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InlednIng

Hållbarhet är något som det just nu arbetas med inom dem flesta typer av verksamheter i världen, och 
man har förstått att det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta leva på vår planet. Man undersöker 
frågor som hur vi ska spara energi,hur man kan framställa energi på ett hållbart sätt, hur återanvänder vi 
 material, hur kan vi producera utan att använda gifter. Det mesta av dagens hållbarhetsarbete utgår från 
att produktion och konsumtion ska vara densamma som idag men med bättre metoder. Hållbarhet idag 
handlar mycket om  att vi ska välja en bättre eller sämre produkt, inte att vi ska ändra vårt beteende. 
Jag vill undersöka hur man kan bidra till ett mer hållbart beteende inom ett område som ligger nära vår 
vardag. Jag har valt att titta på hemmet, vårt beteende och dem funktioner vi använder där. Jag vill skapa 
en produkt som inte bara tillför en funktion eller ny form utan också ger en positivt påverkan för en mer 
hållbar framtid. Urbaniseringen gör att fler människor bor i städerna och där ökar bostadsbristen, något 
som gör att vi blir mer trångbodda och bostadspriserna högre.  Ytan I hemmet blir därför väldigt värdefull, 
bostadens ska vara effektiv och fungera för flera ändamål. Köket är den plats där det mesta av hemmets 
aktiviteter utförs och är en viktig socialplats.

Bakgrund

ProjektIdé
Jag vill undersöka och arbeta fram ett koncept på ett modulkök som är anpassat för en liten yta.  Köket 
ska dessutom vara flexibelt och tillgodose dem behov som dagens användare har på ett kök. Behoven har 
förändrats dem senaste åren i och med att vår matkultur  ändrats. Matlagning och en mer avancerad mat
lagning från grunden, har blivit trend och stort intresse för många människor. Användare har idag behov 
av ett större mer funktionellt kök med mer avancerade funktioner. Detta har skett samtidigt som urban
iseringen gjort att vi bli mer trångbodda och bostadsbristen gör att bostadspriserna ständigt stiger och 
varje kvadratmeter i bostaden blir mer och mer värdefull.

syfte
Jag vill göra ett projekt där jag får arbete och kombinera mina tidigare erfarenheter inom material och 
produktion med kunskaper från mina studier kring formgivning, funktionalitet och användarbeteende.
Jag vill utveckla och ta fram en kökslösning  som ska ge trångbodda ett funktionellt och yteffektivt kök 
samtidigt som det ska ge ökad flexibilitet. Lösningen ska underlätta för användaren att anpassa kökets 
funktioner och utformning till olika situationer. Behoven ser olika ut beroende på om användaren ska laga 
mat själv eller om med flera.  Vid frukost en vardagsmorgon ser behoven ut på ett sätt medans det är helt 
andra krav och behov en lördag kväll när flera vänner ska laga mat tillsammans.  

tIllvägagångssätt
Genom att i ett tidigt stadie göra intervjuer och användarstudier så ska jag undersöka hur människan 
 använder köket och vilka behov och funktioner vi har där.
Utifrån dessa studier utveckla snabba modeller på konceptet för att börja testa funktioner och beteende på 
riktiga användare och i riktiga situationer.
Dem tekniska problem som jag kommer  att möta under projektets gång ska jag uppmärksamma och 
 undersöka på vilka sätt dessa kan lösas.
Jag vill även undersöka hur köket påverkar miljön och hur detta skulle kunna bidra till ett mer håll
bart beteende I eller kring köket. Genom att läsa artiklar och göra litteraturstudier inom ämnet så får 
jag en  bredare bild kring hållbarhet och jag kan även få uppslag och inspiration från mer konceptuella 
 banbrytande metoder och beteenden på hur man kan åstadkomma hållbarhet.
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research
Kökets historia

Ursprung
Tittar man tillbaka på hur bostaden sett ut och hur vi har lagat mat så är köket som eget rum en modern 
företeelse, till början så tillagades  mat på och runt eldstaden, den var väldigt viktigt för den  gav värme 
och ljus i bostaden, Eldstaden utvecklades och istället för den öppna elden så sattes vedspisen in. 
I vedspisen var elden under kontroll och värmen blev effektivare och den rök som tidigare fyllt rummet 
steg nu upp i skorstenen. Vilket gjorde att man nu började inreda med detaljer så som gardiner och mattor. 
När det nya industriella samhället började så flyttade folket in till städerna, I dem små bostäderna i 
staden trängdes stora fattiga familjer och köket var fortfarande bara en del i ett rum,och man trängdes 
kring spisen då den gav värme.

Förändring
Myndigheterna såg det fattigas bostadssituation  som ett stort samhällsproblem och började ge bidrag 
till familjer för att bygga småbostäder. I samband med detta så tog arkitekter fram förslag på hur det nya 
köket skulle se ut. Förslaget var ett stort kök med arbetsytor,spis och förvaring. Köket skulle vara ett rum 
där man skulle laga mat umgås och sova. Det var dock bara dem rika som hade råd till detta  kök med nya 
funktioner och möbler. I samband med att allt fler processer och produkter anpassades och industrialiseras 
så blev till slut även köket en plats för effektivisering och industrialisering.

Under 1920 talet tog flertalet undersökningar  vid där man undersökte hur kvinnans arbete i köket kunde 
rationaliseras. Man mätte rörelser, hur lång tid varje moment tog och på vilket sätt sysslorna kunde 
 utföras effektivast.1

Samtidigt som dessa undersökningar i Sverige, skedde arbete både i USA och i Österrike, i Österrike ar
betade den kvinnliga arkitekten Grete Schutte Lihotzky hon ville skapa ett rationellt kök och  yteffektivt 
kök och tittade på hur köken såg ut på tågvagnar och båtar. Hennes idé blev omtyckt och i Frankfurt 
 byggdes det 10 000 nya bostäder med detta nya kök. Köket har därför kallats  Frankfurter kök. 

A: Frankfurter köket ritat 1926

1. Larsson, M.Köket Hemmets Hjärta 
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B: Tidsstudier av moment i köket

Med funkisens intåg under 30talet så kommer nya värderingar på bostadens utformning och utseende 
och det kommer nya förslag på hur bostaden och köket ska utformas. Ljus och rymlighet är viktigt och 
köket får förminskas för att ge plats åt större och viktigare rum. Det blir små trånga kök som är svåra att 
arbeta i men med denna tidens ideer och visioner så spelar det ingen roll, det mesta av matlagningen ska 
 prefabriceras i industrin och lite arbete skulle behöva läggas i köket hemma. Köket ska bara rymma en 
person och denna person är kvinnan, hon är ansvarig för hemmet och när mannen kommer efter sin 
arbetsdag så ska han få vara ifred och vila. Kvinnans arbete i köket ska inte få störa mannen. Köket är 
heller ingen plats för barnen då det finns farliga verktyg och varma ugnar. Barnen stör ju även kvinnan i 
hennes effektiva arbete. Så det är bäst om barnen inte får plats i köket.2

Studier
År 1936 börjar två svenska kvinnliga arkitekter göra nya undersökningar. Det lilla köket är nästintill 
omöjligt att arbete i och den trånga ytan blir snabbt olidligt varm av spis och kroppsvärmen. Ingeborg 
Waern Bugge och Kerstin Göransson Ljungman presenterar ett kök som är luftig ljust och rymligt med en 
anslutande matplats.
Något år tidigare startar den svenska staten en kommite vars syfte var att kartlägga landets bostads
förhållande och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken. Man kallar denna undersökning den Bostads
sociala utredningen och den pågår mellan 1933–1947.
En av dem studier man gör är Köksundersökningen, mellan 194344 undersöker man arbetshöjder, olika 
material i köket och mäter tid, syresättning och fysisk ansträngning av olika moment samt undersöker 
hur man gör momenten effektivast. Resultaten ska användas för att kunna skapa nya bostäder men med 
tillräcklig yta att bo i.

2. Larsson, M.Köket Hemmets Hjärta 
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Compact Living

Standarder
Tack vare dem tidigare undersökningarna så har man 1960 en specifikation på vilka funktioner och vilken 
yta som krävs i en bostad. Man vill nu bygga bort den stora bostadsbristen och det ska byggas i miljon nya 
bostäder. Dessa bostäder måste byggas effektivt och ett sätt att hålla nere kostnaderna var att standardis
era bostaden och byggandet. Husen byggs i betongelement och dessa har en bredd på 60 cm, detta mått 
blir normen även för köksskåp och vitvaror. Arbetshöjden sätts till den ergonomiskt riktiga 90 cm och 
totalhöjden på köket blir 2,10. Varje bostad har även en elspis och en frys och kylskåp. Köket utformas 
antingen som ett parallellkök med två linjer med skåp på vardera sida av en gång, eller som L eller ett som 
ett linjärt kök med allt längs en vägg. Denna standard är kvar ända fram tills 1990 då köket avregleras. 
Efter 1990 så kommer kommer det många förslag på annan utformning av kök och man kan se hur man 
har inspirerats av kök från kontinenten och det gamla lantköket. Dessa kök är anpassade för arbete men 
också att dem är en socialplats för umgänge. I lantköken finns plats att vara med delaktig i köksarbetet och 
även om man inte utför någon syssla så finns det plats att sitta eller stå bredvid. Detta fanns inte i dem 
tidigare köken utan då var man oftast hänvisad till matbordet. 

Jag vill göra ett kök som har dessa möjligheter trots att det ska passa för trångbodda därför så fortsätter 
jag med att undersöka och fördjupa mig i Compact living och vad detta innebär.

Begrepp
Compact living är ett begrepp som skapats under 1900 talet  En allmän förklaring på begreppet är en 
bostadsyta som är begränsad men som är anpassad så att den ska gå att använda på ett funktionellt och 
effektivt sätt. Compact living är ett begrepp som har fått en positiv klang och används ofta för att berätta 
att här har man vart smart och optimerat ytan , så du som boende kan köpa en mindre lägenhet men sam
tidigt få alla dem funktioner som du har i en större dyrare lägenhet. 4 

Trångboddhet
Begreppet trångboddhet har däremot inte någon positiv klang över sig, även om dem båda begreppen han
dlar om samma sak. I boendeutredningen 1974 angavs  "norm 3" som en definition på vad trångboddhet 
var för att på så sätt kunna se om bostadssituationen ändrats. Norm tre säger att om det finns mindre  än 
ett rum för varje boende eller två samboende, utöver kök, badrum och vardagsrum så är man trångbodd. 
Denna definition används fortfarande idag av boverket och statistiska centralbyrån. Något som gör att 
väldigt många människor idag är per definition trångbodda även om dem inte lider av det.5

Effektivitet
Att ta vara på varje yta och göra den så användbar som möjligt är en viktig aspekt för compact living, 
denna tanke har funnits länge i det moderna hemmet under 1900talet och det har lagts ner mycket arbete 
på att ta fram lösningar och koncept på kompakta kök som är effektiva och multifunktionella.  Här är tre 
ideer på hur detta kan lösas och två av dessa är från 60 talet då folkmängden har ökat och många 
människor skulle få plats i städerna.6

C: Minikitchen Joe Colombo, Boffi D: Bruno Mathsson E: K1 Kitchen, Kitchoo

4. HSB, Compactliving
3. U, Snidare, Kök i sverige 2004 5. Wikipedia 2014

6. U, Snidare, Kök i sverige 2004
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Samtida kök

F: Modernt kök med köksö

I Sverige så är köket en central plats för umgänge och en stor status symbol och ett tydligt exempel på det 
konsumtions samhälle vi lever I. Men köket är också en viktig plats där mycket av framtiden finns, vi har 
börjat laga mer riktig mat och ingredienser och ursprung har blivit viktiga aspekter. Köket har fått nya ide
al och lantköket står som förebild, en socialplats som är gjord för arbete och samvaro. Köket har blivit det 
rum som får ta mest plats i hela bostaden, och det är finns bostäder som nästintill bara består av ett stort 
kök, med dem andra rummen integrerade i köket.7

Funktioner
Samtidigt som köket blir större blir också köken utrustade med mer verktyg och funktioner som är 
 anpassade för matlagning. Köken börjar nästan lika ett restaurangkök med exklusiva stora spisar och 
funktioner som ångugn, gasspis och frysar med ismaskin.8

Trender
Matlagning har blivit en stor trend och kockprogram på tv, matbloggar och tidningar lär oss nya recept och 
metoder för att laga mat från grunden och med mer avancerad moment. Vi har blivit mer   medvetenhet 
om vad vi äter och hur det är lagat.9 Långkok och egenproducerade varor står högt i kurs och om du kan 
likt Per Morberg jagat eller fångat råvaran till din rätt själv så har du lyckats riktigt bra. Även om det går 
bra med en hemmaslagen bearnaisesås till det ekologiska köttet du köpt från någon lokal leverantör.10

Efter att jag nu har undersökt lite av kökets tidigare histora och  60 talets compact living ideal så vill jag 
titta på  hur köket ser ut idag och vilka ideal som och tankar som vi utgår från idag när vi tittar på kök.

8. Kökstrender,Electrolux, 2015
7. U, Snidare, Kök i sverige 2004 9. Trendrapporten,2014

10. Köket det nya vardagsrummet,Electrolux, 2015
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Framtidskoncept
Det är flera av dem stora kökstillverkarna som presenterar framtidskoncept, vissa är fokuserade på design 
och tydliga koncept, där funktioner integreras I olika vackert formgivna delar, medans andra kök är effek
tiva smarta platsbesparande moduler.
Jag har tittat på tre av dessa och försökt se hur olika man kan se på framtiden och hur köket ska användas.

Ikea  koncept 2040 
Ikea arbetade under en 14 dagars konferens med att ta fram olika koncept på hur köket kunde se ut 2040, 
dem presenterade tre olika förslag som alla har sin egen nisch.11 

Det personliga köket, ett kök som har egenskaper för att ge personligt välbefinnande. Köket har funk
tioner som ger möjlighet till sociala möten, spel för lek och ytor och material som ger upplevelser till våra 
sinnen. Köket kan läsa av vår psykiska och fysiska hälsa och kan anpassa sig för att få oss att må bättre.

Det naturnära köket,  miljön är integrerad i ditt kök, du odlar i köket och köket förser dig med näring och 
mat. Köket använder sig av naturens egen förmåga att förvara och kyla mat.

Det tekniska intelligenta köket, där all teknik hjälper dig med det mesta I hemmet. Köket är uppkopplad 
och förutspår dina behov, köket planerar och håller koll på ditt liv, och du styr allt genom ett enkelt inter
face med en knapp.

Roland Landsbergs  Boxetti 
En extremt kompakt modul där alla enheter är integrerade och viks eller dras ut på ett smart vis. Ett kök 
som påminner om ett multiverktyg. Alla funktioner finns där och allt är förpackat I en form som strålar 
av framtid. Dem skarpa linjerna och dem kontrasterande färgerna. Köket är en av flera moduler som är 
skapade att fungera I hemmet. Det finns moduler för kontor, sovrum och badrum.12

G: Det personliga köket H: Det naturnära köket I: Det teknisk köket

J: Boxetti, köksmodul
12. Boxetti, 2009
11. The future of the kichen,IKEA , 2011

5 framtidskoncept
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Philips – Microbial kitchen
Ett koncept som är framtaget av Philipsdesign, en interngrupp som arbetar med koncept utveckling . Här 
är fokus ekologi och hur man kan använda bioprocesser, för att ta hand om dem funktioner som krävs I 
köket. Återvinning och rening. Vattenrening, sopor och  matlagning. Allt detta är placerat I olika stationer 
som är sammanlänkade på olika sätt för att vara ett kretslopp. Det är väldigt tydligt att ekologi och na
turen har vart den stora inspirations källan. Varje enhet har sin egen form och är maskiner. Med rör och 
delar väl synligt, inget döljs utan varje del är vackert formgiven.13 

Siemens – Foodlab 
Siemens koncept är ritat av Studio Rygalik  och är en blandning av dem två men är anpassat för sociala till
ställningar. Konceptet är ritat för en restaurang och ska användas vid olika aktiviteter som inte är i restau
rangen, så som matworkshops, provsmakning och fester. 
Det ska vara vara möjligt att flytta runt och anpassa köket utifrån olika situationer och behov och för olika 
platser. Modulerna är inspirerade av fraktlådor i material och form och ska visa på flexibilitet och flyttbar
heten i köket.14

K: Microbial Kitchen, ett kök med biologiska processer

L: Ett kök flyttbart kök för sociala evenemang

14. Siemens foodlab,Rygalik, 2014
13. Microbial Home,Philips, 2011
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Efter min research så har jag kommit fram till flera saker.
Köket har förändrats under historien, Vid vissa tillfällen har förändringen skett på grund av nya uppfin
ningar och funktioner som ger nya möjligheter och ett förändrat beteende till köket,och ibland har det 
förändringen skett av ideologiska skäl.
Exempel på uppfinningar är järnspisen, som gav renare och mörkare hem, elspisen och kylskåpet som 
gjorde att vi kunde tillaga mat på ett snabbare sätt och kylskåpet som gjorde att vi kunde förvara färsk
varor längre tid och i vårt eget hem.  
Om vi tittar på förändringar som berodde på ideologiska värderingar, så är köket som effektiv fabrik, en 
sådan sak.  Alla undersökningar som gjordes för att se hur man kan rationalisera och effektivisera 
arbetsbördan som ledde till standardiseringen och av köket och tydliga riktlinjer på hur arbetet i hemmet 
skulle göras.
I dem kök som finns idag ges det möjlighet att anpassa till sin egen smak. Men öppen planlösning och 
sociala kök är fokus och vi väljer att göra om för att passa dagens trender.  Där avancerad matlagning,  mat 
från grunden, hållbarhet och hälsa  är trend. Då det trendiga köket har blivit en statussymbol.  Något som 
inte är så hållbart varken utifrån ett resurs användningsperspektiv eller i ett socialt, då knappt använda 
kök rivs ut och jakten på status inte ger en långvarig lycka. 
Jag tror att eftersom vi idag har en betydligt bättre levnadsstandard så har vi nu kunnat lägga fokus på 
våra hem och dess inredning, men med urbaniseringen och trångboddheten så kanske vi får  en sämre 
bostadsituation igen där att ha ett trendigt och modernt kök inte är blir det primära.
Jag tror att urbaniseringen kan vara den nya påverkan som gör att det sker en förändring på våra kök igen.

Därför tror jag att compact living, multifunktionella lösningar och yteffektivitet är viktigt. Men att vi ska 
vara kritiska till olika förslag då dessa lösningar kan vara smarta men samtidigt kan dem vara begränsade 
och se så att dem verkligen uppfyller dem behov vi har. 

En annan idelogisk förändring som kan påverka våra kök är inte en funktion utan våra nya värderingar 
kring kost,hälsa,hållbarhet och ekologi.

I dem koncept som presenteras för framtidenskök syns det tydligt hur dem tar detta i fokus och köken 
är inte bara anpassade utifrån matlagning utan mer människan i helhet. Hälsa är viktigt och med ett kök  
som håller koll på hur du mår, dina näringsintag och uppmanar dig till träning så kommer du må mycket 
bättre. Köket kan också hjälpa dig med planering och struktur över din vardag och påminna dig om olika 
saker.

Men det finns också koncept som handlar om mer grundläggande emotionella känslor hos människan. 
Där glädjen inte kommer från att ha det trendigaste köket utan köket ger möjligheter till lek, samtal och 
stimulans till våra sinnen med variationer med ljus ljud och färg.
  
Dessa idéer är väldigt konceptuella och är tydligt inriktade på människan,ekologi och teknik. Dessa kon
cept är intressanta och men jag tror tyvärr att dem är lite för futuristiska. Även om vi gärna snabbt börja 
använda ny teknik till telefoner och internet, så har kökets utveckling inte rört på sig så mycket i jäm
förelse. Vitvarorna och de verktyg vi använder i köket är detsamma som för 30 år sedan.  Därför tycker jag 
dem koncept som ger möjlighet till flexibilitet och funktioner är mer intressanta att använda idag och jag 
vill arbeta vidare med detta.

Sammanfattning
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genomförandet

Jag startar mitt projekt med att göra besök hos fem användare för att kunna se uppbyggnad och få höra 
åsikter erfarenheter och tankar kring köket och erfarenheter av att arbeta i det. Jag gör intervjuerna i 
köket och samtidigt som användaren förbereder kaffe så får jag möjlighet att iaktta hur dem rör sig och 
arbetar i köket.  Vid mina besök så berättar dem att dem vill ha arbetsyta nära viktiga funktioner,  och att 
det lätt blir trångt runt kokplattor och diskho. Att dem eftersöker praktiska funktioner och plats att vara 
flera så man slipper stå ensam i köket.Efter dessa studier så vill jag se om det är fler som håller med och 
vilka andra behov som  finns utöver dem som togs upp vid mina besök15.

Undersökning

Jag väljer att göra en enkät16 på internet och postar länken på min facebook profil den 25 februari 2015. 
På undersökningen får jag 41 svaranden och utav dessa så kan jag läsa att det dem flesta värderar högt är 
bra arbetsyta och det är något som alla vill ha mer av . Många önskar sig ett kök med köksö och flera vill ha 
funktioner som underlättar i köksarbetet. Så som diskmaskin och större ugn. Dem flesta använder köket 
till mer än bara matlagning , köket är  platsen för socialt umgänge, studier och arbete.

Två av dem kök där det är brist på yta och det snabbt blir trångt att laga mat. Dessa användare 
drömmer om ett större kök 

16. Appendix
15.Besök hos fem olika hushåll i stockholm.
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Skiss

Med utgångspunkt att skapa något som skulle vara flyttbart och flexibelt och anpassningsbart började jag 
skissa på olika ideer jag  inspirerades av legobitar och tänker att varje funktion är en egen fristående bit 
så du själv kan bygga ditt kök utifrån dem delar du vill ha. Det ska vara lika enkelt att byta delar som det 
är att ta bort en legobit. Idag är ju dem flesta funktioner väldigt integrerade i varandra och det är svårt att 
byta ut något. 

Varje funktion är i sin egen modul och dem kan lätt gå att klicka i varandra. På varje modul kan du 
montera dit ett ben och köket är alltså fristående och behöver inte skruvas i väggen. Köket kan bestå av en 
eller många flera moduler.
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Skiss på modul och skena och hur ett kök skulle kunna se ut.

M. Sparringkonsol

Efter detta så började jag leta inspiration och titta på olika sätt att flytta saker. I min research av andra 
koncept så är dem flesta flyttbara för att dem står på hjul och man kan flytta runt dem på golvet.

Att ha hjul är självklart det enklaste sättet att få dem flyttbara men det är ju fortfarande så att man måste 
ha plats för alla moduler på golvet. Om man istället kan få upp modulerna på väggen skulle det ge mer fri 
golvyta. Jag  fortsätter att skissa och undersöka olika koncept där man hänger upp saker på väggen. 

En lösning som redan finns är olika sparringkonsoler där använder man en skena på väggen och sen så 
hänger man upp hyllan eller detaljen på denna. Men i ett kök så finns fler problem, en ugn eller en 
spis behöver ju ström och en diskho behöver både vatten och avlopp.  

En lösning skulle kunna vara att att varje funktion är i en modul. På väggen i köket monteras en 
väggskena på denna går det att hänga upp modulerna och genom upphängningsbeslaget får modulen till
gång till ström. På så sätt kan du enklare förändra köket och varje modul är enkel att koppla in och ur. 
Dock så måste man på något sätt få dit vatten och en modul med en ugn väger väldigt mycket. Det är inte 
så enkelt att bara hänga på en sådan.

Väggkoncept
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För att kunna hissa och flytta modulerna på ett enkelt sätt, så krävs det en  avancerad hissanordning 
antingen  mekanisk eller motordriven. Att ta fram en sådan lösning är en väldigt teknisk uppgift och inget 
som jag själv kan göra. Så jag fortsätter arbeta vidare med flexibilitet och hur man kan lösa flyttbarheten 
på andra sätt? 

Det enklaste sättet är hjul och jag tror att det är den lösning som passar bäst i detta sammanhang. Även 
om ideén med köket på väggen ger nya möjligheter så blir dem samtidigt väldigt komplicerade att 
utveckla,producera och installera. Vilket i sin tur gör att dem blir dyra lösningr. Något som många trång
bodda inte har råd med. Att montera modulerna på hjul gör det ju också möjligt att flytta modulerna till 
andra platser i bostaden och på så sätt kanske ge mer golvyta i köket när dem inte används.

N. Brickpussel

Skissprocess på väggmonterat koncept

Jag fortsatte arbeta och försökte hitta lösningar på hur man skulle kunna flytta modulerna trots att dem 
är så tunga. En idé jag fick var att modulerna sitter på en ram på så sätt slipper man lyfta av och på dem 
och du kan enkelt skjuta runt och ändra vilken funktion du ska ha närheten av dig.

Jag blev inspirerad av dem små pusslen där man ska flytta runt brickor tills dem hamnar i rätt position.

Varje modul monteras på skenan och går att skjuta upp och ner och åt sidan. 
På så sätt kan modulerna skjutas upp emot taket och lämna plats för exempelvis en matplats.
och du kan förflytta enheterna så att du får den funktion som du behöver ha nära dig.
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Att köket är flyttbart ger många möjligheter men det ska samtidigt kännas stabilt och tåligt och ge samma 
värde och  signaler som ett vanligt klassiskt kök. Så hur kan man göra modlerna både flyttbara och samti
digt kännas stabila som permanenta köksskåp? Jag inspirerades av dem minnen jag hade från plinten på 
gymnastiken. Den stog stabilt och helt stilla när den var i ett läge men den kunde samtidigt lätt flyttas när 
man hade lyft upp den i transportläget.  Man ändrade läge genom att stampa med foten på en spak. Detta 
enkla sätt att ändra känns som ett system som är passande för köksmodulerna med.

Inkoppling och dockning

Nu när jag har en lösning på  problemet med flyttbarheten så är det fortfarande problem som behöver 
lösas med hur modulerna ska få tillgång till ström och  koppling till vatten och avlopp.  ström överföring 
tar inte så stor plats men däremot så kräver avlopp och vatten överföringen mer utrymme. Jag börjar 
skissa på en större enhet på väggen där dessa funktioner kan döljas.  Då kan man docka modulerna emot 
väggenheten och enkelt få tillgång till både vatten avlopp och ström utan att behöva koppla in eller se 
vattenrör och andra dragningar.

Jag fortsätter att skissa och undersöka hur man kan lösa en enkel inkoppling av vatten och avlopp men 
detta är ett problem som det finns många hinder i. Även om jag hittar olika möjliga lösningar så är det i
ngen som inte är helt problemfri och det känns tveksamt om desa lösningar fungerar i ett system där du 
ska flytta runt modukerna i ett hem. 

Därför så väljer jag att dra in vattnet i väggenheten och inte ha den funktionen i modulerna. 
På så sätt har du alltid tillgång till vatten och det är en säker och tät koppling.

Samma sak gör jag även med avloppet då det har liknande problem med att hålla tätt och inte släppa ifrån 
sig doft eller vatten. Då är det bättre att placera enheten som har behov av avlopp på ett fast ställe och du 
kan då koppla in den på ett sätt som passar för den platsen.

O. Plint från gymnastiken

Flyttbart kök
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Jag arbetar fram en bredare  enhet där alla kopplingar till elöverföring och vatten ryms i.  
Enheten på väggen ger också signal var köket som rumslighet är även om varje modul kan gå att flytta 
varsomhelst i bostaden.

Den bredare enheten blir också en bra avställningsyta, något som behövs i köket då dem flesta av oss fyller 
våra köksbänkar med kaffebryggare,flaskor,kryddor och oljor.

Skiss på väggenheten med spår för att hänga in moduler, när modulen hänger i så får den tillgång till 
ström och står stabilt på sin plats. När du trampar på pedalen ändras det från stillastående till 
transportläge. När du trampar på pedalen åker modulen upp och den går att dra ut och från enheten.

Samtidigt som enheten fyller sin funktion så tycker jag den ser mer ut som en rektangulär balk och erbjud
er inte så mycket mer intressant än att vara en dockningstation i metall.  

Jag fortsätter därför arbeta med formen på enheten så att den får mer tilltalande form och har ett annat 
intryck och gärna att det går att anpassa enheten för fler funktioner.

Modul koncept
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Fler funktioner

Jag arbetar vidare och söker inspiration till flera funktioner som kan integreras i skenan. Jag har 
bristen på avställningsyta som viktig del att hitta lösningar på, jag hittar denna bilden på det enkla disk
stället i trä och jag inser att om enheten har tillgång till avlopp så går det faktist att lägga fuktiga saker på 
tork där. Då rinner vattnet ner i avloppet via enheten och den kan användas som diskställ för glas,tallrikar, 
bestick.  Det ska även finnas plats för avställning av dem detaljer jag nämnt tidigare.

När jag nu har kommit så här långt och känner att jag har ett koncept som både fungerar tekniskt med 
dockning av stationer, hur dem ska gå att flytta runt och vilka ytterliggare funktioner det ska finnas på 
ytan så känns det roligt att få börja jobba mer med formdetaljer och uttryck. 

Så när jag vid handledning17  presenterar mitt koncept och min idé är dem kritiska till konceptet och 
tvivlar på om ett sånt här koncept verkligen skulle användas på det sätt som jag tänkt. Lathet och uppfin
ningsrikedom och anpassningsförmåga hos människan gör att vi kanske inte skulle flytta runt modulerna 
utan bara låta det stå och vart ska dem andra modulerna stå om det är brist på yta i lägenheten. Dem har 
vart tveksamma tilll min idé tidigare och jag har svårt att hitta argument för att mitt koncept verkligen 
fungerar.  Även om flera jag har pratat med tycker det är  en bra idé så finns det inget liknande koncept 
idag som jag kan undersöka och styrka eller bekräfta mina eller deras tankar. 

Dem uppmanar mig till att arbeta med ett tydligt koncept för compactliving och ta fram en lösning som är 
mer en allt i ett produkt. Även om jag själv tycker att såna koncept inte ger samma lösning som min 
tidigare idé och så börjar jag tvivla på den och under min research så har jag funnit flertal olika projekt och 
koncept som  löser detta vilket tyder på att det är en koncept som det finns intresse i.

Efter handledningen så  har jag svårt att välja vilket område jag ska fortsätta med och jag  bestämmer mig 
för att jobba några dagar med ett ta fram ett kompaktkök för att därefter kunna utvärdera dem olika 
idéerna och möjligheterna i det och efter det välja vilket som jag vill fortsätta med.

P. Skärbräda som blir extra arbetsyta Q. Diskställ ovanför bänkskivan

17.Handledning med Ole Victor, Ivar Jung och Göran Fafner den 25/3 2015
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Alla funktioner i en smart förpackning. Att skissa på detta 
koncept känns mycket enklare då det redan är tydligt vilka 
funktioner som man ska addera på formen. Diskho, spis och 
arbetsyta. Det går snabbt att få en tydlig bild av konceptet 
och det är lätt att förmedla tanken.

Kompakta kök

Något som jag märker tydligt på handledningen18. Genom 
att bara titta på skisserna så utbrister flera av dem, wow 
här har du hittat något. 

I detta koncept så finns det mycket möjligheter till olika 
smarta problemlösningar men samtidigt så tycker jag det är 
en viktigt aspekt att det smarta inte blir för komplicerat. 
För från min tidigare erfarenhet när jag formgivit smarta 
finesser och detaljer i möbler så är det sällan det verkligen 
används. Många tycker den smarta finessen är bra, men när 
det verkligen ska användas så är det för komplicerat eller 
kräver för många moment, vilket gör att ingen använder 
det.

Jag presenterar ett koncept där allt ska vara så enkelt som möjligt. Där diskho och häll rymms i ett 
smalare skåp. Diskho och häll går att fälla upp och om du stänger luckorna för dessa så blir enheten 
minimal. Du kan dessutom vrida enheten plant mot väggen så att den ska ta så lite golvyta som möjligt 
och det går verkligen inte att se att det är ett kök. När luckorna är öppna och blir dem stänkskydd.

18.Handledning med Ivar Jung och Göran Fafner den 8/4 2015
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Efter att ha presenterat konceptet så börjar jag utvärdera dem två olika koncepten utifrån vilka behov och 
funktioner dem olika koncepten löser.

Jag tycker att det mitt senare koncept inte riktigt är en lösning anpassad för idag eller för framtiden som 
vi har att vänta. Ser man tillbaka i tiden till 50  och 60 talet då många av kompaktköks koncepten är fram
tagna så användes köket bara av kvinnan och maten skulle bara värmas, iden var att i framtiden så skulle 
allt mat produceras i fabriker och halvfabrikat skulle effektivisera kvinnans arbete i hemmet.  Så blev det 
och den positiva bilden av mat i halvfabrikat finns inte kar. 

Nu vill vi använda köket till avancerad tidskrävande matlagning och mat från grunden. Köket är en plats 
att mötas och umgås på och vi träffas gärna och lagar mat tillsammans. I den rapport19 som görs på 
uppdrag varje år av svenskfastighetsförmedling,  så står att läsa.

”Intresset för mat och hälsa har under senare år varit stort och engagemanget verkar också ha följt med 
hem till det egna köket. I en ny omfattande opinionsundersökning som kartlägger svenskarnas inställning 
till mat och matlagning uppger 72 procent av svenskarna att de vill laga mer mat hemma och en av fyra 
svenskar upplever matlagningen som ett intresse” 

Efter att ha undersökt och utvärderat behoven så känner jag mig stärkt av att mitt tidigare koncept med 
modulköket erbjuder något som vi faktist har behov av. Jag fortsätter arbeta och bestämmer att lägga mitt 
fokus på väggenheten och tillbehören till den och inte dem flyttbara modulerna. 

Tillbaka till modulköket

Utvärdering

19.Trendrapporten 2014

Jag fortsätter att arbeta med den extra arbetsytan och hur man kan ge den fler möjligheter, efter att ha ar
betat där hemma med en skärbräda så märker jag att det hade vart bra om skivan gick att flytta på utan att 
det man arbetar med rasar av. Jag får iden att skivan kan monteras i enheten och att den ska gå att skjuta 
i sidled. På så sätt kan man placera ytan nära sig lite likt den iden jag hade när modulerna gick att skjuta 
runt på väggen. 

Om skivan är monterad i enheten så kan den dessutom vara fristående och ger arbetsyta även om det inte 
är någon modul i närheten. Dock så ska det vara lätt att flytta och ta bort den när den inte behövs så jag 
funderar på olika sätt att lösa detta och kommer fram till att om det finns ett spår till i enheten med två 
hakar och skivan har två spår i sig så kan man haka i skivan och låta den löpa längs spåret i enheten. 

Efter lite tester med mdf så märker jag att beslaget i skivan måste vara av metall då trä kan röra sig för 
mycket. Jag tänker att detta kan bli en fin detalj där dem två materialenmöts så jag fortsätter skissa på 
olika formmöten som har ett starkt uttryck.

Ide hur man kan haka in skivan i enheten

Skissprocess på materialmöten vid beslag.
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Jag arbetar fram två förslag med en enklare 
form. Där det blir lättare att ta isär skivan och 
beslaget. På så sätt blir det enklare att byta ut 
skivan om den blir sliten., dem första ideerna 
har en form som är svår att producera i både trä 
och metall. 

Dock så tycker jag dessa former bli väldigt 
stora  och markanta och dessutom så försvinner 
mötet inne i skenan så den syns inte.

Jag fortsätter skissa och arbetar fram en form 
som både är nättare och dessutom så blir det en 
detalj som syns på skivan även när det hänger i 
enheten. Beslaget blir dessutom ett handtag så 
att det lättare går att lyfta den och samtidigt så 
fungear den som en krok att hänga upp brädan 
när den inte används.

Jag sätter ihop mitt koncept i rendering och 
tittar hur allting upplevs och vilka problem som 
finns med den.

Fortfarande så skapar det problem med hur 
modulen ska hängas upp då den kräver att gol
vet är plant och att modulen höjs upp 
tillräckligt för att den ska hamna i spåret.

Dessutom så blir ju köket ganska så djupt efter
som varje modul hängs utanpå enheten. 

Jag fortsätter arbeta och kommer fram till att 
det är smidigare om modulen går att köra in un
der väggenheten. Då slipper man behovet med 
upphängning och enheten blir renare med bara 
ett spår för arbetskivan och på så sätt mindre 
plats för mat och smuts att fastna.

Jag undersöker olika tekniker på ström
överföring och ser att det via induktion går att 
skicka och ta emot ström trådlöst och moduler
na behöver alltså inte stå i direkt kontakt med 
enheten. Jag väljer att inte gå djupare i det utan 
att det säkert på något sätt går att lösa.

Extra arbetsytan



20

Väggenheten

Efter att ha förändrat mitt konceot och modulerna nu inte behöver hängas upp och dockas in så väljer jag 
att fortsätter med att bygga upp enheten i skalenlig modell i mdf. Jag monterad den på väggen och an
vänder ett skåp för att se allt i sin helhet. 

Jag tycker proportionerna på enheten är bra och avställningsyta är tillräcklig för att ställa av olika saker.
Höjden mellan dem två delarna är tillräcklit för att det ska bli två olika enheter men samtidigt så är inte 
väggenheten så hög så att det känns som en vägg. Dock så upplevs den fortfarande lite som en 
rektangulär balk och inte en enhet som är ett kök. Jag provar att göra bakkanten högre för att den ska ta 
mer yta uppåt av väggen och dessutom ge lite skydd från vatten och stänk.

När jag gör detta så får enheten en helt annat uttryck och den blir mer en köksenhet än bara en balk på 
väggen. Dessutom så blir upplevs den mer integrerad i väggen än något som bara är hänger på väggen.
Jag känner mig nöjd med mitt koncept och går vidare från mdf modell till att göra en riktig modell i metall.



21

resultat
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Konceptet har många olika möjligheter till nya beteenden och nya funktioner.
Yteffektivitet – I och med att modulerna är flyttbara så kan två moduler som flyttas ut bli en köksö att 
arbeta på eller en yta för servering. 

Byta funktioner   Att kunna anpassa och byta funktioner blir mycket enklare eftersom det bara är att rulla 
ut modulen. Detta gör att du enkelt kan få nya funktioner till ditt kök, flytta bort en av funktionerna du 
inte använder och ställ dit den som du behöver istället. 

Ditt unika kök – Eftersom modulerna inte är permanenta så kan du som användare skapa ett kök mer 
utifrån dina behov och preferenser, något som man nu gör i vissa delar av Europa där man köper bostaden 
utan kök och man tar flyttar med sig sitt eget med dem vitvaror men själv har köpt.

Dela med andra – Dem flyttbara modulerna kan enkelt delas med flera och skulle passa väldigt bra   på ett 
studentboende där många bor på en samlad yta. Bostäderna  skulle kunna dela på dem funktioner som 
inte används varje dag,  en ugn skulle gå att dela på fem stycken då denna inte används så ofta. 

möjlIgheter

Tisdag morgon och stressig frukost.

Lördag kväll och matlagning med vänner
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slutsats och reflektIon
Under hela projektet har jag haft en tanke att jag vill göra något som ska ge en positiv påverkan och 
 samtidigt kunna lösa problem som finns idag.  Jag känner att jag nu efter projektet slut har ett förslag på 
något som kan göra detta. 

Väggenheten har lösnigar som ger nya möjligheter och funktioner som är viktiga för en person som bor 
trångbott. Den extra avställningsyta som skapas ovanpå med diskställ ger möjlighet att få bort det som tar 
plats från din arbetsyta men det är samtidigt nära till hands.

Dem flyttbara modulerna som enkelt kopplas upp till enheten gör det möjligt för användaren att anpassa 
rummet och köket utifrån dem olika behov som finns vid olika tillfällen och gör att köket går att använda 
till mer saker än bara matlagning. 

Dessa funktioner tror jag ger användaren en större glädje att vara i köket då den inte har samma 
begränsningar i varken i yta eller i funktioner som det finns i många kompaktalösningar idag. 

Koncepet gör att köket blir mer likt det gamla lantköket där det fanns plats för flera människor och var 
den naturliga platsen där människor samlades och utförde alla möjliga sysslor. Något som köket inte var 
under 50 och 60 talet då köket bara var en plats för kvinnan.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv så bidrar kökets utformning till att fler kanske väljer att bo kvar i deras 
mindre bostäder för dem saknar inte den stora ytan. Om man vill förändra köket så räcker det med att 
bara byta ut en av modulerna och inte hela köket. Något som är svårt i dagens kök då dem flesta skåp är 
väldigt integrerade i väggar och i varandra. På så sätt så kan man minska byt ut och släng beteendet som 
tyvärr finns i dagens kök.

Jag tycker att min produkt passar in i tiden och det är tydligt att urbaniseringen kommer göra att vår 
bostadssituation kommer förändras. Olika lösningar till att skapa yteffektivitet kommer att vara viktigt 
och nya tankar och idéer borde snart utvecklas då köket inte förändrats så mycket  i jämförelse med den 
utveckling vi har sett på andra produkter vi har idag.
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aPPendIx
Undersökning - Det nya köket

1. Ålder

2. Vad är din sysselsättning?

3. Hur bor du?

4. Var bor du?

5. Vad har du för kök

6. Vad lägger du ner mest tid på i köket

7. Vad använder du köket till utöver nämnda aktiviteter

8. Vilka två funktioner tycker du är viktigast i ditt kök

9. Nämn tre funktioner du skulle vilja ha i ditt kök


