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Abstract 

 
This report deals with kitchen planning. During the 1900s conducted extensive 
research into the kitchen with the result that today we in Sweden have a huge 
bank of experience with housing preferences and general functional requirements. 
The standards that were previously mandatory today's recommendations. The 
Swedish Standards have been exchange to EU standards. The EU standard is not 
so precise and so much information and knowledge has been lost.  
 
The purpose of this study is to contribute to increased knowledge about kitchen 
planning based on user experience. The goal of the project is to investigate what 
tenants generally think of today's kitchen planning and what their ideas and wishes 
for improvements.  
 
The basis for this thesis is the case study Kv. Sällheten och Fröjden. The case 
study examined the tenants' opinions on kitchen design today. It appeared that in 
general the tenants think that the most important of the kitchen is that it is 
functional and easy care. The most important qualities in a kitchen are considered 
that there is a large working area and the kitchen is large with room for dining. In 
today's kitchens becoming more and more household appliances such as 
microwave, coffee maker, kettle, etc.. In the case study revealed that the tenants 
considered it a disadvantage that more household appliances not included in the 
planning. Then there is a natural place for such a microwave oven is placed on the 
bench so that the canvas is smaller. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar köksplanering. Under 1900-talet utfördes 
omfattande forskning om kök vilket resulterade i att vi idag i Sverige har en stor 
erfarenhetsbank med boendepreferenser och generella funktionskrav. Normerna 
som tidigare var tvingande är idag rekommendationer. De svenska standarderna 
har anpassats till EU-standard. EU standarden är inte lika precisa och därför har 
mycket information och kunskap gått förlorad.  
 

Syftet med den här studien är att bidra med ökad kunskap om köksplanering 
baserat på brukarerfarenheter. Målet med examensarbetet är att utreda vad 
hyresgäster i allmänhet anser om dagens köksplanering och vad de har för idéer 
och önskemål om förbättringar. 

 
Som grund för detta examensarbete ligger fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden. I 
fallstudien undersöktes hyresgästernas åsikter om köksplanering idag. Det 
framgick att i regel tycker hyresgäster att det viktigaste med köket är att det är 
funktionellt och lättskött. De viktigaste enskilda kvalitéerna i ett kök anses vara att 
det finns en stor arbetsyta och att köket är stort med rum för matplats. I dagens 
kök blir det allt fler hushållsapparater såsom mikrovågsugn, kaffekokare, 
vattenkokare osv. I fallstudien framgick det att hyresgästerna ansåg det vara en 
nackdel att fler hushållsapparater inte tas med i planeringen. Då det inte finns en 
naturlig plats för t.ex. en mikrovågsugn placeras den på bänken vilket innebär att 
arbetsytan blir mindre.   

 

 

Nyckelord:  

Köksplanering, Hyresgästens preferenser, Kökshistoria, Svensk Standard 
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete behandlar köksplanering. Examensarbetet är ett moment i 
programmet Byggnadsutformning med Arkitektur, 180 Hp, och utgör 15 Hp.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige har vi en stor erfarenhetsbank med boendepreferenser och generella 
funktionskrav. Under de senaste decennierna har köksplaneringen förändrats och 
det finns anledning att fundera över vad som egentligen är bra köksplanering. 
Dagens normer har fått ge vika för marknadens önskemål. (Von Schéele, 1994) 
Uppfattningen under 1980-talet var att ”normfrihet” skulle minska 
byggkostnaderna. (Johansson, 1993) Detta ledde till ett nytt regelverk 1993, 
Boverkets Byggregler (BBR). (Dedering, 2006) Normerna som tidigare var 
obligatoriska att följa är idag endast rekommendationer. (Von Schéele, 1994) De 
nya bestämmelserna värnade för friare organisation av bostaden. (Dedering, 2006) 
Regelverket från 1993 är i princip det reglemente som idag används. 
Köksplanering har också påverkats av att Svensk Standard successivt anpassas till 
EU-standard. EU-standarden har ersatt flera svenska standarder. Förändringen 
har inneburit förlorad kunskap då den nya EU-standarden inte är lika grundlig och 
inte innehåller lika mycket information som svensk standard. (Thiberg, 2010) 
 
 
Botrygg Bygg AB är ett företag som bygger och förvaltar fastigheter med 
huvudkontor i Linköping. De har gett mig i uppgift att utreda deras köksstandard i 
Kv. Sällheten och Fröjden i Stockholm. Fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden 
ligger som grund för detta arbete där hyresgästers åsikter om dagens 
köksplanering utreds. 
 

Köken i Kv. Sällheten och Fröjden följer nästan alltid Svensk Standard. Enligt 
arkitekterna Per Nilsson och Peter Ewehag är svensk standard en bra 
minimistandard. (PN,PE) Däremot så presenteras det i detta arbete alternativa 
kökslösningar. 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet är att bidra med ökad kunskap om köksplanering, baserat på 
brukarerfarenheter. Målet med examensarbetet är att utreda vad hyresgäster i 
allmänhet anser om dagens köksplanering och vad de har för idéer och önskemål 
om förbättringar. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Utifrån fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden vad anser hyresgästen om 
dagens köksplanering och vad har de för önskemål om förbättring? 

 

• Hur kan köksplanering i hyresrätter bli bättre för att uppnå hyresgästens 
önskemål och med vilka lösningar? 

 

• Vad får förändringarna för konsekvenser? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Att undersöka vad hyresgäster tycker om dagens köksplanering är ett stort område 
och det var viktigt att göra avgränsningar. Arbetet avgränsades till en fallstudie, 
fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden. För att fallstudien skulle kunna ligga som 
grund för vad hyresgäster i allmänhet var det viktigt att ett stort antal hyresgäster 
svarade på enkäten. 

 

Kv. Sällheten och Fröjden består av 172 hyreslägenheter och i dessa finns över 
tjugo olika typer av kök. Detta innebar att det inte var möjligt att studera samtliga 
kökstyper ingående.  

 

Alla hyresgästernas önskemål är inte genomförbara utifrån ett ekonomiskt och 
praktiskt perspektiv. De lösningar som presenteras är begränsades till 
kökslösningar som var ekonomiskt rimliga och som inte påverkade storleken på 
köket i stor utsträckning. Då nya kökslösningar har utarbetats i rådfrågan med 
expertis inom ämnet.  
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1.5 Metod och genomförande 

 

1.5.1 Metod 

 

Metoderna som användes i examensarbetet var: 

 

Datainsamling 

• Sökt böcker och artiklar i databas i högskolebiblioteket i Jönköping 

• Sökt böcker på Linköpings stadsbibliotek 

• Fjärrlån från olika universitet i Sverige 

 

Teori 

• Litteraturstudie 

 

Fallstudie 

• Enkätframställning 

• Enkätsammanställning 

• Intervju 

• Intervjusammanställning 

 

1.5.2 Genomförande 

 
Det som först krävdes för att genomföra examensarbetet och för att ge läsaren en 
översiktlig bild var att studera och redovisa köksplaneringens historia och tidigare 
gjord forskning i ämnet. Arbetet inleddes därför med datainsamling som sträckte 
sig under en lång tid medan en litteraturgenomgång startades. Den 29 mars 2011 
besöktes Ballingslöv i Jönköping för att diskutera dagens trender inom kök med 
kökskonsult Jutta Jacobsson. 
 
 
För att kunna utföra en fallstudie om Kv. Sällheten och Fröjden var det 
nödvändigt att studera och sätta sig in i verksamheten och deras köksstandard. 
Det innebar en genomgång av Botrygg Bygg AB:s tekniska beskrivning. 
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För att ta reda på hyresgästens önskemål utarbetades en enkät som skickades ut till 
de 172 hyreslägenheterna i kvarteret. Tillsammans med enkäten skickades ett 
följebrev. Vid framställning av en enkät är det viktigt att frågorna är lätta att förstå 
samtidigt som enkäten i sin enkelhet ska vara möjlig att dra generella slutsatser 
ifrån. För att framställa enkäten studerades andra enkätundersökningar, samt att 
diskussioner fördes med handledare och examinator som vägledande stöd.  

 

En undersökning som studerades genomfördes i Örebro 1990-1992. I studien 
undersöktes hur örebroare ville bo i framtiden och i intervjuer diskuterades 
drömbostaden. Studien utfördes med enkätundersökning och intervju. 
Undersökningen genomfördes av Annika Schéele, tekn. Dr och arkitekt; Tinna de 
Hollanda, arkitekt; Sören Vintheimer, socionom och Örebro universitet på 
uppdrag av Örebro Bostäder AB. Enkäter omfattande 180 frågor som skickades 
till 800 hushåll i Örebro med olika boendeformer. Intervjuer gjordes också med 
personer från 25 olika hushåll. Studien genomfördes på hela bostaden och 
frågorna i sig var inte relevanta för fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden. Däremot 
kunde följebrev och enkätstrukturering studeras. 

 
Totalt består enkäten till Kv. Sällheten och Fröjden av 32 frågor och är uppdelad i 
sex delar. De sex undergrupperna berör frågor om hushållet, planlösningen, 
funktionen, skåpens funktion, övrigt och köket som helhet. Det genomfördes en 
sammanställning av alla kök där generella åsikter om köken fastställdes.  
 
 
Efter enkätundersökningen var genomförd gjordes intervjuer med två hyresgäster. 
De var baserade på enkäten men gav hyresgästen möjlighet att ta upp frågor i 
enkäten och att diskutera förbisedda aspekter. Valet att komplettera med 
intervjuer gjordes för att inte bli lika beroende av svarsfrekvensen i 
enkätundersökningen. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av anteckningar. 
 
 
Efter enkätsammanställningen utfördes intervjuer med arkitektkontoret och 
kökskonsulten som varit delaktiga i projektet.  Den 7 april 2011 genomfördes en 
intervju med civilingenjören Ben Dikkers, arkitekterna Per Nilsson och Peter 
Ewehag på M5 Arkitektur AB i Linköping.  Intervjun utfördes som ett samtal där 
olika resonemang fördes. Den 15 april 2011 intervjuades kökskonsult Ellika 
Lindau på Ballingslöv i Göteborg. Under de två intervjuerna diskuterades 
hyresgästens önskemål samt praktiska lösningar utifrån deras expertis och 
erfarenhet. Inför intervjuerna togs planritning och köksuppställning fram. De 
sakkunniga personernas erfarenhet och expertis blev underlag i utarbetandet av 
alternativa kökslösningar som tillfredställer hyresgästens önskemål. 
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1.6 Disposition 
 

Rapporten är disponerad i fem huvuddelar. Huvuddelarna omfattar Inledning, 
Köket igår och idag, Fallstudien Sällheten och Fröjden, Resultat och analys samt 
Diskussion och slutsats.  

 

I inledningen presenteras målet, syftet och frågeställningarna. Dessutom beskrivs 
metoden och genomförandet. Kapitlet köket igår och idag bygger på litteratur. 
Det innefattar köksplaneringens historia, utvecklingen under 1990-talet och hur 
köksplanering ser ut idag.   

 

I kapitlet Kv. Sällheten och Fröjden beskrivs området och det redogörs för den 
standard Botrygg Bygg AB idag har i sina kök. Resultatet av enkätundersökningen 
och intervjuerna presenteras. I resultat och analys analyserats vad hyresgästen i 
allmänhet anser om kökslösningar idag. Alternativa kökslösningar presenteras 
samt konsekvenserna av dem. I det sista kapitlet slutsats och diskussion diskuteras 
resultatet och metoden som har använts för att nå resultatet.  

 

Följebrev, enkät, enkätsammanställning och kodbeskrivning presenteras som 
bilagor. 
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2 Köket igår och idag  
 

Nedan följer den teoretiska bakgrunden som delats in i tre delar. I den första delen 
beskrivs kökets historia och hur kökets utformning har förändrats under 1900-
talet. I delen redovisas forskning som gjorts på kök och hur normer och Svensk 
Standard uppkommit. I den andra delen beskrivs normerna. Den tredje delen 
berör köket idag där trender, lagar och rekommendationer redovisas.  

 

2.1 Köksplaneringens historia 
 

2.1.1 Hur har kökets utformning förändrats 

Kökets utformning har förändrats genom åren. Det traditionella bondköket var 
stort och fyllde många funktioner. Köket användes till matlagning, men var också 
en plats för sömn, samvaro och arbete. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 
2007) Som figur 1 visar var bondköket ofta kvadratiskt vilket gav en bra 
planlösning. Två personer kunde arbeta samtidigt utan att vara i vägen för 
varandra. (Lauthers, 1992)  

 

 
Figur 1, Bondkök (Lauthers, 1992) 

 

Parallellköket som redovisas i figur 2 blev allt mer vanligt under 1930-talet. 
Nackdelen med parallellköket var att det var svårt att få plats med matplats. 
Arbetsytan blev dessutom mörk då matplatsen placerades vid fönster och 
arbetsytan blev placerad långt in i rummet. Köket fungerade bra då en person 
arbetade i köket, däremot uppstod det problem när två personer tillsammans 
arbetade i köket.(Lauthers, 1992)  
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Figur 2, Parallellkök (Lauthers, 1992) 

 

På 1950- och 60-talet ökade storleken på köket och rummet började återigen 
användas som allrum. Parallellköket fick ge vika för U-köket som blev allt 
vanligare. Det typiska U-köket, som redovisas i figur 3, krävde en lång fasadyta då 
fönster placerades vid både arbetsyta och matplats. Fördelarna med den nya 
formen var att det blev ett ljust rum och det fanns goda möjligheter att skapa ett 
kök där två personer kunde arbeta från två olika håll. (Lauthers, 1992)  

 

 
Figur 3, U-kök (Lauthers, 1992) 

 

Den senaste trenden som startade på 1990-talet var ”öppen planlösning”, vilket 
innebär en sammanslagning av kök och vardagsrum. Denna trend blev möjlig i 
och med BBR 1993 som värnade för en öppnare organisation av bostaden. 
(Dedering, 2006) Däremot finns det krav enligt BBR på avskiljbarhet. Detta 
innebär att möjligheten att dela av köket från vardagsrummet måste finnas. 
(Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 2007)  
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2.1.2 Forskning om kök 

 

Under 1900-talet genomfördes mycket forskning om köksplanering för att skapa 
ökad trivsel, bekvämlighet och säkerhet. Studierna utfördes med hjälp av olika 
metoder. Undersökningar utfördes i laboratorier och på fält för att utveckla 
köksplaneringen utifrån de boendes vanor och önskemål. (Johansson, 1993) 
Nedan följer en kort sammanfattning av dessa studier och undersökningar. 

 

Forskningen om kök började redan på 1920-talet då arkitekt Osvald Almqvist 
anlitades av kommittén för standardisering av byggmaterial. Studierna byggde på 
mänskliga mått och behov och hade som följd att en standard för köksskåp utkom 
1927. (Thiberg, 2010) 

 

Kökets arbetsplatser och utrustning studerades under 1940-talet av SAR:s 
(Svenska arkitekters riskförbund) och Svenska Slöjdföreningens 
bostadsutredningar. Detta resulterade i BST:s inredningsstandard för kök som 
gavs ut 1950. Standarden baserades också på praktiska undersökningar som 
genomförts av Hemmens Forskningsinstitut (HFI). Anledningen till att 
köksplanering blev standardiserad var för att förbättra arbetsställningen i köket 
utifrån en ergonomisk synvinkel. (Thiberg, 2010)  

 

Konsumentinstitutet (KI) utförde studier av arbetsplatser och utrustning i slutet 
av 1960-talet. Studierna baserades på både traditionell matlagning och färdigmat. 
Den innefattade inköp, arbete och förvaring. Parallellt med denna studie studerade 
Byggforskningsinstitutet (SIB) i sin tur arbets- och räckhöjder för både kvinnor 
och män. De tittade på köksplaner i produktionen och analyserade 
inredningsstandarden. Resultatet av KI- och SIB:s studier blev den nya BST-
standarden som innefattade bostadens inredning. (Westerberg; Erikssons, 1998) 

Den nya standarden innefattade krav på flexibilitet, utbytbarhet samt anpassning. 
(Thiberg, 1985) Detta uppnåddes genom att valfri inredning kunde väljas och 
byggas upp av skåpstommar och tillbehör. (Thiberg, 2010) Standarden 
kompletterades 1972 med krav på hållbarhet.(Thiberg, 1985)  

 

Med forskningen, som beskrivits ovan, som utgångspunkt studerade 
Konsumentverket kök med olika planlösningar som följde den nya standarden. De 
analyserade hur väl kök fungerade när en eller två personer lagade mat samtidigt. 
Studien visade att kökens standard var likvärdigt anpassade för färdiglagad såväl 
som hemlagad mat. (Thiberg, 2010)  
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Uppföljningen av studien planlösningar visade att i praktiken avvek 
bostadsplanerna ofta från rekommendationerna. De största bristerna rörde främst 
placeringen av inredning vilket innebar få fria ytor kring matplatsen, smala 
passagemått och inåtgående dörrar. (Thiberg, 2010) Köket avvek från 
rekommendationerna på grund av bristande respekt för bostadsforskningen 
snarare än av kostnadsskäl eller brist på yta. (Thiberg, 1985)  

 

2.1.3 Uppkomst av normer och Svensk Standard 

 

Staten tog ett fast grepp om bostadsbyggandet under 1920- och 30-talet då alltfler 
krav uppstod. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 2007) Kraven 
sammanställdes i normsamlingar och kraven blev villkor för statliga lån. 
(Westerberg; Erikssons, 1998) God Bostad var den första normsamlingen som gavs 
ut och det gjorde den i slutet av 1940-talet. Med God Bostad som underlag utkom 
senare SBN, Svensk Byggnorm och den gavs ut i skilda utgåvor 1967, 1975, 1980 och 
1985. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 2007)  

 

Staten gav förmånliga lån till Byggherrar som följde God Bostad och SBN. Detta 
ledde till att byggnormerna blev hårt styrande. (Nylander; Gromark; Nilsson & 
Redvall, 2007) Då bostadsprojekten följde normerna kunde statsmakten försäkra 
sig om att köken hade allmängiltiga och goda lösningar. (Lauthers, 1992)  

 

På 1980-talet började bostadsnormerna att ifrågasättas. (Dedering, 2006) 
Uppfattningen var att ”normfrihet” kunde minska byggkostnaderna. (Johansson, 
1993) Efterfrågan ökade på mindre och billiga lägenheter men möjligheten att 
bygga små lägenheter blockerades av Trångboddhetsnormen från 1967. Normen 
uppkom under en tid då trångboddhet var ett problem i landet, en trångboddhet 
som under 1980-talet inte längre existerade. (Westerberg; Erikssons, 1998) 

 

Det var emellertid inte förrän under 1990-talet som kritiken mot byggnormerna 
ledde till handling i form av BBR 1993. De nya byggreglerna syftade till att skapa 
en friare organisation av bostaden. Det var efter denna nya reglering som trenden 
med öppna rumsband ökade. (Dedering, 2006) 
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2.2 Vad säger normerna? 

 

I köket sker många olika arbetsmoment. Generellt är arbetsmomenten korta och 
sker i följd. (Alice Thiberg, 2010) Nedan redovisas rekommendationer för den 
köksforskning som utförts under 1900-talet. 

 

2.2.1 Rörelsemönster 

 

Hur vi rör oss när vi lagar mat har studerats, se figur 4. Det illustreras med olika 
tjocklek på linjer. Tjocka linjer illustrerar de ytor vi rör oss vid främst under 
matberedning. Ett väl planerat kök är planerat så att de funktioner vi rör oss 
främst vid är placerade nära varandra. I figur 4 nedan framgår att de främsta 
rörelserna sker kring diskbänk (4), arbetsbänk (5) och spis (6).(Nylander; 
Gromark; Nilsson & Redvall, 2007) 

 

 
Figur 4, Rörelsemönster (Nylander, Gomark, Nilsson & Redvall, 2007) 

 

2.2.2 Utnyttjande av enheter vid matlagning 

 

Studier för att illustrera hur vi arbetar i köket och vilka enheter vi använder vid 
matlagning demonstreras i tabell 1 nedan. Arbetsstudien är utförd i ett kök med 
rak köksuppställning med sidoställda kylutrymmen.  
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Tabell 1. Antal gånger som olika enheter i köket utnyttjas vid tillagning och servering av måltider för 4 
personer vid användning av livesmedel med genomsnittlig och hög färdigställningsgrad.  

 

 
(Konsumentinstitutet, 1969) 

 

Ur tabellen framgår att de mest använda enheterna i köket är: arbetsbänk mellan 
spis och vask, spis vatten och vask samt matbord. Det framgår att 33,5 % av tiden 
som används för tillagning och servering av måltider i köket används av 
arbetsbänken mellan vask och spis. Det är tydligt att detta utrymme är viktigt i 
köket följt av spis och vatten och vask. 

2.2.3 Funktionsmått  

 

I kapitlet funktionsmått berörs i första hand planmått samt vilket utrymme 
funktionen/aktiviteten behöver för att kunna utföras. Med funktionsmått menas 
de mått som de olika funktionerna ska ha och berör främst höjden. Problematiken 
med att bestämma funktionsmått är att personer har varierande längd. 
Standardmåtten för arbetshöjd och räckhöjd är idag anpassat för 85 % av den 
vuxna befolkningen.  Forskning visar att en hög arbetsyta är att föredra framför en 
låg och i sin tur att en låg räckhöjd är att föredra framför en hög. (Thiberg, 2010)  
 
Den lämpliga höjden för matberedning beror på personens längd. I regel varierar 
höjden mellan 850mm och 1000mm, se figur 5. För handdiskning är spannet 
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däremot 900mm till 1050mm. Matbordshöjden bör vara 700mm och denna höjd 
är också passande som arbetshöjd för barn. (Thiberg, 2010)  
 
 

 

Figur 5, Arbetshöjd 1 ( Thiberg, 2010) 
 

 
Utrustning och föremål som vi ofta använder i vardagen bör vara placerade mellan 
400mm och 1800mm över golvet, se figur 6. Ugnens underkant bör inte vara 
placerad mer än 900mm från golvet. Detta för att minska risken för brännskador. 
Diskmaskinen bör vara upphöjd från golvet då det innebär en bättre 
arbetsställning vid in- och urplockning. Däremot bör inte ovansidan av 
diskmaskinen vara placerad högre än 1100mm ovan golv. (Thiberg, 2010)  
 
 

           
Figur 6, Arbetshöjd 2 ( Thiberg 2010) 

 

2.2.4 Fria ytor 

 
På bänkytan krävs ett visst fritt utrymme i sidled för att inte slå i armbågen i vägg 
eller högskåp vid matberedning. Rekommendera fritt mått är 200mm bredvid spis, 
ugn och disklådor, se figur 7. (Thiberg, 2010) Detta följer svensk standard. 
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Figur 7, Fri ytor 1 (Thiberg, 1994) 

 
 
Friytan framför ett skåp bör vara 900mm. Om skåpet däremot öppnas rakt 
framifrån krävs en friyta på 1100mm, se figur 8. En person behöver 1200mm 
utrymme framför en låg ugn. Vid parallellkök krävs en bredd på 1200 mm om två 
personer ska kunna arbeta samtidigt. (Thiberg, 1994)  
 
 

 
Figur 8, Fria ytor 2 (Thiberg, 1994) 
 

 
Vid passage med städredskap krävs en passage med bredden 900mm, se figur 9. 
Om två personer ska passera varandra i ett kök krävs ett mått på 1200mm. I de 
fall då stolsryggarna är placerade mot bänkytan är det rekommenderade måttet 
fram till bordskanten 1200mm. (Thiberg, 1994)  
 

 

 
Figur 9, Fria ytor 3, (Thiberg, 1994) 
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Öppnas dörren utåt bör avståndet på den sida handtaget är placerat vara 
åtminstone 200mm. Om dörren däremot öppnas inåt bör måttet vara 400mm till 
arbetsbänk och 600mm vid diskmaskin. Vid skåpsluckor till skåp som är bredare 
än 400mm bör utrymmet bakom vara 600mm, se figur 10. (Thiberg, 1994) En 
lösning på detta problem är att använda skjutdörrar. Man bör dock vara medveten 
om att skjutdörrar har sämre ljudisoleringsförmåga. (Thiberg, 2010)  
 

           

           
Figur 10, Fria ytor 4 (Thiberg) 
 
 

2.2.5 Belysning och dagsljus 

 
Ljus tillförs rummet genom både belysning och dagsljus. Köket bör förses med 
både allmän- och arbetsbelysning. Armaturer bör placeras så att ljuset är väl 
fördelat över bänkytan, köksskåpet och matplatsen för att inte ljuset ska vara 
bländande, se figur 11. Fönstrets placering påverkar hur dagsljuset når rummet 
och hur detta ljus upplevs. Den bästa placeringen av fönster är enligt forskning 
från sidan av arbetsplat. Detta på grund av att högt sittande fönster kan innebära 
skuggor på bänkytan och fönster över bänkytan kan vara bländande. (Thiberg, 
2010)  
 

 

               
Figur 11, Belysning (Thiberg 1994) 
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2.2.6 Eluttag 

 
När eluttagens placering bestäms är det relevant att fundera över var de olika 
hushållsapparaterna kommer att placeras. Som regel ska ett dubbeluttag placeras 
per varje 1500mm. (Lauthers, 1992) 
 
 

2.2.7 Säkerhet 

 
Brännskador är en av de stora riskerna i ett kök. I direkt anslutning till spisen bör 
det därför inte finnas en avställningsyta där heta kärl kan placeras. Samma princip 
gäller vid inbyggda ugnar. Det bör vara möjligt att flytta en kastrull från spis till 
vask över en sammanhängande bänkyta. Om mikrovågsugnen placeras i underkant 
av väggskåpet ökar risken för barn att bränna sig på grund av dess höga höjd, se 
figur 12. Om en ugn är högt placerad ökar även risken för brännskador då 
armarna blir utsatta. (Thiberg, 1994)  
 

 
Figur 12, Säkerhet (Thiberg, 2010) 

 
 
Vid val av material på golv bör man fundera över risken för halka. Spis och 
diskmaskin skall fästas så att de inte kan tippa framåt. Spisen bör förses med en 
spärr så att den inte öppnas om ett barn skulle hålla sig i handtaget. Det är också 
viktigt att ugnens framsida inte blir så varm att man bränner sig på den. (Thiberg, 
1994)  

 

För att förebygga skador är det viktigt med en väl fungerande belysning. (Thiberg, 
1994)  
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2.3 Köksplanering idag 
 

2.3.1 Trender 

 

Köket idag är ämnat för matlagning, samvaro och arbete och som tidigare nämnts 
går trenden går mot öppen planlösning. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 
2007) Enligt arkitekt Per Nilsson har köket idag fått en viktigare roll i bostaden än 
tidigare och betraktas som en del av vardagsrummet. (PN) Öppen planlösning 
skapar ett stort rum med mycket rymd. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 
2007) Trenden går främst mot raka kök enligt arkitekt Per Nilsson. Han säger 
också att L-köket är populärt då det anses bidra med öppenhet och ljus.  

 

Enligt kökskonsult Jutta Jacobsson är det svårt att urskilja dagens 
köksplaneringstrender. Det beror främst på att människor har olika smak, resurser 
samt att kökens planlösningar är olika och detta påverkar valet av material och 
fabrikat. Kökskonsult Jutta Jacobsson kan däremot urskilja material och 
funktioner som är trendiga, dessa redovisas nedan.  

 

Granitplattor är ett vanligt material till bänkskivor och en fördel med materialet är 
att det är underhållsfritt. Glas som stänkskydd blir alltmer populärt. De 
traditionella spisarna ersätts ofta av induktionshäll och ugn som placerats i 
högskåp. I högskåpet placeras också ofta inbyggd mikrovågsugn. Då ugn och 
mikrovågsugn placeras i högskåp skapas en bättre arbetsställning ur ergonomisk 
synvinkel. Underskåp är ofta utrustat med utdragbara lådor. Det skapar en bättre 
överblick i skåpet. Idag är högskåp ofta försedda med utdragbara backar. 
Spotlights används idag som belysning istället för det traditionella lysröret. 
Spotlights fästs under väggskåp tillsammans med eluttag. Idag finns mekaniska 
skåp som öppnas genom att man trycker på luckan.  

 

2.3.2 Lagar och rekommendationer 

 

Lagarna som idag styr utformningen av kök finns i Miljöbalken samt i BBR. 
Miljöbalken uppkom 1999 och berör olika aspekter så som god bebyggd miljö  
och avfallshantering. BBR berör främst frågor rörande säkerhet, tillgänglighet och 
brand. Alla nybyggda byggnader ska vara anpassade till vuxna och barn samt vara 
anpassade för rörelsehindrade människor. (Lauthers, 1992)  
 



Köket igår och idag  

22 
 

Boverkets Byggregler 

 

Boverkets Byggregler skiljer sig från de äldre bostadsnormerna då de inte 
illustrerar lösningar. BBR hänvisar till olika handböcker. En av dessa handböcker 
är Svensk Standard som bygger på tidigare forskning och garanterar därför 
beprövade kvalitéer. Att använda Svensk Standard är idag en rekommendation 
men kan ibland gälla som en överenskommelse mellan byggare och beställare. 
(Lauthers, 1992)  

 

BBR, 3:21 ställer följande krav på köket: 

 

• Rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för 
matlagning av livsmedel. 

• Utrymme för måltider i eller i närhet av köket. 

• I bostäder om högst 55 kvm behöver kök inte vara avskiljbart.  

 
 
I BBR 3:21 finns också riktlinjer för hur köksuppställning ska utformas: 
 

• Mellan spis och vägg skall finnas minst 400 mm plats för avställning. I 
lägenheter för 1-2 personer är måttet 200 mm. 

• Spis och vatten, diskho, plats för diskmaskin skall placeras i samma 
bänklängd. Längdmått minimum 3200 mm. I dagens kök finns allt fler 
apparater såsom mikrovågsugn, diskmaskin, småapparater typ brödrostar, 
elvispar .., allt skall få plats på arbetsbänken.  

 

• Mellan bänkar i ett kök skall det vara minst 1200 mm. Det ger plats för två 
personer i köket samtidigt erforderlig plats för att ta ut och sätta in mat i 
ugnen. Med ett breddmått på minst 1200 mm går det också att göra köket 
tillgängligt för rullstolsburen genom att ta bort underskåp.  

 

• Bredden på en matplats är 2600 mm, varje plats vid bordet tar 600 mm i 
längd. Det skall också finnas plats för en rullstolsburen person, 800 mm. 
Om en rullstolsplats inte kan ordnas vid gaveln på bordet måste 
breddmåttet ökas till 2800 mm. (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 
2007)  
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Svensk Standard 

 
Det finns två olika delar av Svensk Standard som berör köksplanering. SS 91 42 21 
som i sin tur hänvisar till SS 91 42 22. (Thiberg, 1994) Standarderna är underlag 
för projektering av kök samt möblerbarheten. Successivt anpassas Svensk 
Standard till EU-standard. Den är i sin tur inte lika precis och innehåller inte lika 
mycket information. Detta medför att kunskap går förlorad. (Thiberg, 2010) 
 
 
Svensk Standard används som ett allmängiltigt underlag när köksinredning ska 
dimensioneras. Problemen med dimensionering av köksinredning är att hushåll 
använder sina kök på olika sätt och i olika utsträckning. (Thiberg, 2010)                                              
 
 
I SS 91 42 21 Inredningsmått illustreras inredningslängder för matlagning med olika 
nivåer beroende på antalet boende, se figur 13,14,15. Kravet att lådskåp ska 
placeras mellan spis och diskbänk berörs i standarden likaså mått på passageareor 
och dörröppningsmått. (Thiberg, 1994) 
 
 

’ 
Figur 13, Vinkling av kök enligt SS914221 (Nylander, Gromark, Nilsson & Redvall, 2007) 
 
 

 
Figur 14, Kökslängder för studerande, 1 boende och 2 boende enligt SS914221. (Nylander, Gromark, 
Nilsson & Redvall, 2007) 
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Figur 15, Kökslängder för 3-4 boende enligt SS 914221. (Nylander, Gromark, Nilsson & Redvall, 2007) 

 
 
 
Det finns ytterliggare rekommendationer i SS 914221 för att köket ska kunna 
uppfylla tillgänglighetskraven. Det demonstreras i figur 16,17 nedan där 
rekommendation på mått och avstånd för köksinredning. 
 

                           
Figur 16, Mått till vägg, fast inredning Figur 17, Mått kring kyl/frys samt bord (stol räknas inte) 

 
 
Standarden SS 91 42 22 Funktionsplanering innefattar mängden möbler, inredning 
samt utrustning. De olika funktionerna samt utrustningsnivåer redovisas. (Thiberg, 
1994) 
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3 Fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden 
 

I Kapitlet Fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden beskrivs utredningen som 
genomförts på kvarteret. Först beskrivs kvarteret och sedan följer köksstandarden 
som används i lägenheterna och vad hyresgästerna anser om standarden. 
Metoderna som användes för att undersöka hyresgästernas åsikter var 
enkätundersökning och intervju.  

 

3.1 Beskrivning  
 

Kv. Sällheten och Fröjden ligger beläget vid Kungsholmens strand i Stockholm. 
Kvarteret består av två fastigheter med totalt 185 lägenheter i varierande storlek. 
Av dessa är 13 lägenheter gruppboenden och har inte studerats i fallstudien. Totalt 
har 172 hyreslägenheter studerats. Fastigheterna byggdes 2008-2010 och stod 
färdiga för den första inflytten 1 april 2010. I figurerna 18-21 redovisas kvarterets 
situationsplan samt fasader. 

 

 
Figur 18, Situationsplan Kv. Sällheten och Fröjden ”egen figur” (grundar sig på kvarterets situationsplan, 
botrygg.se) 

 

 
Figur 19, Fröjden, fasad mot Nordenflychtsvägen (botrygg.se) 
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Figur 20, Fröjden, fasad mot Franzengatan (botrygg.se) 

 

 
Figur 21, Sällheten 2 till höger, fasad mot Franzengatan (botrygg.se) 

 

 

3.2 Botrygg Bygg AB köksstandard  
 

Köksstandarden som Botrygg Bygg AB använder sig av har olika karaktär. Den 
innefattar fast inredning, maskiner och vitvaror, material, ytskikt och komplement. 
Köksstandarden som redovisas nedan gäller för hyresgäster.  

 

Köken i Botrygg Bygg AB:s fastigheter följer Svensk Standard. Köken är utrustade 
med köksluckor och en enhet med utdragbara lådor för bestick och likvärdigt. 
Den totala höjden på köksuppställningen är 225cm och takanslutning monteras 
för att motverka en ”dammhylla”. Enligt Botrygg Bygg AB:s standard ska städskåp 
helst inte vara placerat i köket. 
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Enligt Botrygg Bygg AB standard ska fläkten vara placerad under väggskåp. Spis 
och glashäll används. Lägenheter som är 2 r.o.k. eller större är försedd med 
diskbänksblandare med diskmaskinskoppling. Hyresgästerna kan då välja 
diskmaskin som tillval eller att köpa diskmaskin själv. (Det är dock viktigt att 
installationen utförs av certifierad rörmokare. ) Lägenheter om 1 r.o.k. är utrustade 
med en vit kombinerad kyl/frys. I 2 r.o.k. placeras separat vit kyl och frys i mån av 
plats och i större lägenheter som tre r.o.k. placeras alltid separat vit kyl och frys. 

 

Utförandet på luckorna är massiv ek och utöver det är ett av väggskåpen är ett 
vitrinskåp. Bänkskivan är av laminat och stänkskyddet av kakel. Arbetsbelysningen 
i köket är lysrörsarmatur och fabrikatet väljs av elektrikern.  

 

3.3 Enkätundersökning  
 

Följebrevet och enkäten delades ut till 172 hushåll, se bilaga 1 och 2. 
Svarsfrekvensen var 50 % då 86 hushåll svarade. Enkäten består av sex delar och 
berör frågor om hushållet, planlösning, kökets funktion, skåpens funktion, 
komplement och köket som helhet. I detta kapitel beskrivs resultatet av enkäten 
övergripande. Till varje fråga fanns det plats och möjlighet att kommentera. 
Enkäten var uppdelad i sex delar och frågorna och svaren redovisas nedan. På den 
första frågan fick hyresgästen skriva i lägenhetsnumret och frågan kommer inte 
redovisas nedan. 

 

3.3.1 Enkätsammanställning 
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Av hyresgästerna som svarat på enkäten bor majoriteten i 3 r.o.k. följd av boende i 
2 r.o.k. Detta kan ha påverkat resultatet på enkätundersökningen och kommer att 
tas upp längre fram. 

 

Vem eller vilka bor i bostaden? 

 

 
    

 I enkäten fick hyresgästerna redogöra för vilket år de var födda och vilket kön de 
tillhörde. Majoriteten av hyresgästerna som svarade är födda år 1970-1989. Det 
kan konstateras att de boende är relativt unga. Fördelningen mellan kvinnor och 
män som svarat på enkäten är jämnt fördelad. 51 % är kvinnor och 49 % är män. 
Frågan ställde till hyresgästerna för att se om åsikterna skiljde sig mellan unge och 
gamla eller män och kvinnor. Dessutom var det intressant att se om åsikterna 
skiljde sig beroende på hur många som bodde i bostaden.  
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Vid denna fråga fick först hyresgästerna redogöra för om de hade öppen eller 
”stängd”Ungefär tre fjärdedelar av lägenheterna har ett kök med öppen 
planlösning och en fjärdedel har ett kök med stängd planlösning. Det är viktigt att 
vara medveten om att detta resultat kan ha speglats att det som svarat på enkäten 
främst bor i mindre lägenheter. Majoriteten av hyresgästerna är nöjda med sina 
respektive planlösningar. Detta kan tyda på att köken har planerats efter 
lägenheternas möjligheter och utformats på ett bra sätt. Det kan också tyda på att 
personer valt en lägenhet beroende på planlösningen. I kommentarerna framkom 
det att ställningstagandet för eller emot öppen planlösning beror på antalet boende 
och storlek på lägenheten. Hyresgäster boende i mindre lägenheter är positivt 
inställda till en öppen planlösning medan hyresgäster i större lägenheter har en 
mer negativ inställning till det. Det beror främst på att en öppen planlösning 
öppnar upp lägenheten och skapar ett större rum. I en större lägenhet är inte detta 
önskvärt på grund av att antalet boende i lägenheten generellt är fler. Därför vill 
man kunna stänga till och dela av, i jämförelse med en mindre lägenhet där den 
stora ytan gör att lägenheten känns större.  

 

En hyresgäst har kommenterat att den öppna planlösningen gör det möjligt att 
umgås samtidigt som man lagar mat och den skapar dessutom ett allrum av köket 
och vardagsrum med många olika funktioner samtidigt. Några hyresgäster är 
positiva till den öppna planlösningen men skulle önska någon typ av avdelning, 
främst för att få bort matos. Bortledandet av matos skulle också kunna uppnås 
med en fläkt med kraftigare utsug. Den största kritiken mot öppen planlösningen 
som framkommit av enkäterna är problemet med matos. Ett antal hyresgäster 
uttrycker att det vill kunna stänga till köket vid matlagning och när diskmaskinen 
är igång då det kan störa aktiviteterna i vardagsrummet. 
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Sammanställningen på frågan ang. matplats är svår att tolka. Ett antal hyresgäster 
som har kök med en öppen planlösning menar att det inte finns mycket plats i 
köket till matplats medan andra anser att det finns mycket plats. Däremot kan det 
konstateras att hyresgästerna generellt inte är villiga att ta yta från vardagsrummet 
för att få större plats i köket till matplats.  
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Majoriteten av hyresgästerna är nöjda med balkongens placering. Några 
hyresgäster anser att balkongens placering inte ska bero på rummets funktion utan 
väderstreck, utsikt och planlösning. Balkongen bör inte placeras mot trafikerad 
gata. Fördelarna med att placera en balkong i anslutning till ett kök är att den lätt 
kan utnyttjas vid måltid ute. En del lägenheter har två balkonger varav en är 
placerad i anslutning till köket vilket är mycket uppskattat. 

 

Det är ett stort bortfall på frågan. Detta beror mycket på att den öppna 
planlösningen gör det svårt att säga i vilket rum balkongen finns, detta framgår av 
kommentarerna.  
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Resultatet på sammanställningen stärker Per Nilsson påstående om att trenden går 
mot raka kök. På följdfrågan om vilket kök hyresgästerna föredrar är det ett stort 
bortfall. Flera har kommenterat att typen inte spelar någon roll. 
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I majoriteten av lägenheterna är städskåpet placerat i köket. Generellt är 
hyresgästerna nöjda med städskåpets placering i lägenheten oavsett om det är 
placerat i kök eller annat rum. Det framkommer både negativa och positiva åsikter 
om städskåpets placering i kommentarerna. En hyresgäst tycker att det är bra att 
ha städskåpet i köket då kemikalier övervakas bättre där. En annan hyresgäst anser 
att städskåpet är förknippat med smuts och att det är mer naturligt att placera det i 
hallen. De flesta köken har öppen planlösning och några hyresgäster anser att 
skåpet inte hör hemma i allrummet som kök och vardagsrum tillsammans skapar. 
Dessutom anser några hyresgäster att städskåpet borde flyttas från köket och ge 
plats för ett skafferi. 
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Generellt är hyresgästerna nöjda med placering av kyl/frys och dess storlek. 
Slutsatser kan dras att hyresgäster som har ett kök som är utrustat med enskild kyl 
och frys är nöjda och vill inte ha en kombinerad kyl/frys. Detta beror ofta på att 
dessa lägenheterna är större med fler boende vilket kräver en större kyl och frys. I 
de mindre lägenheterna är majoriteten också nöjd med kombinerad kyl/frys då 
storleken är bra i relation till lägenhetens storlek. Däremot önskar 20 % större kyl 
och frys för att detta vore en fördel vid veckohandling. Det är intressant att 
poängtera att kyl och frys var bland det minst prioriterade när hyresgästen var 
tvungen att prioritera kvalitéer.  
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I regel öppnas kylen mot dörr eller vägg i Kv. Sällheten och Fröjden. Däremot 
föredrar majoriteten av hyresgästerna som svarat på frågan att den öppnas mot en 
avställningsyta. 
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I regel öppnas frysen mot dörr eller vägg i Kv. Sällheten och Fröjden. Ungefär 
50% av hyresgästerna svarar inte på frågan och de som svarar är inte eniga om 
något val. Hyresgästerna tycker att antingen frysen ska öppnas mot 
avställningsytan eller mot dörr/vägg. 
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I regel tycker hyresgästerna att det är för lite bänkyta. Många  kommenterar att det 
beror på att mikrovågsugnen och andra hushållsapparater tar plats på bänkytan. 
Från kommentarerna framgår dessutom att ett stort antal hyresgäster anser att 
bänkytorna är för korta och att en stor arbetsyta har fått ge vika för flera mindre. 
Detta anser hyresgästen är ett problem då köket förlorar en stor yta där mat kan 
beredas. Det framgår dessutom i enkäterna att de små bänkytorna begränsar köket 
då två personer arbetar samtidigt. En mycket utbredd åsikt hyresgästerna har är att 
då det inte finns en naturlig plats för mikrovågsugn stjäl den yta från 
arbetsbänken.  
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I majoriteten av köken finns inte avställningsyta vid kyl och frys. Det anses inte 
heller vara ett problem utan hyresgästerna vill hellre ha mer bänkyta vid resterande 
köksutrustning.  

 



Fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden 

42 
 

 

 

Den största bänkytan bör vara placerad vid spisen följt av diskbänken och sist 
kommer kylen/frysen. Anledningen till det stora bortfallet är att 26 % av 
hyresgästerna har preciserat att det den största bänkytan bör vara placerad mellan 
spis och diskbänk. 
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I Botrygg Bygg AB.s köksstandard ingår inte diskmaskin. Resultatet på denna 
fråga kan ha speglats av det flesta hyresgästerna som svarat på enkäten bor i 
mindre lägenheter. 
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En av de mest diskuterade frågorna i enkäten är om det finns en naturlig plats för 
mikrovågsugn/kaffekokare/vattenkokare och det är en av de funktioner som 
hyresgästen är mest missnöjd med. Hyresgästerna anser att det ofta fattas eluttag 
där en mikrovågsugn vore lämplig. Bristen på en naturlig plats för mikrovågsugn 
löser hyresgästen ofta med att placera den på bänk eller i ett skåp. En del placerar 
även mikrovågsugnen i skåp över kyl/frys. Men denna placering är inte optimal då 
placeringen är för hög ur en ergonomiskt synvinkel.  
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Däremot anser fler hyresgäster att det finns en mer naturlig plats för 
kaffekokare/vattenkokare i jämförelse med mikrovågsugn. Kaffekokare och 
vattenkokare är mindre och är lättare att placera. Men även på denna fråga 
framkommer kritik på placering och antal eluttag. 
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Hyresgästerna anser att fläkten är placerad rätt. Däremot har det framkommit 
mycket kritik på fläkten då köken inte är utrustade med köksfläkt utan ett utsug 
som går till ett centralt fläktsystem placerat på taket. Många hyresgäster anser att 
det skapas mycket matos i lägenheten då fläkten inte fungerar bra. 
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Frågan om köksluckor eller utdragbar lådfront var svårförstod vilket innebar ett 
stort bortfall. Frågan var felformulerad och syftades på bänkskåp och inte alla 
skåpstyper vilket missuppfattades. Det fanns inget svarsalternativ för kombination 
av köksluckor och lådor. Ett stort antal av hyresgästerna förstod inte vad lådfront 
med utdragbara lådor innebar. Min uppfattning är att detta ledde till ett stort 
bortfall och att flertalet hyresgäster endast kryssade i något. Resultatet som 
presenterats i enkätsammanställningen kan därför vara missvisande. I 
kommentarerna gavs däremot många synpunkter och önskemål en kombination 
av luckor och lådor framkom. Flertalet hyresgäster kommenterade att de gärna 
hade haft lådor i bänkskåpen då det ger en bättre förvaring och översikt. Dock 
tyckte några att lådor i bänkskåp tar plats och inte bra om köket är utformat som 
ett u. 
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Köken är försedda med sopsortering och det anser hyresgästen generellt är bra. 
Ett antal hyresgäster har kommenterat att sopkärlen är små. 
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Botrygg Bygg AB har ekluckor i sin köksstandard. Majoriteten av hyresgästerna är 
nöjda med materialet mer däremot önskar ungefär 30 % av hyresgästerna att de 
hade vita luckor. Det som anses bra med ek är att det är fint och blir mindre 
avskavt i jämförelse med målade luckor. De hyresgäster som föredrar vita luckor 
menar att det ger hyresgästen frihet med inredning. Hyresgästen kan själv välja 
vilket träslag köket ska vara inrett med. Varje kök är försett med ett väggskåp med 
vitrinlucka. I kommentarerna har det framkommit att hyresgästerna är nöjda med 
denna kvalité då det skapar trivsel.  
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Endast 35 % av lägenheterna är inredda med högskåp. Då kök är försett med 
högskåp är det främst städskåpet. Högskåp är det skåp som är mest efterfrågat 
enligt enkäten då köken inte är inredda med ett naturligt skafferi. Några 
hyresgäster har gjort om städskåpet till skafferi vilket innebär att det fattas ett 
städskåp 
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Alla kök är inredda med vägg- och bänkskåp och majoriteten anser att skåpen är 
tillräckliga. Däremot har hyresgästerna blandade åsikter om detta. I 
kommentarerna ha det framkommit önskemål om att hörnskåp ska förses med 
svängbar hylla. Över väggskåp och högskåp finns en takanslutning för att ta bort 
”dammhyllan” som annars finns över skåpen. Hyresgästerna är i regel nöjda med 
att få bort ”dammhyllan”, men däremot redogör enkäterna för blandade åsikter 
om skåpen ska gå ända upp till tak eller inte. Några hyresgäster anser att listen i 
taket stjäl förvaring och inte är snygg.  
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Botrygg Bygg AB har som standard parkettgolv i köken vilket har fått många 
positiva kommentarer. I regel tycker hyresgästerna att det är snyggt, speciellt när 
det är öppen planlösning, med samma golv i kök som i vardagsrum. Många 
hyresgäster tycker också att träparkett passar bra till ekluckor. Golvet är skönt att 
gå på och är lättstädat. Några hyresgäster hade föredragit klinker som 
golvbeläggning i köket. Valet gjordes att inte ta med klinker som ett alternativ i 
enkäten på grund av att det ansågs var för kostsamt för hyresrätter. Om det hade 
funnits som ett alternativ är det möjligt att det hade fått fler ”röster”. 
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Generellt anser hyresgästen att arbetsbelysningen är placerad rätt. Däremot anser 
några hyresgäster att den inte är tillräcklig. Några hyresgäster har också 
kommenterat valet av arbetsbelysning då de hade föredragit spotlights istället för 
lysrör som anses ha ett hårt och kallt ljus. Spotlights anses också vara snyggare. 
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Lägenheterna är utrustade med arbetsbelysning men inte allmän belysning då det 
endast placerats ut eluttag i taken. Fråga 22 borde ha omformulerats då det kan 
tolkas på två sätt. En del hyresgäster har tolkat frågan som om Botrygg Bygg AB 
försåg köket med allmän belysning och andra har tolkat den som om det finns 
eluttag för allmän belysning taket. Det som söktes svar på i frågeställning var om 
placeringen av eluttag i taket var rätt placerad. Detta innebär att det blir ett bortfall 
på frågan med mer än 50 %. Trots detta dras slutsatser utifrån svaren.  

 

Av dem som svarat att det finns allmän belysning anser majoriteten att den är 
placerad rätt. Det är bra att det finns många eluttag i taket för att lätt kunna 
placera belysning. Det framkommer också kritik mot placeringen av eluttag i tak. 
En hyresgäst anser att belysningen kommer bakifrån när personen i fråga diskar. 
Eluttag för taklampa över matbord har kritiserats i enkäterna. Detta då eluttaget är 
placerat 100mm från vägg och inte centrerats över bord. Detta medför att 
hyresgäster får dra sladdar i taket. 



Fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden 

56 
 

 

Antal eluttag och dess placering har diskuterats i enkäterna. Av de hyresgäster som 
ansåg att det fanns naturlig plats för mikrovågsugn/vattenkokare/kaffekokare 
ansåg att det fattas eluttag där. En del hyresgäster anser också att eluttagen inte är 
tillräckligt många.  

 

 

Vad betyder köket för dig/er? 

 

 

Vad är viktigast med köket? 
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Den funktionen med högst poängen tyckte hyresgästen i genomsnitt var viktigast 
och den funktionen med lägst poäng minst viktig. Tre poäng är den högsta 
poängen funktionen kunde få. Som redovisas ovan är det enligt hyresgästerna 
viktigast att köket är funktionellt och lättskött. Det anses också viktigt att det i 
köket finns möjlighet för olika aktiviteter såsom matlagning, umgänge och arbete. 
Det som anses minst viktigt med köket är att det är vackert och personligt. De tre 
viktigaste kvalitéerna i köket anses vara att köket har en stor arbetsyta, att köket är 
stort och har utrymme för matplats samt kökets relation till resterande lägenhet. 
En hyresgäst har påpekat att då det blir alltmer vanligt med öppen planlösning är 
det viktigare med ett vackert kök. Många hyresgäster anser att Botrygg Bygg AB 
har lyckats med att skapa vackra kök. Träparketten är samma i både kök och 
vardagsrum och luckorna av ek passar bra till golvet vilket ger ett fint intryck.  

 

 

Vilka kvalitéer är viktigast hos köket? 
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Den funktionen med högst poängen tyckte hyresgästen i genomsnitt var viktigast 
och den funktionen med lägst poäng minst viktig. Sex poäng är den högsta 
poängen funktionen kunde få. I diagrammet framgår att när kökets olika 
egenskaper sätts gentemot varandra är den generella åsikten att en stor 
arbetsyta/avlastningsyta är den viktigaste kvalitén. Det kan också konstateras att 
det är en av de kvalitéer som hyresgästen önskar att Botrygg Bygg AB förbättrar. 
Två andra egenskaper som anses mycket viktiga är kökets storlek och utrymme för 
matplats samt kökets relation till andra rum. På fjärde plats anser hyresgästerna 
kvalitén att köket har en naturlig plats för mikrovågsugn 
/kaffekokare/vattenkokare kommer. Detta är en fråga som är väldiskuterat i 
enkäten och hör ihop med arbetsyta/avlastningsyta. Detta på grund av att 
saknaden av en naturlig plats ofta innebär att det stjäl bänkyta.  

 

  

 

3.4 Intervjuer med hyresgäster 
 

Intervjuer genomfördes som ett komplement till enkätundersökningen och 
innebar att undersökningen inte blev lika beroende av en hög svarsfrekvens.  
Intervjuerna gav hyresgästerna möjlighet att komplettera enkäten med åsikter som 
de inte fått möjlighet att uttrycka eller fördjupa. Intervju genomfördes med två 
hyresgäster. 
 

3.4.1 Intervju 1, 1 rok, 30kvm 

 

Den första hyresgästen som intervjuades är en kvinna som bor i 1 r.o.k. på 30 
kvm. I figur 41 redovisas lägenhetens planlösning. 

 
Köket uppfyller i stort sett kraven från Svensk standard. För att följa svensk 
standard behöver den totala längden på köksuppställningen för en person ska vara 
2800 + 1200 mm. Av de 1200 mm bör 600 mm finnas för ev. kompletterande 
köksutrustning. I köket nedan finns ingen naturlig plats för kompletterande 
köksutrustning. Avståndet mellan spis och diskbänk är 800 mm och 
avställningsytan till vänster om spisen är 200 mm och följer därmed svensk 
standard.  
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Figur 22, 1 r.o.k., A-ritning  

 

 

 

Lägenheten har en öppen planlösning och hyresgästen uttrycker att hon är nöjd 
med köket i sin helhet. Öppen planlösning passar henne bra då lägenheten är liten 
och hon bor ensam. I enkäterna framgår att ett vanligt klagomål mot öppen 
planlösning är matos, men detta anser hon inte vara ett problem. Om hyresgästen 
däremot hade haft en större lägenhet hade ett kök med möjlighet att stänga till 
varit att föredra. Det finns tillräckligt med utrymme för matplats. Hyresgästen 
anser att den viktigaste kvalitén i köket är förvaring. 

 

Hyresgästen tycker att det aldrig finns tillräckligt med bänkyta men den är 
tillräcklig med tanke på lägenhetens storlek. Hon skulle uppskatta en större 
sammanhängande bänkyta vilket eventuellt skulle kunna lösas med att flytta 
diskhon mot vägg. Det uppskattas att ha en stor bänkyta istället för flera små då 
det förenklar arbetet. Att det inte finns en naturlig plats för mikrovågsugn är enligt 
henne en nackdel. Då det inte finns en naturlig plats för mikrovågsugn hade 
hyresgästen önskat att det fanns ett extra eluttag i skåpet över kyl/frys för att 
kunna placera mikrovågsugnen där. Idag är mikrovågsugnen istället placerad i 
bänkskåp vilket inte är önskvärt.  

 

Hon är nöjd med materialen i köket, däremot hade hon valt vita luckor om det var 
möjligt. Samtidigt tycker hon att ekluckorna passar bra till träparketten. Att det 
finns vitrinskåp i köket uppskattas då det ökar trivseln. Ett vitrinskåp är tillräckligt 
då resterande skåp ska kunna dölja sitt innehåll.  Hon tycker att parkett är det 
bästa alternativet för golvbeläggning. Klinker är eventuellt ett alternativ men hon 
menar att det kan bli kallt. 
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I det kombinerade köket och vardagsrummet är två garderober och två linneskåp 
utplacerade. Hyresgästen är inte nöjd med placeringen av dem. Skåpen stjäl yta 
från plats där en soffa hade varit naturligt placerad. Hon hade föredragit att 
skåpen varit placerade på väggen mot vardagsrummet. Det hade dessutom delat av 
köket mer naturligt. 

 

3.4.2 Intervju 2, 2 rok, 47 kvm 

Hyresgästen som intervjuades bor i 2 r.o.k. och är en kvinna. I figur 42 redovisas 
lägenhetens planlösning. 

 

Kökets planering uppfyller inte Svensk Standard idag. Avständet mellan diskbänk 
och spis är inte tillräckligt stort. Köket uppfyller inte heller svensk standard i mån 
av avställningsyta vid spis. 

 

 
Figur 23, 2 r.o.k., A-ritning 

 

 

Hon är mycket nöjd med denna köksplanering. Hyresgästen bor själv och tycker 
att den öppna planlösningen är perfekt. Den innebär att man kan umgås samtidigt 
som man lagar mat. Den franska balkongen skapar ett fint och ljust kök trots att 
köksuppställningen i sig inte ligger i fasad. Matplats finns det plats för bakom 
barbordet. Enligt hyresgästen hade både köket och vardagsrummet känts litet och 
trångt om köket varit ett eget rum. 
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Formen på köket är ett U med en bardisk. Hyresgästen uppskattar barytan mycket. 
Där finns det plats för hushållsmaskiner, tillredning av mat och bakning. Det är 
enligt hyresgästen bra med en stor avställningsyta istället för flera små. Bardisken 
gör det också möjligt att stå och jobba från två håll.  Bänkytan är tillräcklig i köket. 
Bredden på köket är anpassat så att det inte uppstår några problem då två 
personer lagar mat tillsammans. Materialet på bänkytan är bra då det inte blir 
några märken på den. 

 

Storlek på förvaring och storlek på kyl/frys är tillräcklig. Hyresgästen bor ensam 
och kräver inte så stora ytor för förvaring utan det är tillräckligt. Hörnskåpen är 
försedda med hyllor. Hon ser inte detta som ett problem då det som inte används 
ofta placeras längst in och det som används i vardagen placeras längst fram. 
Eventuellt kanske en snurrhylla skulle kunna användas för att förbättra åtkomsten. 
Hyresgästen är osäker på om lådor i bänkskåp vore bra då köket skulle kunna bli 
trångt. Detta på grund av formen av ett U. Väggskåpen har en sockel högst upp 
vilket gör att det inte skapas en ”dammhylla”. Hyresgästen anser inte att skåpen 
behöver gå ända upp. En diskmaskin är inte nödvändig i en så liten bostad. 

Materialvalen i köket är hyresgästen nöjd med, det är snyggt med träparkett och 
ekluckor tillsammans. Vitrinskåpet ökar trivseln i köket. Då det är öppen 
planlösning är det dessutom snyggt att ha samma golvmaterial i köket som i 
vardagsrummet. 

 

Arbetsbelysning är placerad över spis och diskmaskin vilket hyresgästen tycker är 
bra. Det finns gott om takarmaturer att välja på. Däremot anmärker hyresgästen 
på placeringen av takarmaturen över matplatsen. Kontakten är placerad 100mm 
från ett fönster och hon har själv fått sätta upp en skruv och dra sladd i taket. 
Lampan bör sitta över matplatsen. 
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4 Analys 
Utifrån utredningen som presenterats i kapitlet fallstudien Kv. Sällheten och 
Fröjden dras generella slutsatser om vad hyresgäster i allmänhet tycker om dagens 
köksplanering, vad det finns för alternativa lösningar och vad de får för 
konsekvenser. Nedan presenterads de frågeställningar som redovisats i början av 
rapporten och som besvaras i analysen. 

 

• Utifrån fallstudien Kv. Sällheten och Fröjden vad anser hyresgästen om 
dagens köksplanering och vad har de för önskemål om förbättring? 

 

• Hur kan köksplanering i hyresrätter bli bättre för att uppnå hyresgästens 
önskemål och med vilka lösningar? 

 

• Vad får förändringarna för konsekvenser? 

 

Den första observationen som kan göras är att i regel är hyresgästerna nöjda med 
hur köksplaneringen ser ut idag. Detta är ett resultat av lång forskning och 
fallstudier som gjorts på köket under 1900-talet. Däremot är det tydligt att det 
finns några önskemål om hur köken skulle kunna bli bättre. 

 

 

4.1 Hyresgästers åsikter om dagens köksplanering 
 

4.1.1 Kökets betydelse och prioritering av funktioner 

Enligt arkitekt Per Nilsson har köket idag fått en viktigare roll i bostaden än 
tidigare och betraktas idag som en del av vardagsrummet. Hyresgäster tycker att 
köket är ett av det viktigaste rummet i lägenheten, en plats att umgås och en plats 
där mat bereds. Däremot är den generella hyresgästen inte villig att minska yta i 
vardagsrummet för att få större plats i köket till matplats.  

 

Den viktigaste egenskapen hos köket anses vara att det är lättskött och 
funktionellt. Det är också viktigt att köket har många funktioner och kan användas 
till olika ändamål. Minst prioriterat är att köket ska vara vackert och personligt. 
Däremot leder den nya trenden med öppen planlösning till att köket blir en del av 
vardagsrummet och bör utformas så att det passar in rent estetsikt.  
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När kökets olika funktioner sätts gentemot varandra är den generella åsikten att en 
stor arbetsyta/avlastningsyta är den viktigaste kvalitén. Två andra egenskaper som 
anses mycket viktiga är kökets storlek och utrymme för matplats samt kökets 
relation till andra rum. 

 

4.1.2 Kökets planlösning 

Kökets utformning i form av funktion och storlek har förändrats med de olika 
trenderna som funnit genom åren. Idag går trenden mot öppen planlösning mellan 
kök och vardagsrum. Öppen planslösning blev allt mer vanligt efter 1993 då nya 
BBR utkom som värnade för mer öppna rumsband. Fallstudien Kv. Sällheten och 
Fröjden bekräftar detta då ungefär tre fjärdedelar av köken har öppen planlösning. 
Undersökningen visar också att det fortfarande finns stor efterfrågan efter 
lägenheter med kök som går att stänga.  

 

Idag finns det många valmöjligheter och olika faktorer ligger som grund för 
spridningen på vad hyresgästerna efterfrågar. Två faktorer som påverkar är antalet 
boende och storleken på lägenhet. Hyresgäster som bor i mindre lägenheter är 
positivt inställda till en öppen planlösning medan hyresgäster i större lägenheter är 
mer negativa till öppen planlösning. Det beror främst på att en öppen planlösning 
öppnar upp lägenheten och skapar ett större rum. I en större lägenhet bor 
generellt fler personer och det är en kvalité att kunna stänga till och dela av. I 
mindre lägenheter anser hyresgästerna i regel att det är en kvalité med den stora 
ytan då det gör att lägenheten känns större.  

 

Slutsats kan dras att i mindre lägenheter är öppen planlösning det hyresgästen 
önskar men i större lägenheter vill hyresgästen kunna stänga till köket.  

 

4.1.3 Köksuppställning och skåpens funktion 

 

Ledstjärnan för köksplanering idag är svensk standard som bygger på många års 
forskning och fallstudier om hur köket ska utformas. Idag är svensk standard 
endast en rekommendation men ställs ofta som krav från beställaren vilket innebär 
att svensk standard i regel används och efterföljs. Enligt Per Nilsson och Peter 
Ewehag är svensk standard ett bra minimått och säkerställer bra standard på 
köket.  
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I Kv. Sällheten och Fröjden följer i regel alla kök svensk standard. Utredningen på 
kvarteret visar att hyresgästen är nöjda och svensk standard generellt är en bra 
riktmärke. Köksuppställningarna anses vara i rätt proportion till storleken på 
lägenheten i form av förvaring, kyl/frys och placering av funktioner. Däremot 
finns det två funktioner som efterfrågas. Den viktigaste funktionen är större 
arbetsyta/avlastningsyta. Den andra är behovet av ett skafferi då högskåp blir 
alltmer ovanligt, speciellt i mindre kök. 

 

Då arbetsyta/avlastningyta anses vara den allra viktigaste funktionen i köket är det 
viktigt att få fram en lösning på problemet. Avsaknandet av arbetsyta/ 
avlastninsyta hör ihop med att vi idag har fler och fler hushållsapparater i köket. 
Brist på naturlig plats för t.ex. mikrovågsugn leder till att den placeras på bänkytan 
som behövs som arbetyta. Det blir alltmer viktigt att det planeras in naturlig plats 
för hushållsapparaterna i planeringsskedet. Risken är annars att det stjäl yta från 
andra funktioner som egentligen är tillräckligt tilltagna. 

 

4.1.4 Estetik 

 

Enligt Jutta Jacobsson är estetik och stil väldigt svår att generalisera och det är 
även svårt att peka på vad som är trendigt idag. Hon menar att det främst beror på 
att folk har så olika stil och smak. Smak kan också variera i vilka delar av Sverige 
man är. I fallstudien berörs estetik i liten omfattning. Däremot framgår det i 
fallstudien att den generella uppfattningen hos hyresgäster idag är att köket främst 
ska vara funktionellt och lättskött. Att köket är personligt och vackert är mindre 
prioriterat. 

 

4.1.5 Komplement 

 

En av de komplement i köket som blir alltmer viktigt är eluttag. Även detta hör 
ihop med att vi använder alltfler hushållsapparater och att vi vill ha möjlighet att 
placera den där det passar. Fler eluttag vid köksuppställningen är efterfrågat. 
Däremot om det skulle finnas alternativa lösningar för var hushållsapparater 
kunde placeras skulle de inte behöva uppta arbetsyta och antalet eluttag minska.  

 

 

 

 



Analys 

65 
 

4.2 Förändringar på dagens köksplanering 
 

4.2.1 Naturlig plats för mikrovågsugn 

Som redan beskrivs är den viktigaste funktionen i ett kök en stor bänkyta. Det är 
även en av de funktioner som främst är kritiserade i dagens kök. En problematik i 
köket är att hushållsapparaterna tar plats på bänkytan och begränsar arbetsytan. 
Några vanliga hushållsapparater som tar plats på bänken är mikrovågsugn, 
kaffekokare och vattenkokare. Hyresgäster tycker generellt att mikrovågsugn är 
det största problemet. En kaffekokare och vattenkokare är mindre och lättare att 
placera. Bristen på avlasningsyta innebär nödvändigtvis inte att det finns en brist i 
svensk standard. Ett alternativ är att helt enkelt utöka köksuppställningen. 
Lösningen är inte alltid till en fördel då vi idag bygger små lägenheter och det är 
viktigt att köket inte tar för stor plats. Det är också en ekonomisk fråga. I detta 
arbete har det fokuserats på hyresrätter som har en pressad budget. En annan 
lösning är att skapa en naturlig plats för hushållsapparaterna.  

 

Enligt Jutta Jacobsson är idag en vanlig lösning att placera inbyggnadsugn och -
mikrovågsskåp högskåp. I mindre kök där det inte finns högskåp är en annan 
vanlig lösning att placera mikrovågsugn i överskåp enligt Ellika Lindau. Att placera 
en mikrovågsugn i ett överskåp stjäl förvaring och en lösning är att öka 
totalhöjden på köksuppställningen. Svensk standard rekommenderar inte att 
placera mikrovågsugn i överskåpet. Detta pågrund av att det medför en risk för 
brännskador, främst för barn. Därför föreslås att denna lösning endast används i 
kök som är 1-2 r.o.k då det mer sällan bor barn i små lägenheter. Kök som är 3 
r.o.k. och större bör ha ett högskåp där mikron kan placeras i och på det sättet 
placeras lägre.  

 

4.2.2 Ökade förvaringsmöjligheter 

 

Det andra önskemålet som framkom var behovet av ett skafferi. I Kv. Sällheten 
och Fröjden är ofta städskåpet placerat i köket. I större lägenheter skulle detta 
kunna bytas ut mot ett högskåp och städskåpet placeras i annat rum. Dock blir det 
alltmer ovanligt med högskåp i mindre lägenheter. I svensk standard reserveras en 
yta för komplettering av skåp, en yta som sällan finns i mindre lägenheter. 
Generellt önskar hyresgästen ett skafferi men är inte villig att offra yta av 
lägenheten till ett högskåp.  
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Dilemmat diskuterades med arkitekt Per Nilsson som ansåg att en lösning var att 
använda utdragbara lådor i underskåpen. Enligt honom ökar det 
förvaringsmöjligheterna med 40 % och behovet av högskåp minskar. En annan 
faktor som påverkar förvaringen är vilken storlek på enheter som väljs. Då 
hyresgäster är känsliga mot kostnadsökningar anser Ellika Lindau att det inte är 
nödvändigt att alla bänksskåp förses med lådor. Diskbänksskåpet är dyrt att få 
med lådor och bör behålla köksluckor. Det är bättre med färre stora enheter än 
många små mindre utrymme går till stommen i sig. Ett exempel på detta 
underskåpet med fem stycken lådor. Det blir alltmer vanligt att det väljs bort mot 
tre lådor.  Tre lådor istället för fem innebär större ytor där större enheter kan 
förvaras. Med fem lådor blir det flera små svårutnyttjade utrymmen. 

 

 

4.3 Konsekvenser som förändringar leder till 
 

Lösningarna som föreslås i rapporten för att tillfredställa kundens önskemål är 
naturlig plats för mikrovågsugn, utdragbara lådor i bänkskåp, högre totalhöjd på 
köksuppställningen, högskåp till lägenheter som är tre rum och kök eller större 
samt fler eluttag. Förändringarna skapar ökad förvaring, mer arbetsyta och mer 
valmöjlighet då det finns fler eluttag. Lösningarna skapar kvalitéer på köken men 
det är också viktigt att studera vad de får för konsekvenser. 

 

4.3.1 Avvikelser från svensk standard 

Vi har tidigare konstaterat att hyresgästen anser att svensk standard är en bra 
ledstjärna. De nya lösningarna som föreslagits avviker delvis från svensk standard 
vilket är intressant att studera. Lösningarna som är föreslagna är idag vanliga vilket 
tyder på att vi börjar gå ifrån svensk standard och dess rekommendationer. Är 
förändringarna befogade trots att de avviker från svensk standard? 

 

Enligt svensk standard ska mikrovågsugn inte placeras i underkant av ett väggskåp 
då det är för högt ur arbetsmiljö synpunkt. Risken ökar markant för barn att 
bränna sig då de inte når upp ordentligt. I rapporten har det också förslagit att 
mikrovågsugn kan placeras i högskåp. Även där är det viktigt att höjden ses över. 
Idag är en vanlig lösning att både mikrovågsugn och ugn placeras i ett högskåp 
och de får då samsas om ett mindre område där de egentligen bör placeras. 
Underkanten på ugnen bör inte placeras högre än 900 mm över golv för att 
minska risk för brännskador. 
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Om mikrovågsugnen placeras i väggskåp stjäl det förvaringsmöjligheter. Ett 
förslaget är att öka totalhöjden på köksuppställningen. Enligt svensk standard ska 
de föremål som används dagligen placeras mellan 400-1800 över golvet ur 
arbetsmiljösynpunkt. Det innebär att lösningen endast löser problematiken med 
minskad förvaring delvis. På de översta hyllorna bör endast de föremål som inte 
regelbundet används placeras. 

 

4.3.2 Fri yta 

I rapporten föreslås att i lägenheter som är tre rum och större förses med högskåp 
där mikrovågsugn placeras i. Detta innebär att den fria ytan i lägenheten blir 
mindre.  
 

4.3.3 Sämre funktion 

Väggskåp har ett djup på 312 mm vilket innebär att alla mikrovågsugnar inte 
kommer att passa. Det finns mikrovågsugnar från 320 mm djupa i olika fabrikat 
och prisklasser, vilket innebär ett överhäng på bara några millimeter. En 
diskussion har förts med kökskonsult Ellika Lindau och detta är idag en vanlig 
lösning.  Frågan är om hyresgästerna är villiga att köpa en ny mikrovågsugn när 
deras inte passar eller om funktionen inte kommer att användas. Däremot 
placering av mikrovågsugn i högskåp medför inga problem med djupet utan i 
princip alla mikrovågsugnar får plats. 

 

Ett förslag på bättre förvaring är utdragbara lådor i underskåp samt att det ska 
vara stora enheter. En frågeställning som då dyker upp är risken att de skulle bli 
tunga att dra ut när de är fullpackade. Då hyreslägenheter har många olika 
hyresgäster, unga som gamla, är detta en viktig aspekt att fundera över. Efter att 
ha diskuterat med kökskonsult Ellika Lindau, som dessutom pratat med 
Ballingslöv produktion, ska inte detta medföra problem för varken unga eller 
gamla. Bänkskåp som är 800mm breda skapar bättre förvaringsmöjligheter samt är 
billigare att köpa än flera små enheter. Vid produktion är det viktigt att vara 
medveten om att dessa paket är stora och tunga och detta måste tas hänsyn till ur 
arbetsmiljösynpunkt på byggarbetsplatsen.  
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4.3.4 Prisskillnad 

En annan konsekvens som uppstår då köket förändras är prisskillnad. För att 
kunna uppskatta prisskillnaden väljer jag att ta ett exempel från fallstudien Kv. 
Sällheten och Fröjden. Även den prisskillnaden är ungefärlig Kökskonsult Ellika 
Lindau på Ballingslöv har tagit fram den prisskillnad som varit om ett kök hade 
beställts. De presenteras nedan. Om dessa kök hade beställts från början hade 
prisskillnaden varit betydligt lägre då rabatterna varit högre. Det är också viktigt 
att vara medveten om att om de befintliga köken idag skulle göras om skulle priset 
vara högre än de pris som presenteras nedan. 

 

Lägenheten som presenteras nedan är 1 r o k och 36 kvm. Alternativ 1 redogör för 
hur köket ser ut idag. I alternativ 2 redovisar hur köket skulle kunna se ut med de 
nya lösningarna. Förändringarna är naturlig plats för mikrovågsugn, lådor i 
bänkskåp, högre totalhöjd och fler eluttag. Alternativ 2 innebör en kostnadsökning 
på 1 500 kr per kök plus moms. Då tillkommer också kostnad för fler eluttag, ca 
200-300 kr styck. 

 
Figur 24, 1 r.o.k., A-ritning  

 

 
Figur 25, Alternativ 1  Figur 26, Alternativ 2 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

Under tidens gång insåg jag att processen med planerandet av köken såg 
annorlunda ut gentemot vad jag hade förväntat mig. När arbetet startade trodde 
jag att arkitekterna hade mer inverkan i köksplaneringen än vad de egentligen 
hade. De följer svensk standard som är Botrygg Bygg AB:s standard och planerar 
samband mellan de olika rummen i lägenheten och planerar storleken på 
uppställning. Däremot själva uppställningen av köket ritas av en kökskonsult.  

 

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

I analys delen diskuterar jag vad hyresgäster i allmänhet tycker om dagens 
köksplanering och analysen bygger på den genomförda fallstudien Kv. Sällheten 
och Fröjden.  Som jag beskrev i början var jag tvungen att begränsa mig till en 
fallstudie för att utreda vad hyresgäster tycker. Det går att diskutera om det är 
tillräckligt för att dra generalisering över vad hyresgäster i allmänhet tycker. För att 
resultatet skulle få ett pålitligt resultat valdes ett stort projekt där möjligheten att få 
in många svar var stor.  

 

Resultatet på fallstudien bygger främst på enkätundersökningen. Enkäten delades 
ut till l72 hushåll och 86 stycken svarade vilket innebar en svarsfrekvensen 50 %. 
Vid enkätundersökningar är det viktigt att svarsfrekvensen är hög för att öka 
trovärdigheten. Jag anser att det är en hög svarsfrekvens då inte hyresgästerna 
erbjudits något för att deltaga. 

 

För att få fram generella önskemål från hyresgästerna har jag generaliserat svaren 
på enkäterna. Alla hyresgäster delar inte samma uppfattning om köket vilket gör 
att alla hyresgäster inte har framhållit de önskemål som jag har presenterat. Det är 
inte möjligt att presentera alla olika individers åsikter utan istället presentera vad 
majoriteten tycker.  

 

Sammanställningen av enkäten visade att svaren kunde vara motsägelsefulla. Då 
jag frågade om t.ex. antalet bänkskåp var tillräckligt svarade hyresgästen att det var 
tillräckligt många. Men då de fick möjlighet att kommentera uttryckte de sina 
önskemål om fler skåp. Genom detta drog jag slutsatsen att hyresgästen generellt 
var nöjd men när den fick möjlighet att önska så fanns det saker som kunde 
förbättras. 
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5.2 Metoddiskussion 
 

När jag började min datainsamling upplevde jag att det var svårt att hitta 
information om tidigare enkätundersökningar om köksplanering. Böckerna som 
fanns rörde främst forskning som lett fram till de olika normerna och kökets 
historia. 

 

Att använda sig av en enkätundersökning visade sig vara en svårighet i sig, något 
som min lärare informerade mig om vid starten av projektet. Svårigheten var 
främst att jag inte hade någon erfarenhet av att utforma enkäter. Detta tog jag 
hänsyn till men kom likväl fram till att en enkätundersökning var nödvändig i mitt 
examensarbete. Nu i efterhand finns det frågor i enkäten som jag idag hade valt att 
formulera om eller lagt till. En del frågor hade dessutom kunnat vara mer 
specifika.  

 

En fråga som jag hade formulerat om är fråga 21 som rör lådfront eller 
köksluckor. Många hyresgäster förstod inte frågan då den inte var tydlig. 
Dessutom berör frågan egentligen endast bänkskåp då det i väggskåp inte är 
aktuellt med annat än köksluckor. Fråga 29 skulle jag i efterhand ha preciserat som 
uttag för takbelysning och inte allmän belysning. Eluttag är inte berört i enkäten 
och är frågeställningar som jag valt att lägga till. Däremot kommenterar 
hyresgästerna om eluttagen i enkäten ändå. Jag har lärt mig mycket av processen 
med enkäter och anser fortfarande att det är en bra metod för min typ av 
examensarbete.  

 

En annan metod som jag använde mig av var intervjuer. Intervjuer genomfördes 
med två hyresgäster, ett arkitektkontor och en kökskonsult från Ballingslöv. Jag 
tycker det var en metod som passade till mitt examensarbete då ett resonemang 
kan föras. Jag har valt att göra intervjuer personligen då jag anser att det är lättare 
att föra bra resonemang istället för att föra resonemang på telefon. Den stora 
svårigheten med intervjuer är att man missar vissa aspekter i stunden. Därför har 
det varit mycket bra att jag efter intervju med kökskonsult Ellika Lindau dessutom 
har haft mail kontakt där resonemang om frågor som kommit upp har förts.  

 

Jag är medveten om att jag hade kunnat gå in djupare i de olika delarna av mitt 
examensarbete. Jag hade kunnat göra fler fallstudier, en mer omfattande enkät, fler 
intervjuer med hyresgäster och expertis inom ämnet, men jag har begränsat mig till 
den arbetsbörda ett 15 hp examensarbete innebär. 
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5.3 Slutsatser  
 

Under arbetet med mitt examensarbete har jag fått möjlighet att fördjupa mig i 
köksplanering. Det har varit intressant då jag i min utbildning inte har haft 
möjligheten av fördjupa mig i ämnet. Jag har lärt mig mycket om hur 
köksplaneringen har förändrats med tiden och varför den svenska standarden ser 
ut som den gör idag. Jag har fört resonemang med kunniga personer i ämnet och 
lärt mig mycket. 

 

Den stora anledningen till varför jag gjort detta är att jag vill trycka på var de 
kritiska punkterna finns i köksplanering. Resultatet som jag tagit fram anser jag 
kommer att kunna bidra med underlag i projekteringsprocessen. I resultatet 
presenteras vad hyresgäster idag prioriterar och är intressant inte bara för Botrygg 
utan för alla personer i projekteringsprocessen.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 Följebrev 
 

8.2 Bilaga 2 Enkät 
 



Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Till dig/er som bor i en nybyggd lägenhet av Botrygg Bygg AB 

 

 

Vad tycker du/ni om ditt/ert kök i form av planlösning, utformning och funktion?  

 

Så kan frågorna sammanfattas i denna undersökning. Samma formulär har skickats till alla 

hyresgäster i Kv. Sällheten och Fröjden. Undersökningen ingår i mitt examensarbete på uppdrag av 

Botrygg Bygg AB. I examensarbetet ska hyresgästernas åsikter om köken undersökas. 

 

För att göra det möjligt för mig att dra slutsatser utifrån svaren behöver jag veta lite om dig/er och 

ditt/ert hushåll. Då köken ser olika ut i lägenheterna kommer jag be dig/er att fylla i 

lägenhetsnummer. De kommer att användas i analys av planlösningen och kommer inte 

sammanställas på sådant sätt att identiteten röjs. 

 

Att medverka i undersökningen är frivilligt men högt deltagande är av stort värde för resultatet. 

Därför är det önskvärt att du eller någon i hushållet noggrant svarar på frågorna. Använd det 

frankerade kuvertet och returnera ert svar senast 2011-03-21 till Botrygg Bygg AB, Box 335, 581 03 

Linköping. Ring mig om du/ni skulle vilja veta mer. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Karolina Odén  

    

 

Student vid Tekniska Högskolan i Jönköping   

Tel. 0708 975970     
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Tack på förhand för att du/ni deltar i undersökningen. 

 

Nedan följer 32 frågor rörande ditt/ert hushåll och kök. Till varje fråga finns det utrymme för 

kommentarer till frågan och svaren. I slutet av enkäten finns ett större utrymme för kommentarer. 

 

 

Uppgifter om bostaden och hushållet 
 

 
1. Vilket lägenhetsnummer har din/er bostad? 

 

 

 

 
2. Hur stor är bostaden? 

 
1 rok 2 rok  3 rok 4 rok 5 rok 

 

 
 

3. Vem eller vilka bor i bostaden? 

 

Födelseår Man/Pojke 
 
Kvinna/Flicka 

      

      
      
      

      
 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Planlösning 
 

4. Kan köket stängas av (med dörrar) från vardagsrummet och hallen?  

  

Ja   

Nej 

 

Om Ja, skulle du/ni föredra ett kök med öppen planlösning mot vardagsrummet?  Nej           Ja 

Om Nej, skulle du/ni föredra ett kök med möjlighet att stänga?   Nej  Ja 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Finns det utrymme för matplats i köket?  

  

Ja  

Nej  

 

Om Ja, hur många platser?         Nej  Ja 

Om Nej, skulle du/ni föredra ett mindre vardagsrum till fördel för större kök?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Finns det balkong i anslutning till köket? 

 

Bostaden saknar balkong 

Ja  

Nej  

 

Om Ja, skulle du/ni föredra balkong i anslutning till annat rum?          Nej           Ja 

Om Nej, skulle du/ni föredra balkong i anslutning till köket?          Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Funktion 

 
7. Vilken typ av kök har bostaden? 

 

L- format 

U- format 

Rakt 

 

Vilken typ av kök föredrar du/ni?........................................................................................................... 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Är köket utrustat med städskåp? 

 

Ja   

Nej 

 

Om Ja, föredrar du/ni att städskåpet var placerat i ett annat rum?  Nej           Ja 

Om Nej, föredrar du/ni ett städskåp i köket?  Nej  Ja 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Är kyl/frys placerade i anslutning till resterande köksutrustning? 

 

Ja             

Nej 

 

Om ja, föredrar du/ni att Kyl/Frys inte var placerad i anslutning till kökskåpen?   Nej  Ja 

Om nej, föredrar du/ni att Kyl/Frys var placerade i anslutning till kökskåpen?  Nej  Ja 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Hur hög är kylen? 

 

80-90 cm   

150-190 cm 

   

Om 80-90 cm, föredrar du/ni 150-190 cm? 

Om 150-190 cm, föredrar du/ni 80-90 cm? 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Hur hög är frysen? 

 

80-90 cm   

150-190 cm 

   

Om 80-90 cm,  föredrar du/ni 150-190 cm? 

Om 150-190 cm, föredrar du/ni 80-90 cm? 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Åt vilket håll öppnas kyl? 

 

Mot frys    

Mot avställningsyta / arbetsyta 

Mot dörr/vägg 

   

 

Åt vilket håll föredrar du/ni att kyl öppnas?..................................................................................... 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Åt vilket håll öppnas frys? 

 

Mot kyl   

Mot avställningsyta / arbetsyta 

Mot dörr/vägg 

   

 

Åt vilket håll föredrar du/ni att frys öppnas?..................................................................................... 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Finns det bänkyta i anslutning till diskbänk och spis? 

 

Ja 

Nej 

 

Om ja, är bänkytan tillräckligt stor?  Nej  Ja 

   

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

15. Finns det bänkyta i anslutning till kyl/frys? 

 

Ja 

Nej 

 

Om ja, föredra du/ni mer bänkyta i anslutning till resterande köksutrustning?  Nej  Ja 

Om nej, föredrar du/ni bänkyta i anslutning till kyl/frys  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Bilaga 2 

 

6 

 

16. Var bör den största bänkytan vara placerad? 

 

Anslutning till spis 

Anslutning till diskbänk 

Anslutning till kyl/frys 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

17. Har bostaden diskmaskin? 

 

Ja   

Nej 

 
Om ja, är den placerad rätt?  Nej  Ja 

Om nej, är du/ni beredd att betala mer hyra för en diskmaskin?  Nej   Ja 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
18. Finns det en naturlig plats för mikrovågsugn? 

 

Nej  

Ja 

 

Om ja, är platsen placerad rätt?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Bilaga 2 

 

7 

 

19. Finns det en naturlig plats för kaffekokare/vattenkokare? 

 

Nej  

Ja 

 

Om ja, är platsen placerad rätt?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Är köksfläkten placerad rätt? 

 

Nej     

Ja   

 

Om nej, var bör den vara placerad?.................................................................................................  

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Skåpens funktion 

 
21. Är köket utrustat med köksluckor eller lådfront med utdragbar inredning? 

 

Köksluckor   

Lådfront  

 

Om köksluckor, föredrar du/ni lådfront?   Nej  Ja 

Om lådfront, föredrar du/ni köksluckor?   Nej        Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
22. Är köksskåpen inredda med sopsortering? 

 

Ja   

Nej  

 

Om ja, är platsen önskvärd för annat?  Nej  Ja 

Om nej, är det att föredra?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Vilket utförande har köksluckorna? 

 

Ek 

Vita 

 

Om ek, föredrar du/ni vita?  Nej  Ja 

Om vita, föredrar du/ni ek?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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24. Är köket utrustat med högskåp? 

 

Ja   

Nej               

 

Om ja, är antalet högskåp tillräckligt? 

Om nej, föredrar du/ni ett högskåp? 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

25. Är köket utrustat med bänkskåp? 

 

Ja   

Nej             

 

Om ja, är antalet bänkskåp tillräckligt?   

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

26. Är köket utrustat med överskåp? 

 

Ja   

Nej   

 

Om ja, är antalet överskåp tilläckligt?             

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Övrigt 
 

27. Vad har köket för golvbeläggning? 

 

Träparkett 

Plastmatta 

 

Om träparkett, föredrar du/ni plastmatta?  Nej  Ja 

Om plastmatta, föredrar du/ni träparkett?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

28. Är köket utrustat med arbetsbelysning? 

 

Nej  

Ja 

 

Om ja, är den placerad rätt?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

29. Är köket utrustat med allmän belysning? 

 

Nej  

Ja 

 

Om ja, är den placerad rätt?  Nej  Ja 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Köket som helhet 

 
30. Vad betyder köket för dig/er? (Några påståenden som vi önskar att du tar ställning till) 

 

   Instämmer Instämmer Instämmer 

   HELT DELVIS  INTE ALLS 

 

a) För mig/oss är köket ett rum där mat förbereds,  

 det används i arbetarsyfte. 

 

b) För mig/oss är köket det viktigaste rummet 

i bostaden. 

 

c) För mig/oss är köket den främsta platsen för 

umgänge i bostaden. 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

31. Vad är viktigast med köket? (Rangordna påståendena med 1,2,3) 

1 = viktigast 2=näst viktigast 3=minst viktigast 

 

Köket ska vara vackert och personligt, ett rum jag/vi är stolt(a) över. 

 

Köket ska vara funktionellt och lättskött. 

 

Köket ska kunna användas till olika saker – matlagning, umgänge eller arbete. 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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32. Vilka kvalitéer är viktigast hos köket? (Rangordna påståendena med 1,2,3,4,5,6) 

1 = viktigast  6=minst viktigast 

 
Köket ska ha en stor arbetsyta/avlastningyta. 

 

Köket ska ha en naturlig plats för mikrovågsugn/kaffekokare/vattenkokare. 

 

Kökets relation gentemot andra rum (öppen planlösning eller kök med dörrar). 

 

Kökets storlek och utrymme för matplats. 

 

Storlek Kyl/Frys. 

 

Kökets belysning. 

 

 

Skriv gärna en kommentar…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Härmed är enkäten färdig. Lämna gärna ytterligare kommentarer i raderna nedanför. 

 

Återigen ett stort tack för att du/ni deltagit i enkäten! 

 

 

 

 

 

Kommentarer………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


