagnsmiljön, då det i 
hemmaköken är vanligt med barer, köksöar och barkök. Det borde 
jag haft med som fråga i min enkätundersökning huruvida det 
stämmer in hos användarna.

Att sen kvinnorna hade så stort inflytande i husvagnsköpen 
var för mig lite oväntat  men gjorde det hela lite extra intressant, 
eftersom jag är kvinna själv med intresse för camping och 
husvagnar. Dock ställer jag mig lite undrande inför den uppgif-
tens trovärdighet. För att med säkerhet veta att det är just på det 
sättet skulle jag behöva göra en undersökning bland många fler 
återförsäljare för att få deras syn på saken och det har jag inte 
gjort. Vad är det som gör att just kvinnan skulle bromsa ett köp 
för att hon inte gillar planlösningen, att köket är viktigt vid första 
intrycket? Har det att göra med att det är kvinnan som står för 
matlagningen? Beror det på vilken generation paren tillhör? Sjut-
tiotalisterna och framåt är väl uppväxta med en mer jämställd syn 
på arbetsfördelning och matlagning, vilket skulle göra att plan-
lösningen och funktionaliteten skulle vara minst lika viktig för 
mannen som för kvinnan. Ämnet är intressant och bara det värt att 
undersökas ytterligare, om inte av mig så av husvagnstillverkarna.

Årstiden för examensarbetet spelar en liten men betydelsefull 
roll för enkätundersökningens utfall. Undersökningen gjordes 
under vintersäsong då en bråkdel av camparna nyttjar sina vagnar 
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och enkäten fick skickas ut via bud och post till dessa. Önskvärt 
hade varit att genomföra undersökningen under sommarhalvåret 
ute på några campingar och att då fått möjligheten att intervjua 
husvagnsfolk lite mer ingående, att göra funktionsanalyser på plats 
ute bland camparna.

Visionen om att få se husvagnspentryt i helvitt föll på att tiden 
inte fanns att skicka prototypen på lackering. Lösningen blev istäl-
let att visa det vita pentryt med en modell i skala 1:10, medan pro-
totypen visades i Cabbys ordinarie körsbär. Att visualisera det vita 
pentryt på det sättet blev ändå bra, liksom att visa på hur färgvalen 
gör stor skillnad för helhetsuppfattningen. Ett vitt kök gör att det 
omgivande kan förändras, då det  finns oändliga möjligheter att 
variera uttrycken så det passar olika målgrupper och stilar. 

Även fast just den här vagnen mest riktade sig till par i 
50-årsåldern som vill att husvagnarna ska se ut precis som de gör 
idag, så anser inte jag att det finns anledning att stanna där. Målet 
borde ju ändå vara att i slutänden sälja många vagnar till många 
människor, att nå en bredare målgrupp. För att locka den breda 
massan måste det uppstå attraktion på ett personligt plan. Den bre-
da massan ska kunna se sig själva i just den vagnen oavsett ålder. 
Just den vagnen passar för att den är flexibel och kan ge personen 
frihet att  påverka interiören, att planlösningen är funktionell och 
flexibel. För att möjliggöra detta har jag gett exempel på material 
och färger och sätt som möjliggör en snabb förändring och ett nytt 
uttryck i husvagnarna. Exempel på det är kompaktlaminaten som 
stänkskydd och sänggavel. 

Avståndet till Kristinehamn har känts långt. Över fyra timmar 
med tåg gör ju att det inte är tal om spontanbesök. Företaget har 
varit otroligt tillmötesgående och mycket intressant att arbeta till-
sammans med. Därför har det varit önskvärt att ha fått vara på plats 
mycket mer och känna atmosfären, studera pentryt mer ingående 
och lära känna företaget. Trots att det gjorts en tidsplan har det 
varit svårt att göra en avvägning i tidsfördelningen då researchen 
och analysen krävt mycket tid och där jag önskar i efterhand att 
själva byggandet fått mer tid för experiment och tester mm. Tack 
vare att Cabby avsatt tid, personal och engagemang har det trots 
tidsbrist löst sig på ett mycket tillfredsställande sätt . 

Arbetet har varit otroligt lärorikt på många olika sätt. Det har 
varit nyttigt att arbeta mot ett riktigt företag som har intresse i det 
som examensarbetet resulterat i. Att hålla en dialog med en riktig 
beställare, att presentera förslag och tillsammans resonera fram 
till beslut om förändringar har också varit givande. Ingenting har 
ratats utan noga överväganden och samtal med beställaren.  Det är 
vanligt i studiesammanhang att många uppdrag är fiktiva, därför 
har detta varit extra roligt. Sist men inte minst har det varit fantas-
tiskt att få se ”mitt husvagnspentry” bli till verklighet i form av en 
prototyp.
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VIDAREUTVECKLING
När det gäller vidareutveckling finns det oändligt mycket att 
arbeta med. Pentryt som sådant skulle det vara intressant att 
experimentera med färger och material i och titta mer på för-
varingslösningar i resten av husvagnen. Även färgsättning och 
materialval i resten av vagnen är något som skulle vara intressant 
att undersöka djupare samt att arbeta med fler inredningskoncept 
som snabbt ändrar uttrycket och som kan locka olika målgrupper. 
Stänkskydden i kompaktlaminat borde kunna användas på många 
sätt i husvagnen, att arbeta mer med ytan i husvagnen är väl värt 
att undersöka. Att tänja mer på gränserna för vad som kan vara 
ute och inne i en husvagn, kanske går det att snurra ut sittgruppen 
inomhus till förtältet?

En sittdel vid baren är en idé som borde utvecklas, eftersom det 
känns som det hör ihop med resultatet som presenterades. Att sitta 
på sängen i fotänden ger ju ingen direkt barkänsla men om man 
sitter på något, exempelvis en nedfällbar eller uppfällbar bänk 
skulle det förhoppningsvis ge en känsla av att sitta på en barstol. 
Kombinationsfunktioner. Just i husvagnar är det så välkommet att 
hitta de smarta lösningarna som kan användas på olika sätt. 

Då pentryt byggdes på Cabby i Kristinehamn gavs möjlighet att 
prova på och använda en del nya maskiner. En sak som noterades 
vid skivsågen var att det slängs otroligt mycket spillmaterial. Det 
skulle vara intressant att undersöka vilka detaljer till husvagnsin-
redningen som skulle kunna tillverkas av spillet. Ur en ekonomisk 
aspekt.
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BILAGA 8

Ålder: Undersökning om köksvanor i husvagn
Kön:
Kroppslängd:
Särskilda behov (funktionsnedsättning, allergi, etc), :
Antal pers.i hushållet:      Varav barn under 15år:
Husvagnsmodell:                                        Årsmodell:
Uppskattad yta, golv i pentrydel:
Uppskattad längd väggfast bänk:               Varav längsta sammanhängande: 
Material i inredningen, pentryt:
Användning av husvagn vintertid i veckor:
Användning av husvagn sommartid i veckor:  Tack för din medverkan!
Hur många ggr per vecka används köket: 
Vilken mat tillreds till största del i pentryt (se nästa rad):
Helfabrikat (  ) Halvfabrikat (  ) Råvara (  )
Hur många ggr i veckan lagas mat från råvaror:

I mitt pentry ska det vara/finnas…….

Matlagning och mathantering Hur viktigt? Hur väl uppfyllt? Övriga kommentarer
1 Enkelt att tillreda mat
2 Enkelt att tillreda flera rätter samtidigt
3 Enkelt att baka 
4 Lätt att plocka in dagligvaror för förvaring
5 Enkelt att arbeta vid spisen
6 Enkelt att använda arbetsbänken
7 Enkelt att snabbvärma/tina mat
8 Enkelt att se in i ugnen
9 Enkelt att nå ugnen

10 Lätt att komma åt köksredskap
11 Enkelt att avleda matos
12 Tillgång till elkontakter

13 Enkelt att förvara specerivaror
14 Enkelt att förvara kylda varor
15 Enkelt att förvara frysta varor
16 Enkelt att förvara husgeråd
17 Väl tilltagna arbetsytor
18 Lättöverskådlig arbetsyta
19 Utrymme för sophantering
20 Plats på arbetsbänk för hushållsapparater
21 Lätt att anpassa bänkyta efter mina behov
22 Lätt att anpassa förvaring efter mina behov
23 Enkelt att flytta runt förvaringen/bänken (mobilitet)

24 Enkelt att rengöra
25 Enkelt att hålla rent
26 Enkelt att diska manuellt
27 Enkelt att hantera/plocka in disk

28 Inredning av hög kvalitet
29 Exklusiva material
30 En tidlös design
31 En traditionell design
32 En trendig/modern design

33 God uppsikt av andra delar i vagnen
34 Lätt att arbeta/umgås flera personer samtidigt
35 Lätt att hålla ordningsamt och snyggt
36 Ljus och luftig arbetsmiljö
37 Tillgång till rätt arbetsbelysning

Miljö

Jag vill även att det ska vara/finnas:

Förvaring och funktion

Rengöring

Inredning

5= Avgörande
4= Mycket viktigt
3= Ganska viktigt
2= Inte så viktigt
1= Inte viktigt alls

5= Uppfyller helt och fullt
4= Mycket bra
3= Ganska bra
2= Inte så bra
1= Inte alls
0= Vet ej 

Undersökningen utförs av studenter på 
Design och träteknikprogrammet vid 
Högskolan i Gävle i samband med 

examensarbete
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BILAGA 9
Ålder: Undersökning köksvanor i hemmet
Kön:
Kroppslängd:
Särskilda behov (funktionsnedsättning, allergi, etc):
Antal pers.i hushållet:      Varav barn under 15år:
Köksfabrikat:
Ålder på kök:
Material i köksinredningen:
Uppskattad yta, golv:
Uppskattad längd väggfast bänk:               Varav längsta sammanhängande: 
Annan funktionell arbetsyta som (se nästa rad):                   Tack för din medverkan!
Köksö (  )  Arbetsbänk på hjul (  ) Annat:     
Vilka funktioner har den:
Hur många ggr per vecka används köket: 
Hur många ggr i veckan lagas mat från råvaror:

I mitt kök ska det vara/finnas…….

Matlagning och mathantering Hur viktigt? Hur väl uppfyllt? Övriga kommentarer
1 Enkelt att tillreda mat
2 Enkelt att tillreda flera rätter samtidigt
3 Enkelt att baka 
4 Lätt att plocka in dagligvaror för förvaring
5 Enkelt att arbeta vid spisen
6 Enkelt att använda arbetsbänken
7 Enkelt att snabbvärma/tina mat
8 Enkelt att se in i ugnen
9 Enkelt att nå ugnen

10 Lätt att komma åt köksredskap
11 Enkelt att avleda matos
12 Tillgång till elkontakter

13 Enkelt att förvara specerivaror
14 Enkelt att förvara kylda varor
15 Enkelt att förvara frysta varor
16 Enkelt att förvara husgeråd
17 Väl tilltagna arbetsytor
18 Lättöverskådlig arbetsyta
19 Utrymme för sophantering
20 Plats på arbetsbänk för hushållsapparater
21 Lätt att anpassa bänkyta efter mina behov
22 Lätt att anpassa förvaring efter mina behov
23 Enkelt att flytta runt förvaringen/bänken (mobilitet)

24 Enkelt att rengöra
25 Enkelt att hålla rent
26 Enkelt att diska manuellt
27 Enkelt att hantera/plocka in disk

28 Inredning av hög kvalitet
29 Exklusiva material
30 En tidlös design
31 En traditionell design
32 En trendig/modern design

33 Kännas hemtrevligt
34 Lätt att arbeta/umgås flera personer samtidigt
35 Lätt att hålla ordningsamt och snyggt
36 Ljus och luftig arbetsmiljö
37 Tillgång till rätt arbetsbelysning

Miljö

Jag vill även att det ska vara/finnas:

Förvaring och funktion

Rengöring

Inredning

5= Avgörande
4= Mycket viktigt
3= Ganska viktigt
2= Inte så viktigt
1= Inte viktigt alls

5= Uppfyller helt och fullt
4= Mycket bra
3= Ganska bra
2= Inte så bra
1= Inte alls
0= Vet ej 

Undersökningen utförs av studenter på 
Design och träteknikprogrammet vid 
Högskolan i Gävle i samband med 

examensarbete
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BILAGA 12


