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Abstract 

We have studied for a bachelor´s degree in Product Development with Furniture 
Design. During our last term we completed a course corresponding to 15 credits. 
We contacted a kitchen design company called Canadaköket which gave us an 
assignment to develop an idea of a kitchen twenty years ahead in time. The 
questions we have worked with to fulfill the purpose of this degree project are the 
following: 
 

1. What are the current kitchen trends and how do we use our kitchens 

today? 

2. What functions and possible applications do we need to consider when 

creating a vision of a future kitchen design? 

 
The kitchen has always been in the heart of people’s homes. Nowadays there are 
more materials to choose from when designing a kitchen and people prefer eco-
friendly materials. A mobile kitchen module concept has been generated in this 
project to target a wide range of people so that they can refurnish their own 
kitchen according to their personal taste. Our unique and innovative design 
concept enables them to hide all their kitchen appliances when not in use. The 
design idea is based on our research and responds to a variety of wishes for 
practical solutions. 
 
For the best outcome of this degree project and to facilitate good collaboration in 
the group we have worked with different methods and design templates. Our 
research has given us knowledge of kitchen usage and the different functions and 
therefore it has been possible for us to develop an idea of a future kitchen. The 
design idea was illustrated in 3D Studio Max, a computer software that helps to 
give a good understanding of the materials and final design. Photography-like 
images were created in different kitchen environments.  
 
Trends continuously change and therefore it is not easy to create a vision of the 
future, but the purpose of this degree project is fulfilled.  
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Sammanfattning 

Vi är en grupp om tre studenter som tidigare läst utbildningen produktutveckling 
med möbeldesign. Vår utbildning har avslutats genom att läsa ett 
kandidatpåbyggnadsår inom teknikens tillämpning på Tekniska högskolan i 
Jönköping. Examensarbetet som rapporteras här har utförts i samarbete med 
företaget Canadaköket och omfattar 15 högskolepoäng. Uppdraget har varit att ta 
fram ett designförslag till ett framtida kök. Syftet med examensarbete är att förstå 
hur ett kök kan komma att se ut om 20 år. Arbetet har brutits ner till följande 
frågeställningar: 
 

1. Hur ser kökstrenderna och användningen av köket ut idag?  

2. Vilka funktioner och användningsområden bör vi ta hänsyn till efter 

utförda undersökningar för att kunna utforma vårt designförslag av det 

framtida köket? 

Köket har alltid varit hemmets hjärta. I dagsläget finns fler material att välja på vad 
gäller utformning av köksinredning och dagens människor föredrar miljövänliga 
material. Ett flyttbart modulkök har skapats för att passa en bred målgrupp så att 
var individ kan inreda sitt eget kök efter önskemål och arbetsvanor. Vårt 
designförslag är unikt samt nytänkande och innebär att alla funktioner kan döljas 
när köket inte används. Utformningen av köket har fastställts efter utförda 
undersökningar och motsvarar efterfrågade praktiska lösningar och uttryckta 
önskemål. 
 
För bästa resultat i vårt examensarbete och för att nå ett bra samarbete har 
gruppen arbetat med olika metoder samt designverktyg. Undersökningar som 
utförts har gett oss mer kunskap om kökets användning och funktioner vilket har 
gjort det möjligt för oss att ta fram ett framtida designförslag. Vårt slutresultat har 
visualiserats med hjälp av programmet 3D Studio Max och skapar en konkret 
förståelse för de olika köksmodulerna som ingår i vårt förslag samt de materialval 
som ingår i vårt utförande. Fotorealistiska bilder har tagits fram av olika 
köksmiljöer  
 
Att förutsäga hur framtiden kan se ut är svårt då trender ständigt förändras, men 
syftet med arbetet är uppfyllt. 
 

 
Nyckelord 

Modulkök  Framtidens kök 

Funktionsanalys  Produktutveckling 

Kökets utveckling  Köksdesign   
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1 Inledning 
Vi är en projektgrupp om tre studenter, som har studerat kandidatpåbyggnadsåret 
inom teknikens tillämpning på Tekniska högskola i Jönköping. Vi har tidigare 
studerat produktutveckling med inriktning mot möbeldesign, som är en tvåårig 
högskoleutbildning. Under den sista terminen har vi utför vårt examensarbete som 
omfattar 15 högskolepoäng. Vi har i samband med vårt examensarbete varit i 
kontakt med Patrick Beining, VD på företaget Canadaköket. Canadaköket är ett 
företag som ingår i koncernen Nordic Kitchen Group och har sitt showroom i 
Göteborg. Det är även där Beining har sin bas. Canadaköket har varit vår 
uppdragsgivare under examensarbetet.  
 
Nordic Kitchen Group är en kökskoncern som har stort fokus på design, 
marknadsföring och att producera högkvalitativa kök och förvaringslösningar till 
den nordiska marknaden. Företaget vänder sig till användare som söker exklusiva 
kök med perfektion och känsla. Tillverkningen sker i Tibro, Västra Götalands län. 
År 2011 blev Patrik Beining VD på företaget och fick då i uppgift att skapa en 
förändring som skulle komma att öka försäljningen. Beining menar att för att 
överleva måste man våga satsa och förnya sina idéer eller produkter allt eftersom 
tiden går och världen förändras. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vårt uppdrag har varit att ta fram ett framtida konceptkök helt utan krav eller 
begränsningar. Projektet blickar långt fram i tiden då företaget strävar efter nya 
trender, innovationer och lösningar för att behålla eller stärka sin position som 
köksproducent på marknaden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet har varit att förstå hur ett framtida kök skulle kunna se ut om 
20 år. För att få en bättre inblick i hur köksbranschen fungerar har vi undersökt 
kökstrender och användning av köket. Det designförslag vi tog fram skulle vara 
nytänkande och användarvänligt. 
 
Arbetet har brutits ner till följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser kökstrenderna och användningen av köket ut idag?  

 

2. Vilka funktioner och användningsområden bör vi ta hänsyn till utifrån 

utförda undersökningar för att utforma ett konsekvent designförslag till det 

framtida köket? 
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1.3 Mål 
Målet med projektet var att ta fram ett designförslag på ett kökskoncept, 20 år 
fram i tiden. Designförslaget skulle skilja sig ifrån det klassiska och traditionella 
köket och projektet har utförts utan krav på utformning och materialval från vår 
uppdragsgivare.  

Vårt resultat ska presenteras med fotorealistiska bilder.  

1.4 Avgränsningar 
När vi tog fram vårt designförslag till det framtida köket valde gruppen att utesluta 
delar som konstruktionslösningar. Vi har utvecklat ett kök baserat på resultat av 
utförda undersökningar för att ge uppdragsgivaren en bild av hur det framtida 
köket skulle kunna se ut. Alla vitvaror i vårt förslag är handplockade från befintligt 
produktsortiment hos köksproducenter därför kommer inte nya vitvaror att tas 
fram. Designförslaget är inte anpassat för handikappade, då detta skulle kräva 
genomtänkta konstruktionslösningar och anpassningar för helt andra behov än 
vad vi undersökt.  
 

1.5 Disposition 
Innehållet i denna rapport presenteras på följande sätt. I kapitel 2 introduceras den 
teoretiska grunden för vårt examensarbete och projektgruppens valda 
metodteorier. Vidare in i kapitel 3 förklaras vilka metoder som används och här 
visas även gruppens valda designprocess. Undersökningens resultat och analys 
redogörs i kapitel 4 där tas även slutsatser av frågeställningarna upp. I kapitel 5, 
som är uppsatsens sista kapitel sammanförs gruppens diskussioner och slutsatser 
angående projektets resultat och valda metoder. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de teorier som använts under gruppens studier och 
designprocess.  
 

2.1 Metodteori 

I detta avsnitt beskrivs metoder som att utföra intervju, observation, 
funktionsanalys, kravspecifikation och designbrief.  

2.1.1 Att utföra en intervju 

För att utveckla en ny och relativt okänd kunskap är det nödvändigt med 
explorativa problemställningar under en intervju. Genom problemställningar kan 
teorier om fenomenet utvecklas, uppsättning av hypoteser prövas eller konkret 
förstå innehållet i fenomenet.  
En individualistisk ansats används då enskilda personer är den viktigaste 
datakällan av vad de säger eller hur de tolkar och lägger mening i ett speciellt 
fenomen. Då man söker förståelse för hur ett fenomen uppfattas eller att man 
utgår från ett problem gör man en hermeneutik metod.  
Data som samlas in från intervjuer är från den primära källan med syfte att bilda 
analysunderlag i en intervju. Genom intervjuer och data man får från den primära 
källan är man öppen för det oväntade och går in på djupet i det man söker, man är 
uppmärksam på kontextuella aspekter och vill få fram olika nyanser. [3] 
 
När man sitter ansikte mot ansikte med den personen man intervjuar uppfattar 
man lättare svar samt att man kan ”se” på personen om man kan ta frågan djupare 
från ett svar eller om personen känner sig besvärad och inte vill tala mer om 
ämnet. Vid telefonkontakt kan risken vara att intervjuaren går över gränsen och 
intervjuobjektet sluter sig och man mister viktig information. Ansiktsuttryck och 
kroppsspråk ger en tydligare bild av den data man samlar in genom att man ser 
personen. Kvaliteten på data blir också bättre vid ett personligt möte. Genom en 
strukturerad intervju med förbestämda frågor sätter enskilda aspekter i fokus men 
ändå hålls i en hög grad av öppenhet. Den bör inte vara så strukturerad att den 
består av en redan förbestämd rad med frågor med fasta svarsalternativ. [3] 
 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det viktigt att tänka på hur 
samtalet formas av de deltagande parterna. Klädsel, användning av kroppsspråk 
och hur man talar påverkar samtalet. Om intervjuaren verkar oengagerad eller är 
för framfusig kan detta påverka data som samlas in. [3] 

2.1.2 Att utföra en observation 

Observationer utförs i ”naturlig miljö”, det är en datainsamlingsmetod som bygger 
på att man studerar vad som händer i en grupp, en organisation eller ett samhälle. 
Observationer lämpar sig när man vill registrera samspelet mellan vad brukarna 
gör (beteende) och säger och sammanhanget då de gör och säger det. Antingen 
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noterar undersökaren vad som händer med sina egna ord eller används ett 
förberett formulär. Denna typ av metod har även en begränsning, man ser bara 
vad brukarna gör, alltså uppfattas inte den subjektiva upplevelsen eller tycket. Det 
är alltså svårt att säga om personen är nöjd eller missnöjd av vad sitt beteende i 
händelsen. I regel kombineras därför både observation med någon form av 
intervju. [3] 
 
Att utföra en öppen observation menas att brukarna är medvetna om att man 
observerar dem. Det är många som föredrar att man gör en så kallad dold 
observation eftersom brukaren då inte kan ändra sitt beteende i utförandet och 
har inget skäl att uppträda onormalt. Från forskningsetiskt krav med insamling av 
data under en observation bör detta ske när undersökningsobjektet har gett sitt 
medtycke. Öppenhet och frivillighet är därför något som bör eftersträvas och 
idealt som en observations metod. [3] 
 
För att inte påverka resultatet allt för mycket är det en fördel att den som 
observerar agerar icke deltagande, utan håller sig mer på en distans till de som 
observeras.  
Att observera i naturlig miljö innebär att den som observerar befinner sig i den 
plats där en händelse äger rum. Den tidpunkt som väljs för en observation får 
antagligen stora konsekvenser för vad som händer och vad vi får se. Det är därför 
viktigt att man planerar in rätt tidpunkt för att få en tillräckligt bra grund till sitt 
resultat. Beroende på vad man vill ha svar på kan speciella tidpunkter medvetet 
väljas ut av observatören. Läggs det mer tid på en observation blir informationen 
därmed mer tillförlitlig. [3] 

2.1.3 Designbrief  

En designbrief är ett verktyg som tydliggör vilken typ av produkt som skall skapas, 
den innehåller en beskrivning av den verbala och visuella briefen. Jens Bernsen 
från Dansk Design Centers tidsskrifter visar en modell för hur en verbal brief skall 
utformats. Den visuella briefen görs vanligen av designern som besvarar 
beställarens verbala krav av utformning. Det är viktigt att man diskuterar briefen i 
ett tidigt skede om förändringar skall göras och tydligöra varför. [1] 
Den verbala briefen skall: 
 

 Beskriva vad den nya produkten vill vara. 

 Beskriva produktens huvudfunktion. 

 Beskriva hur den blivande brukaren kommer att se den nya produkten. 

 Beskriva vem den blivande brukaren är. 

 Beskriva produktens specifika syfte. 

 Beskriva hur produkten speglar företagets image. 

 Beskriva om den blivande produkten kommer att ingå i ett befintligt eller 

nytt produktsystem. 

 Identifiera den tekniska kvaliteten av produkten. 
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 Skapa en god “story telling” som förknippas med produkten. 

 Skapa en produkten med kvalitetskänsla och unikitet. [1] 

2.1.4 Funktionsanalys 

När man skall utforma en produkt gäller det att fundera över varför produkten 
behövs, vilket som skall vara produktens huvudsakliga syfte och funktion. Därför 
skapas en funktionsanalys. Analysen resulterar i en lista av funktioner som skall 
ingå i ett produktförslag. Man listar först alla tänkbara funktioner och graderar 
dem sedan efter vilken betydelse dem har. Graderingen fungerar så att man 
markerar varje funktion med bokstäverna H, N, Ö och T, där H står för 
huvudfunktion, N för nödvändig funktion, Ö för önskvärd funktion och T för 
tveksam funktion. När funktionerna är graderade är det lättare att skapa 
produkten. [5] 
 
För att komma fram till vilken som är produktens huvudfunktion måste man se 
till att funktionen skall bidra till produktens syfte. De funktioner som samverkar 
till att det skapas högre funktion hos produkten kallas för delfunktioner. Om en 
delfunktion tar bort uppfylls inte heller de högre funktionerna som får produkten 
att fungera. Det finns även något som kallas för stödfunktioner, de används för att 
stödja överordnade funktioner men är inte nödvändiga funktioner. Till 
stödfunktionerna räknas även normer och säkerhetskrav, då de kan vara 
nödvändiga av andra själ. Funktioner är ett stort och brett begrepp och beskriver 
alla de krav eller egenskaper som skall ingå i produkten. Beskrivningar av 
funktionerna bildar grunden för funktionsanalysen.[5] 
 

Funktionsträd 

Utan en huvudfunktion kan man inte uppfylla de övriga funktionerna. Alla 
funktioner tillsammans bildar en hierarki som brukar illustreras med en 
trädstruktur. Arbetar man i funktionsträdet i riktning mot huvudfunktionen får 
man svar på frågan ”varför?” och rör man sig från huvudfunktionen och i riktning 
mot delfunktioner och stödfunktioner får man svar på frågan ”Hur?”. Placeringen 
av de olika funktionerna i trädet visar tydligt vilka funktioner som behöver lösas, 
då de andra funktionerna kan vara beroende av att en annan funktion fungerar. [5] 

Delfunktionerna visas med heldragna linjer och stödfunktioner visas med 
sträckande linjer. Funktionsträdet visar tydliga samband mellan de olika 
funktionerna, hur de samverkar och vilket syfte de har. Se figur 1. [5] 
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2.1.5 Kravspecifikation 

Vilka krav finns att ta hänsyn till när framtagningen av en ny produkt skall ske? 
Under en uppstart av ett projekt undersöker man förutsättningar och 
målsättningar för den planerade produkten. Utgångspunkten är affärsmöjligheten 
och att definiera vilka krav som skall uppfyllas. Hur ser kundbehovet och 
målgruppen ut och hur skall man skilja sig från konkurrenternas produkter, 
funktioner, formspråk och ergonomi? Att ta hänsyn till tillverkning och material är 
också aspekter som bör diskuteras, kanske är det så att produkten låses vid en 
befintlig maskinpark vad gäller produktion. Att gå igenom produktens olika faser i 
livscykeln är också viktigt. Vad skall produkten klara av och vad används den till? 
Kan man se några problem eller risker med produkten? Alla dessa synpunkter 
behöver struktureras så att man lättare kan få en överblick av vad som skall ingå. 
[5] 
 

Designkravspecifikation 

Designkravspecifikationen används både som mål för designarbetet och som facit 
vid utvärderingen av produkten, alltså både riktlinjer och kvalitetskontroll. 
Funktionsanalysen är ett bra kompletteringsdokument och utgångspunkt till 
kravspecifikationen. Det man bör tänka på är att inte precisera funktionskraven så 
de blir för snäva, för då finns det risk att utrymmet begränsas för att finna 
lösningar. Däremot kan kravspecifikationen justeras allt eftersom idéalternativen 
gallras och lösningen börjar ta form. Detta justeringstillfälle sker när konceptet för 
produkten är valt. Kravspecifikationen kan sedan övergå till en 
produktspecifikation som är ett hjälpmedel att reglera tillverkningen vid 
produktion. [5] 

 

 

Stödfunktion Delfunktion B 

Delfunktion A 

Hur? 

Varför? Huvudfunktion 

Figur 1, Funktionsträd 
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3 Metod 
För att skapa en uppfattning om hur projektgruppen skulle gå till väga vad gällde 
utformningen av köket, behövdes det hjälp av andra brukare och dess åsikter. Med 
hjälp av intervjuer fick vi reda på hur branschfolket inom köksbranschen trodde 
att köket skulle se ut i framtiden. Vilka behov av funktioner brukaren önskar och 
ifall det skulle gå att gå ifrån det traditionella köket gällande utformningen. 
Gruppen har även frågat privatpersoner hur de tror att köket kommer att se ut i 
framtiden och vad de har för idéer och tankar själva. Vi har även valt ut tre olika 
målgrupper som har observerats vid användning av köket. Målgrupperna valdes 
medvetet med en bredd och vi tog kontakt med bekanta, vänner och familj som 
ställde upp på att medverka under våra observationer. 
 

3.1 Branschbesök och intervjuer 
Vi har kontaktat och besökt branschfolk på olika köksföretag i Jönköping 
eftersom de har kunskap och erfarenhet inom de frågor vi undersökt. Detta har 
gjorts för att se om de har idéer och åsikter gällande framtiden, vilka förändringar 
de tror kommer ske om 20 år, samt hur användningen av köket kan komma att 
förändras. Vi har också frågat 20 privatpersoner om hur det tror att det framtida 
köket kan komma att se ut, även vad de har för behov och synpunkter. Vi har tagit 
reda på hur de upplever köket och om dem saknar något specifikt i dagens kök. 
 
Ett dokument med intervjufrågor har tagits fram för en bred målgrupp och sedan 
utfördes intervjuer för att få in så många olika synvinklar som möjligt på de frågor 
projektgruppen ville få besvarade. 
 

3.2 Fallstudie med öppna observationer 
Fallstudier av tre olika familjer har utförts. De tre familjerna representerar våra 
valda målgrupper. Observationer har utförts i deras hem och berör bland annat 
användningen av köket samt personers rörelsemönster under tillagningen av en 
måltid. Fall 1 består av en barnfamilj, vilket traditionellt identifieras som en 
kärnfamilj. De är fem personer, varav två vuxna och tre barn. Fall 2 består av en 
man och en kvinna i 50 års ålder och fall 3 består av en man och en kvinna i 25 års 
ålder. De ovan beskrivna målgrupperna har valts för att få olika perspektiv på 
användningen av köket men också för att de tre målgrupperna är de vanligaste 
målgrupperna som bygger eller köper hus och därmed köper ett nytt kök. Genom 
att välja tre helt olika målgrupper i olika stadier i livet har likheter och olikheter 
kunnat skiljas på ett enkelt sätt efter de utförda observationerna.  
 
I samband med att observationerna utfördes ställdes även samtliga frågor till de 
medverkande: 
 

 Hur många spisplattor använder du/ni vanligen under en matlagning? 

 Hur många gånger brygger du/ni kaffe per dag? 
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 Under vilka måltider använder du/ni ugnen? 

 När och till vad använder du/ni mikron? 

Samtliga frågor ställdes för att kunna avgöra om de berörda funktionerna var 
nödvändiga eller ej samt vad de medverkande hade för synpunkter på 
funktionerna. 
 

3.3 Litteratur- och webbsökning 
Sökningar har gjorts efter data om hur köket är utformat och vilka funktioner som 
ingår. Olika typer av köksinformation har inhämtats och har tillfört viktig 
information till vår studie, frågeställningar och designförslag. 
 

3.4 Metoder för designprocessen 
Nedan presenteras alla de steg och tillvägagångssätt som projektgruppen arbetat 
med under designprocessen i framtagningen av designförslaget till det framtida 
köket.  

3.4.1 Designbrief 

Designbriefen har hjälpt oss att fastställa vad projektet inneburit. Detta hjälpmedel 
har skapat en kort beskrivning av vad det varit för produkt som skulle 
åstadkommas. Designbriefen togs fram inom projektgruppen för att skapa en 
gemensam bild av vad projektet skulle innebära. Dokumentet kan även användas 
för att kommunicera med uppdragsgivaren så att alla parter är införstådda i vad 
projektet går ut på och att alla strävar efter samma mål. 

3.4.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen är ett dokument som tagits fram inom projektgruppen för att 
fastställa alla de funktioner och önskemål som ingår i designförslaget. I 
dokumentet har funktioner och önskemål från samtliga målgrupper samlats, 
tillsammans med egna tolkningar. Funktionsanalysen har hjälpt oss att gradera de 
olika funktionerna som varit nödvändiga eller mindre viktiga vid utformningen av 
det kök vi tagit fram.  

3.4.3 Designkravspecifikation 

En egen designkravspecifikation togs fram inom projektgruppen då 
uppdragsgivaren inte hade några krav. Designkravspecifikationen har grundats på 
insamlad data från utförda intervjuer och observationer. Dokumentet har hjälpt 
oss att skapa ett grundkoncept till det designförslag vi tagit fram. 
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3.4.4 Visualisering genom fotorealistiska bilder 

Med hjälp av programmet 3D Studio Max har vi skapat köksinredningen i olika 
3D vyer, som ger en bra förståelse för hur formen och materialen kommer att se 
ut i verkligheten. Fotorealistiska miljöbilder/produktbilder på slutresultatet har 
också tagits fram med hjälp av detta program. De framtagna bilderna används som 
presentationsunderlag för vår uppdragsgivare och vid slutpresentationen av vårt 
examensarbete. 
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4 Resultat och analys 
I denna del kommer vi att besvara samtliga frågeställningar och redogöra för hur 
vårt designförslag tagit form baserat på utförda intervjuer och observationer samt 
insamlad data från litteratur. Det färdiga resultatet visas genom miljöbilder 
framtagna i programmet 3D Studio Max. 

4.1.1 Användning och trender i köket 

2000-talets första decennium 
Under denna tid ville brukaren sätta sin egen prägel på och skapa ett personligt 
uttryck i köket. Kakel ersattes med nya material som till exempel plexiglas, som 
tillät transparens vilket gjorde det möjligt att sätta in en fondtapet i stället för 
kakel. Köket är fortfarande en samlingsplats både till vardags och till fest men har 
fått en mer öppen planlösning än tidigare då kök och vardagsrum slagits ihop. Det 
blev då lättare att umgås samtidigt som maten lagades. En annan trend som slog 
igenom var det minimalistiska och högblanka luckor var vanligt, då gärna i vitt 
eller svart utförande. Luckorna var oftast släta och utan handtag. Bänkskivan 
skulle vara av laminat och köket skulle gå helt i vitt och svart. [2] 
 
Köksön blev en trend och var en viktig del i utformningen av köken. Ön skulle stå 
fritt utan överskåp. Rostfritt stål i både kyl och frys var en annan trend som slog 
igenom under denna tid. [2] 
 
Förvaring av redskap och andra kökstillbehör var en viktig aspekt under första 
decenniet av 2000-talet. Praktisk förvaring gjorde det möjligt att utesluta onödiga 
moment under arbetet i köket. Det personliga köket blev allt mer viktigt då 
brukaren satte sin egen prägel på stil och utformning. Köket och inredningen 
blandades med både nytt och gammalt. En annan trend som var populär var att 
utforma köket i lantlig stil. Luckorna skulle vara vita med gammaldags handtag 
(likt handtagen på en gammal köpmannadisk), vitt kakel och bänkskiva av trä. [2] 
 
År 2012 
Köket är fortfarande hemmets hjärta där alla i familjen samlas och umgås. [4]  
 
I dagens läge har lantköket vuxit till en stor trend där man har försökt att 
återuppta det gamla genom moderna funktioner. Köket är ett uttryck för våra 
drömmar och idag skall det finnas en balans mellan funktion och det estetiska. 
Trenderna pekar främst mot ljusa kök med detaljer i färg så som textilier, möbler 
och annan inredning. Köken marknadsförs idag som möjliga att göra mer 
personliga och möjliga för kunden att sätta samman så att han/hon kan skapa sin 
egen stil. Industristilen är en nyhet som uppkommit på marknaden med ruffa 
material så som mässing, betong och andra material med synligt slitage.   
Miljömedvetenheten är stor idag och att bygga ett kök med miljövänliga material 
är vanligt. Genom att handla på secondhand kan brukaren visa sin 
miljömedvetenhet och detta är en stor trend just nu. Tekniken utvecklas ständigt 
och har blivit en större del av köket och det är vanligt att man integrerar vitvaror i 
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köksinredningen. Samtidigt har köksmaskiner utvecklats och designats för att 
synas och stå framme som inredningsdetaljer. 
 

4.2 Funktioner och användningsområden  
Med hjälp av sammanställd data från både privatpersoner och branschfolk samt 
insamlad data från de tre utförda observationerna kunde en funktionsanalys 
skapas. Sammanställningen gav projektgruppen en bra uppfattning om vad som 
skulle ingå i designförslaget. 

4.2.1 Sammanställning av intervjuer med branschfolk 

Intervjuer med branschfolk har skett på fem ledande köksföretag där gruppen 
besökt respektive butik. De företag som medverkat har varit; Ballingslöv, 
Kvänum, Myresjökök, IKEA och HTH. 
 
Företagens bild av utveckling och trender  
Under de senaste åren har trenderna inom köksbranschen förändrats en hel del 
men i en lagom takt så att brukaren känt sig mottaglig för förändringen. Köken 
har blivit mer strikta i sin utformning då det skapats ett formspråk som är stilrent 
och enkelt. Mycket fokus ligger på att köket skall vara funktionellt och att allt skall 
vara lättåtkomligt.  
 
Restauranger har inspirerat till stora kök, där utrymmet planerats så att det får rum 
med alla de köksmaskiner som idag ses som måsten. Många nya material är 
framtagna för att tåla det slitage som köket utsetts för. Brukaren har även blivit 
mer miljömedveten och vill därför källsortera sina sopor, vilket medfört en 
utveckling för just källsorteringssystem i köket.  
 
Alla som äger köksutrymme att klämma in en köksö skapar inte bara extra 
arbetsyta eller förvaringsutrymme utan också en plats att umgås runt 
matlagningen. Köket har blivit mer uppmärksammat och är idag en lika stor del av 
hemmet som vilket annat rum. Att skapa ett personligt uttryck har blivit mer 
vanligt då köket utformas i hemmet. Design i köket har blivit mer vanligt och man 
kan se det i allt från köksluckor, till fläktkåpor och utförandet av kakel, väggar och 
möbler. Detta har skett i takt med att brukaren har blivit mer trend och 
designmedveten.  
 
När det gäller material, har det dykt upp många nya utföranden. Trä har tidigare 
varit det ledande materialet, men har under de senare åren blivit utbytt mot 
högblanka material, gärna då i vita utföranden som ger en känsla av ljust och 
fräscht. Handtagen på luckor och lådor har försvunnit allt mer och ersatts med 
dolda lösningar som till exempel frästa spår direkt i luckan eller lådan men även 
”push to open” funktion. Det har även blivit vanligt att ersätta luckor med lådor.  
 
Brukaren vill att köksköpet skall vara en investering och att det skall hålla med 
tiden. Därför har köken blivit mer kundanpassade vid beställning för att ge 
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kunderna en produkt som de blir tillfredställda med. Eftersom köket är central 
plats i hemmet att umgås i har det blivit vanligare att köket byggs samman med 
vardagsrummet och skapar en öppen planlösning. Det öppna rummet gör det 
lättare att umgås i samspel med att det lagas mat. 
 
Framtidens matlagning 
Vad gäller matlagningen och hur brukaren kommer att äta om 20 år är det väldigt 
delade meningar om. Några tror att brukaren kommer besöka restauranger mer 
och att köket kommer användas mer som en designutsmyckning i hemmet. Någon 
annan har lagt märke till att produktionen av färdig mikromat ökar och tror att 
detta kommer vara mer vanligt om 20 år. Några andra tror att ekologisk mat 
kommer bli mer populärt, då brukaren vill visa sin medvetenhet till den inte alltid 
sunda framställningen av livsmedel. Köken utvecklas också för att vara rationella, 
detta för att underlätta användningen vid arbete, vilket visar att man satsar på 
hemmalagad mat. Någon av dem tror inte att matlagningen kommer att förändras 
så mycket, snarare att brukaren kanske till och med kommer att laga mer mat i 
hemmet. Vilka kläder du bär och vad du väljer att äta talar om vem du är som 
person och vilken livsstil du valt att leva. 
 
”Slow cooking” är ett nytt begrepp och ångugnen kommer finna en större plats i 
hemmen som tillåter matlagning som tar till vara på alla näringsämnen som är bra 
för brukaren.  
 
Företagens uppfattning om framtida kökstrender 
Gällande utformningen av köket i framtiden, i fråga om material, färger och 
funktioner kommer köket att präglas av tekniska lösningar. Köket kommer bestå 
av rena ytor där mycket av funktionerna kommer att integreras i inredningen. 
Köket kommer att få ett helt nytt uttryck, där det inte skall se ut som ett kök. 
Förvaringen kommer att utökas i form av skåp hela vägen upp till taket och 
jalusier kommer att synas mer, då det är ett anpassningsbart material.  
 
Kubiska former och lekfulla tillbehör är också något som kommer synas mer i 
utformningen av köket framöver. De tror även att köket kommer att förändras så 
att det går att möblera efter önskemål i framtiden. Köket kommer att fungera mer 
som möbler med funktioner som lätt går att anpassa eller förändra för att skapa 
nya kombinationer av grupperingar eller möbleringar. Färger och mönster är också 
något som kommer bli vanligare då även detta ger en möjlighet att skapa lekfulla 
personliga men även unika lösningar för användaren. Kökets yta kommer att 
maximeras och ta till vara på varje litet utrymme för eventuell förvaring eller 
funktion.  
 
Något som utvecklas allt mer är diskmaskinen där användaren ofta vill integrera 
två stycken maskiner i sin köksinredning. Det kan då vara smutsig disk i den ena 
maskinen samtidigt som man kan förvara ren disk i den andra. Alla vitvaror 
utvecklas i en hastig takt, där tekniken präglar utformningen och dess funktioner. 
Kaffemaskinen blir vanligare att integrera i köksinredningen. Denna produkt har 
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skapats för att stanna och utvecklas. Produkterna berikas med olika mervärden, 
detta har en betydande roll då köparen gör sitt val av produkt och tillverkare. 
 
Betong är ett material som kan komma att utvecklas i framtiden. Om det går att 
finna en lösning på en bra ytbehandling skulle det i så fall bli en konkurrent till 
den dyra och svårbearbetade stenen, som idag används som bänkskiva. De 
naturliga materialen kommer att hålla i sig, då de är hållbara och slitstarka. Nya 
material utvecklas ständigt och om 20 år finns det säkert många andra valbara 
alternativ.  
 
Brukarens reaktion på en total förändring 
Brukarens syn på en total förändring skulle vara en aning reserverad. De olika 
generationerna är olika mottagliga för förändringar. Vissa skulle behöva längre tid 
att bearbeta de nya lösningarna. Om man skall etablera ett helt nytt koncept kräver 
det tid att tillåta brukaren att successivt ta till sig informationen, smälta intrycket 
och sedan känna nyfikenhet att prova. Det är alltid lättare att etablera nya idéer i 
större städer, då brukaren ofta vågar mer när det gäller förändring. Den yngre 
generationen är mer öppen för förändring, då de brukarna är uppväxta i en miljö 
med en ständig teknisk utveckling och ett mer ”extremt” formspråk. Det 
traditionella och klassiska köket kan inte bytas ut mot något helt nytt och 
exceptionellt. Detta måste i så fall ske stegvis så att användaren hinner vänja sig 
vid förändringen och förnya sina vanor och rutiner i en takt som känns behaglig. 
Uppkommer det en ny trend är det vanligt att köparen avvaktar och väntar tills 
trenden fått genomslag innan de ger sig på att prova själva. 
 
Öppen planlösning 
Den öppna planlösningen mellan vardagsrum och kök kommer eventuellt att hålla 
i sig då det ger en mer öppen, rymlig och luftig känsla. Det är även de två centrala 
rummen för umgänge. Några av branschfolken tror dock att köket kommer att 
skiljas av från vardagsrummet i framtiden. Nackdelen med ett öppet kök är att 
gäster ser hur stökigt det kan vara med disk eller liknande. Har man ett öppet kök 
krävs det bättre renhållning, då det sitter samman med det rummet man umgås i. 
Det har dock utvecklats bättre ventilationssystem som har möjliggjort en socialare 
köksmiljö utan att matoset sprids i hemmet.  
 
Förvaring av köksredskap 
Vad gäller förvaring av köksredskap och köksmaskiner tror de att köken kommer 
att fortsätta utvecklas för praktiska lösningar, då den svenska marknaden är känd 
för detta. Kunderna väljer vanligast dolda förvaringslösningar, men kan också ha 
en önskan om vitrinskåp för att visa upp sitt finporslin. Stängda ytor, så som skåp 
och lådor underlättar städningen. 
 
Utvecklingen av vitvaror 
När det gäller vitvarorna i framtidens kök tror branschfolket att integrerat 
kommer att vara vanligast, då oftast köksmaskiner och vitvaror byggs samman 
med inredningen. Inbyggd spishäll integrerat i bänkskivan kommer att bli mer 
vanligt och ångugnen kommer att ersätta den vanliga ugnen. Mikron kommer 
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förmodligen att försvinna som en valbar integrerad del, då ångugnen klarar även 
de funktionerna. De tror dock att mikron som produkt kommer att finnas kvar, 
men då som en separat och fristående maskin. Kaffemaskinen finns idag som ett 
integrerat val, men är väldigt dyr och därför väljer köparen bort denna funktion. 
Branschfolket tror att om 20 år kommer priserna att gå ner och därför kommer 
det bli vanligare att köparen väljer till denna funktion. Samtidigt som 
kaffebryggaren försvinner från diskbänken vilket ger extra arbetsyta.  
 
Vinkylen är också en produkt som många skulle vilja ha, men har ett högt pris i 
dagsläget. Troligtvis kommer denna maskin också att sjunka i kostnad med åren. 
En annan maskin som är helt ny på marknaden är glassmaskinen som är 
integrerad i frysen, vilket är en spännande funktion som kanske har en kommande 
möjlighet på framtidens marknad.  
 
Köksfläkten är under ständig utveckling där förbättringar eftersträvas för att göra 
kolfilter bättre. En strävan är att genom rätt teknisk lösning behålla värmen från 
matlagningen och ta till vara på den istället för att försvinna ut ur hemmet. 
 
För att se intervjufrågorna som ställdes till branschfolket, se bifogad bilaga 1. 

4.2.2 Sammanställning av intervjuer med privatpersoner 

Gruppen har intervjuat 20 personer för att få fler perspektiv av kökets användning 
och tänkbara funktioner. De brukarna som har intervjuats var i olika situationer 
vad gäller köket. Några av dem är husägare, vissa har precis renoverat sitt kök och 
andra bor i dagsläget i hyresrätt. Personerna som medverkat var i åldrarna 20-60. 

Ett diagram har tagits fram för att lättare visa kökets frekventa användning av 
matlagningar per vecka. Diagrammet nedan är skapat efter de svar som 
personerna visat efter att de tagit del av intervjun. Intervjun är utförd i 12 olika 
hushåll. Se resultat i figur 2. 

 

Figur 2, Antal matlagningar i veckan per hushåll 
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De flesta personer som intervjuats lagar mat i hemmet, men de går gärna ut och 
äter ca 1-2 gånger i veckan. De matlagningar som räknats in i figur 2, har enbart 
omfattat luncher och middagar. 

 
Köksinredningen 
Det som många saknar i sitt kök i dagsläget är större arbetsytor, det tycker även de 
personer som har större kök i sina hem. Något annat som saknas är en större 
arbetsyta för bakning. I dagens läge använder man sig av fler köksartiklar, därför 
är förvaring väldigt viktig. Oftast önskas mer förvaringsmöjligheter i köket. Andra 
saker som stekhäll, fritös, ångugn, större spis och mikro är saknade funktioner i 
vissa av hemmen. Tankarna kring framtidens kök var breda och några av 
personerna kom att tänka på funktioner som en yoghurtmaskin eller att placera en 
golvbrunn i köket med en snyggt monterad vattenslang för snabb avspolning vid 
rengöring. Kyl och frys önskades i stora utföranden, gärna från golv till tak med 
många inbyggda funktioner och mervärden som skänker en känsla av kvalitet.  

Användningen av köket 
I dagsläget används köket till så mycket mer än bara matlagning och bak, det är 
också en social plats där umgänge sker. Det spelas spel, läses läxor, arbete utförs 
och pyssel blir skapat i detta rum. Det är också vanligt att strykning av tvätt sker i 
köket, då tvättstugans utrymme inte alltid tillåter detta moment.  

Förvaringslösningar 
Eftersom köket är en social punkt i hemmet föredrar de flesta att all förvaring 
skall vara skymd. Vackra ting får dock gärna synas, de visas då vanligast i 
vitrinskåp eller på någon enstaka öppen hylla. Ett fåtal personer förvarar även 
några av sina tillhörigheter synliga på diskbänken, både för att visa upp dem men 
också för att det skall vara lättåtkomligt. Andra saker som gärna får stå framme är 
vattenkokaren och kaffebryggaren, då dem används flitigt. Ur ett ergonomiskt 
perspektiv är det viktigt att de tyngsta sakerna står längst ned i köksinredningen 
och gärna då i utdragslådor för att underlätta åtkomsten. Genom att dölja 
köksmaskiner och köksredskap i köket motverkar detta flott och 
smutsansamlingar i samband med matlagningen. Köket blir då mer hygieniskt och 
lättare att hålla rent.  

Drömkökets utformning 
De främsta önskningarna var att köket skall vara lättstädat i sin utformning med 
stora arbetsytor och äga många förvaringsmöjligheter. Material som marmor eller 
sten i bänkskivor kom på tal, då de tål avlastning av varma grytor och kastruller 
men även andra hårda material som trä var att föredra. Naturliga material i 
bänkskivor stod högt på önskelistan. För att underlätta vid matlagningen vill de 
gärna ha vattenåtkomst nära till hands, antingen intill spisen eller att det finns vid 
flera arbetsstationer i köket.  
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När det gäller städningen av köket vill de gärna ha lättstädade luckor. Helst vill 
man ha ett kök som är självstädande, i alla fall en självrengörande diskmaskin och 
ugn. De önskar ett stort och rymligt rum med mycket plats vid köksbordet. De vill 
även att det skall finnas plats för en möblerad loungeplats intill köksdelen, där de 
kan sitta ner och koppla av efter en god middag. Till denna loungeplats får det 
gärna placeras en kamin för att skänka en extra mysfaktor. Stora fönster som 
släpper in mycket ljus är också en önskan i köket, gärna i från golv till tak. Andra 
önskningar som framträdde under intervjuerna var funktioner som; 
milkshakemaskin, touchknappar på köksmaskiner och vitvaror, integrerad stereo 
och högtalare, att maten lagar sig själv och att det finns godis ingjutet i en 
genomskinlig köksbänk. 

Det fanns ytterligare önskemål som stor kyl/frys, ”walk-in pantry”, köksö, gasspis 
med sex brännare och ugn, stekbord samt skåp i form av jalusier för att dölja 
köksmaskiner. Produkter som är brandsäkra med automatisk avstängning är en 
önskning. Köket får gärna ha klinkergolv och ljusa färger.  

För att se intervjufrågorna som ställdes till privatpersonerna, se bifogad bilaga 2. 

4.2.3 Analys av intervjuer med branschfolk och privatpersoner 

I detta avsnitt har projektgruppen valt att sammanställa alla de önskemål som 
samlats in efter utförda intervjuer. Önskningarna har hjälpt oss att skapa och 
utforma designförslaget av det framtida konceptköket. Önskningarna har delats in 
i olika kategorier enligt nedan:  

Planlösning 

• Stort kök. 

• Rymligt och luftigt. 

• Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 

• Gärna loungedel med öppen spis i samband med kök och matplats. 

Köksinredning 

• Formspråk som är stilrent och enkelt. 

• Funktionellt och lättåtkomligt. 

• Köksön ger extra arbetsyta och förvaringsmöjligheter. 

• Handtag på luckor och lådor har försvunnit och det är vanligt att ersätta 

skåp med lådor. 

• Rationella kök underlättar användningen. 

• Rena ytor där funktioner kommer att integreras i inredningen. 

• Köket kommer att få ett helt nytt uttryck där det inte skall se ut som ett 

kök. 

• Skåp hela vägen upp till tak. 

• Köket kommer att gå att möbleras efter önskemål. Likt möbler som går att 

flytta runt och skapar nya sammansättningar eller grupperingar. 
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• Dolda förvaringslösningar är vanligast idag, men det brukar finnas en 

önskan om att få några enstaka vitrinskåp för att visa upp vackra ting. 

• Större arbetsytor. 

• Mer förvaring till alla köksmaskiner. 

• Gärna utdragslådor i underskåp för lättare åtkomst vid förvaring av tyngre 

köksmaskiner eller redskap. 

• Lättstädade ytor. 

• Miljömedvetenhet har medfört källsorteringssystem i köken. 

Funktioner 

• Ångugnen har en stor roll på marknaden och tillåter matlagning som tar till 

vara på alla näringsämnen. 

• Det framtida köket kommer att präglas av tekniska lösningar. 

• Diskmaskinen och kaffemaskinen utvecklas för att stanna. 

• Det kommer bli vanligare att integrera vitvaror i köksinredningen i 

framtiden. 

• Större arbetsyta och detta särskildt för bakning. 

• Integrerad spishäll i bänkskivan kommer att bli vanligare. 

• Mikron kommer förmodligen att försvinna som ett integrerat tillval då 

ångugnen kommer att ha en mer betydande roll i köket. 

• Kaffemaskinen och vinkylen kommer sjunka i pris och kommer att vara 

självklara vitvaror integrerade i köket. 

• En integrerad glassmaskin i sammanstrålning med frysen kan komma att 

bli en framtida köksprodukt. 

• Funktioner som önskas är; stekhäll, stekbord, fritös, ångugn, större spis, 

gasspis, mikro, yoghurtmaskin, golvbrunn med tillhörande slang för 

avspolning, stor kyl/frys i storlek från golv till tak, milkshakemaskin, 

touchknappar på köksmaskiner och vitvaror, integrerad stereo med 

tillhörande högtalare, ”walk-in pantry”, köksö samt jalusier för att dölja 

större köksmaskiner. 

• Nära till vattenåtkomst, gärna vid mer än en arbetsstation. 

Färger och material 

• Jalusier kommer bli mer vanligt då det är ett material som är 

anpassningsbart. 

• Färger och mönster blir mer vanligare i köksinredning. 

• Betong är ett material som kan komma att utvecklas i framtiden och bli en 

konkurrent till stenen som idag används som bänkskiva. 

• De naturliga materialen kommer att finnas kvar i framtiden då de är 

hållbara och slittåliga. 

• Naturliga material som marmor och sten i bänkskivan skapar en bra 

avlastningsyta för varma kastruller och grytor. 
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Övrigt 

• Köket är hemmets centrala punkt, det är där man umgås. 

• Mångfaldet av kökstillbehör ger brukaren en möjlighet att skapa ett 

personligt uttryck. 

• Kundanpassade kök skall hålla med tiden och vara en investering för 

köparen. 

• Lekfulla tillbehör. 

• Det traditionella köket kan inte bytas ut mot något helt nytt och 

exceptionellt, brukaren behöver tid att ta till sig en förändring. 

• Nya utvecklade ventilationssystem har möjliggjort en socialare köksmiljö 

utan att matoset sprids i hemmet. 

• Köksfläkten är under ständig utveckling, där man arbetar för att göra 

kolfilter bättre. En strävan är att genom rätt teknisk lösning behålla värmen 

från matlagningen och återanvända den. 

4.2.4 Sammanställning av utförda observationer 

Observationer har utförts i tre olika hem för att kunna se likheter och skillnader av 
användningen och rörelsemönster vid arbetet i köket. Nedan presenteras de 
resultat som tagits fram. 
 

Fall 1 - Barnfamilj, två vuxna och tre barn som bor i hyresrätt. 
Denna observation utfördes under en middag. De flesta råvarorna till 
matlagningen var redan framplockade ur kyl/frys och skafferi, men några varor 
hämtades även under tiden som maten lagades. Det fanns en radio placerad i 
köksfönstret, som sattes igång precis innan matlagningen startade. Arbetsytan 
mellan diskho och spis användes flitigt och det syntes tydligt att detta var 
utgångsläget i det rörelsemönster som växte fram under observationen.  

Då arbetsytan låg mitt emellan de arbetsmomen som användes mest, vilket var 
spis/ugn och diskho, så var det enkelt för användaren att bara sträcka sig mellan 
spisen och vattnet då arbetsytan enbart var 500mm bred. Arbetsytan som 
användes var ganska liten, men ändå tillräcklig då den hade en genomtänkt 
placering. Placeringen av ytan gjorde det möjligt att nå de olika momenten bredvid 
när de hade sådan närhet till varandra, vilket också medförde att personen inte 
behövde förflytta sig. 

Redskap plockades fram vid olika tillfällen från lådor och skåp, men allt fanns i 
närhet till utgångsläget där personen stod och lagade maten. Personen fick några 
gånger gå ifrån utgångsläget och vända sig om till andra sidan av köket för att 
hämta saker i skafferiet. Det mesta av arbetet utfördes på en och samma sida, då 
kyl/frys, spis, arbetsyta, vatten och diskmaskin var placerade där. Ett undantag var 
då saker hämtades i skafferiet och när kaffebryggaren sattes igång. Porslin och glas 
stod placerat i överskåpen ovanför diskho och diskmaskin, då diskmaskinen var 
placerad i anslutning för i och urplockning, vilket gav ett bra arbetsflöde vid detta 
arbetsmoment.  
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Köket är i sig ganska litet, men det är planerat efter användning och 
arbetsmoment på den ytan som finns tillgänglig.  

Ett av barnen var med under tiden som maten lagades i köket. En pojke på två år 
som skulle vara med och ”hjälpa till” och titta vad mamman gjorde. Efter en stund 
tröttnade tvååringen och började leka med vattnet i diskhon. Pojken rörde sig 
flitigt i köket och öppnade/stängde lådor och skåp vilket distraherade mamman 
emellanåt. Vid några tillfällen sprang pojken ut rummet och mamman var tvungen 
att gå efter och titta vad han gjorde. Detta berörde hur lång tid det tog att laga 
maten, men hade ingen större betydelse för hur köket användes.  

När maten började bli färdig dukades det fram porslin, glas och bestick och maten 
ställdes sedan på bordet. 

Personen som lagade maten brukar oftast använda 3-4 stycken plattor på spisen, 
men önskade att det fanns fler än 4, då matlagningen ibland skulle kräva fler 
plattor än vad som redan fanns. Kylen öppnades vid ett flertal tillfällen men var 
placerad i närhet till spis och arbetsyta vilket medförde ett smidigt flöde i arbetet. 
Vattnet användes väldigt flitigt och det underlättade även att denna funktion var 
placerad i närhet till de övriga momenten som användes mest.  

Kaffebryggaren var en av de maskiner som användes sällan, vanligen använder de 
inte sin kaffebryggare på vardagarna. På helgerna bryggdes kaffe i snitt två gånger 
per dag. Figur 3 visar rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 1. 

 
 

 

Fall 2 – Man och kvinna i 50 års ålder som bor i villa. 
Denna observation utfördes under tillagningen av en middag. Paret är i 50 års 
ålder och det märktes tydligt att de var mycket vana i köket och att de lagar 
mycket mat själva. Detta visade sig tydligt i planeringen av matlagningen. 
Matlagningen utfördes stegvis, då de gjorde ett arbetsmoment i taget. Exempel på 
detta var att de började att göra en sallad, tog fram alla tillbehör som behövdes 
och utförde detta moment. När sedan salladen var färdig städade de undan och 
började på nästa moment i matlagningsprocessen och så fortsatte det så.  

Figur 3, Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 1. 
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Förhållandet mellan skåpen användes på ett praktiskt sätt och dem var placerade 
på ett användarvänligt vis i sin utformning. Luckor öppnades flitigt på ett flertal 
ställen i köket för att hämta skålar och andra tillbehör till matlagningen. 
Besticklådan öppnades även den vid ett flertal gånger för att hämta skedar för att 
provsmaka maten. Disk och skräp städades bort kontinuerligt. Det moment som 
användes mest var vattnet men även sopor och skräp slängdes kontinuerligt allt 
eftersom det behövdes plockas bort från arbetsytan. Kylskåpet öppnades några 
gånger, genom att ta fram råvaror och produkter inför varje moment under 
matlagningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan ställdes om hur många spisplattor som oftast användes under 
matlagningen och de svarade då, oftast tre spisplattor är igång samtidigt. Frågan 
ställdes också om hur många gånger kaffebryggaren användes per dag. Det var 
oftast så att de bryggde en kanna på morgonen och en på kvällen, alltså två gånger 
per dag. Kaffebryggaren är en av de köksmaskiner som de valt att stå synligt och 
lättillgängligt på en av arbetsytorna i köket. Figur 4 visar rörelsemönstret vid 
arbete i köket hos fall 2. 

Köket som observerades har en stor arbetsyta som används väl. Över 
arbetsbänken finns skåp till förvaring där de har porslin, glas och uppläggningsfat. 
På samma sida finns även en diskho. Över diskhon har de vitrinluckor där de 
förvarar finglas. Mittemot diskhon har de en köksö där är även spishällen 
placerad. I ön finns det även förvaring för grytor och skålar. Kyl, frys, mikro, ugn 
och skafferi finns samlade på den andra sidan av köket. Samtliga funktioner är 
placerade i högskåp. 
 

Figur 4, Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 2. 
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Fall 3 – Man och kvinna i 20 års ålder som bor i villa. 
Observationer är utförda vid två olika tillfällen, både under matlagningen vid en 
lunch och en middag. I detta hem tillagas det middag varje dag och då utförs 
arbetet oftast tillsammans av paret. På vardagarna lagas det oftast mat i den 
mängden att det finns över till lunchen dagen efter, på så vis kan de värma färdiga 
portioner vid lunchtillfället nästa dag.  

Observation av en lunch 
Färdiglagad mat tas fram ur kylen från gårdagen. Tallrikar plockades fram från 
överskåpen där allt porslin fanns förvarat och maten värmdes i mikron. Dricksglas 
togs fram samtidigt. En sallad gjordes också som tillbehör till måltiden och lades 
direkt på tallrikarna. Råvarorna togs ut ur kylskåpet samtidigt som maten. Paret 
delade upp arbetet, då en av dem värmde maten samtidigt som den andra 
personen skar sallad. Skåpet där soporna var placerade öppnas en gång för att 
slänga matavfall. 
 
Kaffebryggaren sattes igång efter maten och kaffet var färdigbryggt i lagom tid till 
disken var färdigdiskad och undanplockad. I vanliga fall används kaffebryggaren 
mins två gånger om dagen under vardagarna i detta hushåll, men på helgerna 
kunde det bli att den används mellan 3-4 gånger per dag. Mikron är en annan 
funktion som används ofta, generellt vid alla måltider, som frukost, lunch och 
middag. Oftast sker dock användningen av denna köksmaskin flitigast under 
lunchtid, då maten oftast är färdiglagad och behöver värmas. 
 
Observation av en middag 
I detta kök fanns det arbetsbänkar mitt emot varandra och gott om arbetsyta. 
Detta gjorde det möjligt för paret att arbeta i köket samtidigt utan att gå in i 
varandra eller vara i vägen för den andra personens sysslor. Under den ena 
arbetsbänken fanns ett tomt utrymme som användes till placering av kattskålar 
och pappersinsamling. Stekpannor och grytor som används finns nära till hands 
intill spisen/ugnen. I underskåpet intill spisen fanns förvaring av skålar och 
plastburkar. Arbetsbänken mellan diskhon och spisen var av rostfritt stål och 
används oftast som avlastningsyta för varma grytor, tallrikar och glas.  
 

Middagen är oftast en redan 
planerad måltid och alla råvaror 
plockas fram samtidigt innan maten 
börjar lagas. Vattnet används 
betydligt fler gånger under denna 
måltid än vid lunchen, då grönsaker 
sköljdes och vatten fylldes på i 
grytor samt att de tvättade av sina 
händer. Sophinken togs ut ur 
underskåpet för att smidigare kunna 
städa av arbetsytan från matavfall. 
Under denna matlagning användes 
två stycken plattor på spisen.  
 

Figur 5, Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 3. 
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Rörelsemönstret i figur 5 visar enbart rörelserna från observationen av middagen.  
Med hjälp av resultatet av de tre utförda observationerna kan en bra utformning 
av köket tillämpats som passar alla de tre utvalda fallen. 

4.2.5 Analys av utförda observationer: 

Likheter som observerats 
Observationerna som utförts i de tre hushållen med olika fall visar tydliga 
samband vid arbete och rörelsemönster i köket. De arbetsmoment som användes 
mest vid arbetet i köket var arbetsytan, diskhon, och spisen. Vilket har haft en 
nära placering i alla planritningar av de kök som besökts. Vattenåtkomsten vid 
diskhon var det moment som upprepades mest och det hade en betydande roll att 
diskhon låg i nära anslutning till både arbetsytan och spisen. 

Arbetsytan har varit utgångspunkten vid alla tre observationerna, men ytan har 
varit av olika storlek i de tre köken, detta har dock inte påverkat arbetet utan 
snarare planeringen av matberedningen. I alla kök fanns möjlighet till arbetsyta på 
mer än ett ställe, men det var bara en plats som användes. På den andra ytan stod 
det istället hushållsmaskiner, som till exempel kaffebryggare, mikro eller 
vattenkokare. Detta medförde mindre plats att arbeta på därför valdes ytan bort. 
En gemensam sak för de tre köken är att det finns en liten arbetsbänk i närhet till 
kyl/frys, där matvarorna ställs när dem plockas in eller ut.  

Soporna i respektive kök var placerade under diskhon och skåpsluckorna till detta 
utrymme öppnades flitigt under matlagningsprocessen.  

I samtliga kök är porslin och glas placerade över diskho och diskmaskin för att 
underlätta åtkomst vid i och urplockning av disk. 
 

Olikheter som observerats 
Kaffemaskinen används inte lika ofta i de olika hushållen. Barnfamiljen använde 
den endast under helger, medan de andra två målgrupperna använde den 2-3 
gånger per dag. Barnfamiljen hävdar att kaffemaskinen tar onödigt utrymme på 
arbetsytan när den inte används, men samtidigt finns det inget annat utrymme att 
förvara denna på. I två av köken var ugnen placerad under spisen, medan det 
tredje köket hade ugnen placerad i ett högre läge, vilket underlättade ergonomin 
vid användningen. 

 

4.3 Designprocess och grundkoncept av designförslag 
För att fastställa alla önskemål från inhämtad data från intervjuer och 
observationer har det skapats en designbrief, funktionsanalys samt en egen 
designkravspecifikation. Designbriefen har utformat en beskrivning av vad det 
varit för produkt som åstadkommits. Funktionsanalysen har hjälpt oss 
sammanställa de funktioner som ingår i vårt designförslag, men har även graderat 
dem efter hur viktiga samt mindre viktiga dem varit att ta hänsyn till. Detta har 
hjälpt gruppen att utforma köksförslaget. Designkravspecifikationen har samlat 
alla de krav och önskemål som ingår i förslaget. 
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4.3.1 Framtagen designbrief  

Designbriefen lyder: 
Konceptet som skall tas fram kommer att vara ett designförslag till ett framtida 
kök. Observera att designförslaget bara gäller exteriör, alltså inga 
konstruktionslösningar.  
 
Designförslagets skall skapa en harmonisk och välkomnande känsla för brukaren, 
där det också skall tillämpas praktiska lösningar för bästa användningsmöjlighet. 
Designförslaget skall ge brukaren en effektiv arbetsplats samtidigt som det ska 
skapa en möjlighet för brukaren att umgås runt matlagningen, då köket är 
hemmets medelpunkt och sociala plats. Vår målgrupp är bred och riktar sig till alla 
som är användare av kök.  
Designförslaget skall upplevas som en praktiskt, modern och nytänkande lösning 
till ett framtida kökskoncept. Eftersom konceptet är ett försök till nytänkande, 
kommer det därför inte knytas till ett redan befintligt produktsortiment. 

4.3.2 Framtagen funktionsanalys 

Genom gruppens framtagna funktionsanalys kan ett designförslag till ett framtida 
kök tillämpas. Se vår funktionsanalys nedan. 
 
Datum: 2012-04-03 
Projekt: Kitchen to go 
 
H= Huvudfunktion N= Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion T= 
Tveksam Funktion 
 

 
 
 
Egenskaper 

 
Fall 1, 
Barnfamilj 
Grad 

 
Fall 2, 
Medelålders par 
Grad 
 

 
Fall 3, 
Yngre par 
Grad 

 
 
 
Begränsningar 

Äga förvaringsmöjlighet H H H  

Äga öppen förvaring T Ö Ö  

Tillåta Slitage N N N  

Äga 
kombinationsmöjlighet 

N N N I form av flera skåp, lådor 
eller luckor. 

Uttrycka lekfullhet Ö Ö Ö I form och färg 

Inneha Nyhetsvärde N Ö N  

Äga Miljötänk Ö Ö Ö  

Äga Enkelhet N N N Vid användning 

Väcka uppmärksamhet N T N  

Äga Stabilitet N N N I materialval 

Tillåta Olika Färgval Ö Ö Ö  
Äga hållbarhet N N N  
Tillåta rengöring N N N  
Passa alla användare N N N Utformning och funktion 
Inneha marknadsbehov Ö Ö Ö  
Tillåta teknisk utrustning N N N  
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Åga Unikitet N N N  
Medge kvalitetskänsla N N N  
Tillåta plats för vitvaror N N N  
Tilltala ögat N N N  
Tillåta fristående 
placering 

Ö Ö Ö  

Tillåta matlagning N N N  
Medge säkerhet N N N Inga vassa kanter, för att 

minimera personskador 
Minimera komponenter Ö Ö Ö  
Äga Ergonomi N N N  
Säregen Form Ö Ö Ö  
Minimera 
smutsansamling 

Ö Ö Ö  

Tillåta bakbord Ö Ö Ö  
Äga arbetsyta N N N  
Äga sittyta N Ö Ö  
Medge avlastningsyta N N N  
Tillåta möblering Ö Ö Ö  
Äga estetik N N N Vid utformning och design 
Tillåta reparation och 
underhåll 

N N N  

Tillåta inbyggd stereo Ö Ö Ö  

4.3.3 Framtagen designkravspecifikation  

Uppdraget skapades i samarbete med Canadaköket, men nedanstående krav har 
tagits fram enbart inom projektgruppen. Kraven nedan är ett hjälpmedel som 
skapar en god grund för utformningen av vårt designförslag, då Canadaköket inte 
gett oss några krav eller riktlinjer. 
 
Allmänt 

 Självinstruerande användning. 

 Anpassa mått efter befintliga vitvaror och integrerade köksmaskiner till 

inredningen. 

 Designförslaget skall vara anpassat för våra tre utvalda målgrupper. 

Säkerhet 

 Barnsäkert. 

 Minimerad klämrisk. 

Tålighet 

 Material som skall tåla slitage. 

 Material och ytbehandlingar som skall tåla renhållning. 

 Material som är tidlösa. 

Design av kökskonceptet 

 Unik identitet. 

 Nytänkande lösningar. 
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 Nytänkande former och utformning. 

 Tillåta stora arbetsytor. 

 Miljövänliga material. 

 Inge en känsla av kvalitet. 

 Tillåta plats för valda vitvaror. 

 Praktiska lösningar i utformningen av köket. 

 Köksö skall tillämpas av de komponenter som ingår i köksdesignen. 

 Lådor istället för underskåp. 

 Inredningen skall tillåta att möbleras eller grupperas på mer än ett sätt. 

 Färger/mönster skall ingå i inredningen. 

 Tillåta förvaring i större mängd. 

Tillbehör 

 Bakbord/plats för bakning. 

 Tillåta diskho vid mer än en arbetsstation. 

 Integrerad stereo med tillhörande högtalare. 

 Dockningsstation för Iphone och Android. 

 Integrerad kaffemaskin och vinkyl. 

 Källsorteringssystem. 

4.3.4 Framtagning av designförslag och utformning 

Med hjälp av designkravspecifikationen 
har skisser på idéer tagits fram. Idéerna 
var till en början många men 
begränsades allt efter hand. Beslut togs 
angående utformningen och utförandet 
av hur köket skulle se ut. 

Förslaget kom att innebära 
förflyttningsbara köksmoduler, alla 
med olika funktioner. Varje modul 
representerar arbetsstationer eller 
förvaringsmöjligheter. För att se ett 
urval av de skisser som åstadkommits 
på de olika köksmodulerna, se figur 6. 

 

 

 
Figur 6, Idéskisser av modulkök 
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4.3.5 Utformning av inredning till designförslag 

Många av de önskemål som tagits fram i samband med utförda intervjuer och 
observationer har tagits i beaktning vid utformningen. Önskingarna har även 
hjälpt oss att fatta ett beslut om vilka funktioner som skulle ingå i designförslaget 
av det framtida köket.  

Varje modul i samma grundmått utgår från samma skåpstomme, alltså är det 
enbart insidan och funktionerna i skåpen som förändras. Designförslaget består av 
28 stycken moduler som kan förflyttas, kombineras och möbleras efter personligt 
tycke. Varje modul har dolda hjul bakom sockeln som går att låsa. Modulerna går 
att anpassa till varje yta, liten som stor och blir därmed ett flexibelt val. 
Inredningen till varje skåp, så som lådor och hyllplan går även att anpassa efter 
individuella önskemål. I de olika modulerna är alla funktioner dolda när man 
stänger dörrar och luckor, då de inte används. När köket används till andra 
aktiviteter kan det vara en fördel att ha valmöjligheten att skymma kökets alla 
maskiner och funktioner om så önskas. Gruppen har dock valt att inte dölja 
modulerna för diskho och spis. 

Varje modul är unik och varje funktion går att dölja, det är just detta som gör 
designförslaget nytänkande med en touch av en framtidsvision. Formspråket på 
samtliga skåpsluckor och lådor har fått en mjuk form med trädetaljer och bildar ett 
rundat mönster. När modulerna sätts samman bildas det ett upprepande mönster. 
Alla luckor och lådor har samma utformning men skiljer sig något i storlek. De 
olika bredderna och höjderna på skåpen ger användaren en flexibilitet som går att 
anpassa till varje individs möblering. 

Köksstommarna består av fanerat skivmaterial i valnöt. Luckorna är ytbehandlade 
i vitt och har inslag av detaljer i träslaget valnöt. Valnötdetaljerna på skåpsluckan 
skapar avrundade hörn och bildar ett mjukt mönster vid sammansättningarna av 
modulerna. Insidan av de dolda högskåpen är ytbehandlad i vitt och alla hyllplan 
är fanerade i valnöt. De låga skåpens insidor är helt fanerade i valnöt.  

Anledningen till de material vi valt var för att skapa en kontrast som gjorde det 
möjligt att leka med former. Den vita färgen är ljus och fräsch och är en trend 
som kommer hålla sig med tiden. Valnöt är ett gediget träslag med hållbarhet och 
ger en känsla av natur. 

Vitrinskåpen som tagits fram har samma design som högskåpen, den enda 
skillnaden är att vitrinskåpen har glaspartier som tillåter insyn. I de mindre 
utförande av vitrinskåpen kan insidan få en färg av eget personligt tycke, vilket gör 
detta skåp till en spännande detalj av köksinredningen.  

Bänkskivan som valts är ett material som heter Silestone, som består av natursten. 
Den mals ner till en massa som sedan formas till önskad storlek. Fördelen med 
detta är att skarvar utesluts i arbetsytan. 
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Alla luckor och lådor är innanförliggande, de ramas alltså in av stommen och 
öppnas med hjälp av ”push to open”. Funktionen öppnas med hjälp av ett lätt 
tryck på skåpsdörrar och lådor. Skåpets stommar är sammansatta med två 
högsidor med ett mellanrum som tillåter skåpsluckan att skjutas in och 
”försvinna”.  

Nedan kommer samtliga moduler som ingår i designförslaget att presenteras med 
text och tillhörande bilder. Observera att bilderna på samtliga moduler enbart är 
skapade för att ge en bild av de olika användningsområdena som kan ingå i 
skåpstommarna. Se figur 7-34 för framtagna köksmoduler. 

 

Skafferimodul B1300 och B650  
B1300mm x H2200mm x D650mm 
B650mm x H2200mm x D650mm 
 
Skafferiet är utformat i högskåp i två valbara storlekar. Det finns gott om 
förvaring i utdragslådorna i den nedre delen av skåpet och på hyllplanen i den övre 
delen. Anledningen till att utdragslådor valts underlättar för användaren. Med 
hjälp av lådorna kan man lättare se allt innehåll. Se figur 7 och 8. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Figur 7, Skafferimodul B1300 Figur 8, Skafferimodul B650 
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Bakmodul 
B1300mm x H2200mm x D650mm 

 
Bakskåpet är en modul anpassad för just bakning 
samt förvaring av bakredskap och torra 
ingredienser.  
Detta skåp är utrustat med en arbetsyta, fyra 
utdragslådor samt två hyllplan. Arbetshöjden är 
medvetet lägre än vid måttet 900mm som ett 
standardmått för arbetshöjd, detta för en mer 
ergonomisk arbetsställning vid bakning då det krävs 
mer kraft vid till exempel knådning av deg. 
Bakskåpet har tagits fram då det framkommit 
många önskningar av just denna funktion i hemmet. 
Se figur 9. 
 
 

 
 
Källsortering och städmodul  
B1300mm x H2200mm x D650mm 
 
Anledningen till att det har skapats ett högskåp för just källsortering och städskåp 
är för att båda funktionerna kräver ganska mycket utrymme. Idagens kök är det 
svårt att källsortera och skapa plats åt all sortering. Källsortering har blivit 
vanligare och är snart ett måste i många av Sveriges kommuner. Modulen består 
av ett dubbelt högskåp. Den ena sidan av skåpet är anpassat för förvaring av 
städmedel eller liknande och den andra till källsortering. Den delen är utformad 
med hänsyn till hur många olika material vi faktiskt sorterar idag. Se figur 10. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figur 9, Bakmodul  

 

Figur 10, Källsortering och städmodul 
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Förvaringsmodul B1300 och B650 
B1300mm x H2200mm x D650mm 
B650mm x H2200mm x D650mm 
 
Förvaringsskåpet finns i två olika storlekar och båda är anpassade enbart för 
förvaring. Skåpet finns i två valbara utföranden för att lätt anpassas till både små 
och stora kök. Det större skåpet är utformat med enbart hyllplan men kan även 
fås med lådor i den nedre delen. Den nedre delen av skåpet har större hyllplan för 
att tillåta förvaring. Det mindre förvaringsskåpet har tre utdragslådor i nedre delen 
av skåpet och tre hyllplan i den övre delen. De båda utförandena av 
förvaringsskåpen finns att se i figur 11 och 12. 
 

 
 

 
 

 

Kyl - och frysmodul  
B1300mm x H2200mm x D650mm 
 

Kyl och frys ställs in i en dubbel skåpsmodul 
för att denna funktion även skall gå att dölja. 
Högskåpet har samma stomme som samtliga 
andra högskåp där dörrarna ”försvinner” in i 
skåpets sidor. Skillnaden är att modulen är tom 
på insidan för att tillåta plats för vitvarorna. Se 
figur 13. 

 

 

 

Figur 11, Förvaringsmodul B1300 Figur 12, Förvaringsmodul B650 

 

Figur 13, Kyl - och frysmodul 
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Ugn - och mikromodul 

B650mm x H2200mm x D650mm 

 

Skåpet är ett högskåp med integrerad ugn och 
mikro. Skåpet ger även plats för extra förvaring 
med plats för hyllplan. Utdragslådor kan väljas om 
så önskar Se figur 14. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kaffemaskin och vinkylsmodul 
B650mm x H2200mm x D650mm 
 
Kaffemaskin och vinkyl är integrerade i högskåpet. 
Vinkylen är placerade i skåpets nedre del, då denna 
vitvara kan bli väldigt tung.  
Ovanför finns en utdragslåda till förvaring av kaffe eller 
vad användaren önskar. Kaffemaskinen är integrerad i 
brösthöjd och i övre del finns ytterligare ett 
förvaringsutrymme med hyllplan. Se figur 15. 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Figur 14, Ugn - och mikromodul 

Figur 15, Kaffemaskin - och vinkylsmodul 
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Hörnmodul H2200 och H900 
B650mm x H2200mm x D650mm 
B650mm x H900mm x D650mm 

Hörnskåpet H2200 har tagits fram för att kunna runda av hörnen på köksskåpen. 
Formspråket går då ifrån det fyrkantiga och ger ett mjukare uttryck till 
köksinredningen. Detta förvaringsskåp öppnas likt de andra med ”push to open” 
funktion. Se figur 16. 

Hörnskåpet H900 har samma funktion och utseende som H2200. Det som skiljer 
sig är två utdragslådor för förvaring istället för dörr. Se figur 17. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaringsmodul H1300, A och B.  
B650mm x H1300mm x D650mm 
 
Denna modul är ett mellanting av ett högskåp och en låg förvaringsdel då den är 
1300 mm hög. Modulen finns i två olika utföranden vad gäller utformningen av 
köksluckorna. Tanken är att modulen kan skapa en möjlighet för användaren att få 
höjdskillnader i köket. Förvaringsmodul A består av två stycken skåpsluckor med 
hyllplan. Se figur 18. Förvaringsmodul B består av endast en skåpslucka med 
hyllplan, se figur 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17, Hörnmodul H900 

 

Figur 16, Hörnmodul H2200 
 

Figur 19, Förvaringsmodul H1300, B 

 
Figur 18, Förvaringsmodul H1300, A 
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Arbetsyta och förvaringsmodul 1, B1300 och B650  
B1300mm x H900mm x D650mm 
B650mm x H900mm x 650mm 
 
Modulen för arbetsyta och förvaringsmodul 1 finns i två olika utföranden (B1300 
och B900), då i olika bredder. Båda modulerna består av tre utdragslådor var av 
den översta är något mindre än de andra. I de övre lådorna kan man välja att sätta 
in en dold innerlåda. Lådan kan då användas som förvaring av mindre 
köksredskap eller tillbehör. På skåpens översida kommer en bänkskiva att placeras 
när köket byggs samman. Se figur 20 och 21. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Arbetsyta och förvaringsmodul 2, B1300 och B650  
B1300mm x H900mm x D650mm 
B650mm x H900mm x 650mm 
 
Modulen för arbetsyta och förvaringsmodul 2 finns i två olika utföranden (B1300 
och B650), även de i olika bredder. Båda modulerna består av utdragslådor. I den 
breda modulen finns det fyra stycken utdragslådor medan den mindre modulen 
enbart har två utdragslådor. Precis som i arbetsyta och förvaringsmodulen är det 
möjligt att välja en dold innerlåda. På översidan av skåpen kommer bänkskivan att 
placeras i önskad storlek beroende av sammansättningen. Se figur 22 och 23. 
 

 

Figur 20, Arbetsyta och förvaringsmodul 1, B1300 Figur 21, Arbetsyta och förvaringsmodul 1, B650 

Figur 18, Förvaringsmodul H1300, A 

 

Figur 22, Arbetsyta och förvaringsmodul 2, B1300 Figur 23, Arbetsyta och förvaringsmodul 2, B650 



 Resultat & Analys  

33 

 

I samtliga låga förvaringsmoduler går det även att integrera en eller två 

diskmaskiner, allt efter användarens behov och önskemål.  

Diskho och förvaringsmodul 1, B1300 och B650 
B1300mm x H900mm x D650mm 
B650mm x H900mm x 650mm 
 
Modulen diskho och förvaring 1 har samma utformning och förvaringsmöjligheter 
som arbetsyta och förvaringsmodulen 1. Denna finns i två utförande av bredder, 
B1300 och B650. Diskhon är av materialet mässing för att skapa ett spännande 
uttryck som sticker ut ur mängden till resterande köksinredning, likaså blandaren. 
Möjlighet för sopsystem kan monteras in i denna modul, även till arbetsyta och 
förvaringsmodulen om så önskas. Se figur 24 och 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 24, Diskho och förvaringsmodul 1, B1300 Figur 25, Diskho och förvaringsmodul 1, B650 
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Diskho och förvaringsmodul 2, B1300 och B650 

B1300mm x H900mm x D650mm  

B650mm x H900mm x 650mm 

Modulen diskho och förvaring 2 har samma utformning och förvaringsmöjligheter 
som arbetsyta och förvaringsmodulen 2. Diskhon och blandaren är av materialet 
mässing även i denna modul. Det är enbart luckorna som har förändrat sitt uttryck 
i jämförelse med ovan presenterade moduler i diskho och förvaringsmodul 1. 
Möjlighet för sopsystem är tillval även till denna modul. Se figur 26 och 27. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Spishäll och förvaringsmodul 1 

B1300mm x H900mm x D650mm 
 
Spishäll och förvaringsmodul 1 har en 
integrerad spishäll med fyra gasplattor 
samt ett stekbord. Stekbordet går även 
att utnyttja som en större spisplatta om 
ytterligare plats behövs för kastruller eller 
grytor under en matlagning. Denna 
modul finns enbart i en bredd, då 
spishällen som är vald kräver stort 
utrymme. Formspråket är anpassat till 
modulerna arbetsyta och förvaring 1 
samt diskho och förvaring 1. Se figur 28. 
 
 

 

 
  

Figur 26, Diskho och förvaringsmodul 2, B1300 Figur 27, Diskho och förvaringsmodul 2, B650 

Figur 28, Spishäll och förvaringsmodul 1 
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Spishäll och förvaringsmodul 2 
B1300mm x H900mm x D650mm 

 

Spishäll och förvaring 2 har också en 

integrerad spishäll med fyra gasplattor 

samt ett stekbord. Modulen finns enbart 

i en bredd, då spishällen som i 

föregående modul kräver större 

utrymme. Formspråket i denna modul är 

anpassat till modulerna arbetsyta och 

förvaring 2 samt diskho och förvaring 2. 

Se figur 29. 

 
 
Båda spishällarna har inbyggt fläktsystem som fälls upp vid användningen. 
 
 

Vitrinmodul, stående B1300 
B1300mm x H2200mm x D650mm 
 
Vitrinskåpet har samma formspråk som resterande köksmoduler. Den stora 
skillnaden är att denna modul tillåter insyn i skåpet, viket ger användaren 
möjlighet att visa upp sina vackra ting. Vitrinskåpet har 5 hyllplan anpassade för 
förvaring. Hyllplanen och stommen är av materialet valnöt, men skåpets baksida 
är ytbehandlad i samma vita färg som skåpsluckorna. Anledningen till att skåpets 
insida har fått ett vitt bakstycke är för att skåpet blir ljusare och sakerna träder 
fram. Se figur 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figur 29, Spishäll och förvaringsmodul 2 

 

Figur 30, Vitrinmodul, stående B1300 
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Vitrinmodul, stående B650 
B650mm x H2200mm x 650mm 
 
Denna modul har samma uppbyggnad och funktion som 
föregående modul, skillnaden är att detta skåp är hälften så 
brett. Det finns fem stycken hyllplan i valnöt även i detta 
skåp. Bakstycket är i vitt även i detta skåp. Se figur 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vitrinmodul stående H1300 
B650mm x H1300mm x D650mm 

En tredje variant av ett stående vitrinskåpet har tagits 
fram. Denna modul har samma bredd som föregående, 
men är endast 1300mm högt. Denna modul är 
framtagen för att skapa höjdskillnader i inredningen. I 
skåpet finns tre stycken hyllplan till förvaring. Se figur 
32. 

 

 

 

 

 

Vitrinmodul, vägghängande B450 
B450mm x H450mm x D350mm 

Denna modul är den minsta i serien. Tanken är att 
denna modul skall fungera som ett komplement till de 
resterande köksmodulerna. Skåpet kan sättas samman i 
grupp eller placeras intill någon av de andra modulerna. 
Se figur 33. 

 

 

  

Figur 31, Vitrinmodul, stående B650 

Figur 32, Vitrinmodul H1300 

Figur 33, Vitrinmodul, vägghängande B450 
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Vitrinmodul, vägghängande 
B1300 
B1300mm x H450mm x D350mm 
 
Detta skåp är en bredare variant av 
det föregående skåpet och erbjuder 
därför större förvaringsmöjligheter. 
Modulen innehåller ett hyllplan. Se 
figur 34. 
 

 
 

I samtliga vitrinmoduler finns möjligheten att välja hyllplan antingen i valnöt eller i 
glas. Alla moduler har i uppvisande utföranden fått ett vitt bakstycke. Om så 
önskas kan en nyans av färg väljas till dessa skåp. Nedan presenteras de färger vi 
valt ska ingå i våra färgval av skåpens insidor, se figur 35-38. Samtliga färger är 
klara och starka och skapar en utstickande effekt till det formspråk vi valt. 
Möjligheten finns att hålla det vitt och enkelt, men för den som vill finns detta 
alternativ till att skapa ett personligt uttryck. 

 

 

 

 

 

Se figur 39 för en sammansättning av valda färger i 
modulen vitrinskåp, vägghängande B450. 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Designförslag av moduler i köksmiljö 

Såhär ser designförslaget av modulköket ut placerat i köksmiljö. Följande bilder 
har tagits fram med hjälp av programmet 3D Studio Max, se figur 40-46. 

Figur 34, Vitrinmodul, vägghängande B1300 

 

Figur 39, Sammansättning av valda färger i modul 

 

Figur 35, Grön                   Figur 36, Blå                      Figur 37, Rosa                  Figur 38, Gul 
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Figur 40, Designförslag 1, A 

Figur 41, Designförslag 1, B 
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Figur 42, Designförslag 2, A 

Figur 43, Designförslag 2, B 
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Figur 44, Designförslag 3 

Figur 45, Designförslag 4 
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Figur 46, Designförslag 5 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra metoder och hur de fungerade i 
förhållande till det vi undersökt. Kapitlet tar även upp diskussioner angående 
frågeställningen och avslutningsvis diskuteras slutsatser av projektet.  
 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att intervjua branschfolk ute i respektive köksbutik kunde vi samtidigt 
orientera oss i trender och materialval i deras utställningshallar. Branschfolket 
hade lätt att föreställa sig framåt i tiden vad gäller trender och funktioner i kök. De 
besvarade alla våra frågor med eftertanke och la ner tid på sina svar. Branschfolket 
var mer uppdaterat angående kökets utveckling än vad privatpersonerna var.  

När vi intervjuade privatpersonerna fick vi inte in den mängd information vi hade 
önskat, men den informationen vi fick var intressant och givande för arbetet av 
vårt designförslag. Genom att både intervjua branschfolk och privatpersoner fick 
vi två olika synvinklar på vad de olika brukarna önskade för funktioner och vad de 
ansåg vara viktigt i utformningen av köket. Intervjuerna har tillsammans gett oss 
tillräcklig och relevant information för att kunna formge designförslaget och vi 
anser att intervjuundersökningarna varit bra metodval för vår undersökning.  

De öppna observationerna var givande och intressanta för projektet och vi kunde 
ta fasta på hur köket faktiskt användes. Genom att studera brukarnas användning 
och rörelsemönster i hemmen, kunde vi jämföra och få fram en 
verklighetsförankrad beskrivning från de tre olika fallen. De tre olika fallen som 
representerar olika målgrupper har gett oss en bred bild av hur köket används. 

Mycket tid lades ner vid uppstarten av projektet då vi utformade dokument med 
intervjufrågor och observationsformulär för att få frågorna att ge de svar vi 
behövde för att uppnå vårt syfte. 

Att försöka hitta litteratur med hjälp av olika databaser var inte lätt, då vårt arbete 
riktat sig mot framtiden. Det effektivaste alternativet att finna litteraturen var 
genom att besöka olika bibliotek och rådfråga personalen om relevanta böcker. Vi 
anser att litteratursökningen varit nödvändig, men vi hade önskat hitta fler 
användbara källor gällande framtidsforskning och framtidens kök. Mycket tid har 
lagts ner på litteraturstudier som vi i slutändan inte använt oss av. 

Samtliga designverktyg, så som designbrief, funktionsanalys och 
designkravspecifikation har haft en betydande roll i designprocessen och 
utformningen av designförslaget. De olika designverktygen har hjälpt oss skapa en 
gemensam bild inom projektgruppen. Visualiseringsverktyget har gett oss 
möjlighet att ta fram fotorealistiska bilder av vårt modulkök. Bilderna har varit till 
stor hjälp, då vi kunnat förtydliga vårt designförslag.  
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Vi är nöjda med alla valda metoder, eftersom samtliga delar har varit relevanta för 
att nå det resultat vi önskat. Det var särskilt intressant att utföra intervjuerna med 
branschfolket. De hade mycket att säga angående det framtida köket samt att vi 
fick se dagens trendiga kök i deras utställningslokaler. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med projektet var att förstå hur ett framtida kök skulle kunna se ut om cirka 
20 år. För att ge oss själva en bättre inblick i hur köksbranschen fungerar valde vi 
att undersöka kökstrender och användning av köket. Designförslaget vi ville ta 
fram skulle vara nytänkande och användarvänligt i sin utformning. För att kunna 
skapa designförslaget valde vi att bryta ner arbetet till följande frågeställningar:  
 

Hur ser kökstrenderna och användningen av köket ut idag?  

För att ta fram ett välgrundat svar på denna fråga tog vi hjälp av olika litteraturer 
och tidsskrifter, även med hjälp av intervjuerna av branschfolk.  

Det har blivit allt vanligare att integrera vitvaror i köksinredningen och det finns 
skäl att anta att alla funktioner i framtiden kommer att vara inbyggda i 
köksinredningen. Detta skapar ett uttryck som får köket att ”inte se ut som ett 
kök”. Kökets användning har sett likvärdig ut under många år men den stora 
skillnaden är alla kökstillbehör och material som uppkommit på marknaden idag. 
Köksmaskiner och vitvaror finns i mängder av modeller och olika märken, detta 
för att köparna ska få en känsla av att kunna forma sin personliga stil och spegla 
detta i den valda produkten. 

Vi tror att tekniken i kökssammanhang kommer att fortsätta utvecklas i en hastig 
takt och att funktioner som touch screen kommer att vara ingående komponenter 
på de flesta tekniska maskiner och vitvaror i framtiden. Dock har vi valt att enbart 
inrikta vårt designförslag mot utformningen och designen av de olika 
köksmodulerna, alltså exteriören. 
 
Vilka funktioner och användningsområden bör vi ta hänsyn till utifrån 
utförda undersökningar för att utforma ett konsekvent designförslag till det 
framtida köket? 

Eftersom uppdragsgivaren inte gav oss riktlinjer om detta projekt har vi själva 
tagit fram en designbrief, funktionsanalys och kravspecifikation. Intervjuerna och 
observationerna har därmed utgjort grunden för vår utformning av de krav som 
designen skall svara mot. 

Eftersom vi själva är användare av köket trodde vi att vi kunde förutspå resultatet 
av observationerna. Men när det kommer till användningen av köket utför 
brukaren ofta arbetsmoment eller rörelser rutinmässigt och tänker inte alltid på att 
de gör det de faktiskt gör. När vi utförde våra öppna observationer såg vi mycket 
mer än vad vi reflekterat över tidigare.  
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Vi trodde också att observationerna av de tre olika fallen skulle skilja sig mer än 
vad resultatet utvisat, speciellt fall 1, som var en barnfamilj. Det visade sig att alla 
tre fallen hade ett likvärdigt rörelsemönster vid användningen av köket. 
Rörelsemönstret visade oss vilka moment som förekom mest men även vilka 
moment som samspelade och var placerade i närheten av varandra.  

Utförandet av intervjuer och observationer 

Intervjuerna var till stor nytta för oss, då vi fick ta del av mycket information om 
just vilka funktioner brukaren önskar i köket. Vad gäller design och formspråk, såg 
de flesta bara till trender som finns på marknaden idag och de hade svårt att tänka 
framåt i tiden. En upprepad önskan var att kök skulle vara ljusa och fräscha med 
naturliga material. Detta var något vi tog till oss och hade i åtanke när vi tog fram 
vårt designförslag. Ett svar vi fått från branschfolket var att köket skulle få ett helt 
nytt uttryck i framtiden och att det faktiskt inte skulle synas att det var ett kök. Att 
köket skulle gå att möblera och flytta runt är också ett av de svar vi arbetat vidare 
med. Till största delen är det intervjuerna och de svar vi samlade in som ligger till 
grund för det designförslag vi tagit fram. Observationerna däremot gav oss viktig 
information om hur arbetet utförs och vilka arbetsmoment i köket som bör vara 
placerade i samband med varandra för att skapa en effektiv arbetsplats. Vi trodde 
att de olika fallen vi studerade skulle ge oss skilda resultat, men det visade sig 
snabbt att i alla tre fallen användes köken nästan helt lika. Intervjuer och 
observationer var en bra kombination, då intervjun dokumenterar vad brukaren 
säger medan observationerna visar vad brukaren faktiskt gör.  

En fundering har varit om resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade 
intervjuat brukarna i större städer, exempelvis Stockholm. Möjligtvis är brukare i 
större städer mer öppna för förändringar och vågar sväva ut mer i sina val av kök, 
därför hade det varit spännande att intervjua brukarna i flera städer för att kunna 
jämföra resultaten.  

Det material vi samlat in genom intervjuer och observationer gav oss tillräcklig 
data för att besvara våra frågeställningar. 

Framtagningen av modulköket 

Skissandet började öppet med många olika idéer om utförande av både luckor och 
skåpstommar. Efter mycket skissande blev vi alla eniga i beslutet om att vi skulle 
skapa ett modulkök. Modulköket skulle besvara en del av de 
framtidsförväntningar på köket som brukarna hade under intervjuerna samt kan 
anpassas till var individ och dess arbetssätt. Vi ville skapa ett kök som var 
nytänkande i sitt formspråk och som skulle skilja sig ifrån befintliga kök på 
marknaden, därför valde vi att dela in kökets moduler i olika arbetsmoment och 
funktioner. 

Att använda naturliga material var något vi ville ta med i designen av skåpen och 
även i vårt val av bänkskiva. Bänkskivan är av Silestone och ger användaren en 
möjlighet att sätta varma kastruller direkt på ytan, eftersom den tål hög värme. 
Genom att välja Silestone som bänkskiva kan flera olika kulörer och texturer väljas 
till varje person. De intervjuade har önskat kök som tillåter mycket förvaring och 
stora arbetsytor, allt detta uppfyller vårt designförslag.  
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Tankar kring framtaget designförslag 

Designförslaget är flexibelt och anpassningsbart och vi tror att det kan har stor 
potential på köksmarknaden. Med hjälp av modulfunktionen kan varje individ 
möblera och förändra sitt kök. De dolda hjulen under varje modul ger möjligheten 
att förflytta dem. 

Funktionen som gör det möjligt att dölja varje arbetsstation kan locka en bred 
målgrupp på marknaden. Eftersom modulerna går att flytta och köket kan döljas 
med dörrar skiljer det sig från mängden av det utbud som i dagsläget finns på 
marknaden. Vi tror därför att marknadsföringen skulle behöva vara väl 
genomtänkt och locka brukaren att titta in i framtiden för att våga satsa på något 
helt nytt. 

Vi har uppnått vårt mål genom att ta fram ett koncept till ett framtida kök och 
hoppas på att få utveckla förslaget vidare i samarbete med vår uppdragsgivare 
Canadaköket. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Vi har kommit fram till följande slutsatser och utvecklingsområden: 

 
Gällande det svenska köket idag  

 Stora och rymliga kök med öppen planlösning mellan vardagsrum och kök 
är något som privatpersoner och branschfolk önskar. 

 Kökets användningsområde är brett och det används till mycket mer än 
bara matlagning och bakning. Köket är en social plats där aktiviteter och 
umgänge sker. 

 Mer förvaring önskas på grund av alla de köksmaskiner och redskap som 
används. 

 Integrering av köksmaskiner önskas i köksinredningen.  

 Skymd förvaring är något som föredras och motverkar smutsansamling vid 
matlagning. 

 Kökets formspråk önskas vara stilrent och enkelt med lättstädade ytor av 
naturliga material. 

 Privatpersoner och branschfolk anser att köket bör vara funktionellt och 
skapa lättåtkomlighet vid matlagning.   

 Enligt branschfolket har köksön utvecklats för att stanna och kommer 
troligen att finnas kvar även i framtiden.  

 Branschfolket påstod att handtag på lådor och skåpsluckor har blivit 
mindre vanligt och troligtvis kommer att försvinna allt mer.  

 Branschfolket tror att köket i framtiden kommer att få ett helt nytt uttryck 
då köket inte ska se ut som ett kök. De tror även att framtidens 
kökselement kommer gå att möblera om med likt andra möbler. 

 Branschfolket tror inte att det traditionella köket kan bytas ut mot något 
helt nytt och exceptionellt, brukaren behöver tid att ta till sig en förändring.  

 Att spekulera in i framtiden ger inte tillförlitlig kunskap. Morgondagens 
svar kan se helt annorlunda ut jämfört med de resultat vi har fått.  
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Potentiella utvecklingsmöjligheter 

 Ta fram konstruktionslösningar till samtliga moduler. 

 Skapa interiör till lådor och skåp. 

 Skapa fullskaliga prototyper och testa funktioner. 

 Bearbeta samtliga moduler för produktion och tillverkningsmetoder. 

 Utveckla tekniska funktioner som går att integrera i inredningen.
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7 Bildförteckning 
 

Figur Namn     Sida

1  Funktionsträd    6 

2 Antal matlagningar i veckan per hushåll  14 

3  Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 1  19 

4  Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 2  20 

5  Rörelsemönster vid arbete i köket hos fall 3  21 

6  Idéskisser av modulkök    25 

7  Skafferimodul B1300    27 

8 Skafferimodul B650    27 

9 Bakmodul B1300    28 

10 Källsortering och städmodul   28 

11 Förvaringsmodul B1300    29 

12 Förvaringsmodul B650    29 

13 Kyl – och frysmodul    29 

14 Ugn – och mikromodul    30 

15 Kaffemaskin – och vinkylsmodul   30 

16 Hörnmodul H2200    31 

17 Hörnmodul H900    31 

18 Förvaringsmodul H1300, A   31 

19 Förvaringsmodul H1300, B   31 

20 Arbetsyta och förvaringsmodul 1, B1300  32 

21 Arbetsyta och förvaringsmodul 1, B650  32 

22 Arbetsyta och förvaringsmodul 2, B1300  32 

23 Arbetsyta och förvaringsmodul 2, B650  32 

24 Diskho och förvaringsmodul 1, B1300   33 

25 Diskho och förvaringsmodul 1, B650   33 

26 Diskho och förvaringsmodul 2, B1300   34 

27  Diskho och förvaringsmodul 2, B650   34 

28 Spishäll och förvaringsmodul 1   34 

29 Spishäll och förvaringsmodul 2   35 

30 Vitrinmodul, stående B1300   35 

31 Vitrinmodul, stående B650   36 

32 Vitrinmodul H1300    36 

33 Vitrinmodul, vägghängande B450   36 

34 Vitrinmodul, vägghängande B1300   37 

35 Grön     37 

36 Blå     37 

37 Rosa     37 
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38 Gul     37 

39 Sammansättning av valda färger i modul  37 

40 Designförslag 1, A    38 

41 Designförslag 1, B    38 

42 Designförslag 2, A    39 

43 Designförslag 2, B    39 

44 Designförslag 3    40 

45 Designförslag 4    40 

46 Designförslag 5    41
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor branschfolk 

Bilaga 2 Intervjufrågor privatpersoner 

Bilaga 3 Observationsformulär 

 

  

 



Bilagor 

52 

 

Intervjufrågor branschfolk   Bilaga 1 
  
 

1. Hur tycker du att kökstrenderna har förändrats de senaste åren? 

 

2. Finns det någon efterfrågan på produkter som inte finns i dagens sortiment? 

 

3. Hur tror ni att brukarna kommer att äta om 20 år? (Mer ekologiskt, restaurangbesök eller 

färdig mat?) 

 

4. Följdfråga: Hur tror du att detta kommer att påverka användningen av köket i 

framtiden?  

 

5. Hur tror du att köket kommer att se ut om 20 år? (I fråga om material, färg, funktioner, 

utformning och användning) 

 

6. Hur tror du att brukaren skulle reagera på en total förändring, om man går ifrån det 

klassiska köket och skapa ett helt nytt formspråk? 

 

7. Idag är det vanligt att bygga ett öppet kök, där kök och vardagsrummet sitter samman. 

Tror du att denna trend kommer hålla i sig, eller tror du att de olika rummen kommer att 

separeras i framtiden?  

 

8. Hur tror du att brukaren föredrar att förvara sina köksredskap? Skymt eller synligt? 

 

9. De vanligaste vitvarorna idag är; kyl/frys, spis, ugn, diskmaskin och mikro. Hur tror du 

att samtliga produkter kommer att utvecklas i framtiden, kommer något att försvinna 

eller tillkomma? 

 

10. Hur skulle ditt framtidskök se ut? Tänk helt fritt utan begränsningar! 
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Intervjufrågor privatpersoner   Bilaga 2 
 
 

1. Hur många gånger lagar du mat i ditt kök varje vecka? 

 

2. Tycker du att det saknas något i köket idag när det gäller inredningen?  

 

3. Vad användas ditt kök till utöver matlagning? 

 

4. När du förvarar dina saker i köket, vill du då att de skall stå skymda eller synliga? 

 

5. Går du/ni ut på restaurang och äter ibland? I så fall hur ofta? 

 

6. Hur skulle ditt framtidskök se ut? Tänk helt fritt utan begränsningar! 
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Observationsformulär    Bilaga 3 
 
 
Lunch □ Middag □ 
 
Hur ser planlösningen ut?  
 
 
 
 
Plockas maten fram innan den tillagas eller tar de fram saker under tiden som 
matlagningen sker?  
 
 
 
 
Är arbetsytan tillräckligt stor och hur ser sambandet ut mellan de olika arbetsstationerna?        
 
 
 
 
Vilka arbetsstationer används mest? 
 
 
 

 
Hur många gånger sätts vattnet på under en matlagningsprocess? 
 
1-2ggr □ 3-4ggr □ 5-6ggr □ Mer än 7ggr □ 
 
Hur många gånger öppnas sopskåpet? 
 
1-2ggr □ 3-4ggr □ 5-6ggr □ Mer än 7ggr □ 
 
Hur många gånger öppnas kyl/frys under matlagningsprocessen? 
 
1-2ggr □ 3-4ggr □ 5-6ggr □ Mer än 7ggr □ 
 
Frågor till användaren: 
 
Hur många spisplattor använder du/ni vanligen under en matlagning? 
 
1st □ 2st □ 3st □  4st □  5st eller fler □ 

 
Hur många gånger brygger du/ni kaffe per dag? 
 
1-2ggr □ 3-4ggr □ 5ggr eller fler □  
 
Under vilka måltider använder du/ni ugnen? Lunch □ Middag □ 
 
När och till vad använder du/ni mikron?  Lunch □ Middag □ 


