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Sammanfattning 

Detta examensarbete ska belysa hur köksutformning i nyproducerade flerbostadshus 

förhåller sig till allmänna regler och rådande trender. Utgångspunkten i arbetet är kökets 

fysiska planering, uppställning av inredning, utrustning samt kökets förhållande till den 

övriga bostaden.   

Det råder ingen tvekan om att kökets roll i bostaden är viktig idag. I kökets historia har 

utrymmet gått från att vara ett produktionskök avsett för en person till att vara en social 

plats i hemmet där människor tenderar att samlas och umgås. Kökets roll speglar sig även 

i olika tidningsartiklar, reklamfilmer och kökstillverkare som visar på planeringstips, nya 

kökslösningar och trender.  

Vid köksutformning finns det krav och riktlinjer för hur ett kök bör utformas. Dessa 

bestämmelser återfinns i samlingsverk så som byggregler, standarder och handböcker. 

För arkitektritade kök i nyproducerade flerbostadshus måste utformningen av bostaden 

granskas av kommunens stadsbyggnadskontor med hänsyn till krav och standarder för att 

få beviljat bygglov. Det här examensarbetet är baserat på en initial känsla av att det finns 

ett glapp mellan regler, standarder och normer inom köksutformning mot hur kök 

generellt byggs och används idag. Finns det en begränsning för köksutformning som 

följer en standard jämfört med de möjligheter som finns på den privata marknaden? 

Frågan är om de styrmedel som påverkar kökets utformning också har förändrats med 

tiden som köket har eller följer det gamla hjulspår?  

I detta arbete kartläggs viktiga regler, normer och riktlinjer för köksutformning, kökets 

historia samt rådande trender. Därefter studeras kök i nyproducerade flerbostadshus och 

jämförs med den framtagna teorin som tidigare tagits upp. I rapportens diskussion 

resoneras om den initiala känslan var motiverad och här eftersträvas formuleringar som 

svarar på  

… är kök i takt med tiden? 
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Summary 

This essay will highlight how kitchen designs in the newly built apartment buildings 

relate to regulations and current trends. The starting point of this essay is the kitchen's 

physical planning, installation of furnishings, equipment and the kitchens relation to the 

rest home. 

There is no doubt that the role of the kitchen in the home is important today. In the 

history of kitchen, the space has gone from being a kitchen of production designed for a 

person to be a social place in the home where people tend to congregate and socialize. 

The kitchen's role is also reflected in various newspaper articles, commercials and kitchen 

manufacturers showing planning tips, new kitchen solutions and trends. 

There are requirements and guidelines for how a kitchen should be designed. These 

provisions are found in collections of building codes, standards and manuals. For 

architect-designed kitchen that is drawn to the newly constructed apartment buildings, the 

design of the dwelling must be reviewed by the municipal planning office with regard to 

the requirements and standards to be granted a building permit. This essay is based on an 

initial feeling that there is a gap between the rules, standards and norms in the kitchen 

design to how kitchen generally is built and used today. Is there a limit to the kitchen 

design that follows a standard compared with the opportunities available in the private 

market? The question is whether the regulations that affect the kitchen's design has also 

changed over time as the kitchen has or can they be considered as old fashion? 

This essay identifies important rules, standards and guidelines for the design of the 

kitchen, the kitchen's history as well as current trends. Kitchen design in newly built 

apartment buildings are then being studied and compared with the theory developed 

previously mentioned in the report. The end of the report will discuss on if the initial 

feeling was justified and seek to answer 

... is the kitchen in tune with time? 
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Abstract 

Det råder ingen tvekan om att kökets roll i bostaden är viktig idag. Detta examensarbete 

ska belysa hur köksutformning i nyproducerade flerbostadshus förhåller sig till allmänna 

regler och rådande trender. Utgångspunkten i arbetet är kökets fysiska planering, 

uppställning av inredning, utrustning samt kökets förhållande till den övriga bostaden.   

Vid arkitektritad köksutformning finns det krav och riktlinjer för hur ett kök bör utformas 

som återfinns i byggregler, standarder och handböcker. Det här examensarbetet är baserat 

på en initial känsla av att det finns ett glapp mellan regler, standarder och normer inom 

köksutformning mot hur kök generellt byggs och används idag. Känslan har varit att 

arkitektritade kök i flerbostadshus som följer en standard upplevs enkla, likartade och 

begränsade i sin utformning i jämförelse med de möjligheter som finns för 

köksutformning på privatmarknaden. Genom att kartlägga viktiga regler, normer och 

riktlinjer, kökets historia samt rådande trender har kök i nyproducerade flerbostadshus 

analyserats och jämförts. I rapportens diskussion resoneras om den initiala känslan var 

motiverad och här eftersträvas formuleringar som svarar på 

… är kök i takt med tiden? 

Nyckelord: Köksplanering, Köksforskning, Kökstrender, Svensk Standard, Öppna 

planlösningar 
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Förord 

Examensarbetet innefattar 15 hp och har genomförts under 10 veckor våren 2016. Med 

detta arbete avslutar vi vår treåriga utbildning Byggnadsutformning 180 hp på 

Linnéuniversitetet i Växjö.   

Idén till arbetet har uppkommit i samarbete med Anna Lindahl på Sajt Arkitektstudio i 

Växjö. Efter ett möte med Anna väcktes ett intresse och nyfikenhet för en arkitekts arbete 

med köksutformning vilket ledde vidare i ett antal frågeställningar som ligger till grund 

för arbetet. Den kunskap som arbetet genererat till har visat sig intressant både för oss 

och för arkitekter som själva arbetar med köksutformning i flerbostadshus och tillämpar 

en standard. Vi har lärt oss mycket om köksutformning, så pass att vi till och med finner 

det svårt att inte analysera kök som vi stöter på.  

Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Per Reinholtz på Linnéuniversitetet och Anna 

Lindahl på Sajt Arkitektstudio för stöd under arbetets gång.  Vi vill också tacka de 

arkitektföretag och kökstillverkarare som medverkat i vår enkätundersökning.  

 

Elenor Engblom         &         Kajsa Källmark 

Växjö, 31 Maj 2016 
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1. Introduktion 

Köksföretaget Marbodals senaste reklamfilm inleds med en filmsekvens där 

ett tåg rullar fram i skymningen i ett öppet landskap. Den gamla tågvagnen 

är renoverad och utrustad med ett välplanerat kök och en stor matplats. En 

man, en kvinna och ett barn är ombord på tåget och förbereder en 

kvällsmåltid i köket. Vidare i reklamfilmen kliver ett gäng vänner ombord 

på tåget och matlagningen sker i gemenskap. Smarta lösningar som till 

exempel en utdragbar arbetsbänk dold bakom en skåpsfront, väggskåp med 

hissfunktion, en indragen spishäll med yta för en skärbräda framför, en 

vinklad köksfläkt och ergonomisk avfallshantering visas upp. När sällskapet 

tillsammans avnjuter måltiden avslutas reklamfilmen med frasen ”ett kök 

med plats för livet” (se figur 17 i kap 2.5) (Marbodal 2016) 

Vid köksutformning finns det krav och riktlinjer för hur ett kök bör 

utformas. Dessa bestämmelser återfinns i samlingsverk så som byggregler, 

standarder och handböcker (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 2007, 

sid. 176-181). Det här examensarbetet är baserat på en initial känsla av att 

det finns ett glapp mellan regler, standarder och normer inom 

köksutformning mot hur kök generellt byggs och används idag. Under 

studietiden har en växande känsla varit att kök i flerbostadshus som följer en 

standard upplevs enkla, likartade och begränsade i sin utformning i 

jämförelse med de möjligheter som finns för köksutformning på 

privatmarknaden. Exempel på privatmarknadens möjligheter framgår delvis 

i beskrivningen i föregående stycke.  

Kökets utseende och funktion har förändrats med tiden (Thiberg, A. 2007, 

sid. 15). Frågan är om de styrmedel som påverkar utformningen också har 

förändrats eller följer det gamla hjulspår? Rapporten är ett utredande arbete 

som söker svar på frågan och undersöker om den initiala känslan är befogad 

eller inte.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det råder ingen tvekan om att kökets roll i bostaden är viktig. 

”Köket är hemmets hjärta, brukar det heta, och det man talar om 

är vår tendens att alltid samlas i köket. En undersökning visar att 

detta är en typisk svensk inställning, som vi är ganska ensamma om 

i världen.” (Lodén, S. 2016) 

Citatet ovan är inledningen till artikeln ”Köksliv - så skiljer de sig jorden 

runt”, publicerad i Sydsvenskan 2016. Artikeln, som är baserad på en stor 
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undersökning1, belyser att ” vi i Sverige lever våra liv i köket” (Lodén, S. 

2016). Köket, vars funktion under första halvan av 1900-talet endast var 

anpassats till hushållsarbete, används idag till mycket mer; äta, umgås, 

studera, diskutera, leka och utöva olika fritidsverksamheter (Thiberg, A. 

1994, sid. 68). Allt fler artiklar och reportage med liknande rubriker 

återfinns i såväl dagstidningar som inredningsmagasin vilket visar en 

tendens av att köket är en viktig plats och tar en allt större roll i bostaden 

idag.  

Kökets utveckling i Sverige har en lång och gedigen historia. Redan från 

början av 1920-talet och fram till början av 90-talet utfördes omfattande 

forskning och studier som genererat till att Sverige har en stor 

erfarenhetsbank om kök (Thiberg, A. 2007, sid. 19). Rekommendationer om 

bänklängder, utrustning, höjder, rörelsescheman, säkerhet m.m. finns 

dokumenterade (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 2007, sid. 169). 

Kökets historia och tidigare forskning har stor betydelse för de byggregler 

och standarder som gäller och kan användas vid bostadsutformning idag. 

Krav som uppkom från den tidiga bostadsforskningen sammanställdes i 

normsamlingar och regelverk som med tiden vidareutvecklats i nya upplagor 

fram till ett av det regelverk som finns för bostadsbyggande idag, det vill 

säga Boverkets byggregler, BBR (Thiberg, A. 1994, sid. 89). Som 

komplement till BBR finns det hänvisningar till Svensk standard och 

handböcker som anger dimensionerade mått som ett verktyg för att uppfylla 

de ställda kraven i BBR och skapa allmänt bra funktionsmässiga kök 

(Lauthers, G. 2000, sid. 11). I detta arbete eftersträvas svaret på frågan; är 

byggregler och standarder i takt med tiden? 

Alice Thiberg, en av Sveriges främsta arkitekter inom köksplanering, menar 

att planera kök kan tyckas enkelt med hänsyn till den samling information 

som finns tillgänglig men att skapa välplanerade kök är en uppgift som inte 

ska underskattas. Informationsmaterial från vissa kökstillverkare kan 

innehålla påståenden som saknar stöd inom svensk köksforskning vilket 

resulterar till att många kök både i verkligheten och i tillverkarnas kataloger 

är dåligt planerade och onödigt dyra (Thiberg, A. 1994, sid. 5). Vem är det 

som kritiskt granskar det som kökstillverkare erbjuder? Har den omfattande 

köksforskningen delvis glömts bort och istället påverkats av internationella 

trender?  

Frågeställningar om köket och dess funktion kan återfinnas i flera andra 

projekt. Kökets roll har till exempel behandlats i ett konstnärligt 

forskningsprojekt kallat Kökspassionen, utfört på Högskolan för Design och 

Konsthantverk i Göteborg. Med projektet ville författarna ifrågasätta den 

rådande fokuseringen på köksutrustning och istället lyfta fram kökets viktiga 

roll i livet. Resultatet av forskningen visades i form av en konstutställning 

                                                 
1 Undersökningen, som genomförts av Houzz, bygger på enkäter till cirka 10 000 ägare av 

lägenheter och hus, i 11 olika länder, som antingen håller på att planera eller nyligen genomfört 

en köksrenovering. 
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där sex olika och nytänkande helhetsperspektiv om köket presenteras 

(Ullmark, P. 2010, sid 315). Att ifrågasätta vad som egentligen händer i 

köket och hur standarden påverkar köksutformningen har gjorts tidigare men 

det är en fortsatt intressant fråga som också går att vinkla på flera olika sätt, 

inte minst mot bakgrund av att vanor och behov förändras med tiden.  

På privatmarknaden utformas kök utifrån en privatpersons behov och 

önskemål. Arbetet i denna rapport inriktar sig på nyproducerade kök i 

flerbostadshus, som har en inverkan på en bredare allmänhet och mångfald, 

för att svara på frågan om det finns ett glapp mellan regelverk och 

modernköksutformning. Skillnaderna mellan utformningen i privathem och 

flerbostadshus är dock en intressant del av bilden och tas upp i arbetets 

diskussion och slutsats.  

Hur upplever arkitekter som ritar kök till nyproducerade bostäder att 

regelverken och standarderna fungerar med den förändring av trender som 

uppkommer på privatmarknaden? Vad har förändrats i regelverk, standarder 

och normsamlingar och vilka effekter har det haft på köksutformningen? 

Kan innehållet i regelverken antas vara ålderstigna? Dessa är några 

frågeställningar som ger en anledning att titta närmare på om köket är i takt 

med tiden.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att belysa hur köksutformning i nyproducerade flerbostadshus 

förhåller sig till allmänna regelverk och rådande trender. 

Syftet är att i möjligaste mån förstå kökets betydelse och förankra en 

verklighetsbild inom det valda ämnesområdet. Observationen kan ligga till 

grund för ökad förståelse av kökets viktiga roll bostaden idag.  

1.3 Avgränsningar 

Det valda ämnesområdet är mycket brett och kan analyseras utifrån flera 

olika perspektiv. I denna rapport kommer fokus att vara kökets fysiska 

planering och organisation. Detta innebär kökets uppställning av inredning 

och utrustning samt kökets förhållande till den övriga bostaden. 

Undersökningen avgränsas till att gälla köksstandard i Sverige och 

referensobjekt belägna i Växjö där examensarbetet utförs. De referensobjekt 

som väljs ut avgränsas att gälla kök i nyproducerade flerbostadshus. De 

trender och förändringar i utformning som sker inom detta område kan på 

goda grunder antas ha en stark inverkan på kökens utveckling. Inte minst i 

och med att antal kök som produceras på detta sätt är stort. Varje idé och 

förändring blir mångfaldigad. 
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En annan viktig faktor är att flerbostadshusen är nyproducerade. 

Förutsättningen till detta är att är köken är arkitektritade vilket är en 

utgångspunkt i studien. Köksinredning i svensk bostadsproduktion är fast 

inredning varav tendensen att kökets utformning förändrats i ett senare skede 

avlägsnas. Köksutformningen av privatmarknaden anses i första hand vara 

kök i privatpersoners villor. Dessa kök kan skilja mycket och innehålla 

speciallösningar som inte följer standardmått eller rekommendationer varvid 

det är svårt att jämföra med den initiala känslan om ett glapp mellan regler 

och utformning.  

Lägenhetsstorleken på referensobjekten är tre respektive fyra rum och kök 

för att göra dem jämförbara med varandra. I analysen ställs 

köksutformningarna mot de rådande regelverk och riktlinjer som gäller idag. 

Köksutformningarna analyseras utifrån dess planritningar som visar på flera 

faktorer av kökets fysiska planering och förhållande till bostadens 

omgivning. Ur planritningarna kan till exempel arbetshöjder på köksbänkar 

inte kunna observeras. Dessa mått är viktiga för upplevelsen av att arbeta i 

ett kök riktlinjer för dessa tas därför upp i kapitel 2.4.4. 

Materialval, färgsättning, utformning på skåpsluckor etc. påverkar kökets 

utseende och är en viktig del av köket i helhet men kommer inte att belysas i 

större utsträckning. Att enbart studera kökens planlösningar ger en bild av 

kökens fysiska organisation men inte en detaljerad bild av köket i vertikalt 

led där till exempel bänk- och skåpinredning visas. I kapitel 2.5 

exemplifieras några av dagens trender inom köksutformning för att ge en 

bild av vad som menas med moderna kök inom ramen för detta arbete samt 

några begrepp som berör köksmarknaden idag.  

Rapporten kommer inte att undersöka hyres- och bostadsgästers perspektiv 

av köksstandarden då detta även tas upp i ett annat examensarbete skrivet av 

Karolina Odén för Tekniska Högskolan i Jönköping2.   

                                                 
2 Odén, Kristina. 2011. Utredning av dagens köksstandard. Examensarbete i Byggnadsutformning med Arkitektur. Byggnadsteknik. Jönköping. 
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2. Teori 

2.1 Kökets framväxt i Nordeuropa  

Kök i västvärlden har genomgått stora förändringar där bland annat kökets 

yta, placering i bostaden, utrustning och utseende har förändrats (Johnssons, 

L. 2006, sid. 124). Trots detta finns det idag en relativt begränsad samling 

litteratur och forskning om kökets utveckling i norra Europa. I detta arbete 

kommer framför allt kökets utveckling i Sverige att studeras men för att ge 

en bild av kökets framväxt under 1900-talet i Nordeuropa används ett antal 

artiklar och exempel som påverkat den generella utformningen av kök. I de 

refererade artiklarna finns det likheter som känns relevanta att identifiera 

och som även visar paralleller till den svenska utvecklingen av köket. 

Utvecklingen av Sveriges kökshistoria återkommer i kapitel 2.2. Nedan 

följer en kort beskrivning av hur köket förändrats och några exempel som 

visar på att köket förändrats från att ha varit ett avskilt utrymme i bostaden 

till att vara den öppna och sociala yta det är idag. 

Martin Hand, biträdande professor vid den sociologiska institutionen på 

Queens University i Storbritannien, skriver 2004 en artikel tillsammans med 

Elizabeth Shove, professor i sociologi vid Lancaster University. I artikeln 

utgår författarna från medias bild av köket och jämför hur köket presenteras 

i två stora inredningsmagasin i Storbritannien från årtalen 1922, 1952 och 

2002 i syfte att identifiera köket som mer än en fysisk plats (Hand, M; 

Shove, E. 2015, sid. 235). Under 1922 visar magasinen bilden av att köken 

ska vara effektiva och funktionella att arbeta i. Den sammansättning av 

element som återfinns i dagens kök börjar växa fram under denna tid men 

kökets funktion är endast associerat till matlagning, hushållning och det är 

placerat i bostadens bakre del. Trots att kökets roll växte saknade köket 

identitet (Hand, M; Shove, E. 2015, sid. 241-242). 

Samtidigt i Europa uppkommer ett exempel som kan kallas ursprunget till 

det moderna köket; ”Frankfurterköket” som utvecklades 1926 i Tyskland (se 

figur 1) (Lauther, G. 2000, sid. 13). Köket är känt för att representera en 

tidig funktionalistisk anda (Snidare, U. 2004, sid. 45) där utformningen 

influeras av funktionalitet och effektivitet. Den kvinnliga arkitekten, Grete 

Schütte-Lihotzky, föreställde sig att köket skulle fungera som en fabrik med 

hemmafrun som producent av hushållsarbetet (Meah, A. 2016, sid. 44).  

Detta ideal resulterade i att köket blev isolerat från resten av bostaden för att 

skilja på arbete och fritid (Jerram, L. 2006, sid. 541). I Sverige inspirerades 

Sara Reuterskiöld, en av de då få kvinnliga arkitekterna, av 

Frankfurterköket. Reuterskiöld menade att bra kök uppnås genom väl 

genomarbetade planlösningar där sysslorna kan utföras på ett smidigt sätt 

(Snidare, U. 2004, sid. 45-46) 
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Figur 1: Frankfurterköket som utvecklades 1926 i Tyskland (Pinterest 2016) 

I Hand och Shoves artikel (2004) framstår en automatisering av 

hushållssysslor i köket i de två magasinen från 1952. Automatiseringen 

besparade såväl tid som pengar. Kökets status växte och utrymmet blev 

förflyttat från bostadens inre del till en mer central del i bostaden. 

Standardisering av kökets element gjorde det möjligt att tillverka färdiga 

kök. Här påpekar Hand och Shove att ett intresse för kökets utseende börjar 

väckas (Hand, M; Shove, E. 2015, sid. 243-245). Ytterligare exempel från 

England på hur synen på köket förändrades från att vara ett isolerat utrymme 

till ett integrerat utrymme med den övriga bostaden visas i arkitekten Jane 

Drews idéer om köksutformning från 1940-talet. Figur 2 visar Jane Drews 

idé om ett ”vardagsrumskök” där köket avskiljs med låg vägg (Meah, A. 

2016, sid. 46).  

Figur 2: Jane Drew ”Vardagsrumskök” (Meah, A. 2016, sid. 46) 
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I de två magasinen från 2002 som Hand och Shove (2004, sid. 246) skriver 

om framhävs matlagning och måltider som aktiviteter för en sällskaplig 

livsstil och inte som skyldigheter eller hushållsarbete. Köket representerar 

ett rum att leva i. Det framhävs även som en plats för hela familjen och inte 

en plats för hemtjänst eller hemmafrun. Reklam för hushållsapparater och 

vitvaror visas inte på samma sätt i de två magasinen enligt Hand och Shove. 

Även fast det finns fler hushållsapparater i hemmen framhävs de inte vara en 

del av köket som visas i magasinen och vitvaror tenderar att integreras i 

kökets fasad. Kökets utseende understryks av personlighet och anpassas 

efter livsstil (Hand, M; Shove, E. 2015, sid. 246). 

2.2 Kökets utveckling i Sverige 

Under 1800-talet i Sverige varierade köken i städerna från små skrubbar till 

stora borgarkök med plats för tjänstefolk (Snidare, U. 2004, sid. 42). På 

landsbyggden var enkel- och parstugor vanliga bostadstyper där ett enda rum 

fungerade som kök, matplats, arbetsplats, sovrum mm (Nylander, O. 2013, 

sid. 14). Mot slutet av 1800-talet flyttade allt fler människor från 

landsbygden till städerna i samband med industrialismen vilket resulterade i 

trångbodda och icke funktionella bostäder. Det resulterade i ett nödvändigt 

bostadsbyggande som tog fart i början på 1910-talet (Snidare, U. 2004, sid. 

42-45).  

Nya idéer om köksutformning växte fram under 1930-talet då 

funktionalismen kom till Sverige och tankar om kökets utformning 

förändrades radikalt (Snidare, U. 2004, sid. 46). Detta innebar att kökets yta 

reducerades och köksarbetet rationaliserades med nya maskiner och 

metoder. Mindre tid skulle spenderas i köket vilket underlättades med 

industritillverkade livsmedel och konserver (Thiberg, A. 1994, sid. 17). Ett 

exempel på ett funktionalistiskt kök är sekundärköken som visades på 

Stockholmsutställningen 1930 (Snidare, U. 2004, sid. 42-46). De 

kännetecknas av en gasspis med diskbänk på ena sidan av väggen och på 

motsatt vägg fanns förvaring för mat och porslin. Dessa kök placerades 

oftast mitt i bostaden, utan matplats, vilket resulterade till mörka kök med 

sekundärt dagsljus (Thiberg, A. 1994, sid. 17). Ett exempel på 

sekundärköket som var vanligt under 1930-talet visas i figur 3. 
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Figur 3: Exempel på sekundärkök från 1930-talet. Bostaden är en enrumslägenhet där köket är 

placerat mitt i bostaden och avskärmad utan tillgång till direkt solljus Bostadens tänkbara 

rumsindelning är inskrivet i ritningen av förtydligande syfte.(Rävjägarn 2015) 

Under 1940-talet tog kökets utformning en ny vändning på grund av kritik 

mot de små mörka köken utan matplats (Thiberg, A. 1994, sid. 17). 

Hushållen sköttes fortfarande till stor del av hemmafruar som spenderade 

många timmar om dagen i hemmet (Snidare, U. 2004, sid. 46). Som en 

reaktion mot de osunda köken bildades Hemmens Forskningsinstitut år 1944 

i samband med att kvinnor tog större plats i samhället (Thiberg, A. 1994, 

sid. 25). Institutet gjorde systematiska studier utav hushållsarbetet där de lät 

kvinnor utföra arbete i hemmet och i testlaboratorium; ”Hur satt eller stod 

hon när hon hackade, bakade diskade? Hur gick hon, var fanns slasken i 

förhållande till spisen? Var fanns skafferiet? Kunde hon ställa ifrån sig en 

varm gryta intill spisen? Hur hög borde arbetsbänken vara? Hur lång? Hur 

många skåp? Vad skulle stå i vilket skåp?” (Snidare, U. 2004, sid. 46). Som 

resultat av studierna fick köken fick en rationell arbetsgång och kunskaperna 

utvecklades till rekommendationer vid köksplanering (Thiberg, A. 1994, sid. 

25). 1940-talet och folkhemsbygget innebar en klar förbättring av köken och 

hemmafrun hyllades (Populärhistoria 2006).  

På 1950-talet kom den första svenska köksstandarden baserad på hemmets 

forskningsinstitut noggranna studier (Thiberg, A. 1994, sid. 25). 

Parallellkök, med två raka bänkuppställningar som placerade mitt emot 

varandra blev vanligt och matplatsen var en del av köket (se figur 4) 

(Stadsmuseet 2016). Ekonomin blev starkare efter kriget och design blev 

viktigt. I 50-talsköket hade alla kök rinnande vatten, elektrisk spis och 

kylskåp med frysfack (Snidare, U. 2004, sid. 52-53). Industrialisering och 

fabrikstillverkning av kökets enheter ersatte det förr platsbyggda köksbygget 

vilket även ställde nya krav på kunskap om köksbyggande. Forskningen på 

köksarbete och köksplanering har därför pågått oavbrutet sedan 40-talet 

(Thiberg, A. 1994, sid. 25). 
  

Kök 

Allrum 

Matsal/ 

sovrum 
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Figur 4: Exempel på parallellkök från 1950 – talet. Köket är placerat mitt i bostaden  

(Biskopsgården nr 5 2004) 

Den nya kunskapen och standardiseringen av köksbyggandet kom 

framförallt till användning under 1960- och 1970-talet då samhället skulle 

bygga ifatt den stora bostadsbristen som rådde (Snidare, U. 2004, sid. 53). 

Under 1970-talet blev storköket en trend där det fanns utrymme för hela 

familjen att utföra vardagsaktiviteter som att laga mat, baka, konservera, läsa 

läxor, sy och andra hobbyverksamheter (Snidare, U. 2004, sid. 54). På 1980-

talet var fokus på kökens utseende och design som gärna skulle se lyxigt och 

påkostat. Ett nytt intresse för köksrummet ledde till ett ökat intresse för mat 

och mat- och receptböcker överöste marknaden. Dock märktes detta inte så 

mycket hemma vid spisen då folk åt ute och använde mikrovågsugnen ofta 

för att laga mat (Snidare, U. 2004, sid. 57). Detta medför en krock av trender 

där den ena trenden är teknisk och den andra är social i och med tendensen 

att äta ute.  

Under 1990-talet började bostäderna utformas med öppna planlösningar där 

kök och vardagsrum samverkar (Nylander; Gromark; Nilsson & Redvall, 

2007, sid. 176). Trenden har fortsatt under 2000-talet och utformning med 

köksöar blivit allt mer vanligt (Snidare, U. 2004, sid. 61). Mer om rådande 

trender tas upp i kapitel 2.5. 
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2.3 Kökstyper  

2.3.1 Det raka köket 

Det raka köket, även kallat I-kök, är en rak köksuppställning där en 

sammanhängande inredningslängd ligger mot en och samma vägg. 

Inredningen kompletteras med kyl, frys samt tillkommande högskåp eller 

bänkskåp. I detta kök finns det plats att arbeta flera personer samtidigt på 

grund av möjligheten att arbeta bredvid varandra. Enligt SIS kökshandbok 

utgör en sammanhängande inredningslängd grundprincipen för ett väl 

planerat kök (Thiberg, A. 2007, sid. 33). Köket kan användas effektivt och 

skåpen kan utnyttjas väl (Thiberg, A. 2007, sid. 54). Dock sker arbetet med 

ryggen mot rummet (Snidare, U. 2004, sid. 171). Ett exempel på rak 

köksuppställning visas i figur 5. 

Figur 5. Exempel på rak köksuppställning (Thiberg, A. 2007, sid. 57)   

2.3.2 Vinkelköket  

Ett vinklat kök är grundprincipen av en rak uppställning placerat i en vinkel. 

Kyl, frys och kompletterande utrustning tillkommer. Köket kräver planering 

och smarta lösningar vid val av skåpstyper då bänkinredning placerats i ett 

hörn (Thiberg, A. 2007, sid. 54). Spisen och diskbänkens placering i köket 

är ofta vid varsin skänkel vilket skapar goda möjligheter för flera att arbeta i 

köket samtidigt (Snidare, U. 2000, sid. 171). Ett exempel på vinkelkök visas 

i figur 6. 
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Figur 6: Exempel på ett vinkelkök (Thiberg, A. 2007, sid. 57)   

2.3.3 U-köket  

Ett U-köket kan enklast beskrivas som ett vinkelkök med en påbyggd vinkel. 

Arbetsbänkarna är längs tre sidor och kan antingen placeras längs med 

väggar eller men en av delarna öppen som en bardel (se figur 7) (Snidare, U. 

2004, sid. 171). Likt det vinklade köket kräver planering av U-kök smarta 

lösningar för att tillgodose utrymmet i kökets två hörn. Utformning med U-

kök kräver mycket yta i bostaden för att förhållandet mellan de tre 

arbetsbänkarna ska fungera praktiskt. Genom att låta en del av köket vara 

öppen kan köket göras åtkomligt från flera håll (Snidare, U. 2004, sid. 171).  

Figur 7: Exempel på ett vinkelkök (Lauthers. G. 2000, sid. 17) 
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2.3.4 Parallellköket 

Parallellköket består av inredningslängder placerade parallellt med varandra 

längs två väggar (Snidare, U. 2004, sid. 171). I grundprincipen är 

parallellköket en rak köksuppställning där kompletterande utrustning har 

placerat mitt emot med en extra beredningsyta (Lauthers, G. 2000, sid. 19). 

Mellan bänkarna krävs det mellan 1200 – 1400 mm för att köket ska 

fungerar bra och att det finns utrymme att öppna skåpsluckor (Thiberg, A. 

2007, sid. 27, 54). Matplatsen i parallellköket är ofta placerat vid ett fönster 

och arbetsytorna ligger därmed längre in i rummet, vilket gör att köket kan 

upplevas mörkt. Ett exempel på parallellkök visas i figur 8. 

Figur 8: Exempel på parallellkök (Thiberg, A. 2007, sid. 57)   

2.3.4 Kök med köksö 

Ett kök med en köksö tillåter flera personer arbeta i köket vid samma yta 

som kan nås från flera olika håll. Köksön används till fördel som en extra 

beredningsbänk eller buffébord (Snidare, U. 2004, sid. 171). I andra fall kan 

spisen placeras på köksön. Viktigt att tänka på då är att även placera en vask 

med kran på köksön för att inte varma kärl ska behöva förflyttas från spisen 

och över fria golvytor. Vid placering av spis vid köksö är det även viktigt att 

inse att en fritt nedhängande fläkt kan skymma sikten för dem som står runt 

ön och att den ventilerar inte lika bra som en fläkt vid en vägg (Lauthers, G. 

2000, sid. 20).  Kökslösningen förekommer i nybyggnation i 

privatmarknaden och ett exempel på köksöns placering i förhållande till den 

övriga inredningen visas i figur 9. 

Figur 9: Exempel på kök med köksö (Marbodal 2016) 
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2.4 Regelverk, Svensk standard och normer 

Inom ramen för bostadsplanering finns det regler och föreskrifter som 

beslutats av myndigheter i Sverige (Thiberg, A. 2007, sid. 105). Nedan 

följer en beskrivning av de regelverk, standarder och normer som är 

relevanta för köksutformning.  

2.4.1 Förändringar av byggregler 

En av de tidiga skrifterna om bostadsplanering var God Bostad som 

utfärdades 1954 (God Bostad 2015). God bostad baserades på 

bostadundersökningar från 1930-talet med tillgång till förmånliga lån om 

normerna i skriften följdes. Kraven från God bostad överfördes till Svensk 

Byggnorm, SBN, som trädde i kraft 1968 där föreskrifterna eftersträvades att 

utformas som funktionskrav. De nya byggreglerna var ett sätt att samordna 

alla bestämmelser som berör husbyggandet (Boverket 2014a). Efter en 

översyn av SBN trädde Boverkets Nybyggnadsregler, NR, i kraft 1989. 

Nybyggnadsreglerna bestod av föreskrifter och allmänna råd. Dessa 

föreskrifter var detaljkrav som preciserar vilka krav som ska vara uppfyllda. 

Från och med 1994 gäller Boverket byggregler, BBR, för bostadsbyggande i 

Sverige. Föreskrifterna i BBR är utformade med funktionskrav, det vill säga 

att ”en viss funktion ska uppnås och sätten att nå dit kan vara flera” 

(Boverket 2014a), som ersatte detaljkraven i NR. För att uppnå kraven 

hänvisar BBR till allmänna råd och standarder. Vid olika tillfällen har BBR 

ändrat i större eller minde omfattande där den senaste grundförfattningen 

trädde i kraft 2011 (Boverket 2014a).  

Byggreglerna har med tiden har haft olika benämningar; föreskrifter, 

allmänna råd, anvisningar och råd (Boverket 2014a). I Boverkets 

Nybyggnadsregler förenklades de föregående reglerna och endast 

nödvändiga föreskrifter som behövdes för att kunna göra en likartad 

bedömning angavs. Ytterligare förenkling av reglerna har inträtt i dagens 

regelverk, BBR, då reglerna är funktionsanpassade vilket innebär att ett det 

finns grundläggande funktioner som bostaden ska uppfylla. Detaljkrav med 

måtthänvisningar som t.ex. minsta godtagna mått på bänkinredning i kök har 

försvunnit och ersatts med funktionskrav som ska tolkas utifrån olika 

värderingar och tolkningar om kravet är tillgodosett (Riksdagen 1994).  

2.4.2 Boverkets byggregler, BBR 21 

Boverket är den myndighet som styr samhällsplanering, byggande och 

boende i Sverige. Boverket byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och 

allmänna råd som vid ny- och ombyggnation ska följas (Boverket 2014b). 

Kraven är uppdelade i utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller en 

kombination av de två förstnämnda (BBR 2015a). Därefter är det 

kommunernas stadsbyggnadskontor och byggnadsnämnd som kontrollerar 
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om kraven enligt BBR är uppfyllda innan bygglov beviljas (BBR 2015b). 

BBR föreskriver i första hand om säkerhet och tillgänglighet i den byggda 

miljön men reglerar även t.ex. energi, brandskydd och hygien. Den senaste 

grundförfattningen av Boverkets byggregler är 2011:6, BBR 18 (BBR 

2016).  

För regler som berör bostadsutformning är det gällande regelverket BBR 21 

med ändringen 2014:3. Avsnitt 3 i BBR 21 behandlar tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymme. Avsnitt 3.22 berör 

bostadsutformning.  

Enligt avsnitt 3.22 i BBR 21 (2014:3) med relevans för kök ska allmän 

utformning av bostaden innehålla  

 e) ”rum eller avskiljbar del av rum för matlagning”, 

 f) ”inredning och utrustning för matlagning”,  

 g) ”utrymme för måltider i eller i närheten av rum för 

matlagning” 

I avsnitt 3.22 i BBR 21 (2014:3) tilläggs även att  

 ”Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria” 

 ”Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med 

bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av 

rummet” 

Grunden för kravet på avskiljbarhet angående kök är, enligt Johannson3, 

äldre regler gällande dagsljus och ventilation utefter hur mat lagades förr. 

Det var viktigt att kunna avskärma köket från vardagsrummet och/eller 

sovrummet för att undvika spridning av bl.a. matos då självdrag var den 

vanligaste typen av ventilation i husen förr. Enligt det allmänna rådet i 

avsnitt 6.1 i BBR 21 (2014:3) är köket ”ett rum avsett för människor att 

vistas i mer än tillfälligt” varav den avskiljbara delen ska ha fönster mot det 

fria enligt Johansson4. Krav för rum eller avskiljbar del av rum för 

matlagning gäller från 35 m2. 

Avsnitt 3.222 i BBR 21 (2014:3) anger att 

 ”Bostäder med en boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas 

med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för”  

                                                 
3 Johansson, Marita. Boverkets svarstjänst, Boverket. Mailkontakt. 19 Maj 

4 Johansson, Marita. Boverkets svarstjänst, Boverket. Mailkontakt. 19 Maj  
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Boverkets byggregler hänvisar därefter i allmänna råd till Svensk standard 

SS 91 42 21 för dimensionerande mått och inredningslängder som är 

lämpliga vid utformning av bostaden då det inte finns några illustrationer i 

BBRs samlingsverk (BBR 21 2014:3). Att följa Svensk Standard är frivilligt 

och blir anpassningsbar vid till exempel avtal mellan beställare och 

entreprenör (SS 91 42 22: 2006).  

2.4.3 Svensk Standard  

Svensk standard utfärdas av SIS, Swedish Standard Institute, som underlag 

för projektering av ändamålsenliga bostäder utifrån utformning, utrustning 

och tillgänglighet (SIS 2016). Boverkets byggregler (BBR 21 2014:3) 

hänvisar i avsnitt 3:22 i allmänna råd till SS 91 42 21 – Bostadsutformning – 

invändiga mått som innehåller erforderliga mått för inredning. Utöver denna 

finns även SS 91 42 22 – Bostäder – Funktionsplanering som komplement 

med texter om den mängd inredning som är lämplig för olika stora hushåll. 

Hänvisning till standard är ett sätt för myndigheten att visa på lämpliga 

tillvägagångssätt (Thiberg, A. 2007, sid. 101). Den senaste revideringen av 

Svensk standard fastställdes 2006 (SIS 2016) 

Standarden är uppdelad i olika tillgänglighetsnivåer där normal nivå är 

anpassat till den grundläggande nivån som bör uppfyllas i en bostad för att 

en liten rullstol ska kunna användas (SS 91 42 21:2006). Höjd nivå innebär 

utökad tillgänglighet. De rekommenderade inredningslängderna för kök i 

Svensk standard är baserat på antal personer bostaden är avsedd för (SS 91 

42 22:2006, sid. 4). En del mått i standarden anges i M, där 1 M = 100 mm. 

Figur 8 visar rekommenderade inredningslängder i en bostad avsedd för 3 – 

4 personer vilket är en avgränsning för detta arbete. Som figur 10 visar bör 

ett kök avsett för 3 – 4 personer ha en inredningslängd som minst är 32 M. 

 

 Figur 10: Rekommenderad bänklängd för bostad avsedd för 3 - 4 personer av rak uppställning enligt 

Svensk Standard SS 91 42 21:2006. Den streckade linjen motsvarar den fria yta som enligt 

standarden ska finnas för eventuella kompletteringar.  
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Figur 11 visar rekommenderade måttförhållanden vid vinkling av 

köksinredning. 

Figur 11: Rekommenderad utformning vid vinkling av inredningslängder enligt Svensk Standard  

SS 91 42 21:2006   

I avsnitt 5.5.5 i SS 91 42 22:2006  beskrivs den mängd inredning som bör 

finnas i en bostad avsedd för 3 – 4 personer i text där det även nämns att 

avställningsyta ska finnas i direkt anslutning till kyl, frys och spis. I avsnittet 

framkommer det även att utformningen ska möjliggöra plats för 

tillkommande högskåp, bänkskåp och eller apparater 6M. Figur 10 visar hur 

denna yta illustreras i SS 91 42 21:2006. 

För detaljutformning av köket hänvisar Standard SIS handbok till ”Kök – 

Planering och utformning” (SS 91 42 21: 2006, sid. 10). 

Enligt BBR 21(2014:3) ska det finnas ”utrymme för måltider i eller i 

närheten av rum för matlagning”. Matplatsen i bostaden ska enligt Svensk 

standard vara utformat för det antal personer som bostaden är avsedd för 

plus 2 personer till (SS 91 42 21: 2006, sid. 9). I en bostad avsedd för 3 – 4 

personer ska matplatsen vara dimensionerad för 5 – 6 personer. 

2.4.4 SIS handbok Kök – Planering och utformning   

SIS handbok Kök – Planering och utformning är skriven av Alice Thiberg 

som tidigare benämnts i rapporten som en av Sveriges främsta arkitekter 

inom kök. ”Köket är en helhet, sammansatt av många delar” (Thiberg, A. 

1994, sid. 95) och för att köket ska få bra arbetsförhållanden gäller det att 

delarna sammanfogas på rätt sätt. Nedan följer några utvalda normer från 

handboken. 

Arbetshöjder och räckhöjder på bänkinredning måttanpassas för att 

accepteras av så många som möjligt. Olika arbetsmoment i köket bör utföras 

vid olika bänkhöjder varvid vid en gemensam bänkhöjd måste de olika 

momenten kompromissas. En diskbänk med höjden 900 mm svarar mot dryg 

30 % av vuxna kvinnors och mäns behov vid diskning för hand medan 950 

mm täcker drygt 70 %. För beredningsytan är den lämpliga höjden 900 mm 

och för varmmatlagning kan det vara lämpligt med 850 mm för att lätt 

överse innehållet i matlagningskärl. Vid tyngre arbete, som till exempel 

bakning behövs en längre arbetshöjd, runt 700 mm är lämpligt. För att 

kompromissa en bänkhöjd för olika moment väljs en höjd som är 900 mm 
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(Thiberg, A. 2007, sid. 23). Figur 12 visar lämplig höjder vid olika 

arbetsmoment.  

Figur 12: Rekommenderade höjder för olika arbetsmoment och kroppslängder varierar. Vanliga 

höjder på bänkinredning är 850, 900 och 950 mm. För tyngre arbete är en lägre höjd som till exempel 

700 mm lämplig. Vanligtvis kompromissas höjderna till en längd som är 900 mm  

(Thiberg, A. 2007, sid. 24) 

För att köket ska vara välfungerande är det viktigt att det finns fria ytor kring 

köket och matplatsen (Thiberg, A. 2007, sid. 25). Att kunna passera 

varandra utan att det känns trångt är viktigt. Figur 13 visar några vanliga 

rekommendationer för fria ytor (Thiberg, A. 2007, sid. 27).  

Figur 13: Rekommenderade mått vid fria ytor i köket (Thiberg, A. 2007, sid. 27) 

För säkerhet i köket har Thiberg (2007, sid. 31) sammanställt följande 

grundregler som bör gälla:  

- ”kärl från spis eller ugn ska inte behöva flyttas direkt över golv 

utan kunna placeras på bänk eller utdragsskiva omedelbart intill 

spisen eller ugnen” 

- ”kastruller med hett innehåll ska kunna flyttas över en och 

sammanhängande bänk från spis till utslagsvask” 

- ”inbyggnadsugn eller mikrovågsugn får inte placeras så högt att 

risk för brännskador uppstår” 
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Vid planering av köket sammanfattas några viktiga planeringskrav som en 

metod för att uppnå grundläggande funktion- och säkerhetskrav (Thiberg, A. 

2007, sid. 45). Några av dess krav är: 

 ”sammanhängande bänkyta mellan spishäll och vatten och 

vask av säkerhets- och bekvämlighetsskäl”  

 ”tillräckliga arbetsytor för matberedning, dels mellan spishäll 

och vatten och vask, dels på andra sidan vasken” 

 ”värmetålig avställningsyta vid spis och inbyggnadsugn” 

 ”avställningsyta nära kyl- och frysskåp” 

 ”möjlighet att ersätta golvspis med spishäll och inbyggnadsugn 

och att sätta in mikrovågsugnen” 

 ”tillräckligt fritt utrymme vid arbetsplatser, matplats och 

dörrar” 

Sophantering i köket förvaras lämpligen under diskbänkskåpet. Detta 

utrymme bör utrustas för rationell sophantering då allt fler hushåll 

sopsorterar.  Vanliga brister är till exempel att kärl för matavfall placeras för 

lågt, sopsorteringskärl är för smala och fyller upp hela skåpet samt att kärlen 

krockar med installationer (Thiberg, A. 2007, sid. 45). Figur 14 visar 

alternativ för förvaring av sopsorteringskärl enligt SIS kökshandbok. 

Figur 14: Rekommenderade förvaring av sopsorteringskärl under disklådorna  

(Thiberg, A. 2007, sid. 40) 
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2.4.5 Arbetstriangeln och köksplanerings ABC 

”Arbetet i kök är omväxlande och rörigt” (Thiberg, A. 1994, sid. 19). För att 

uppnå en god arbetsmiljö är det därför nödvändigt att studera köket utifrån 

de ingående arbetsmoment som utförs på olika arbetsytor. Något som 

återkommer i ett flertal skriva källor om köksplanering är begreppet 

”arbetstriangeln”. Enligt Louise C. Johnssons (2006, sid. 125) artikel har 

begreppet utvecklats under 1920-talet i såväl Europa, Nordamerika och 

Australien. Det var en tid då den ”moderna hemmafrun” växte fram och 

köken utrustades med ny teknologi som underlättade de olika 

arbetsmomenten i köket (Hand, M; Shove, E. 2015, sid. 241). Kökets olika 

arbetsytor studerades ur ett tid- och rörelsemönsterperspektiv vilket 

resulterades i tre arbetsytor som kan återfinnas i alla kök – matförvaring 

(kylskåp), matlagning (spis) och vatten (diskbänk) (Johnssons, L. 2006, sid. 

125). Dessa tre arbetscentrum bildar en triangel som i sin tur samverkar med 

övriga arbetsytor och förvaringsutrymmen (se figur 15). För att 

arbetstriangeln ska skapa ett effektivt rörelsemönster i köket bör det vara 

mellan 1,2 – 1,8 meter mellan hörnen i triangeln och totalt gångavstånd 

mellan bör det inte vara mer än 6 meter (Johnssons, L. 2006, sid.126).  

 

 

Figur 15: Exempel på hur arbetstriangeln kan tillämpas i a) ett U-kök, b) ett vinkelkök (Vedum 2016) 

I Sverige under 1940-talet pågick liknande forskning då Hemmens 

forskningsinstitut bland annat utredde hur antalet steg i köket kunde minskas 

(Populärhistoria 2011). Helheten av arbetstriangeln är att den bidrar till ett 

rationaliserat arbete i köket, både kring hur man rör sig, hur man använder 

köksapparater och hur hushållsarbetet utförs (Johnssons, L. 2006, sid. 126). 

Idag kan denna metod för köksplanering återfinnas såväl 

inredningsreportage i tidningar (Sköna hem, 2012) som hos kökstillverkare 

(Vedum 2016). Däremot nämner Alice Thiberg (1994, sid. 109) att 

påståendet om att spis, vatten och kylskåp bildar en ”gyllene triangel” saknar 

stöd i svensk köksforskning. Istället förespråkar Thiberg (1994, sid. 27-28) 

”köksplaneringens ABC” som utgår från en grundprincip(se figur 16) med 

en rak bänkuppställning som kan användas som den är eller omformas till 

olika kökstyper, som t.ex. vinkelkök och parallellkök. Den ”heliga regeln” 

för köksplanering och dess arbetsytor är en väl tilltagen arbetsyta mellan 

a) b) 
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vask och spishäll eftersom antalet förflyttningar från beredningsbänken till 

vatten är fler än från spisen och kylen, till skillnad från hur grundbegreppet 

är uppbyggt i arbetstriangeln (Thiberg, A. 1994, sid.29, 109).  

Figur 16: Grundprincipen i ”köksplanerings ABC”. ”Den heliga regeln” i köket är beredningsytan 

mellan disklådor och spis (Thiberg, A. 2007, sid. 33)  

2.5 Rådande trender  

Trender inom köksutformning tenderar att bli tydligast på privatmarknaden. 

Att identifiera en specifik trend på kökets privatmarknad är svårt då 

marknaden är mycket bred. I detta kapitel skapas en bild av rådande trender 

inom köksutformning. 

2.5.1 Kökets funktion idag  

Kök: rum inrett för matlagning (Nationalencyklopedin, 2016)  

Definitionen av kök fokuserar på köket som en fysisk plats i hemmet för 

beredning och lagning av mat. Denna funktion kvarstår men har även 

utvecklats till att vara mer än en plats för endast matlagning. IKEAs 

Köksrapport tar upp olika aspekter av köket baserat på två 

marknadsundersökningar5. I rapporten framgår det att köket är en plats där 

umgänge med familj och vänner sker på ett mer oavbrutet sätt än i andra 

delar av bostaden. Därför är det viktigt att köket är hemtrevligt och 

personligt (Köksrapporten IKEA, 2011, sid. 5). Dock tilläggs det att ”kökets 

möjligheter till multifunktionalitet starkt begränsas i mindre rymliga kök” 

(Köksrapporten IKEA, 2011, sid. 8).  

Då köket är en betydelsefull plats i många hem har det även funktionen av 

en emotionell mittpunkt (Köksrapporten IKEA, 2011, sid. 10). Enligt IKEAs 

undersökning är köket den plats där familjen får bäst kontakt med varandra 

och anses vara en mer naturlig och avslappnad plats att umgås på än 

vardagsrummet och djupare samtal tas upp i köket (Köksrapporten IKEA, 

2011, sid. 7) 

IKEAS köksrapport visar på att köket är vårt nya offentliga rum. 

Undersökningarna visar att deltagande i undersökningen tenderar att bjuda 

in gäster till köket först. Eftersom köket nu blivit en mer offentlig plats där 

                                                 
5 Undersökningarna är utförda av TNS SIFO och YouGov där 1060 respektive 1021 personer har deltagit (IKEA Köksrapport, 2011, sid. 27)  
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umgänge sker så är det många som anser att det är viktigt att andra 

människor tycker deras kök är snyggt (IKEA Köksrapport, 2011, sid. 9) 

2.5.2 Kökets utseende och trender 

Houzz en plattform för hemrenovering och design som för samman 

bostadsägare med experter inom inredning, design och arkitektur (Houzz 

2016a). Hemsidan presenterar en sammanställning av kökstrender för år 

2016 med utlåtande från representanter från två köksföretag och ett 

interiörföretag; Vedum kök, Himlekök samt Moodhouse.  

I fråga om köket utformning finns det enligt Moodhouse en trend med 

köksöar. De upplever även att färre vill ha helt öppen planlösning mellan 

kök och vardagsrum, utan det vill att köket ska vara lagom avskilt. 

Moodhouse ser även en trend med att överskåp lämnar plats åt fria väggar 

eller hyllor med öppen förvaring. Vedum ser en trend i personliga kök 

utformade efter personliga behov. De ser även kök med köksöar, bra 

avställningsytor, extra djupa bänkskåp och färre väggskåp. Himlekök tycker 

köket ska vara praktiskt men med utrymme att gömma hushållsmaskiner.  

Vad det gäller förvaring i köket ser samtliga representanter att utdragbara 

lådor ersätter de klassiska bänkskåpen. Lådor ger bättre överblick och 

tillgänglighet. Även högskåp nämns som bra förvaring för att förvara större 

köksattiraljer som inte får plats i lådor. Högskåp och skafferiskåp placeras 

gärna i samma sektion tillsammans med kyl och frys och låter övriga 

sektioner vara fyllda med öppna hyllor. 

Vad det gäller kökets stil menar Himlekök att det finns en trend att blanda 

traditionellt lantkök med inspiration från restaurangkök. Vedum ser generellt 

kök som är designmedvetna och Moodhouse ser detaljer som en viktig trend. 

Den avskalade och industriella stilen är också populärt och att ha ett kök 

som är designmedvetet. Vad det gäller färgsättning på köksluckor tyder 

trender på allt från olika toner av grå toner till dova pastellfärger (Houzz, 

2016b).  

Inspirationsbilder på kök med trender som är beskrivna ovan visas i tre 

bilder i figur 17, hämtade från Houzz hemsida. Denna figur visar även en 

bild på det kök som beskrivs i kapitel 1. Tillsammans representerar dessa 

bilder skillnader för kök som finns på den övriga marknaden som till 

exempel privata villor och bostadsrätter i inom ramen för detta arbete. Detta 

examensarbete fokuserar på kök i flerbostadshus som följer en standard. 

Gemensamt för dessa bilder i figur 17 är att de visar vissa kompromisser 

inom privatmarknaden från den teori som står beskrivet i kapitel 2.4. 

Exempel är trenden med fria väggar och öppna hyllor, mått mellan spis och 

disklådor samt att spis och disklådor inte är placerade över 

sammanhängande yta.  
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Figur 17: Dessa kök representerar för privata villor och bostadsrätter inom ramen för detta arbete.   

a) Kök från Scandinavia Homes b) kök från redaktionen Houzz c) Kungsäterkök Göteborg 

d)Marbodalkök (a-c: Houzz 2016, d: Marbodal 2016) 

2.6 Framtidsvisioner av köket  

I kapitel 1.2 nämns ett konstnärligt forskningsprojekt, kallat Kökspassionen, 

som presenterades i Göteborg 2008. Kökspassionen är en del av ett större 

forskningsprojekt som kallas Passionen för det reala.  Deltagare i projektet 

var en blandning av forskare och arkitekter vid Göteborgs universitet som 

ville ifrågasätta den rådande fokuseringen på köksutrustning och istället 

lyfta fram kökets viktiga roll i livet (Ullmark, P. 2010, sid. 315). Resultatet 

av Kökspassionen återfanns i en konstutställning i Göteborg där varje 

deltagare i projektet fick ställa ut sin vision av köket. Köket, som i många 

fall framstår utifrån köksleverantörers, kökskatalogers och populär media 

perspektiv, lyfts i konstprojektet fram i nya resonemang om att materialisera 

och alternativa sätt att använda köket (Benesch, H. 2012). Syftet var att sätta 

igång alternativa tankebanor om köket som helhet. 

Totalt presenterades sex olika teman med ett genomgående tema av köket 

och dess betydelse för livet (Ullmark, P. 2010, sid. 315). Nedan beskrivs 

forskningens resultat med en kort beskrivning utifrån en dokumentation från 

utställningen där varje deltagares framforskade visioner presenteras. 

Det berättande köket av Peter Ullmark resonerar kring relationen mellan 

forskning och design – kan köket vara ett objekt för forskning? Forskning 

ska enligt en allmän föreställning beskriva och analysera verkligheten 

c) 

a) b) 

d) 
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medan design gäller framtidsvisioner. Om båda dessa kan kombineras kan 

en helhet skapas med nya möjligheter. Tillsammans kan forskare och 

designers skapa en virtuell verklighet som med hjälp av modeller, ritningar 

och prototyper kan undersökas och bidra till ny kunskap om önskvärda 

förändringar (Ullmark, P. 2010, sid. 316).  

Det cinematiska köket av Tobias Engberg behandlar köket roll i film och tv. 

Film visar kökets roll i livet med andra målsättningar än beredandet av 

måltider och matlagning. Köket blir till rekvisita i filmen där filmens 

förmåga att förmedla kökets verkliga mekanismer inte förmedlas (Ullmark, 

P. 2010, sid. 317) 

Det gymnastiska köket av Saddek Rehal tar upp ett faktum att människans 

psykiska och fysisk hälsa påverkas negativt av monotona arbeten och 

enformiga arbetsställningar. Visionen av Det gymnastiska köket att bryter 

mot bekvämlighetstrenden och inspirerar till motion medan sysslorna i köket 

utförs. Användaren av köket ska bygga upp en mer samlad och aktiv tillvaro 

genom att anstränga sig i köket. Köken konstrueras på så sätt att 

arbetsmomenten försvåras och skapar okonventionella arbetsställningar 

(Ullmark, P. 2010, sid. 318). 

Det assemblerade köket av Kersi Sandin Bülow belyser idéer kring kök där 

gammalt och nytt samverkar. Köket är hemmets mittpunkt där samtal och 

minnen äger rum. Det nya representeras av den tidsenliga gestaltningen och 

tillagandet av mat i moderna kök och det gamla representeras i möbler från 

äldre generationer som förmedlar en historia. Genom att gammalt och nytt 

samverkar ”formas en funktion för möten och matlagning” (Ullmark, P. 

2010, sid. 319) 

Det arkeologiska köket av Henric Benesch exemplifierar att köket består av 

många olika föremål från olika årtionden och jämför det med arkeologiska 

fynd. Benesch beskriver vilka vanliga föremål som återfinns i ett kök och 

resonerar att ”tingen talar för sig själv, men vad säger de egentligen?”. Vad 

lämnar dagens köksproduktion efter sig? (Ullmark, P. 2010, sid. 320) 

Det didaktiska köket av Peter Fröst tar upp bruksköket och dess funktion att 

lära människan att leva på ett visst sätt. Under 30 – 70 talet utformades 

köket för att lära människan om rationella arbetsprocesser för att spara tid i 

hushållet. Miljöfrågor har idag en stor betydelse varav det didaktiska köket i 

Kökspassionen är byggt för att behandla sådana frågor i stävan av att lära ut 

ett levnadssätt. Köket är planerat för att till exempel underlätta behandling 

av oarbetade råvaror, möjligheter att grovstycka kött i köket samt 

installationsteknik som ger information om bostadens miljöpåverkan 

(Ullmark, P. 2010, sid. 321). 
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3. Objektsbeskrivning 

3.1 Nyproduktion i Växjö Kommun 

Denna rapport är skriven på Linnéuniversitetet i Växjö varför de studerade 

nyproducerade bostäderna återfinns i staden. Under de senaste åren har 

Växjö vuxit med cirka 1000 personer per år vilket resulterat i en ökad 

efterfrågan på bostäder (Växjö kommun 2016).  

I Växjö har byggandet av nyproducerade flerbostadshus varierat. Tabell 1 

visar antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus per år i Växjö 

kommun, visat över en period på 20 år (SCB 2016). En markant förändring 

av bostadsbyggandet var mellan 1985 och 1990 då antalet färdigställda 

lägenheter ökade från 97 lägenheter per år till 552 lägenheter per år. Därefter 

minskade bostadsbyggandet av flerbostadshus fram till år 2010. År 2015 var 

antalet färdigställda lägenheter 282 stycken, vilket innebär att 

bostadsbyggandet ökat med nästan det dubbla jämfört med 2010 tidigare då 

det var 160 stycken.  

 

Tabell 1: Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus per år i Växjö (SCB 2016). 

 

Bostadsutvecklingen i nyproducerade flerbostadshus i Växjö och 

utvecklingen generellt i Sverige visar liknande tendenser. Tabell 2 visar att 

bostadsbyggandet i Sverige ökade markant mellan 1985 till 1990. Nästa 

vändning för bostadbyggandet var 2010 vilket visar samma tendenser i den 

utvecklingen av lägenheter i flerbostadshus i Växjö (se tabell 1).  

 

Tabell 2: Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus per år i Sverige (SCB 2016). 

Färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadhus VÄXJÖ 

År 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Flerbostadshus 134 233 97 552 262 214 388 160 282 

Källa: Statistiska centralbyrån Uppdaterad: 2016-05-04 

Färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus SVERIGE 

År 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Flerbostadshus 27442 15902 17124 33746 8952 7405 12992 10625 25565 

Källa: Statistiska centralbyrån Senaste uppdatering: 2016-05-04 
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3.2 Referensobjekt till köksanalys 

Lägenheterna som analyseras i arbetet tillhör tre olika bostadsrättsföreningar 

som planeras i Växjö kommun (se tabell 3). Därefter anges en kort 

beskrivning av de olika referenslägenheterna. Planlösningar för lägenheterna 

presenteras i kapitel 6 - Resultat och analys. 

 

Tabell 3: Beskrivning av de studerade bostadsrättsföreningarna i arbetet 

 

3.2.1 Brf Vattentornet  

Brf Vattentornet planeras vid Solbacken i Växjö. Flerbostadshuset innehåller 

60 lägenheter fördelat på 19 våningar (Kärnhem 2016a). Brf Vattentornets 

läge i Växjö samt en illustrationsbild av exteriören visas i figur 18 a och b.  

Figur 18: a) Den röda markeringen är Brf Vattentornet i förhållande till Växjö centrum, 

b)Illustrationsbild över Brf Vattentornets exteriör (Kärnhem 2016) 

Vattentornet 1 

Tre rums lägenhet, 67 m2, med ett vinkelkök samt öppet samband mot 

vardagsrum.   

  

Referensobjekt År Byggherre  Antal lägenheter 

Brf Vattentornet 2018 Kärnhem 60 

Brf Stinsen 2018 HSB 76 

Brf Stationsparken 2017 Kärnhem 48 

a) b) 
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Vattentornet 2 

Tre rums lägenhet, 67 m2, med en rak köksuppställning samt öppet samband 

mot vardagsrum. 

Vattentornet 3 

Fyra rums lägenhet, 67 m2, med ett vinkelkök samt öppet samband mot 

vardagsrum.   

3.2.2 Brf Stinsen  

Brf Stinsen planeras vid södra stationsområdet i Växjö. Flerbostadshuset 

innehåller 76 lägenheter med varierade våningshöjder (HSB 2016). Brf 

Stinsens läge i Växjö samt en illustrationsbild av exteriören visas i figur 19 a 

och b.  

Bild 19: a) Den röda markeringen är Brf Stinsen i förhållande till Växjö centrum, b) Illustrationsbild 

över Brf Stinsens exteriör (HSB 2016) 

Stinsen 1 

Fyra rums lägenhet, 90,4 m2, med en rak köksuppställning samt öppet 

samband mot vardagsrum. 

Stinsen 2 

Tre rums, möjlig fyra rums lägenhet, 92,3 m2, med ett U-kök samt öppet 

samband mot vardagsrum.   

Stinsen 3 

Tre rums lägenhet möjlig till fyra rums, 98,3 m2, med en rak 

köksuppställning samt öppet samband mot vardagsrum.   

  

a) b) 
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3.2.3 Brf Stationsparken  

Brf Stationsparken planeras vid södra stationsområdet i Växjö. 

Flerbostadshuset innehåller 48 lägenheter med varierade våningshöjder 

(Kärnhem 2016b). Brf Stationsparkens läge i Växjö samt en illustrationsbild 

av exteriören visas i figur 20 a och b. 

 

Bild 20: a) Den röda markeringen är Brf Stationsparkens i förhållande till Växjö centrum, b) 

Illustrationsbild över Brf Stationsparkens exteriör (Kärnhem 2016) 

Stationsparken 1 

En fyra rums möjlig fem rums lägenhet, 106 m2, med ett U-kök samt öppet 

samband mot vardagsrum. 

Stationsparken 2 

En tre rums lägenhet, 125 m2, med en rak köksuppställning samt öppet 

samband mot vardagsrum. 

 

a) b) 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som har används för att belysa hur 

köksutformning i nyproducerade flerbostadshus förhåller sig till allmänna 

regelverk och rådande trender. Genomförandet av arbetet beskrivs i avsnitt 

4.2. Uppsatsen är ett undersökande arbete som ursprungligen är baserat på 

följande frågeställning; Följs svensk standard av arkitekter vid 

köksutformning och kan användandet av den ifrågasättas? Frågeställningen 

har fungerat som motivation till fördjupning av ämnet och har 

omformulerats till nya frågeställningar under arbetets gång; Kan innehållet i 

regelverken antas vara ålderstigna? Utformas kök fortfarande efter gamla 

rekommendationer och hur ser det ut i moderna flerbostadshus?  

 4.1 Metod  

4.1.1 Litteraturstudie 

Teori och bakgrund till uppsatsen har samlats in från böcker, internet, 

regelverk och bestämmelser samt artiklar. Bakgrundsstudien var nödvändig 

för att veta vad tidigare forskning och studier om köksutformning visar samt 

få en inblick i hur utformningen påverkats av samhällsförändringar. En 

kartläggning av kökets utveckling gav även förståelse för hur kökets 

betydelse har förändrats med tiden och vad det har för betydelse idag. 

Boverkets byggregler och Svensk standard har samlats in för att ge kunskap 

om rådande regelverk och normer som legat till grund för arbetets analys.  

4.1.2 Enkätundersökning   

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har används för att 

samla information om hur arkitekter och kökstillverkare arbetar med 

köksutformning och vilka styrmedel som har en betydande roll i arbetet.  

Undersökningsarbetet är i form av två enkäter, en till arkitektföretag och en 

till kökstillverkare. Enkäterna är utformade med kvalitativa frågor där de 

tillfrågade har möjlighet att formulera och utveckla sina svar. Insamlingen 

skedde via mailkontakt eller besökt på plats. Efter insamling analyseras 

informationen för att få en verklighetsförankring av hur dessa olika aktörer 

arbetar. Analysen visar vilka likheter och skillnader det finns mellan olika 

företag.  

4.1.3 Analysering av kök i flerbostadshus 

Kunskap från studerad bakgrundsteori och regelverk har använts för att 

analysera köksutformning i åtta nyproducerade lägenheter i flerbostadshus. 

Referensobjekten tillhör tre olika bostadsrättsföreningar i Växjö. För att hitta 



29 

Engblom & Källmark 

en källa till urvalet av nyproducerade referensobjekt har bostadshemsidan 

Hemnet använts. Därefter har planlösningar och information hämtats från 

respektive ägare av projekten. 

4.1.3.1 Bedömning av kökets egenskaper 

Analysen av köksutformning har utgått från följande egenskaper:  

 Kökstyp – Kökets form identifieras utifrån de kökstyper beskrivna 

kapitel 2.3. Stämmer inredningslängderna i förhållande till Svensk 

standard?  

 Arbetsyta – En uppskattning av kökets arbetsyta och en bedömning av 

förhållandet mellan dem görs. Är disklådor och spishäll placerade över 

sammanhängande yta? Vilken mängd överskåp finns det i köket? 

 Utrustning – Var finns köksutrustning som till exempel diskmaskin och 

mikrovågsugn placerat? Finns det bänkyta för andra köksapparter som 

till exempel kaffe- och vattenkokare, brödrost etc.?  

 Tillgång till avställningsytor – Finns det avställningsytor vid kyl och 

frys? 

 Matplats – Var finns matplatsen i förhållande till köket och är den 

dimensionerad enligt standardens rekommendationer?  

 Boverkets krav – Är Boverkets krav på avskiljning mellan vardagsrum 

och kök tillgodosett? Vilka alternativ finns till avskiljning? 

 Begreppet arbetstriangeln - Linjer mellan kyl, spis och disklådor ritas ut 

för att identifiera en eventuell arbetstriangel i köket. Fungerar funktionen 

av arbetstriangeln i köket?  

4.1.4 Urval, validitet och reliabilitet 

4.1.4.1 Arkitektföretag 

Urvalet av arkitektföretag till undersökningen är i första hand avgränsat till 

lokala företag i Växjö kommun men även några företag i kringliggande län 

som Kalmar och Jönköping har kontaktats för att få en större spridning av 

resultatet. Av de tio företag som kontaktats har sex företag valt att svara på 

enkäten varav fem är lokal företag i Växjö och en är från Jönköping.  

Arkitektföretagen tillfrågas i början av enkäten om de har erfarenhet av att 

rita kök, varav ett urval om enkätetens svar är relevant för undersökningen 

har kunnat göras. Det resultat som enkäten ger anses motsvarar en bild av 
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den verklighet som arkitekter har när de arbetar med köksutformning och 

belyser de för- och nackdelar som finns. Reliabiliteteten är hög då de 

personer som på respektive företag svarat på enkäten förmodligen skulle 

svara samma sak om de fick svara på samma frågor igen 

Deltagande företag i undersökningen var: 

 Sajt Arkitektstudio  

 LBE Arkitekter 

 Gullmanders Arkitekter & 

Ingenjörer  

 Arkitektbolaget  

 BSV Arkitekter & 

Ingenjörer 

 Arkitekthuset (Jönköping) 

4.1.4.2 Kökstillverkare 

Urvalet av kökstillverkare är avgränsat till stora de stora företagsnamnen 

som finns på marknaden. Huvudkontoren på företagen har kontaktats via 

telefon för att öka möjligheten att bli vidarekopplad till en medarbetare som 

är kvalificerad att kan svara på enkäten. Enkäten skickades därefter via mail. 

Därefter har enkäten mailats till de som kunde tänka sig ställa upp på att 

svara. Av de sju tillfrågade företagen har fem svarat. Validiteten i 

enkätundersökningen är relativt låg då företagen arbetar mot olika kunder, 

vissa företag arbetar mot arkitektritad produktion medan andra arbetar direkt 

mot privatpersoner och det var svårt att urskilja ur enkätens resultat. 

Reliabiliteten i svaren varierar då resultatet är beroende av om personen som 

svarar på enkäten är kvalificerad att svara på den typ av frågor som enkäten 

innehåller. 

Deltagande företag i undersökningen var: 

 Marbodal 

 Lidhults kök 

 Ballingslöv  

 Vedum 

 HTH-kök 

4.1.5 Kontakt med Stadsbyggnadskontoret  

Efter att köksutformning i nyproducerade flerbostadshus har studerats 

framkom behov av att få svar på ett antal ytterligare frågor och Växjös 

stadsbyggnadskontor kontaktades. Detta gjordes för en avstämning av vilka 

faktorer som ligger till grund ett godkännande av bygglov i kommunen. Som 

det framgår i kapitel 2.4.2 är det kommunernas stadsbyggnadskontor och 

byggnadsnämnd som kontrollerar om kraven enligt BBR är uppfyllda innan 

bygglov beviljas.  
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4.2 Genomförande 

Under 10 veckor som är avsatt för examensarbetet har litteratur från olika 

källor sökts och läst in. Parallellt med detta har enkätundersökningarna 

utformats och kontakt med arkitektföretag och kökskonsulter tog i ett tidigt 

skede. Kontakten skedde via telefon och mail. Enkätresultatet 

sammanställdes därefter och bedömdes efter dess relevans i arbetet. 

Resultatet av enkätundersökningen till kökskonsulter upplevdes som 

bristfällig och användes endast för att skapa en uppfattning av hur 

köksmarknaden ser ut och vilka möjligheter som finns för köksutformning 

speciellt i privata villor och bostadsrätter.  

När det fanns en tillräcklig grund av kunskap inom ämnet valdes 

planlösningar av nyproducerade flerbostadshus ut och analysen av 

köksutformning genomfördes. I analysen jämförs planlösningar utifrån den 

teori som är framtagen i kapitel 2.  

Efter arbetets resultat och analys kontaktades Växjös stadsbyggnadskontor 

via mail för kompletterande frågor som uppkom under analysen. Boverket 

kontaktades även via telefon och mail med kompletterande frågor om varför 

vissa regler ser ut som de gör. Efter analysen gjordes ett platsbesök på HTH-

kök i Växjö för att få en fysisk bild av kökets möjligheter på 

privatmarknaden som grund till arbetets diskussionsdel.  

Därefter diskuteras arbetets metod och resultat för att sedan leda fram till 

arbetets slutsats. Under arbetets gång har kontakt med handledarna Per 

Reinholtz (arkitekt SIR/MSA) och Anna Lindahl (arkitekt MSA) varit till 

hjälp för att arbetet ska hålla sig inom den givna ramen samt stimulera 

tankegången vid analysering.   
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5. Resultat och Analys 

Detta kapitel är uppdelat i delresultat. I kapitel 5.1 och 5.2 presenteras en 

sammanställning från enkätundersökningen i frågan om arkitekters 

förhållande till regelverk i processen att rita kök till flerbostadshus samt den 

information som kunde hämtas från kökskonsulternas enkät. I kapitel 5.3 

presenteras och analyseras de åtta utvalda planlösningar utifrån de regelverk, 

krav och normer som presenterats i kap 2. Resultatet av analyserna 

sammanställs i kapitel 5.4. 

Av det resultat som framkommit har det gjorts efterforskningar som 

presenteras i kapitel 5.4. Målet är att utreda ifall byggregler och svensk 

standard följs och analysera om den fungerar utifrån de önskemål som ställs 

på modern köksutformning enligt enkätundersökningen.  

5.1 Arkitekters syn på Svensk standard 

Enkäten (se bilaga 1) visar att alla tillfrågade företag har erfarenhet av att 

utforma och rita kök till flerbostadshus i arbetet som arkitekt eller projektör. 

Samtliga följer BBR och Svensk standard. Andra faktorer som styr 

utformningen av kök enligt de tillfrågade är beställarens önskemål och 

behov samt hur planlösningen i övrigt ser ut vid ny- och ombyggnation, 

tillgänglighetskrav, kökstillverkarens förutsättningar och arbetsflödet i 

köket.  

Vid frågan om varför företagen följer regelverk svarar alla att det är ett krav 

att följa BBR och att den i sin tur hänvisar till Svensk Standard. Vilka 

fördelar som finns med att följa Svensk standard är det summerade svaret att 

de är beprövade lösningar baserats på studier och bra måttanpassningar 

vilket bidrar till utarbetade och generellt funktionella kök. Arkitekterna har 

en uppfattning om att det fungerar, att standarden utgör ett minimi-krav för 

utformningen och att det redan är någon som tagit fram grundarbetet. Det 

framkommer även att det är en fördel att följa en och samma standard vid 

utformning av hyreslägenheter då olika personer kommer att använda köken 

samt att det blir billigare för byggherren i projektet. Med hänsyn till 

nackdelar med att följa svensk standard har företagen blandade åsikter. Dels 

finns det enskilda åsikter att många kök kan bli likadana och att standarden 

kan hämma smarta lösningar. Enskilda åsikter finns även om att den 

uppfattas som gammaldags och medför begränsningar i arbetet. Ett fåtal i 

undersökningen ser inte några nackdelar med att använda svensk standard.  

Vid frågan om företagen tycker att Svensk standard fortfarande fungerar i 

sin avsikt och helhet så svarar alla ja och att den är bra att utgå ifrån. 

Följdfrågan var om det fanns något som företagen skulle vilja ta bort eller 

ändra i Svensk Standard och i andra regelverk. Till det svaret kommer 

åsikter kring att den inte borde vara så styrande utan mer vägledande. Andra 
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tankar och åsikter från företagen är bland annat att behovet av sopsortering 

enligt standarden inte är i fas med tiden och en fundering om det kan ställas 

krav på förvaring av matvaror i köket för att minska matsvinnet. En annan 

har svarat att det borde finns förbud mot köksö med spishäll utan vask. Det 

fanns även en åsikt om kravet på ”fri golvarea kompletteringar” (se stycke 3 

kapitel 2.4.3) som enligt standarden ska finnas i ett kök. Arkitekten menar 

på att det är svårt att räkna med planlösningsmässigt, speciellt i mindre 

lägenheter. 

Som slutfråga på enkäten fick företagen svara på hur de ser på modern 

köksutformning och om de har några grundtankar de själva följer. Resultatet 

på frågan presenteras i tabell 4 där företagens olika tankar skildras.  
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Tabell 4: Sammanställning av arkitektföretagens åsikter om modern köksutformning och egna 

grundtankar 

 

  

Arkitektföretag 1 

 

Vid köksutformning är det lätt att hamna i slentrian 

och lätt att hamna i trendtänk. En balans mellan 

detta ytterligheter är värt att eftersträva efter men 

svårt att uppnå. 

Arkitektföretag 2 

 

Det moderna köket ska vara lättarbetat och ljust. 

Kökets användande har förändrats från 

produktionskök till en plats att umgås. Den sociala 

aspekten i köket underlättas med en köksö som gör 

det enklare att hjälpas åt och umgås samtidigt som 

matlagning sker. 

Arkitektföretag 3 

 

Modern köksutformning i flerbostadshus speglar 

den tekniska utrustningen, utseende av luckor samt 

kulörer då beställaren ofta vill hålla ner ytor och 

därmed kostnaderna. Köksutformningen i villor kan 

variera mycket i jämförelse med flerbostadshus, 

oftast önskas ett stort kök som ska ses som en 

central punkt och en mötesplats för hela familjen. 

Arkitektföretag 4 

 

Köksutformning i flerbostadshus ska vara vackra 

och praktiska för många över lång tid. Praktiska, 

ljusa kök har över tid visat sig fungera bäst. 

Överytor är inte alltid ett ”mervärde” då ytan ofta 

används bättre till annat. Möjlighet att arbeta flera i 

köket (med anpassningar för barn) och plats för 

samvaro och matplats i köket är ett stort mervärde. 

Arkitektföretag 5 

 

Utformningen är väldigt olika från projekt till 

projekt, ofta beställarens önskemål som styr 

utformning inredningsvis. 

Arkitektföretag 6 

 

Företaget ritar många öppna planlösningar där 

köket ligger i anslutning till vardagsrummet. 

Placering av kyl, frys och spis bör planeras så att de 

inte hamnar i blickfånget från soffan. 
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5.2 Analys av planlösningar 

Förutsättningar för analys:  

 Måtten på bänklängderna är uppskattade mått  

 Mått angivna i M där 1 M är 100 mm 

 K = Kyl 

F = Frys 

DM = Diskmaskin 

(M) = Mikrovågsugn 

U = Ugn 

ST = Städskåp
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Vattentornet 1 

Figur 21: Planlösning av referenslägenhet Vattentornet 1. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll 

och disklådor är inritat i köket. (Kärnhem 2016) 

Kökstypen är ett vinkelkök (se figur 21). Inredningslängden för matlagning i 

en bostad avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard bedöms vara 

tillgodosedd med ett mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till vänster om 

vasken, 10 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 3 M 

avställningsyta på vardera sidan om spishällen. Spishäll och disklådor är 

placerade över sammanhängande yta vilket är ett grundsäkerhetskrav enligt 

SIS Kökshandbok (Thiberg, A. 2007, sid. 31). Inklusive disklådor och 

spishäll blir detta totalt en inredningslängd som uppskattningsvis är 36 M 6. 

Mängden inredning antas vara mer än den godkända mängden i Svensk 

standard (32 M) men bänkytan vid sidan om spisen rekommenderas att vara 

minst 4 M (SS 91 42 21: 2006, sid.10) för att uppfylla standarden. 

Avställningsytan till spis och ugn antas ändå vara tillgodosedd till vänster 

om spisen då hörnet skapar en bredare yta som inte inkräktar på 

beredningsytan. Mängden överskåp/fläktskåp antas vara 28 M totalt vilket är 

mindre än de 32 M som krävs för att uppfylla standarden. Avsaknaden av 

överskåp beror på placering av ett fönster i fasadväggen. 

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till vänster om 

disklådorna. Denna placering är godtagbar enligt SIS kökshandbok 

(Thiberg, A. 2007, sid. 35). Mellan kyl/frys och diskbänken är det 

uppskattningsvis 1200 mm, vilket är det minsta måttet som accepteras 

mellan parallella inredningar (Thiberg, A. 2007, sid. 25). Måttet mellan de 

                                                 
6 Hörnet i vinkelköket är inte inkluderat då ytan inte kan användas som beredningsyta. 
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parallella inredningarna kan resultera till att vissa arbetsmoment i köket 

krockar då t.ex. diskmaskinens lucka är nerfälld och frys- eller kylskåpets 

dörr öppnas. Mikrovågsugn är placerad i ett överskåp ovanför diskmaskinen. 

Hörnet i vinkelköket bedöms kunna utnyttjas som utrymme att placera 

övriga köksapparater som t.ex. kaffekokare och brödrost. Utrymmets skulle 

även kunna användas som alternativ placering till för mikrovågsugnen. I 

köket anses det även saknas 6 M fri golvarea som ska vara till för eventuell 

komplettering av köket (SS 91 42 22: 2006, s. 7). Det högskåp som är 

placerat i köket är ett städskåp som enligt Svensk standard tillhör bostaden 

och inte köksutrustningen (SS 91 42 22: 2006, s. 10). 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys saknas enligt Svensk 

standards funktionsplaneringsdokument (SS 91 42 22: 2006, s.7). Den 

närmsta avställningsytan är ytan mitt emot till vänster om vasken.  

Matplatsen är dimensionerad till antal boende plus två personer vilket 

uppfyller standarden. I och med den snedställda väggen kan matplatsen 

upplevas trång i hörnet och passagen mellan vägg och bord upplevs smal. 

(SS 91 42 21: 2006, s. 9). Matplatsen är placerad i anslutning till köket 

vilket uppfyller Boverkets krav på bostadsutformning (BBR 21 2014:3). 

Möjligheter att umgänge i köket bedöms förhållandevis goda då köket är 

öppet mot matplatsen.  

Boverkets krav på avskiljbarhet (BBR 21 2014:3) bedöms vara tillgodosett i 

denna köksutformning då det öppna sambandet mot vardagsrummet avskils 

genom väggen där kyl och frys är placerat. Alternativt till avskiljbarhet av 

köket visas i figur 22.  

Begreppet ”arbetstriangeln”, som tidigare nämnts i kapitel 2.4.4, anses 

kunna vara godtagbar i köket då avstånden mellan spishäll, vask och kyl är 

korta. En diskussion om triangelns funktion tas upp i kapitel 5.4.3. 

Figur 22: Alternativa möjligheter till avskiljbarhetskravet enligt BBR. a) Köket avskiljs genom en 

förlängning av den befintliga väggen, b) Köket avskiljs vid matplatsen, dock medför detta att 

matplatsen inte längre ligger i anslutning till köket.   

a) b) 
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Vattentornet 2 

Figur 23: Planlösning av referenslägenhet Vattentornet 2. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll 

och disklådor är inritat i köket (Kärnhem 2016) 

Kökstypen är en rak uppställning (se figur 23). Inredningslängden för 

matlagning i en bostad avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard 

bedöms vara tillgodosedd med ett mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 3 M bänkyta till vänster om 

spisen, 8 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 6 M till höger 

om disklådorna. Spishäll och disklådor är placerade över sammanhängande 

yta. Inklusive disklådor och spishäll blir detta totalt en inredningslängd som 

uppskattningsvis är 31 M. Enligt Svensk standard ska denna 

inredningsmängd vara 32 M vilket orsaker ett litet avsteg i utformningen. 

Avställningsytan vid sidan om spisen rekommenderas att vara minst 4 M för 

att uppfylla standarden. Överskåpen följer hela bänklängden vilket innebär 

att längden är 31 M.  

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till höger om 

disklådorna. Mellan kyl/frys och diskbänken är det uppskattningsvis 1200 

mm, vilket är godtagbart. Mikrovågsugnen är placerad i ett överskåp ovanför 

vilket medför att den inte tar upp bänkyta. Bänkytan i övrigt anses liten för 
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placering av andra köksapparater som tenderar att stå framme, som t.ex. 

kaffekokare. I köket anses det även saknas 6 M fri golvarea som ska vara till 

för eventuell komplettering av köket. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys saknas som enligt Svensk 

standards funktionsplaneringsdokument. Den närmsta avställningsytan är 

ytan är beredningsytan mitt emot. Avställningsyta till spishäll och ugn 

bedöms godtagbart.  

Matplatsen är dimensionerad till antal boende plus två personer vilket 

uppfyller standarden. Ytan runt matbordet anses vara trång då matplatsen 

används och det kan vara svårt att komma förbi och runt den. Vid behov 

skulle matbordet kunna ses som extra arbetsyta för matberedning då det har 

nära anslutning till köket. Möjligheter att umgås i köket vid matlagning 

anses sannolika men begränsade då matlagningen sker med ryggen mot 

matplatsen.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms vara tillgodosett i denna 

köksutformning då det öppna sambandet mot vardagsrummet avskils genom 

väggen där kyl och frys är placerat. Köket skulle kunna gå att avskiljas helt 

från vardagsrummet och fortfarande ha tillgång till fönster. Dock medför en 

sådan lösning att en rätt dimensionerad matplats inte får plats i köket och 

utrymme för matplats i vardagsrummet blir mycket begränsad. Alternativt 

till avskiljbarhet av köket visas i figur 24.  

Begreppet ”arbetstriangeln” anses vara godtagbar i köket då avstånden 

mellan spishäll, vask och kyl är korta. En diskussion om triangelns funktion 

tas upp i kapitel 5.4.3.  

 

 

Figur 24: Alternativ lösning till avskiljbarhetkravet enligt BBR.  
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Vattentornet 3 

Figur 25: Planlösning av referenslägenhet Vattentornet 3. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll 

och disklådor är inritat i köket (Kärnhem 2016) 

Kökstypen är ett vinkelkök (se figur 25). Inredningslängden för matlagning i 

en bostad avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard bedöms vara 

tillgodosedd.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till vänster om 

vasken, 8 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor, 2 M bredvid 

spishällen samt 6 M avställningsyta vid sida om ugnen. Spishäll och 

disklådor är placerade över sammanhängande yta. Inklusive disklådor och 

spishäll blir detta totalt en inredningslängd som uppskattningsvis är 36 M 7. 

Köket har även utrustats med extra arbetsyta i form av en köksö som tillför 

16 M extra bänkinredning. Mängden inredning antas vara mer än den 

godkända mängden i Svensk standard (32 M). Mängden överskåp/fläktskåp 

antas vara samma som skåpinredningen vilket är godtagbart. 

                                                 
7 Hörnet i vinkelköket är inte inkluderat då ytan inte kan användas som beredningsyta. 
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Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till vänster om 

disklådorna. Ugn och mikrovågsugn är placerad i ett högskåp som är 

placerat vid kyl och frys. Hörnet i vinkelköket bedöms kunna utnyttjas som 

utrymme att placera övriga köksapparater som t.ex. kaffekokare och 

brödrost. Utrymmets skulle även kunna användas som alternativ placering 

till för mikrovågsugnen. Mellan de parallella bänkuppställningen och 

köksön är det uppskattningsvis 1400 mm vilket bidrar till färre krockar då 

flera personer arbetar i köket (Thiberg. A. 2007, s. 27). Bedömningen av fri 

golvarea för komplettering har i denna utformning ersatts med ett extra 

högskåp, en lösning som enligt SS 91 42 22: 2006 (s. 7) är godtagbart. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys anses vara tillgodosett. 

Denna yta kan även användas som avställningsyta för ugn och 

mikrovågsugn.  

Matplatsen är placerad i anslutning till köket. Den är dimensionerad till antal 

boende plus fyra personer vilket uppfyller mer än minsta kravet i standarden. 

Då matplatsens används kan det enligt planlösningen upplevas trångt mellan 

köksön och de yttersta stolsplatserna då detta är en passage mellan bordet 

och köket som ofta användas. Kökets sociala status upplevs vara hög då 

köket upplevs vara en social plats där det finns möjlighet till umgänge vid 

matlagning. Vid köksön finns det barstolar som kan bjuda till det samtal 

med den som lagar mat. Det öppna sambandet till vardagsrummet bidrar till 

umgänge fast än en lagar mat och en annan väljer att samtala i soffan.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms kunna tillgodoses med eget fönster i 

denna köksutformning men en stor andel ljusinsläpp kan gå förlorad 

eftersom mestadels av ljuset kommer ifrån vardagsrummets fönster samt 

fönstret vid matplatsen. Alternativt till avskiljbarhet av köket visas i figur 

26.  

Begreppet ”arbetstriangeln” anses kunna vara godtagbar i köket då 

avstånden mellan spishäll, vask och kyl är korta. En diskussion om 

arbetstriangelns funktion tas upp i kapitel 5.4.3.  

Figur 26: Alternativa lösningar till avskiljbarhetkravet enligt BBR. a) Köket avskiljs via en 

tilläggsvägg vid köksön, detta gör att matplatsen ändå är i nära kontakt med köket och 

vardagsrummet. b) Vardagsrummet avskiljs från både kök och matplats med en kort skiljevägg. 

b) 
a) 
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Stinsen 1 

Figur 27: Planlösning av referenslägenhet Stinsen 1. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll och 

disklådor visas i detta fall med en rak linje som är inritat i köket (HSB 2016) 

Kökstypen är en rak uppställning (se figur 27). Inredningslängden för 

matlagning i en bostad avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard 

bedöms vara tillgodosedd med mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till höger om 

vasken, 8 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 3 M 

avställningsytas bredvid spishällen. Spishäll och disklådor är placerade över 

sammanhängande yta. Inklusive disklådor och spishäll blir detta totalt en 

inredningslängd som uppskattningsvis är 31 M som är mindre än 

standardens rekommendation på 32 M. Avställningsytan bredvid spisen som 

bedömt vara 3 M rekommenderas vara 4 M. Mängden överskåp/fläktskåp 

antas vara 16 M totalt vilket är mindre än de 32 M som krävs för att uppfylla 

standarden. Avsaknaden av överskåp beror på placering av ett fönster i 

fasadväggen.  
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Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till höger om 

disklådorna. Diskmaskinens placering kan försvåra åtkomsten till kylskåp 

och frys då diskmaskinens lucka är nerfälld. Ugn och mikrovågsugn är 

placerad i ett högskåp som är placerat till vänster om spishällen. Bänkyta till 

annan köksutrustning finns men anses begränsad. Bedömningen av fri 

golvarea för komplettering har i denna utformning ersatts med ett extra 

högskåp. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys anses vara tillgodosett.  

Matplatsen är placerad i mitten av rummet. På grund av den stora ytan i 

rummet har matplatsen kunnat dimensioneras till antal boende plus fem 

personer. Vid behov kan matplatsen användas som extra beredningsyta och 

för sittande köksarbete eftersom det är i direkt närhet till köket. Ett stort 

matbord bjuder till samvaro i köket och det finns gott om plats för många 

middagsgäster eller plats för läxläsning eller hobbyverksamheter. Dock 

utförs allt matlagningsarbete i köket med ryggen mot gästerna. Det öppna 

sambandet till vardagsrummet bidrar till umgänge fast än en lagar mat och 

en annan väljer att samtala i soffan.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms kunna tillgodoses med tillgång till 

eget fönster i denna köksutformning genom att sätta upp en kort skiljevägg 

mellan matplatsen och vardagsrummets möblemang. Alternativt till 

avskiljbarhet av köket visas i figur 28. 

Begreppet ”arbetstriangeln” kan inte identifieras då köket utformats med en 

rak uppställning utan arbetet sker parallellt med köksinredningen. Därför har 

en linje som binder samman kyl, spis och disklådor ritats ut i figur 23. Köket 

upplevs mycket långt, uppskattningsvis 5 m, eftersom ett högskåp samt 

kyl/frys har placerats vid sidan om den övriga skåpsinredningen. Detta kan 

medföra långa sträckor att röra sig i köket.  

 

Figur 28: Alternativ lösning till avskiljbarhetskravet BBR. Köket avskiljs med en tilläggsvägg mellan 

matplatsen och vardagsrummet. Köket och matplatsen blir en del tillsammans och vardagsrummet en 

del  
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Stinsen 2 

 

Figur 29: Planlösning av referenslägenhet Stinsen 2. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll och 

disklådor är inritat i köket (HSB 2016)  

Kökstypen är ett U-kök som i grundprincipen är ett vinkelkök med en 

påbyggd vinkel (se figur 29). Inredningslängden för matlagning i en bostad 

avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard bedöms vara tillgodosedd 

med mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till höger om 

vasken, 10 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor, 2 M bredvid 

spishällen samt ytterligare 10 M beredningsyta. Inklusive disklådor och 

spishäll blir detta totalt en inredningslängd som uppskattningsvis är 32 M 

plus 10 M extra bänkinredning. Mängden inredning antas vara mer än den 

godkända mängden i Svensk standard (32 M). Spishäll och disklådor är 

placerade över sammanhängande yta.  En observation visar att bänkytan 

mellan disklådor och spishäll är uppdelad på två ytor som är 5 M vilket inte 

ger den tillräckliga längd för beredningsyta som standarden anger (SS 91 42 

21: 2006, sid. 10). Enligt normen i SIS kökshandbok ska denna 

beredningsyta mellan spishäll och disklådor vara mellan 8 M – 12 M 

(Thiberg, A. 2007, sid. 34). Mängden överskåp/fläktskåp antas vara 20 M 

totalt vilket är mindre än de 32 M som krävs för att uppfylla standarden. 

Avsaknaden av överskåp beror på placering av ett fönster i fasadväggen 

samt bänkyta som inte står mot en vägg.  

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till höger om 

disklådorna. Ugn och mikrovågsugn är placerad i ett högskåp som är 

placerat till höger om kyl och frys. Tack vare den extra beredningsbänken 

finns det tillräckligt med bänkyta att placera annan köksutrustning på. 

Bedömningen av fri golvarea för komplettering har i denna utformning 

ersatts med ett extra högskåp. Mellan de parallella uppställningarna i köket 
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är det 1400 mm vilket bidrar till färre krockar då flera personer arbetar i 

köket. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys anses vara tillgodosett.  

Matplatsen är placerad i mitten av rummet och är dimensionerad i till antal 

boende plus två personer. Kökets utformning bedöms bidra till att socialt 

umgänge och matlagning kan ske samtidigt. Den fristående bänkytan har en 

upphöjd bardel som bidrar till att fler personer som inte lagar mat kan vistas 

i kökets direkta närhet. Det öppna sambandet till vardagsrummet bidrar till 

umgänge fast än en lagar mat och en annan väljer att samtala i soffan.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms kunna tillgodoses med tillgång till 

eget fönster i denna köksutformning genom att sätta upp en skiljevägg 

ovanför matplatsen i planritningen alternativt i direkt närhet till köket med 

konsekvensen att kökets bardel skulle försvinna. Alternativt till avskiljbarhet 

av köket visas i figur 30.  

Begreppet ”arbetstriangeln” kan identifieras i köket och anses kunna 

fungera. En diskussion om arbetstriangelns funktion tas upp i kapitel 5.4.3 

 

Figur 30: Alternativ lösning till avskiljbarhetkrav enligt BBR. Köket avskiljs genom en vägg parallellt 

med kökets bardel. Matplatsen finns fortfarande i närhet till köket.   
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Stinsen 3 

 

 

Figur 31: Planlösning av referenslägenhet Stinsen 3. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, spishäll och 

disklådor är i detta fall en rät linje som är inritat i köket (HSB 2016)  

Kökstypen är en rak uppställning (se figur 31), likt Stinsen 1. 

Inredningslängden för matlagning i en bostad avsedd för 3-4 personer enligt 

Svensk standard bedöms vara tillgodosedd.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till vänster om 

vasken, 8 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 4 M 

avställningsytas bredvid spishällen. Spishäll och disklådor är placerade över 

sammanhängande yta. Inklusive disklådor och spishäll blir detta totalt en 

inredningslängd som uppskattningsvis är 32 M vilket motsvarar standardens 

minsta rekommendationsmängd. Mängden överskåp/fläktskåp följer 

bänkinredningen är kravet är därmed tillgodosett.  

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till vänster om 

disklådorna. Ugn och mikrovågsugn är placerad i ett högskåp som är 

placerat till vänster om diskmaskinen. Bedömningen av fri golvarea för 

komplettering har i denna utformning ersatts med ett extra högskåp. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys anses vara tillgodosett 

med en bänkyta på 4 M. Det finns även avställningsyta i direkt anslutning 

till spishäll samt ugn.  
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Matplatsen är placerad i direkt anslutning till köket och dimensionerad till 

antal boende plus fyra personer. Vid behov kan matplatsen användas som 

extra beredningsyta och för sittande köksarbete eftersom det är i direkt 

närhet till köket. Socialt umgänge kan ta plats i köket. Dock utförs allt 

matlagningsarbete i köket med ryggen mot gästerna. Det öppna sambandet 

till vardagsrummet bidrar till umgänge fast än en lagar mat och en annan 

väljer att samtala i soffan.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms kunna tillgodoses med tillgång till 

eget fönster i denna köksutformning genom att sätta upp en kort skiljevägg 

till vardagsrummet. Alternativt till avskiljbarhet av köket visas i figur 32.  

Begreppet ”arbetstriangeln” kan inte identifieras då köket utformats med en 

rak uppställning utan arbetet sker parallellt med köksinredningen. De ”tre 

hörnen” i triangeln finns utsatta som punkter i figur 31. Likt Stinsen 1 

upplevs köket mycket långt, uppskattningsvis 5 m, eftersom ett högskåp 

samt kyl/frys har placerats vid sidan om den övriga skåpinredningen. Detta 

kan medföra långa sträckor att röra sig i köket.  

 

Figur 32: Alternativ lösningar till avskiljbarhetskrav enligt BBR. Köket avskiljs med en förlängning 

av väggen vid frysen. Detta gör att matplatsen och köket blir mer som ett rumssamband och 

vardagsrummet en egen del för sig.  
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Stationsparken 1  

Figur 33: Planlösning av referenslägenhet Stationsparken 1. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, 

spishäll och disklådor är inritat i köket (Kärnhem 2016)  

Kökstypen är ett U-kök som i grundprincipen är ett vinkelkök med en 

påbyggd vinkel (se figur 33). Inredningslängden för matlagning i en bostad 

avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard bedöms vara tillgodosedd 

med mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 4 M bänkyta bredvid 

spishällen, 12 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 

ytterligare 12 M beredningsyta. Spishäll och disklådor är placerade över 

sammanhängande yta. Dessutom har köken en rak uppställning där kyl, frys, 

två högskåp samt en avställnigsyta 8 M avställningsyta är placerat. Inklusive 

disklådor och spishäll blir detta totalt en inredningslängd som 

uppskattningsvis är 30 M plus 20 M extra bänkinredning. Detta motsvarar 

mer än standardens minsta rekommendationsmängd. Mängden 

överskåp/fläktskåp antas vara 8 M vilket är mindre än de 32 M som krävs 

för att uppfylla standarden. 

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till höger om 

disklådorna. Diskmaskinens placering bedöms inte vara i enlighet 

rekommendationen i standarden då den är placerad mellan spishäll och vask 

där den uppfattas vara i vägen för den som arbetar vid beredningsytan. Vid 
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moment som i- och urplockning av disk hindrar diskmaskinens nerfällda 

lucka åtkomsten till beredningsytan och sambandet mellan spis och vask. 

Ytan under beredningsytan bör användas till bänkskåp med redskap som 

används ofta (Thiberg. A. 2007, s. 35). Ugn och mikrovågsugn är placerad i 

ett högskåp. Bedömningen av fri golvarea för komplettering har i denna 

utformning ersatts med ett extra högskåp 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys anses vara tillgodosett 

med en bänkyta på 8 M som även kan användas som avställningsyta till ugn 

och mikrovågsugn. 

Matplatsen är placerad i direkt anslutning till köket. Enligt planritningen är 

matplatsen dimensionerad till antal boende plus en person men ytan bedöms 

tillräckligt stor för att dimensionera matplatsen för större. Kökets 

planutformning anses kräva stor yta men bidrar också till social matlagning 

genom att vara bostadens samlingspunkt. Det har en upphöjd smal 

bänkskiva kring bänklängderna med en bardel som leder till att socialt 

umgänge kan ta plats i köket. 

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms svårt att tillgodose på ett sätt så att 

hela planlösningen inte går förloras. Alternativt till avskiljbarhet av köket 

visas i figur 34. 

Begreppet ”arbetstriangeln” kan identifieras i köket. Då diskmaskinens 

lucka är nerfälld upplevs den kunna störa sambandet mellan spishäll och 

disklådor. Därför bedöms arbetstriangelns funktion vara begränsad. 

 

Figur 34: Alternativa lösningar till avskiljbarhetskrav enligt BBR. a) Köket avskiljs från 

vardagsrummet genom att avskärma med väggar längs skåpsinredningen samt en avskiljande vägg 

vid matplatsen. Dock medför detta en sämre planlösning med en lång korridor i mitten av bostaden. 

b) Vardagsrummet avskiljas för sig med en vägg och kök, matplats och allrum blir en egen del. 

Allrummet avskiljs delvis med en skiljevägg vid spisen.   

a) b) 
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Stationsparken 2 

Figur 35: Planlösning av referenslägenhet Stationsparken 2. ”Arbetstriangeln” mellan kylskåp, 

spishäll och disklådor är inritat i köket (Kärnhem 2016) 

Kökstypen är en rak uppställning (se figur 35). Inredningslängden för 

matlagning i en bostad avsedd för 3-4 personer enligt Svensk standard 

bedöms vara tillgodosedd med mindre avsteg.  

Arbetsytorna i köket består uppskattningsvis av 6 M bänkyta till höger om 

vasken, 8 M beredningsyta mellan spishäll och disklådor samt 4 M 

avställningsytas bredvid spishällen. Spishäll och disklådor är placerade över 

sammanhängande yta. Inklusive disklådor och spishäll blir detta totalt en 

inredningslängd som uppskattningsvis är 32 M vilket motsvarar standardens 

rekommendation. Mängden överskåp/fläktskåp följer mängden 

bänkinredning är antas vara 32 M.  

Utrustning i köket som t.ex. diskmaskin är placerad till höger om 

disklådorna. Ugn och mikrovågsugn är placerat i ett högskåp till vänster om 

spishällen. Bänkyta till annan köksutrustning finns men upplevs vara 

begränsad.  

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys saknas som enligt Svensk 

standards funktionsplaneringsdokument. Den närmsta avställningsytan är 

ytan är beredningsytan mitt emot.  

Matplatsen är enligt planritningen dimensionerad för en person för lite men 

att avläsa av kökets yta bedöms det få plats med ett större bord. Vid behov 

kan matplatsen användas som extra beredningsyta och för sittande 

köksarbete eftersom det är i direkt närhet till köket. Ett stort matbord bjuder 
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till samvaro i köket och det finns gott om plats för många middagsgäster 

eller plats för läxläsning eller hobbyverksamheter. Dock utförs allt 

matlagningsarbete i köket med ryggen mot matbordet.  

Boverkets krav på avskiljbarhet bedöms vara tillgodosett i denna 

köksutformning. Köket ligger i en avskiljbar del av bostaden med tillgång 

till fönster.  

Begreppet ”arbetstriangeln” kan identifieras i köket. En diskussion om 

arbetstriangelns funktion tas upp i kapitel 5.4.3. 

5.4 Analyssammanställning  

5.4.1 Inredningslängder 

Kökstyperna som identifieras bland de undersökta köken är fyra raka 

uppställningar, två vinkelkök samt två U-kök. Den inredningslängd som 

uppskattas i respektive köksutformning visas i tabell 5. I två av köken 

uppskattas inredningslängden vara marginellt mindre än den 

rekommenderade. Tre av köken har utrustats med bänklängder och bänkskåp 

utöver det minsta kravet.  

 

Tabell 5: Jämförelse av utvalda faktorer från analysen i kapitel 5.2 

  

Referensobjekt Inrednings-

längd 

(32 M) 

Överskåp 

(32 M) 

Avställnings-

yta kyl/frys 

Krav på 

avskiljbarhet 
(BBR) 

Vattentornet 1 36 M 28 Nej Kan tillgodoses 

Vattentornet 2 31 M 31 Nej Kan tillgodoses, 

med brister i 

utformningen 

Vattentornet 3 36 M 36 Ja Kan tillgodoses, 

med brister i 

utformningen 

Stinsen 1 31 M 16 Ja Kan tillgodoses 

Stinsen 2 32 M + 10 

M 

20 Ja Kan tillgodoses, 

med brister i 

utformningen 

Stinsen 3 32 M 32 Ja Kan tillgodoses 

Stationsparken 

1 

30 M + 20 

M 

8 Ja Svår att tillgodose 

Stationsparken 

2  

32 M 32 Nej Tillgodosett 
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De flesta kökens uppställningar följer den grundprincip som illustreras i 

standarden och SIS kökshandbok (Thiberg, A. 2007, sid. 33, 43) men det 

finns vissa mindre avsteg. I flera fall finns den rekommenderade mängden 

bänklängd men inte i det utförandet som standarden visar. Det kan till 

exempel vara en avställningsyta som enligt rekommendationerna ska vara 4 

M för att vara optimal men som endast är 3 M. I Stationsparken 1 är 

diskmaskinen placerad mellan spishäll och vask vilket inte rekommenderas i 

standarden. Köksutformningen i Stinsen 2 följer inte det rekommenderade 

utförandet och måttanpassningen mellan vask och spishäll i vinkling av 

bänkinredning. Enligt litteraturundersökningen är detta det viktigaste 

måttförhållandet i köket och benämns som den ”heliga regeln” enligt Alice 

Thiberg (2007, sid. 34). Detta avstånd bör vara minst 8 M och högst 12 M 

för att ytan ska kunna användas på bästa sätt. I Stinsen 2 är denna yta 

fördelad i ett hörn med två ytor som uppskattningsvis är 5 M vilket kan 

upplevs för korta. I de övriga planlösningarna är detta måttförhållande 

uppskattningsvis 8 M förutom i Stationsparken 1 där det är 12 M. 

5.4.2 Överskåp, avställningsyta och fri golvarea 

En observation som gjorts i fem av åtta planlösningar är att det saknas den 

mängd överskåp som anges i Svensk standard (SS 91 42 21: 2006, sid. 10).  

I de planlösningar där avsaknaden av överskåp är tydlig beror det till stor del 

av fönsterplacering ovanför diskbänken samt utformning av fristående 

bänkskåp där väggfasta överskåp inte är möjligt. I vissa av dessa fall har 

avsaknaden av överskåp kompenserats med extra bänkyta. 

Avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys saknas i tre av de åtta 

planlösningarna. Denna yta underlättar in- och utplockning av matvaror. I de 

kök där avställningsyta finns i närhet till kyl och frys är denna yta placerad 

närmast kylen då denna används mest.  

I Svensk standard (SS 91 42 22:2006, sid. 7) står det att 6 M fri golvarea för 

kompletteringar ska finnas i köket. Denna yta upplevs i de flesta studerade 

planlösningar redan ha kompletterats med högskåp och/eller extra 

bänkinredning. I Vattentornet 1 och 2 bedöms denna yta saknas helt. Att 

planera denna fria yta visar sig enligt enkätundersökningen vara något som 

arkitekter kan finna svårt att få in i planlösningen, speciellt i små bostäder.  

5.4.3 Arbetstriangeln och köksplaneringens ABC  

Den arbetstriangel som nämns i kapitel 2.4.4 har ritats in och undersökts i de 

olika planlösningarna. Moment som binder samman triangeln återfinns i 

samtliga kök, även om den inte i samtliga fall bildar den geometriska figuren 

av en triangel. Trots detta upplevs den inte vara tillämpningsbar i alla kök. I 

Stationsparken 1 påverkar diskmaskinens placering rörelsemönstret då 

luckan är nerfälld. Efter analysen anses arbetstriangeln fungera bäst kök där 
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det finns möjlighet att röra sig parallellt med köksinredningen mellan spis 

och disklådor. Detta kan hänvisas till ”köksplaneringens ABC” som tas upp 

i kapitel 2.4.5. Då antalet förflyttningar från beredningsbänken till vatten är 

fler än från spisen och kylen är bör denna funktion tillgodoses i första hand.  

5.4.4 Rumssamband och avskiljbarhet 

Enligt de åtta studerade planlösningarna i denna rapport tenderar 

köksplanering vid projekterade flerbostadshus att bli likartad. Detta kan 

hänvisas till enkätundersökningens resultat i kapitel 5.1 där arkitekterna ser 

likformigheten som en av standardens nackdelar. Däremot anser de att 

köken generellt blir funktionella för många vid användning av standarden. I 

en jämförelse med köksplaneringen från 1950-talet i figur 4 i kapitel 2.2 har 

kökets utformning inte förändrats markant. Den generella fysiska 

planeringen av köket utformas enligt samma grundprinciper i flerbostadshus, 

det är snarare rumssambandet som har förändrat. Som teorin i kapitel 2.2 tar 

upp har köket har gått från ett enskilt utrymme för matlagning till öppen 

planlösning och stora ytor med plats för umgänge. Denna bild stämmer 

överens med arkitekternas syn på det moderna köket enligt tabell 5.1. 

De öppna sambanden i bostäderna påverkar Boverkets krav på avskiljbarhet. 

Analysen av planlösningarna visar att möjligheter till avskiljning mellan kök 

och vardagsrum fungerar mer eller mindre bra. I vissa fall kan bostaden 

avskiljas genom en kort skiljevägg där bostadens planlösning fortfarande 

fungerar medan i andra fall finns det svårigheter att behålla en god 

planlösning. Vissa av kökens sociala funktioner, som till exempel en bardel 

som bjuder till umgänge i köket, går förlorade. Vad som räknas som 

”avskiljbar del” enligt Boverkets regler är en tolkningsfråga som görs utifrån 

olika värderingar.  

Med hänsyn till lägenhetsanalyserna i denna rapport följs Svensk standard 

helt eller med undantag för vissa marginella avsteg. Som tidigare nämnts i 

kapitel 2.4.2 granskas flerbostadshus i nyproduktion av kommunens 

stadsbyggnadskontor och byggnadsnämnden. För att köket i bostaden ska bli 

godkänd av kommunen måste det följa kraven på att BBR och Svensk 

Standard. Resultatet av en efterforskning efter analyserna genomförts 

presenteras i kapitel 5.5. 

5.5 Resultat av efterföljande respons 

Under arbetets genomförande har efterföljande respons från 

stadsbyggnadskontoret i Växjö tillkommit. Nedan följer en sammanställning 

av svar från bygglovingenjören Elin Nilssons8 på stadsbyggnadskontor. 

                                                 
8 Nilsson, Elin. Bygglovingenjör, Bygglovsavdelningen Stadsbyggnadskontoret. 2016. 

Mailkontakt. 17 maj.  
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Svaret är uppdelat i två delar där den andra delen är kompletterande frågor 

som uppkom efter analys av köksutformningar genomförts.  

I frågan om vilka krav som ska vara uppfyllda för godkännande av bygglov 

för nyproducerade flerbostadshus svarar Elin Nilsson på 

stadsbyggnadskontoret att  

”Vi går mycket efter Svensk standards utformning, med hänsyn till 

hur mycket bänkyta som behövs till ett visst antal personer, avstånd 

från spis till hörn, spis och utslagsvask på sammanhängande 

bänkyta osv. Det ställs också krav på till exempel fri yta framför 

köksbänkarna”  

Dessa krav hänvisas Boverkets byggregler och Svensk standard. Vid fråga 

om vilka kompromisser som kan accepteras gällande köksutformning och 

vad som krävs för avsteg ska godkänna svarar Nilsson att  

”Vi granskar generellt inte enligt höjd nivå i Svensk standard i 

bostäder. Det är inte speciellt svårt för byggherren att uppfylla 

kraven och vi gör därför inga speciella undantag.” 

Vad det gäller tillgänglighet i köket tittar stadsbyggnadskontoret extra noga 

på till exempel avstånd mellan köksbänkar och andra fasta eller lösa 

inredningar. Placering av ett kylskåp är till exempel inte lämpligt i ett hörn 

med tanke på att det ska vara lätt att komma åt att öppna.  

Efter analysen uppkom det kompletterande frågor i kring vissa brister i 

utformningen. En av dessa var avsaknad av överskåp i förhållande till 

rekommendationerna i Svensk standard i ett flertal av lägenheterna. Vid 

fråga om avsaknaden av överskåp svarar Nilsson att  

”Den typen av kök som är moderna idag är inte riktigt i stil med de 

kök som Svensk Standard hänvisar till. Många gånger innehåller 

köken en mindre mängd överskåp och ibland inga överskåp alls. 

Enligt vår uppfattning är det bättre ur tillgänglighetssynpunkt med 

underskåp än överskåp, då till exempel rullstolsburen person inte 

når upp till överskåpen. Även barn eller personer utan svårigheter 

ur tillgänglighetssynpunkt gynnas mer av underskåp. Av dessa 

anledningar granskar vi snarare mängden skåp totalt, istället för 

att se till under- respektive överskåp. Vi får väl se det som en typ av 

kompromiss från vår sida” 

Analysen visade även att avställningsyta i direkt anslutning till kyl och frys 

saknas i ett tre av de åtta studerade lägenheterna. Nilsson svarar att  

”Avställningsyta i direkt anslutning till kyl/frys är ett krav som 

ställs i den höjda nivån i Svensk Standard, det vill säga utökad 

tillgänglighet. Vi kan inte granska bostäder enligt höjd nivå, utan 
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granskar alltid enligt normalnivå – grundläggande tillgänglighet. 

När avställningsyta vid kyl/frys saknas är det alltså inte ett avsteg. 

Däremot ser vi helst att även bostäder, där vi inte kan ställa 

kraven, har avställningsyta i direkt anslutning till kyl/frys. Vi 

granskar endast enligt höjd nivå i offentliga lokaler eller till 

exempel äldreboende. I dessa lokaler ställer 

byggherrarna/beställarna dock ofta själva en hög nivå, varför det 

sällan är några konstigheter.” 

Vid fråga om hur stadsbyggnadskontoret förhåller sig till Boverkets krav på 

avskiljbarhet i öppna planlösningar svarar Elin Nilsson att 

”Det är lite krångligt det här och det är väldigt mycket upp till 

handläggaren att tolka lagstiftningen. Inom samma kommun bör 

man givetvis tolka det likadant, men mellan kommuner kan det nog 

skilja sig åt en del.” 

 

5.6 Slutkommentar av resultat och analys 

Resultatet av analysen visar att Svensk standard följs till stor del i de 

undersökta köken med vissa mindre avsteg. I och med att de analyserade 

bostäderna ska uppföras innebär det att kökslösningarna beviljats bygglov 

trots mindre avsteg. Genom kontakten med stadsbyggnadskontoret uppkom 

det klarhet i att BBR endast hänvisar till SS 91 42 21 – Bostadsutformning – 

invändiga mått och att bygglovshandläggare i detta fall inte använder sig av 

SS 91 42 22. Detta innebär att den avställningsyta vid kyl och frys som 

tolkades vara ett krav innan analysen inleddes, inte är ett krav enligt 

normalnivå i Svensk standard. Däremot rekommenderas den för 

funktionaliteten i köket.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Enkätundersökning 

Efterhand som undersökningen framskred vanns insikten att kontakten med 

företag hade kunnat utföras i ett skede då mer kunskap inom ämnet hade 

erhållits. På så sätt hade det funnits en klarare bild av vad enkäterna skulle 

tillföra arbetet och frågorna hade utvecklas och preciseras bättre. Det var 

framförallt enkäten till kökskonsulter som efterhand visade sig ha kunnat 

utformas annorlunda. En del ansåg att enkäten var för omfattande och 

innehöll för oprecisa frågor. Det fanns även en brist i undersökningens 

validitet då köksföretagen arbetar mot olika kunder och det var svårt att 

urskilja ett användbart resultat av enkäten. Dock kunde enkäten användas i 

den mån att den gav en större förståelse för hur köksmarknaden såg ut. Ett 

alternativ hade kunnat vara att i ett tidigt skede undersöka köksmarknaden 

närmre samt avgränsa ett mindre urval av köksföretag till de som arbetar i 

direkt koppling till arkitektritade bostäder och därefter utföra en intervju 

med företagen. Detta skulle resultera i en sammanlänkning mellan 

konskonsulter och arkitekter. Ett annat alternativ, som skulle resultera i en 

annan vinkling av arbetet, vore att skildra privatmarknaden av kök från 

flerbostadshus på ett mer tydligt sätt.  

Enkäterna från kökskonsulterna har resulterat i ett resultat om att 

privatmarknaden av kök innehåller många olika speciallösningar och 

innovationer. Den har även legat till grund för ökad förståelse av 

skillnaderna mellan privatmarknaden och arkitektritade kök till 

flerbostadshus och har på så sätt varit användbar även om det inte framgår 

fullt ut i rapporten.  

Urvalet av arkitektföretag till arbetets andra enkätundersökning hade kunnat 

rikta sig till fler arkitektkontor i Sverige för att få en större reliabilitet i 

arbetet.  Då arbetet ska klaras av inom en begränsad tid valdes lokala företag 

med förmånen att göra platsbesök. Annars hade det sannolikt tagit för lång 

tid att få svar ifrån de olika arkitektföretagen. Dessutom skulle detta 

möjligen medföra behov av en undersökning av hur de olika 

Stadsbyggnadskontoren värderar kraven i regelverken. Av de lokala 

arkitektföretagen som svarade på enkäten var det ändå tillräckligt många 

svar kom in för att få en god bild av den marknaden som undersöktes. Likt 

enkäten till kökskonsulten hade denna enkät behövt lite mer 

bakgrundsstudier innan den delades ut. Då hade det funnit utrymme att fråga 

fler frågor som kretsar kring regelverk och normer, utöver de frågor som i 

största mån handlade om Svensk standard. Detta är exempel på insikter som 

vunnits efterhand som arbetet genomförts. 
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6.1.2 Analysform  

Den analys av köksutformningen som utförts har i viss mån begränsats av att 

utgå från lägenheternas planlösningar. Att enbart studera planritningar ger 

inte tillgång till vägguppställningar och annan redovisning av kökens 

vertikala disposition. Detta beror framförallt på att det är kökets plan som 

studerats och inte kökets utseende. Dock medför avsaknaden av den 

detaljerade vertikala utformningen att till exempel överskåpens utformning 

inte syns eller hur inredningens ser ut i högskåp och bänkskåp. Även om det 

är möjligt att studera lägenheternas utformning utifrån ett horisontellt 

perspektiv via planlösningar skulle träffsäkerheten av analysen av 

utformningen kunnat bli större än vad som är fallet. Med visualiseringsbilder 

och köksuppställningsritningar skulle det underlätta att resonera i analysen. 

Ett försök till att få fram köksuppställningsritningar gjordes genom att 

kontakta ägaren till två av projekten samt kökstillverkaren. Detta 

misslyckades då det var riskabelt för kökstillverkaren att ge ut informationen 

och det var svårt att få tag på den ansvariga av projektet. Även platsbesök i 

flerbostadshus vore en fördel då det skulle underlätta att kunna i undersöka 

avstånd och måttförhållanden i verkligheten.  

6.1.3 Referensobjekt  

De lägenheter som studerat tillhör marknaden för bostadsrätter i 

flerbostadshus. Bostadsrätter ligger lite i gränslandet för privatmarknaden då 

köket till viss del kan påverkas av ägarna av bostadsrätten innan det byggs. 

Denna påverkan gäller framförallt kökets utseende i form av luckor och 

färgsättning men i vissa fall kan det även röra sig om tillval av utrustning 

som till exempel en köksö. Undersökningen och resonemangen hade kunnat 

vara tydligare om studien omfattat kök i allmännyttans bruk där 

utformningen är ännu mer styrd.   

I ett senare skede av arbetet fanns det en idé om att analysera planlösningar 

ritade av de arkitektföretag som deltog i enkätundersökningen. Då denna 

tanke uppkom ganska sent i projektet var responsen två av sex företag som 

mailade tillbaka ritningar. Därför återgick tankarna till den ursprungliga idén 

att analysera nyproducerade flerbostadshus och deras kök vilka står att finna 

via bostadshemsidor. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Målet med det undersökande arbetet var att belysa hur köksutformning i 

nyproducerade flerbostadshus förhåller sig till allmänna regelverk och 

rådande trender. I detta kapitel resoneras kring den initiala känslan om 

reglerna är i takt med tiden. 

6.2.1 Grunden till arbetet  

Grunden till arbetet kommer ifrån en bild av att användande av standarder 

vid köksutformning bidrar till enkel, likartad och begränsad utformning. 

Denna bild härstammar delvis från universitetsutbildningens kontakt med 

standard i nyproduktion. Utförandet av inredningslängder i köksstandarden 

visar raka bänklängder med bestämda mått mellan de olika komponenterna 

vilket gav en känsla av det finns en begränsning i arbetet av att rita kök. 

Använder arkitekter standarden utan att reflektera över hur kökets 

slutresultat ser ut? Detta var en viktig inledande fråga. 

Bilden av kök i flerbostadshus ställdes mot privatmarknadens mycket 

varierade kökslösningar och innovationer som presenteras via hemsidor och 

tidningar, varav den initiala känslan av ett glapp mellan regelverk och 

modern köksutformning förstärktes. Detta gav en anledning att ifrågasätta 

köksstandardens bakgrund och om den fortfarande är i takt med tiden.  

6.2.2 Fördelar med standard  

Ordet standard upplevs kanske av många som lika med medelmåttig. Inte 

minst efter denna undersökning finns det anledning att peka på att så inte 

alltid är fallet. Eftersom mycket forskning och arbete ligger bakom 

uppkomsten av standarden bidrar den till studerade kök som bidrar till god 

funktion och säkerhet. Vid utformning av flerbostadshus kan användandet 

av en standard skapa ekonomiska och praktiska lösningar vilket är lönsamt 

för samhället.  

6.2.3 Omformulering av värdeord  

Inledningsvis användes orden enkel, likartad och begränsad för att beskriva 

den upplevda känslan av kök i flerbostadshus. Dessa tre värdeord har efter 

arbetets undersökning omvärderats då utredningen bidragit till ett nytt 

förhållningssätt till standarden.  

Att använda ordet enkel för att beskriva köksutformning i nyproducerade 

flerbostadshus har efter det undersökande arbetet ändrat betydelse. 

Inledningsvis innebar ordet att köken upplevdes okomplicerade och 

anspråkslösa. Efter att ha analyserat de olika planlösningarna upplevs köken 



59 

Engblom & Källmark 

snarare lättare avläsbara än enkla i sin utformning. Detta innebär att det inte 

finns en enkelhet eller brist bakom all den forskning som ligger till grund för 

standarden. Avläsbarheten beror på lätt identifierbara mått och funktioner i 

köket som funnits sedan länge kända.  

Att köken upplevs likartade stämmer fortfarande till viss del efter analysen 

men betydelsen av ordet har gått från slentrianmässig likhet till studerad 

likhet. Den inledande betydelsen av ordet grundade sig i tanken av att 

arkitekter använde sig av standarden rutinmässigt utan att reflektera över 

kökets komponenter. Uppfattningen av likhet beror snarare på att 

flerbostadshus är utformade till många olika användare då produktionen 

grundas på rationalitet. Är köken för särpräglade passar de inte lika många. 

Likheten orsakas av studerade komponenter och ordningar som återfinns i 

flera kök.  

Att köken inledningsvis upplevs som begränsade har fortfarande en viss 

betydelse. I enkätundersökningen som genomförts upplever vissa av de 

tillfrågade arkitekterna att arbetet med standarden kan bli begränsat. En 

tänkbar anledning till att köksutformningen också får samma upplevelse kan 

bero på byggherrens ambitioner i byggprojektet och de kvadratmetrar och 

ytor som tilldelas projekten. 

Resultatet och analysen av den undersökningen som gjorts visar att kökets 

utformning till stor del stämmer överens med rekommendationerna i Svensk 

standard och därmed minst svarar mot en ”lägsta godtagbar standard”. 

6.2.4 Regelverkens inverkan  

Den inledande känslan hade delvis som grund att de regler, standarder och 

normer som finns är mycket styrande. Efter den teori som presenterats i 

kapitel 2.4 visar det sig att gällande regelverk är mindre styrda än förr och 

innebär att reglerna idag är funktionsanpassade. Det är upp till en 

handläggares värderingar att tolka om funktionerna är tillgodosedda eller 

inte. Efter undersökningen och svaret från enkätundersökningen till 

arkitekter uppkom det att de flesta arkitekter anser att standarden utgör en 

bra miniminivå för utformning av kök. En av arkitekterna ansåg att 

standaren borde vara mindre styrande men hur skulle det i så fall påverka 

kökets utformning? Skulle det generera till bättre eller sämre utformade 

kök?  

Arbetet i köket är i stort sett desamma och de komponenter som återfinns i 

köket från den tid då standarden uppkom finns till stor del i dagens kök 

tillsammans med nya innovationer. Att följa en standard kan användas som 

en stabiliserande faktor som hjälp att identifiera en lägsta godtagbar 

bruksnivå.  
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6.2.5 Köksdrömmar 

Köksutformning står för en stor del av människors vilja att skapa personliga 

hem, inte minst på privatmarknaden. Denna marknad ger stora möjligheter 

till att utforma köket efter egna tankar, på gott och ont. Under det utredande 

arbetets gång erhölls insikten att bilden av det moderna köket från början 

tillhört privatmarknadens kök som ständigt syns genom publikationer om 

köksdesign och kökstillverkares reklam. Utifrån den bild av 

privatmarknadens kök som exemplifieras i figur 13 upplevs ett modernt kök 

där vissa funktioner fallit bort till förmån av trender. Exempel på detta är 

disklådor och spis som inte är placerade över sammanhängande yta vilket 

medför en säkerhetsrisk. Andra exempel kan vara för liten beredningsyta 

eller avsaknad av bra förvaring. Däremot ska de moderna kökens fördelar 

och finesser inte fördömas.  

Detta arbete utgår ifrån svårmätbara värden i köket. Men det är värderingar 

och upplevelser som har stor inverkan på kökets utveckling i framtiden. Ett 

exempel på detta är den forskning som togs fram på Göteborgs universitet 

2008 som presenteras i kapitel 2.6. Forskningsprojektet kallas för 

Kökspassionen och handlar om värden i köket som är svåra att mäta och som 

visar kökets potential att påverka bostäder i allmänhet. Det finns ett 

intressant möte mellan den forskning som av mått och samband i köket som 

Alice Thiberg grundar sina böcker om kök på och det forskningsresultat som 

framkommer av olika värderingar i Kökspassionen.  

6.2.6 Är köket i takt med tiden? 

Efter detta utredande arbete kan användandet av standard som baseras på 

forskning stå sig väl än idag, bättre än vad betraktaren kan lockas att tro om 

bilden av köket grundas på reklam i inredningsmagasin. Före den tid då 

köksstandarden togs fram var köket ett produktionsrum avsett för en person. 

Idag ska köket samspela med flera personer som arbetar och umgås i köket 

samtidigt. Detta kan komma att ligga till grund för justering av standarden. 

Ett annat exempel som kan ligga till grund för justering av standarden är 

behovet av sopsortering och den miljömedvetenhet som råder idag, något 

som enligt enkätundersökningen upplevs bristfällig i standarden.  

Standarden i dagsläget är anpassningsbar som minimikrav för 

köksutformning. Resultatet av undersökningsarbetet visar att mindre avsteg 

från standarden till förmån för vissa trender kan göras, t.ex. avsaknad av 

överskåp, men i det stora hela är de viktiga funktionerna i köket 

tillgodosedda. 
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7. Slutsatser 

Inledningsvis upplevdes ett glapp mellan regelverk och dagens 

köksutformning. Bilden av dagens köksutformning påverkas starkt av 

privatmarknaden för kök och en känsla av att kök i flerbostadshus inte var i 

takt med tiden uppstod.  

Det visade sig att de undersökta köken i detta arbete till stor del följer 

Svensk standard och att det glapp som tidigare upplevt inte var så stort som 

förväntat. Den öppna planlösningen som tenderar att råda i dagen bostäder 

kan däremot ifrågasättas mot Boverkets krav på avskiljbarhet. Detta kan 

kopplas till benägenheten att köket ska samspela så att flera personer kan 

arbeta och umgås i köket samtidigt. För framtiden är miljömedvetenhet 

viktig och det finns utrymme att justera standarden för bättre sophantering.  

Arbetets slutsats är att regelverk och riktlinjer inte ska underskattas då de 

ligger många års forskning bakom resultatet som faktiskt resulterar i 

generellt välplanerad köksutformning. Undersökningen visar att moderna 

kök kan följa Svensk standard och enkelhet ska inte underskattas gentemot 

privatmarknadens inte sällan mer vildvuxna köksutformning som kan uppstå 

då standard och normer inte följs på samma sätt. Vad som händer inom 

köksutformning på privatmarknaden är en insikt som kommit under arbetets 

gång och är ett lockande område att undersöka i ett annat examensarbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökning Arkitekter 

Bilaga 2: Enkätundersökning Kökskonsult



Bilaga 1: sid1: (1) 

Engblom, Källmark 

BILAGA 1: Enkätundersökning Arkitekter  

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på 

Byggnadsutformningsprogrammet på Linnéuniversitetet. Vårt 

examensarbete riktar sig till att utreda dagens moderna kök utifrån ett 

utformningsperspektiv och vi skulle vara tacksamma om ni ville svara på 

denna enkät. Arbetet omfattar kök i flerbostadshus/lägenheter. 

Tack på förhand! /Elenor Engblom & Kajsa Källmark 

 

FÖRETAG:  

 

1. Har ni erfarenhet av att utforma och rita kök till flerbostadshus i ert arbete som 

arkitekter eller projektörer?  

 

 

2. Vad följer ni för regelverk och standarder när ni utformar kök?  

 

 

3. Varför följer ni dessa regelverk?  

 

 

4. Vilka andra faktorer styr utformningen av de kök ni ritar?  

 

 

5. Vad ser ni för fördelar med att följa t.ex. Svensk standard?  

 

 

6. Vad ser ni för nackdelar med att följa t.ex. Svensk standard? 

 

 

7. Anser ni att t.ex. Svensk standard fortfarande fungerar i sin helhet vid 

utformning av moderna kök? Skulle ni vilja tillägga eller ta bort något till Svensk 

Standard och andra regelverk? 

 

 

8. Hur ser ni på modern köksutformning? Har ni några grundtankar som ni själva 

följer?   

 

 



Bilaga 2: sid1: (2) 
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BILAGA 2: Enkätundersökning Kökskonsulter  

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på 

Byggnadsutformningsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt 

examensarbete riktar sig till att utreda dagens moderna kök utifrån ett 

utformningsperspektiv och vi skulle vara tacksamma om ni ville svara på denna 

enkät. Arbetet omfattar kök i flerbostadshus/lägenheter. 

 Tack på förhand! /Elenor Engblom & Kajsa Källmark  

 

FÖRETAG:  

 

1. Hur upplever ni att marknaden för kök har förändrats under de senaste 

årtiondena?  

 

 

2. Hur arbetar ni med att ta fram kök utifrån marknadens efterfrågan? Görs det 

olika studier, undersökningar?  

 

 

3. Vad följer ni för regelverk och standarder?  

 

 

4. Varför följer ni dessa regelverk och standarder? 

 

 

5. Har ni några innovativa lösningar som ni är speciellt stolta över?  

 

 

6. Ser ni någon speciell trend i köksutformning just nu?  

 

 

7. Vilka är de vanligaste materialen som används i köken? Finns det något 

material man undviker att använda idag?  

 

 

8. Vad är bra förvaring i kök?   

 

 

9. Hur ser ni på placering av spis, ugn, diskmaskin, mikrovågsugn etc? För- och 

nackdelar?  

 

 

10. Följer era köksmoduler branschstandard eller har ni egna modulmått som ni 

använder er av? 

 



Bilaga 2: sid2: (2) 

Engblom, Källmark 

11. Har djupa, utdragbara lådorna tagit över vanliga bänkskåp? Vad ser ni för 

för-och nackdelar med det?  

 

 

12. Idag finns det en växande medvetenhet om sopsortering, hur arbetar ni med 

att få in det i era kökslösningar?   
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