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vänligt bemötande, sponsring och snabb leverans.
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många givande samtal, Henrik Holm för hans uppmuntran, Christian 

Sunden för hans hjälp med hemsida och min mamma och pappa 

för deras outröttliga stöd.



Abstract

The kitchen is one of the most important rooms in our homes. It is a 

place for social engagements, meetings between people and 

activity. How the kitchen looks today is a concept sprung from the 

Swedish kitchen standard of 1952. Eventhou this standard no longer 

exists it is a model of how kitchens are designed today.

The kitchens most often sold today come from one of four major 

kitchen manufacturers in Sweden.

My thesis investiges an alternative kitchen concept.

What I am suggesting encourages social situations and 

activitys and offers surfaces where we can come together.

It displays rather than hides those personal objects that make a 

kitchen personal.

Like the countryside kitchen of old times, in wich the fireplace were 

the core of the home, this concept and its surfaces create the same 

conditions for socialmeetings and activity.

I have in this rapport focused on workspace, storage and where we 

sit and and eat. 

To me a kitchen is all about, personality and the joy of creating.
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Sammanfattning

Köket är ett av de viktigare rummen i hemmet. Det är en plats för 

umgänge, möten och aktivitet. Kökets utformning i Sverige idag 

härstammar från den Svenska köksstandarden från 1952, standarden 

finns inte längre kvar men har fungerat som förlaga till de 

byggnormer som används idag. Köken som säljs i Sverige idag 

kommer oftast från någon av fyra stora kökstillverkarkoncerner i 

Sverige. 

Mitt koncept är ett alternativ och ett förslag till de kök man ser idag. 

Konceptet jag presenterar handlar om möten och ytor. Ytor att 

arbeta på. Ytor att mötas vid. Att inte stänga in och gömma de 

saker som gör köket personligt. Likt 1700-talets allmogekök med 

eldstaden som hemmets samlingspunkt bidrar detta koncept med 

att skapa förutsättningar för möten och aktivitet man gör 

tillsammans. Jag har valt att koncentrera mig på arbetsyta, 

förvaring, sittplats och matplats. 

För mig handlar ett kök om hemtrevnad, personlighet och 

skaparglädje.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vad är ett kök?

En volym som ofta i form av väggar och golv skapar en 

arbetsyta. En arbetsyta som vi använder för att förbereda och 

tillreda vår mat men umgås och och vara i. Men det är en 

volym som är mycket mer än bara en arbetsyta i hemmet.

Denna yta kretsar runt ett behov. Ett behov som är en ren 

förutsättning för oss människor för att överleva, att inta föda. 

Men det fyller naturligtvis mer syften än bara en ren arbetsplats. 

Någon har sagt att det är hemmets hjärta, men kanske är det 

hemmets hjärna. Kanske är det hemmets ansikte. Det är en 

mening som ändras med tiden.

Men hur kan ett kök se ut för att bäst spegla ens livsstil samt fylla 

ett behov och fungera rent praktiskt?

Det har blivit ett av hemmets viktigaste rum. Det är ett rum att 

visa upp.

1.2 Problemformulering

Jag har hört det påstås att det aldrig sålts så mycket kokböcker, 

kök och köksartiklar samtidigt som det görs idag. Det påstås 

också att aldrig innan har det heller sålts så mycket snabbmat 

som nu.

De kubistiska och högblanka kök som vi har idag, som på ett 

fantasilöst sätt växer ur väggarna fungerar inte dynamiskt med 

dagens behov och beteenden. För blotta ögat ser köken ut på 

samma sätt som de gjort under lång tid. Den Svenska 

köksstandarden är utdaterad men används idag trots det som 

förlaga till de riktlinjer man bygger kök efter.

1.3 Frågeställning

Hur kan ett kök utformas för att erbjuda ett personligt och 

identitetsskapande alternativ och komplement till de på 

marknaden befintliga kökslösningarna samt att bättre motsvara 

vår tids behov och livsstil?
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1.4 Syfte

Jag vill i mitt arbete föreslå ett annat sätt att se på hur man gör 

ett kök personligt och hur man kan se på de möblerna som 

utgör inredningen i ett kök. 

Mitt syfte är även att ge förslag på hur vi kan förändra sättet på 

hur vi anser att ett kök skall inredas och utformas. Samt att 

tillgodose de förutsättningar vi behöver för att utföra de 

aktiviteter och arbete vi utför i ett kök.

1.5 Mål

Målet med detta är att jag efter en faktainsamlingsfas, 

designprocess och gestaltningsarbete skall kunna presentera ett 

förslag på en interiör eller en tredimensionell gestaltning som 

tillgodoser våra behov och formas utifrån våra beteenden. 

Jag vill att det koncept jag presenterar kommer fungera som ett 

komplement till de kök vi har idag. 

 
1.6 Metod,källor och avgränsningar

Jag vill ytligt undersöka kökets historiska bakgrund för att få en 

bättre insikt varför köken vi använder idag ser ut som de gör.

Efter omvärldsanalys, faktainsamlingsfas och designprocess kunna 

gestalta ett förslag på en kökslösning.

Jag väljer att avgränsa min historiska faktainsamling till att ytlig 

beskriva de olika faktorerna som har påverkat hur köket ser ut fram 

till idag. Jag väljer därför att basera bakgrundsdelen till wikipedia 

och tidigare gjorde examensarbeten.

Jag vill även avgränsa mitt arbete till att undersöka fyra utvalda 

nutida kökstillverkande aktörer på marknaden.

Jag ser detta examensarbete som en början på ett utvecklingsbart 

arbete om av vad köket är och hur det kan se ut. Det är därför jag 

väljer att avgränsa det gestaltande arbetet till presentera några 

förslag på delar i ett kök. Dessa delar utgör moduler för förvaring 

och arbetsytor. Av de föreslagna moduler har jag valt att bygga en 

fullskalig modell. Övriga delar nödvändiga i ett kök väljer att avstå 

ifrån att undersöka i detta arbete.
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2 Bakgrund och undersökning 

För att kunna gå vidare in i en analys av hur våra kök ser ut idag, 

vilka aktörer som finns och hur dessa resonerar behöver jag bilda 

mig en uppfattning om hur kökets historia ser ut i stora drag. 

Den följande orienteringen gör inte anspråk på att addera något 

utöver det som redan är känt. Den bygger på Karolina Odéns 

Utredning om dagens köksstandard (Ett examensarbete från 2011) 

samt de på Wikipedia tillgängliga uppgifterna om svensk köksstand-

ard.

2.1 Historisk bakgrund
 

Utformningen av det moderna köket vi ser idag började i och med 

industrialismens utbredning från Europa till Sverige under 1920-talet.

Dagens kök har, enligt min mening, gått utvecklingens bana från 

allmogens bondekök, där kökets hjärta ofta låg runt spisen eller 

eldstaden och där sömn, samvaro och arbete förenades till 1930-

talets standardiserade HSB stadskök för effektivitet och 

utrymmesbesparande, sammanvävts. (Utredning av dagens 

köksstandard, examensarbete av Karolina Odén, 2011, s.14)

Den svenska köksstandarden introducerades 1950 efter nästan 20 

år av utveckling och studier på bland annat hur man rörde sig, vilka 

sysslor som utfördes och hur lång tid de olika sysslorna tog. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard, hämtat 130306)

Forskningen om köket började i Sverige under 1920-talet.

Arkitekt Osvald Almqvist studerade mått och behov utifrån 

människan och utformade en standard för köksskåp som trädde i 

kraft 1927.(Utredning av dagens köksstandard, examensarbete av 

Karolina Odén, 2011, s.14)

Under 1940-talet studerades kökets arbetsplatser av Sveriges 

Arkitekters Riksförbund (senare Sveriges Arkitekter) och Svenska 

Slöjdföreningen (senare Svensk Form). (Utredning av dagens köks-

standard, examensarbete av Karolina Odén, 2011, s.14)

Den praktiska utredningen utfördes av Hemmens Forsknings Insti-

tut, HFI. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard, hämtat 

130306)
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Den nya standarden utgavs 1952 men reviderades 1962

efter att 1952s köksstandard mötte visst motstånd. Man tyckte att 

likriktigheten i tanken om en standard på alla nytillverkade kök satte 

hantverket i faran. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard, hämtat 130306)

Ambitionen med dåtidens nya svenska köksstandard var att 

effektivisera samt förbättra arbetsställningen för användaren. 

Beteende och rörelsestudier utfördes för att mäta hur lång tid 

sysslorna tog och vilken kökslösning som förkortade och 

effektiviserade arbetet. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_köksstandard, hämtat 130306)

20- och 30-talets bostadsbrist bidrog till byggandet av fler bostäder 

och i och med detta allt fler krav på bostäderna. Dessa krav 

sammanställdes i normsamlingar som i sin tur senare utgjorde villkor 

för byggherrar att ta statliga lån. Denna byggnorm tillförsäkrande 

byggnaderna allmängiltiga och goda lösningar. 

Texten nedan är ett urdrag ur en artikel i Famil tidskriften Fjeliv och 

hemarbete, en utredning av hem- och familjefrågor. Det är en 

analys och ett diskussionsinlägg från 1930- och 1940-talet. 

Den låg bla till grund för bildandet av HFI.

Texten beskriver några dåtidens problem och synpunkter på hur vi 

lever. Slutsatserna och resonemanget är i stort sett det samma som 

idag trots att denna text skrevs för ca 70 år sedan.

”Hemmen utgöra den plats där de sista leden av 

produktionen av en stor del av konsumptionsvarorna 

försiggår. Från jordbruket, livsmedels- och textil industrin få 

hemmen genom distrubutionsorganens förmedling ett stort 

antal varor i form av råvaror eller hel- eller halvfabrikat och 

göra dem färdiga för konsumption. I vissa fall gör hemmen 

ett omfattande arbete innan varan är färdig att 

konsumeras såsom bakning av bröd, tillredning av 

maträtter, sömnad av kläder, i andra fall göra de endast 

den sista avslutningen på den vara som skall konsumeras 

såsom värmning och servering av industriellt 

färdigberedda maträtter och bröd.
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En grupp av konsumptionsvaror är förbrukningsvaror, fram-

för allt livsmedlen, andra tillhöra gruppen varaktiga kon-

sumptionsvaror såsom möbler, kläder, husgeråd. 

Livsmedlen passera snabbt och i stora mängder genom 

hemmen, som ha att förvara dem under en längre eller ko-

rtare tid, göra en mer eller mindre ingående tillredning av 

dem och servera dem. De varaktiga konsumptionsvarorna 

inköpas med längre tiders mellanrum och förbrukas endast 

långsamt. Men de blir snabbt 

konsumptionsodugliga genom att de vid användning 

bringas i oordning samt smutsas ned och går sönder.

Hemmen ha att kontinuerligt återställa denna grupp 

av varor i okonsumptionsdugligt skick genom städning, 

rengörning, tvätt, lagning.

Hemmens uppgifter när det gäller det sista ledet i 

tillverkningsprocessen och när det gäller återställande i 

konsumptionsdugligt skick av de olika varorna äro icke 

klart avgränsande från de uppgifter påvila industrien och 

andra hushålls enheter såsom t.ex. restauranterna. 

Teknikens utveckling, förändringar ifråga om 

arbetskraftstillgång och inkomstutveckling inom samhället, 

medverkar till ständigt fortgående förändringar härvidlag. 

Denna utveckling fortgår icke likformigt utan stora olikheter 

äro rådande mellan olika landsdelar och 

befolkningsgrupper. De aktuella utvecklingstendenserna 

komma i det följande att i detalj diskutera för varje särskilt 

konsumptionsområde.”

(Den okända vardagen, Brita Åkerman mfl, s.30-31)

I slutet av 40-talet gavs den första normsamlingen ut. 

Den hette God Bostad och denna samling låg senare till grund för 

Svensk Byggnorm som gavs ut i skilda utgåvor 1967, 1975, 1980 och 

1985.(Utredning av dagens köksstandard, examensarbete av 

Karolina Odén, 2011, s.15)

Under 1990-talet blev kritiken större mot byggnormerna vilket 

ledde till Boverkets nya regler 1993. De nya byggreglerna var 

friare och som också möjlig gjorde ett friare tankesätt i planeringen 

av bostaden. Detta har i sin tur lett till trenden som vi ser idag med 

öppna planlösningar. (Utredning av dagens köksstandard, 

examensarbete av Karolina Odén, 2011, s.15) 
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1997 ersatte man den svenska köksstandarden med den Europeiska 

standarden, kallad EN-standarden.

Den garanterar i huvudsak hållfasthet och säkerhet snarare 

utseende eller användarvänlighet.

Den nya standarden anger som den tidigare mått, höjd, bredd och 

djup samt det utrymme som dagens köksmaskiner och enheter 

behöver för att kunna passa ihop.

2.2 Omvärldsanalys

De olika aktörerna på dagens köksmarknad är producenter till 

exempel Marbodal, HTH osv. Men dessa varumärken tillhör i sin tur 

ett fåtal större koncerner. Dessa koncerner delar i stort sett på alla 

marknadsandelar av den svenska köksmarknaden. En 

sammanställning av dessa finns redovisade nedan. Informationen 

om dessa aktörer är hämtad från deras respektive koncerns hemsida 

och det ger en inblick i hur köksmarknaden är uppbyggd.
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Nordic Kitchen Group

Nordic Kitchen Group är ett moderbolag med 5 varumärken, 8 

separata dotterbolag, 3 produktionsanläggningar och ca 200 

försäljningsställen runt om i Norden.

Nordic Kitchen Groups uttalade vision är att vara ett tillväxtföretag 

inom kök och förvaring. Tillväxten ska komma både genom organisk 

tillväxt och förvärv. Utveckling av i koncern ingående företag och 

medarbetare ska vara ledstjärnan i agerandet.

Målet; Nordic Kitchen Group vill vara ett tillväxtföretag. De vill 

utveckla de bolag de redan är involverade i men ser också 

ytterligare förvärv som en naturlig del av utvecklingen. I målen ligger 

också någon form av framtida breddande av ägandet. De ska ge 

möjlighet till utväxling för deras ägare och investorer samt möjlighet 

för nya intressenter att vara delaktiga i deras framtid. De är också 

tydliga med att deras tillväxt ska komma inom deras kärnområde 

kök och förvaring.

Grunden till Nordic Kitchen Group är Tibrokök AB, som bolagets 

nuvarande ägare förvärvade tillsammans med Midway Holdings, ett 

investeringsbolag, samt Industrifonden. Bolaget köpte 10 år senare 

aktierna i Scandinavian Kitchen och efter det Härjedalskök. Midway 

Holdings och Industrifonden har över denna perioden ersatts av 20 

fristående ägare.

Nordic Kitchen Group anser sig vara en platt organisation. Nordic 

Kitchen Group har en VD som tillika är koncernchef för gruppen. Till 

sin hjälp har koncernchefen en ekonomicontroller som tillika är 

ekonomichef i tre av dotterbolagen. Ingen övrig anställd personal 

finns i moderbolaget. Koncernchefen är ordförande i samtliga 

dotterbolag samt sitter med i ledningsgruppen för varje bolag. 

Newcap Industries AB, huvudägare i Nordic Kitchen Group arbetar 

aktivt med bolaget. (http://www.nordickitchen.se/om_foretaget, 

hämtat 130313)
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Kök från Nordic Kitchen Group

Nedan redovisas ett urval av olika kök från Nordic Kitchen Group 

koncernens olika varumärken. Bilderna är hämtade från Nordic 

Kitchen Groups hemsida och representerar olika miljöer från de olika 

kökskoncepten man erbjuder. De redovisar tydlig också typiska 

köksformationer som paralell och L-kök.
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Nobia

De marknadsför sig som en av Europas ledande kökstillverkare och 

försäljare och en specialist på ämnet. De tillverkar och säljer kök 

genom ett tjugotal produktnamn.

Deras affärsplan är att tillverka och utveckla attraktiva kökslösningar 

baserad omfattande undersökningar av den moderna användaren.

Nobia är uppdelat i tre geografiska regioner – Storbritanien, Norden 

och Kontinentala Europa. Nobia säljer direkt till kunden genom ett 

nätverk av 650 egna och franchise-butiker samt till återförsäljning 

och nybyggen.

Nobia har idag runt 7400 anställda. Huvudsakligen utspritt på åtta 

Europeska länder.

Nettoförsäljningen 2011 upgick till 13 miljarder SKR.

Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är börsintroducerat 

på Nasdaq OMX Stockholm.

Under koncernnamnet Nobia hittar man välkända kök som bl.a. 

Myresjökök, ett småländskt köksföretag. 

Enligt Myresjököks hemsida installarear de 18000 nya kök varje år i 

svenska hem.

Ett annat märke som nämns är Marbodalkök. Marbodal kök är också 

ett välkänt kök och finns i många hem i Sverige men också i Norge.

Enligt Marbodals hemsida ger deras produkter mervärde genom 

fokus på kvalite, service, funktion, design och miljöansvar.

(http://www.nobia.com/sv/Om-Nobia/, hämtat 130313)
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Kök från Nobia

Nedan redovisas ett urval av olika kök från Nobia koncernens olika 

varumärken. Bilderna är hämtade från Nobias hemsida och visar på 

exempel hur olika kök från koncernan kan se ut. Även dessa bildar 

visar på att även om funktioner, material och layout är olika är 

utformningen snarlik.
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Ballingslöv

Ballingslöv AB bildades 1929 och tillverkade vid den tiden många 

typer av snickerier. När den svenska köksstandarden kom var 

ballingslöv ett av företagen som kunde producera dessa 

färdigbyggda moduler enligt standarden. Dessa kök kunde man 

sätta ihop efter kundens begäran. Ballingsjö var enligt dem själva 

först med invändigt målade köksskåp, skåpsidor av massiva 

spånskivor och flyttbara hyllor.

Fabriken ligger norr om Hässleholm.

Ballinglöv AB använder värdeord som inspiration; kvalite, enkelhet 

och vardagsglädje.

De ser det som sin uppgift att skapa inredningslösningar som tilltalar 

dagens medvetna designintresserade konsumenter.

I Ballingslöv AB ingår, tillsammans med varumärkena Kvik, Ballingslöv, 

SweNovaKök, Drømmekjøkkenet, JKE Design, DFI-GEISLER, Multiform, 

Paula Rosa och 3:BO, i Ballingslövkoncernen. 

I Storbritannien riktar sig Ballingslöv mot det privata 

nybyggnadssegmentet. 

I koncernen ingår åtta helägda tillverkande dotterbolag och 

tillverkning sker i Sverige, Danmark och Storbritannien. Totalt har 

koncernen cirka 25 operativa bolag.

Enligt söktjänsten www.allabolag.se och efter en sammanräkn-

ing av alla delar av Ballingslöv har Ballingslöv International nästan 

1500 anställda och omsätter tillsammans med sitt dotter bolag; 

Ballingslöv AB Nästan 3 miljarder SKR. (http://www.allabolag.

se/?what=ballingsl%F6v&where=&s.x=0&s.y=0, hämtat 130313)
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Kök från Ballingslöv

Nedan redovisas ett fåtal utvalda bilder på olika köklösningar från 

Ballingslövkoncernens olika varumärken. Bilderna är hämtade från 

en sökning på Google.
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IKEA

Historien om IKEA börjar 1943 i den lilla småländska byn Agunnaryd 

när grundaren Ingvar Kamprad bara var 17 år gammal. 

1943 läggs grunden till möbelföretaget. 

IKEA introducerar 1948 möbler i sitt sortiment. Möblerna är tillverkade 

av lokala företag i skogarna i närheten av Ingvar Kamprads hem. 

Möblerna får ett positivt mottagande och rörelsen expanderar.

Iden med de platta paketen kommer 1956 från en av deras tidiga 

medarbetare på IKEA. Han skruvar loss benen på ett bord som hette 

LÖVET för att kunna transportera det i bilen och undvika 

transportskador. Från och med nu blir platta paket och att kunderna 

själva sätter ihop möblerna en del av konceptet.

1958 invigs det första IKEA varuhuset omfattar 6 700 kvadratmeter 

med heminredningsprodukter. På den här tiden är IKEAs 

möbelutställning den största i Skandinavien.

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många 

människorna. Deras affärsidé går ut på att erbjuda ett brett 

sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 

låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem.

I IKEAs sortiment ligger fokus på bra design och funktion till ett lågt 

pris. IKEA säger att man erbjuder heminredningslösningar för 

hemmets alla rum. 

IKEA har idag utvecklats till en enorm koncern med 139 000 

medarbetare i 44 länder och en årsförsäljning på över 27 miljarder 

euro.

En av IKEAs designer säger: “– Köket är hemmets hjärta idag mer än 

någonsin, det är navet för alla typer av aktiviteter - från matlagning 

till att äta, umgås, koppla av och hjälpa barnen med läxorna. Vår 

önskan är att kunna möta dagens och framtidens behov.” - Anki 

Holmqvist, inredningsdesigner på IKEA Group.

IKEA lanserade nyligen ett nytt kökssystem som kallas METOD.

METOD ersätter IKEAs nuvarande kökssystem FAKTUM som lanserades 

för 20 år sedan och som idag finns i miljontals hem världen över. 

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/index.html, hämtat 

130313)
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2.3 Olika köksutformningar

Historiskt sett förekommer de vanligaste köken i olika formationer 

och planlösningar. L-,U- och paralellkök är fortfarande idag de 

vanligaste kökslösningarna. Köksöns intåg under 60-talet och senare 

förankring under 80-talet är en vedertagen lösning i många 

moderna kök. Detta troligtvis för vi börjat bygga med öppna 

planlösningar vilket ofta ger köket mer utrymme. Dagens 

planlösningar gör det möjligt för alternativa kökslösningar. 

Tendensen är stora öppna ytor, färre väggar och fler fönster. 

2.4 Bildsökning från internet

Bilderna nedan är hämtade från archetonic.com och är ett urval 

från olika internationella kökstillverkare med annat än de mer 

traditionella kökskoncept vi ser idag.
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2.4 Analys och reflektion av undersökande 
arbete

Med tanke på hur köken har utvecklats under 1900-talet och hur 

köken ser ut idag, konstaterar jag att mycket har ändrats medan 

konceptet med ett kök och hur det gestaltas inte har förändrats 

mycket. 

Rent utseendemässigt har naturligtvis mycket hänt och den tekniska 

utvecklingen är långt gången men sättet att tänka när man 

konstruerar ett kök med dess stommar och innehåll är inte så långt 

ifrån 50 talets idéer om vad ett kök är. 

Det är standardiserade mått, utformningen påminner och det finns 

ett tydligt mönster hur man bör röra sig.

De typiska U-, L- och parallelköken förekommer vanligtvis i dagens 

svenska hem.

Hantverket står idag inför liknande problem som det gjorde i och 

med 1950-talets svenska köksstandard. Då köken kommer i 

färdigmonterade stommar. Ett exempel är IKEA.

IKEA gör kunden eller användaren en del av produktionskedjan, då 

kunden delvis ingår i logistiken samt även slutmonterar.

IKEA säljer även kök för en betydligt billigare peng än vad ett 

köksnickeri kan konkurrera med. Tillverkningen sker utomlands. 

Alltså en standardisering som hämmar hantverket. Men trots det är 

efterfrågan fortfarande stor. 

EN-standarden gör det enkelt för stora företag att producera stora 

mängder kök och på det viset tillsammans med en kompromiss i 

tillverkningsmaterialet få ner kostnaderna. Detta gör att man 

tummar på det som hantverket vurmar för – kvaliten.

Den svenska köksmarknaden består i regel av kök från något av de 

varumärken som ingår tidigare nämnda koncerner. Det gör det 

lättare att förstå att standarden för svenska kök och framför allt dess 

mått är till för att effektivisera produktionen av köksstommar. Men 

det gör mig också intresserad av tanken att prova att omprioritera 

sättet vi ser på utrymmet. Basutbudet i ett kök är baserad på 

stommar. Stommar som man med hjälp av tillval som till exempel val 

stil på lucka, bänkskiva, vitvaror, sammansättning och så vidare gör 

köket till sitt eget. 
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Samtliga av dessa tidigare nämnda företag säger också att deras 

vision ligger i kundens användande. Kök att trivas i. Men det ligger 

naturligtvis också ett sort intresse i att tillverka dessa kök på så 

effektivt sätt som möjligt.

 

När jag tänker på ett vanligt, relativt nytt kök och hur det ser ut idag 

så kan jag inte hjälpa att tänka på vad det igentligen är man 

använder det till. 

Köken idag är till stor del baserat på förvaring. Men den sociala 

situationen uppstår när vi lagar mat och gör aktiviteter i köket. 

Detta kräver, enligt min mening, en plats. En tydlig yta att utföra 

arbetet, eller snarare en yta som gör det roligt och inspirerande att 

utföra arbetet. En köksö löser några av dessa problem men en köksö 

bygger också ofta på stommar med förvaring under och ofta det 

i en kubistisk form. Det blir, enligt min mening, en förlängning av de 

redan befintliga stommar som redan finns.

Jag undrar även om det verkligen är så att personligheten i ett kök 

ligger i själva modulsystemet. Alla kan köpa likadana stommar, 

luckor, handtag, vitvaror och bänkskivor. 

Jag undrar om inte personligheten i ett kök kommer från de 

ägodelar man ställer in i ett kök, vad som hänger på väggarna och 

vilka människor det är som lever i köket. Kanske är det så att de 

ägodelar vi möblerar med gör köket personligt, dessa går naturligtvis 

också att få likadana men blandningen av dessa kanske kan göra 

köket personligt. Varför då stänga in dessa bakom luckor och skåp?
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3 Gestaltning 

Designprocesser är, enligt min mening, högst individuella. Det beror 

helt på personen eller personerna som genomför dem. I mitt fall ser 

de ungefär likadana ut oavsett hur jag gör. Det är en undersökande 

och utforskande fas som sker på många olika sätt, med penna och 

papper, i ett tredimentionellt plan i ett ritprogram eller bara genom 

tanke och visualisering.

Jag kommer i de nästkommande punkter av denna rapport gå 

igenom och redovisa steg för steg hur min designprocess i detta 

arbete har sett ut. Detta utifrån det undersökande arbetet jag har 

gjort. Från moodboards via skisser till tester i Solidworks till ett konkret 

förslag på hur ett kök skulle kunna fungera mer dynamiskt med vår 

tids behov och livsstil.

3.1 Moodboards

Bilderna i dessa nedanstående moodboards är hämtade ur privata 

arkiv och bildsökning på internet. Syftet med dessa bildcollage är att 

förmedla känslor och mentala bilder för vilken stämning jag har valt 

att utgå ifrån. De ord som nämns under bilderna är ledord som jag 

har arbetat utifrån.
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Livsstil: Urban/sport fusion, Storstadsbo, Svåsamhet 2+0, Intensivt socialt liv, Design intresse

Utseende: Varmt, Livsstilskök, Skandinaviskt, Exklusivt, Råa material, Distinkt, Aktiv livsstil

Moodboard 1 och 2.
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Känsla: Roligt, Unikt, Inspirerande, Inbjudande, Värme, Personligt, Natur

Funktion: Återvinning, Öppen förvaring, Solitärer, Tydliga stationer, 
Vardagsrums, Lekfullt, Kombinerbart

Moodboard 3 och 4.
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Material: Ljust trä, Sten, Betong, Metall, Keramik, Emalj, Träkonstruktion

Förvaring: Öppen, Trä, Konstruktion, Färg, Materialmöten, Okonventionell köks 
förvaring.

Moodboard 5 och 6.
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Rum: Yta, Rymd, Intryck, Lekfullhet, Personlighet, Individualism

Kallskänk: Möten, Samtal, Interraktion, Arbete, Yta 

Moodboard 7 och 8.
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3.2 Koncept

Som jag tidigare har nämnt har mina tankar redan från början kret-

sat kring frågan hur man får ett kök att fungera mer dynamiskt på ett 

sett som motsvarar vår livsstil. Jag väljer att koncentrera mig på två 

koncept först och de tankar jag hade runt dessa ideér. 

Dessa koncept finns redovisade nedan.

23

Förslag 1

Yta att mötas runt. 

Solitära möbler i 

kökssammanhang. Öppen och 

rolig förvaring i naturliga 

material. Personlighet och 

värme.

Förlag 2

Det mobila köket. Att flytta runt 

och variera möblemanget. 

Tekniska lösningar och funk-

tionell förvaring. Allt på hjul.
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3.3 Utveckling

För att komma vidare valde jag att koncentrera mig på de delar ur 

de båda koncepten och utveckla dessa i form av olika förslag på 

möbler. De skisser som redovisas nedan är några utvalda skisser från 

denna fas.

Utveckling på koncept och sökandet efter en form

Ett urval av tankar och skisser.
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Vidare utveckling

För att komma vidare i min process valde jag att gestalta olika 

tankar i Solidworks. Detta för att snabbt få en överblick på hur en idé 

skulle kunna tänkas fungera. Detta är några utvalda exempel på 

gestaltningar ur denna process.
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3.4 Tidiga renderingstester och olika förslag

På denna sida redovisas tidiga ideer och förslag på möbler. Dessa 

idéer, av vilka jag har jobbat vidare med några, är ett sätt att 

snabbt ta reda på hur och om möbeln i sig lever upp till det jag vill 

samt att det gör det lätt att föreställa sig hur tillverkningen hade 

skulle kunna gå till.
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4 Resultat och analys 

4.1 Presentation av slutprodukt, resultat

Koncept

Ett koncept som bygger på viljan att inreda sitt kök på ett alternativt 

sätt. Att frångå kubistiska former och högblanka ytor till fristående 

möbler och trärena ytor som tydligt redovisar ett varmt och 

personligt uttryck, öppen förvaring för att ge möjlighet att sätta sin 

egen prägel på kökets helhetsintryck, ytor att arbeta på och 

funktioner som underlättar arbetet samt bidrar till ett roligare 

utseende.I detta koncept ingår en förvaringshylla, pallar, arbetsbord, 

rull-vagn. 

Känsla och funktion.

Den känslan jag vill förmedla med dessa produkter är naturliga 

material i modern miljö. Att visa upp trämaterialets yta för att skapa 

värme och personlighet. Ytor att utnyttja och öppenförvaring skapa 

dynamik, variation och personlighet. Jag vill visa ett alternativ av kök 

som inte är blankt, vitt och kalt utan ett kök som för mig är en plats 

av aktivitet, värme, verktyg och samspel, möten och personlighet. 

Samlspel mellan människor, produkter och människor, material och 

utseende.

Ytor som skapar förutsättningar för arbete och aktivitet. 

Öppenförvaring för att skapa personlighet. 
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Beskrivning

Mitt reslutat är ett förslag på kök som utgår från en mittpunkt i 

rummet. En yta som, likt eldstaden i 1700-talets allmogekök, är en 

plats där man samlas runt. En kallskänk. En yta som kan användas 

både till arbete och att sitta och äta vid. 

Till denna kallskänk kommer en öppenförvaring. En vägghylla med 

en storlek som gör det möjligt att förvara större delen av den artiklar 

man förvara i ett kök. En vägghylla som med ett loyt uttryck lutar sig 

in mot väggen.

Stationen för spis och disk är även det en bordsyta med djup och 

höjd för att underlätta arbetet, under bordsytan hänger även här 

virkade plastpåsar för källsortering. Och under spisen en utdragslåda 

där verktyg tillhörande matlagning kan förvaras.

Att sitta på finns pallar med fotstöd i passande höjd för bordet. 

Deras utseende talar med källsorteringspåsarna under borden.

Rullande förvaring i form av en förvaringsvagn. Med förvaringsyta 

och arbetsyta högst upp, dold förvaring i form av lådor och luckor i. 

Lätta att rulla med sig, lätta att flytta och lätt att arbeta på.
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Samlingspunkten i detta koncept. En yta som är stor nog för många 

att samlas runt, utföra de flesta sysslor vid samt har en bra arbetshöjd 

att både stå och sitta vid. 

Uppe på bordet finns en avställningsyta i marmor för att ställa varma 

grytor och pannor på.

29

Kallskänk
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Kallskänk

Detalj 1

Bilden visar en väl tillatagen fäst 

platts där benet med urtag för 

benet samt att benet i sig är kilat 

i plattan. Detta för att ge maxi-

malt med 

Detalj 2

Benställningen kommer färdig-

monterad med ben,stag och 

platta. Detta gör att bordet fullt 

nedmonterbart.

Detalj 3

Uppe på skiva finns en marmor 

platta som utgör avställningsyta 

för varma grytor och pannor.
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Kallskänk

950

1800

1200
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Bilderna nedan visar renderingar i front, sido respektive planvy.
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Kallskänk
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Bilderna nedan visar mått och detaljer.



Källsorteringskärlen undertill är förslagsvis flätad av plast och gör 

det både enkelt och smidigt att källsortera. Dessa sitter på en exa-

panderskena som är fast monterat på bordet och dras ut vid 

användande.
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Sorteringskärl
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Gavelkonstruktion med hyllplan i olika storlekar. Gavelkonstruktionen 

gör den möjlig med hjälp av sin gavelkonstruktion att bygga lång 

som kort samt att transportera i platta paket.

Inspirationen kommer från stege eller en klättervägg och den öppna 

förvaringen gör det möjligt för hyllan att bli personlig.
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Förvaringshylla

5 gavelskonstruktion 3 gavelskonstruktion4 gavelskonstruktion
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Baksidan på gaveln är tappad och limmad.

Hyllplanen skruvas ihop med kopplingsbeslag och kopplings skruv

35

Förvaringshylla

Dessa beslag ingår i Theofils 
sortiment. (http://theofils.se/pro-
ductlist.aspx?subgroupid=4005&m
enuitemid=4005)

Anders Ekström hello@andersekstromform.com



Yttergavel X 2

Mittgavel X 3

Hyllplan (635 X 219) X 4

Hyllplan (635 X 288) X 4

Hyllplan (635 X 358) X 4

Hyllplan (635 X 427) X 4

Hyllplan (635 X 496) X 4

 2845 

 2
60

0 

 2
0 

 45 

 10 

 635 

 2
19

 

 2
88

 

 3
58

 

 4
27

 

 4
96

 

 R20 

 1
20

 
 5

20
  9

20
  1

32
0  1

72
0 

Förvaringshylla

36Anders Ekström hello@andersekstromform.com

Bilderna nedan visar mått och detaljer.
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En pall som ger ett mjukt intryck. Sitsen är i trä med en rund 
vadderad form och fotstöd för bättre komfort. 
I pallens innandöme finns förvaringsutrymme innanför en sarg. Den-
na utgör även fäste för benkonstruktionen.

Pall
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Produkter som kan utvecklas i ett senare skede

Här redovisas produkter som inte är lika utvecklade. Dessa har 

tillkommit senare i processen och kompletterar de tidigare 

produkterna.

Rullvagn

En flexibel förvarings möbel. Den skulle kunna rymma tyngre 

pannor och grytor samt har arbetsyta och förvaring uppe på och i 

den övre lådan. En lekfull möbel som underlättar arbetet.
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Rullvagn

850

700

700
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Bilderna nedan visar huvudmått. Plan och sidovy.
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Spis och disk

En möbel för ett köks basfunktioner men med ett personligare 

utseende. Diskhon ligger uppe på spishäll och arbetsplatta ligger 

infälld. Arbetsplattan är i marmor.
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Spis och disk

850

3000 mm

700
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Bilderna nedan visar huvudmått, front, sido och plavy.
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Kollektion
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4.2 Analys, diskussion och reflektion av resultat

När jag analyserar resultatet av min design process och efter 

faktainsamlingen tycker jag att det förslaget som jag presenterar 

visar en mer dynamisk och personlig utformning av köket. Det ger 

stor frihet att möblera enligt och efter eget tycke och smak. 

Det redovisar tydligt sitt material och konstruktion. Det gör mötet 

mellan människor i köket möjligt och det ger yta och utrymme för 

aktivitet och arbete. Den öppna förvaringen gör det möjligt att med 

hjälp av sina ägodelar och sina verktyg skapa sin egen identitet om 

vad man vill att köket skall symbolisera. Källsorteringsmöjligheter gör 

arbetet enkelt och förmedlare en grönare inställning till vår planet. 

Jag tycker att det är ett bra komplement till de köken som finns idag 

på marknaden.

Jag är nöjd med det förslag som jag presenterar här. Jag tycker att 

det jag presenterar inte ser köket i första hand som en arbetsplats 

med mycket förvaringsmöjligheter utan en plats att mötas i runt 

aktiviteter med ytor som tillgodoser förutsättning för arbete. 

Köket är för mig ett rum för upplevelser. 

Mitt koncept kräver visserligen lite av användaren. Det tänjer på 

gränsen av vad som är väldigt bekvämt. Att stänga och dölja för 

saker man har. Det kräver också att man intresserar sig för mötet, 

aktiviteten, innehållet och upplevelsen. 

Det är ett kök för den som ser köket som mer än en arbetsplats för 

mattillredning. 

Jag förstår, efter min undesökning om kökets bakgrund, varför köken 

ser ut som de gör. Anledningarna till de rena, högblanka ytorna och 

måtten. Men jag tycker att utrymme för nytänkande finns. 

Det konceptet jag presenterar i detta examensarbete är en 

alternativ lösning som kan fungera som ett komplement men även 

som en helhet. Det är en enorm industri som omsätter enorma 

summor pengar, sysselsättning, och alternativ på hur det kan 

utformas. 

Mitt förslag är bara en av många alternativa lösningar. Men dessa 

alternativa lösningar behövs för att driva på utvecklingen och 

ifrågasätta dagens lösningar. 
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Hade jag gjort om den undersökande fasen hade jag 

tydligare analyserat en eventuell mål grupp. 

Vilka är det som skulle kunna tänkas köpa detta koncept? Hur 

tänker de personer som jag ser framför mig på aktiviteter i ett 

kök? Stämmer prisbilden som ett sådant här kök överens med 

en sådan målgrupp och finns överhuvudtaget denna mål-

grupp? Det hade hjälpt att förtydliga detta för mig själv i en 

tidigare fas.

Jag är nöjd med att jag valde att gå vidare med det 

koncept jag presenterar här. Jag tror att det mobila konceptat 

jag visade som ett av de alternativen jag valde att gå vidare 

med hade varit intressant i en förlängning men för omständigt 

för tidsramen. Detta kändes som en naturligare väg. På LIU 

Malmstens vårutställning 2013 visar jag en fullskalig modell på 

bordet, detta för att det representerar kärnan i konceptet och 

det utgör också mittpunkten i kollektionen. Samt att det ger en 

uppfattning till de dimensioner som är genomgående i 

kollektionen.

Andra reflektioner jag gör när jag analyserar det resultat jag 

presenterar är, till en börja, hur man ställer sig till denna öppna 

förvaring? Troligtvis kommer mer förvaring behövas för att 

konceptet skulle funka mer praktiskt. 

Det finns saker i ett kök, saker som inte har något personligt 

värde och som man heller inte vill visa upp. Detta skulle kunna 

till exempel vara en dammsugare, hinkar, städtillbehör, 

plastpåsar och så vidare. Det kommer troligtvis därför behövas 

ett ytterligare skåp med täckt förvaring för dessa artiklar. 

Det kommer troligtvis också behövas mer förvaring i form av 

lådor för gafflar, knivar, skedar och dylika tillbehör. 

Jag reflekterar också i efterhand över vilka typer av beteende 

är aktuella idag. Vad är det faktiskt vi gör i ett kök? Jag har  

utgått från det jag vet om att vi gör i ett kök. 

Det jag ser att människor runt omkring mig göra i ett kök och hur 

de använder sina kök. 

Jag ser också detta som en möjlighet att ytterligare fördjupa sig 

hur vi använder våra kök idag och kanske vad vi kommer an-

vända dem till i framtiden.
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Vidare reflektioner och frågor jag ställer mig är; ytan för arbetet 

och för mötet mellan människor finns där men hur håller sig ett 

ljust träslag mot hårt användande och rödbetor? 

Skivmaterialen är i massivt trä och kan därför

underhållas på ett lättare sätt. Men ett ljust träslag blir också 

känsligt mot missfärgningar. Fördelen är att det går att slipa av. 

En kompositskiva är tål mer stryk men har man en gång skadat 

en sådan på ett allvarligare sätt går det heller inta att reparera.  

Om jag reflekterar över tillverkande processen är bordet inte 

något svårt bord att tillverka. Inte med dagens maskiner. 

Konstruktionen och dimensioner på ben, sarger och stag är väl 

tilltagen och utstrålar kvalitet. Det är ett stabilt bord men det 

har vissa detaljer som behöver utvecklas. 

Bordet är starkt i längs och sidogående led med är inte lika 

starkt i en centrufigalriktning. Detta kan bero på lite olika saker. 

En av anledningarna är att det inte finns ett stag i denna 

riktning. Dessutom är skivan en foglim i massiv ask och 40 mm 

tjocklek, detta gör att skiva väger väldigt mycket vilket sätter 

stor press på bordets benkonstruktion. 

Konceptet jag presenterar är genomgåen massiv trä, detta gör 

det ett dyrare alternativ i både tillverkningsprocess och pris till 

kund. Det innebär därför att alla inte kommer ha råd till detta.

Det är alltså ett koncept som vänder sig till en specifik 

kundgrupp som har råd med dessa material.

Storleken gör också att det vänder sig till en kund grupp som 

har utrymmet och kanske inte till familjer som bor med mindre 

utrymme.

Eftersom jag tänker arbeta vidare på detta koncept tänker jag 

samtidigt utveckla och överväga storleken på möblerna 

presenterade här. Jag ser stora möjligheter till att eventuellt 

anpassa konceptet till en bredare kundkrets.
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Överlag är jag nöjd med bordets utseende i fullskala. 

Jag tycker det motsvarar mina förväntningar.

När jag reflekterar över hyllan är det en enkel produkt att 

tillverka och anpassa. Den gör det möjligt för producenten att 

leverera i ett färdigbyggt utförande eller göra kunden till 

slutmontör då den kan levereas i  ett platt paket. Själva 

tillverkningsprocessen bör vara relativt enkel med få moment.

Jag är nöjd med mitt resultat och den kollektion jag presenterar 

och jag ser fram emot en fortsättning av detta projekt.

Det resultat jag presenterar i denna rapport är början på ett 

längre arbete och om hur ett kök kan utformas för att  fungera 

mer dynamiskt med våra sociala behov och vår livsstil.
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