
Johan Skoog
Exhamensarbete Bachelor Konstfack

VT 2015

Eld och Mat





3

Det moderna köket präglas av precision och effektivitet. Den oprecisa elden 
har ersatts av gas och el i jakten på total värmekontroll. Har vi gått miste om 
något då vi fokuserar på precision och effektivitet?

Elden som smaksättare har blivit hyllad av den kulinariska eliten, det är något 
som annan köksutrustning inte kan matcha.  Elden som smaksättare har 
gjort att man i det professionella världen har lyft in elden i  köket  igen, trots 
svårkontrollerad ineffektivitet. 

I projektet har jag undersökt hur elden ser ut och vad dess syfte är i det mo-
derna köket.  Resultatet är en hyllning till de analoga hantverk som matlag-
ning med eld innebär samtidigt som det skapar en plattform för utveckling av 
matlagning med eld i framtiden. 

Eldens egenskaper ur ett smakperspektiv samt som ett arkitektoniskt ele-
ment tas tillvara i ett produktförslag som är anpassat till Ballingslövs moder-
na kökssortiment. 

Abstrakt 
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Att laga mat över öppen eld är ett analogt hantverk. Det krävs känsla, 
erfarenhet och teknik för att kunna använda en värmekälla som inte går att 
reglera till decimalprecision med en touch screen display. Den öppna eldsta-
den som värmekälla har blivit utkonkurrerad av mer funktionella och effektiva 
värmekällor, men har vi gått miste om något då vi slängt ut elden?

Elden har blivit hyllad av några av Sveriges största professionella matkrea-
törer. Mathias Dahlgren har hyllat den ur smakperspektiv och Niklas Eksteth 
har byggt hela sin stjärnkrog runt den. Att lyfta elden i amatörköket skapar 
en plattform där man kan experimentera med eldens fördelar och att ta till-
baka eldandet som hantverk i köket. 

Dagens kök är en samlingsplats i huset, precis som elden har varit sedan 
urminnes tider. Att lyfta tillbaka elden in i köket kan styrka köket som social 
mötespunkt då elden blir en del av rummet i form av ett arkitektoniskt ele-
ment. 

Elden har i urminnes tider haft en central roll i våra liv. Vi har alltid samlats 
kring eld, det har varit en plats där man har känt en närhet och ett skydd 
men också en plats för reflektion och eftertanke. 

Bakgrund

Inledning
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Hur ser den öppna elden ut i ett modernt kök? 

Matlagning med vedelden har varit en del av våra kök sedan dess begyn-
nelse* men har fasats ut då köket har moderniserats. Vedspisen var för 
opraktisk och oprecis och byttes ut mot de då nya el- och gasspisarna. 
Men gick vi då miste om något när vedelden försvann ur våra kök? 

I traditionella kök så har elden en naturlig plats, den finns i gjutjärnspisar 
och bakugnar som går i samma estetik som den traditionella köksstilen. 
Men hur ser den ut i det moderna köket? Vad är elden i det moderna 
köket? Hur tar man tillvara på fördelarna med vedelden då man gestaltar 
den i modern tappning?

Frågeställning:

*Det svenska köket, Elisabeth Renström, 20/9 -06, http://www.popularhistoria.se/artiklar/det-svenska-koket/
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Niklas är restaurangchef på Eksteth i Stockholm, en restaurang som en-
dast arbetar med öppen eld i sitt kök. De har bytt ut det traditionella res-
taurangkökets värmekällor med mellan 5 och 7 olika eldar. Restaurang har 
blivit erkänd som en av de bästa i Sverige av guide Michelin*och har också 
utnämnts som en av världens mest spännande restauranger av Zagat **. Jag 
valde att kontakta Niklas för att se och förstå hur de har arbetat med eld i 
restaurangen. Samtalet handlade om hur de utvecklat konceptet och varför 
de hade valt elden. Han berättade även om tekniska detaljer kring rökhan-
teringen och problematiken med att elda inomhus. Gjutjärn var ett material 
som var bra då dess egenskaper möjliggör att man kan kontrollera värmen 
och kunna laga mat över öppen eld. 

Mötet på Eksteth gav mig insikt hur man jobbar med eld. Det visade sig att 
vedelden var något att ta tillvara på då det ger smak och att det skapar en 
viss atmosfär. Besöket gav mig också att insikten att matlagning över öppen 
eld förlitar sig mycket på speciella verktyg. Eksteth byggde egna verktyg för 
att bland annat kunna röka, steka, torka, jag insåg att som kreativ matlagare 
utvecklar man nya tekniker att tillaga mat över öppen eld genom att experi-
mentera, därför vill jag göra elden så universell som möjligt för att underlätta 
dessa experiment. Genom att göra detta binder man inte upp användaren i 
olika lösningar, utan öppnar upp för utveckling. Eksteths sätt att gestalta elden 
i köket var en bra inblick av hur en miljö där elden är i centrum kan se ut.

För att ta reda på mer om eld och mat har jag vänt mig till personer som har 
haft mycket erfarenhet V eld i samband med matlagning.

Niklas Löfgren

Intervju

Slutsats

** Zagat Staff, The 10 Hottest Restaurants in the World: Where to Eat , 4/10-13
 https://www.zagat.com/b/the-10-hottest-restaurants-in-the-world-where-to-eat

* Nordic Cities 2015 MICHELIN : Hotell och restaurangguide, 2015
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Misha är smakexpert och sommelier som jag har kontaktat för att få en större 
förståelse för smaker då man lagar mat med vedeld. Misha pratade om att 
man har ett förhållande till elden och hur matlagaren förr kunde laga all mat 
på en vedspis eftersom man hade ett förhållande till elden och pratade ock-
så om hur grillning upplevs som något manligt. Hon beskrev smakprofilerna 
på många kända restauranger som maskulin detta anser hon var tråkig och 
något som man kan tänka på när man jobbar med den öppna elden. Hon 
tror att om man byter kontext kan det bli mer neutralt. Kontexten kan också 
skapa ett mer vardagligt förhållande till elden, vilket kan vara ett sätt att lyfta in 
pedagogiken i köket. Hon lyfter det bekväma och komfortabla med ljudet och 
doften av en öppen eld.

Misha pratade om hur röken skapar en hinna av fett på livsmedlet, och hur fett 
är smakbärare för röken, och att rök kunde kombineras med mycket mer än 
kött och fisk. Hon pratade också om olika rökmetoder och de olika smaker 
som olika träslag ger.

Misha gav mer djup i mitt projekt. Det resulterade i att titta mer på människan 
ur ett historiskt perspektiv och vem som var den som jobbade med eld förut 
och hur det har ändrats till idag. Att tänka på det pedagogiska är viktigt, eld 
kan lära ut mycket om hur saker funkar då man lagar mat.  Den maskulina 
trenden i att grilla är något som man måste ha i åtanke, kan man bryta detta 
genom att byta kontexten? Kan man jobba med detta i gestaltningen?

Mischa Billing

Slutsats
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Thomas Drejing

Jimmy Gustavsson 

Jag kontaktade Thomas Drejing på Mischa rekommendation. Thomas är en 
legend inom den svensk gastronomi han har varit en pionjär inom matlagning. 
Thomas menade att som människor har vi alltid varit fascinerade av elden. 
Han pratade om att alla sinnena berördes av eld, vilket mat också gör. Han 
hade erfarenhet av eld och mat då han öppnade en av Sveriges första ved-
ungs pizzerior på Kronovalls slott i Skåne eftersom hade han upplevt ett stort 
intresse från allmänheten för pizzor bakade med vedeld. Vedelden adderar en 
extra dimension gentemot annan uppvärmning.

Jimmy är friluftmänniska och industridesigner som har arbetat med eld och 
mat i sitt examensprojekt ”Kokset för utomhusbruk”. Jag pratade med Jimmy 
för att förstå elden ur ett annat perspektiv än det kulinariska. Jimmy och jag 
pratade om hur han hade gått tillväga när han hade jobbat med sitt projekt 
och hur han hade fokuserat på upplevelsen av att laga mat ute istället för ett 
att försöka skapa teknisk funktionalitet. Vi pratade också om värme, och hur 
vi upplever värmen från olika värmekällor.

Samtalet med Thomas fick mig att inse det emotionella väldet av elden och att 
den ger mer än bara värme. Då man lagar mat över en vedeld så addera man 
något till måltidsupplevelsen som många upplever som positivt. Eldens bety-
delse och påvekan på människor är något jag tog med mig då jag arbetade 
med gestaltningen av mitt produktförslag. 

Som friluftsmänniska är elden viktig, den är en stor del av upplevelsen att vara 
ute. Efter samtalet med Jimmy så insåg jag också att man inte ska fokusera 
på högsta effektivitet eller precision utan mer på känslan som elden ger. Fri-
lufts intresserade pratar gärna om fördelarna kring värme och känslan i eld 
jämfört t.ex. värme från el.  

Slutsats

Slutsats
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Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ 
Ved , Lars Mytting

Att elda handlar om mer än att göra upp en eld, efter att ha läst boken förstår 
jag att det handlar om ett hantverk. Vedhantering är något som är nästan ritu-
ellt för många, vilket är något jag har tagit med i processen. Intresset för ved 
som boken beskriver, är en anledning till att jag har valt vedelden istället för 
att titta på andra bränslen så som tillexempelt pellets. Veden adderar en extra 
dimension till vårt förhållande med eld.

Boken Ved är en storsäljare i Sverige, och är en del av anledningen till den 
renässans som elden har fått på senare tid. Jag har sammanfattat det boken 
berör i ikoner.

Litteratur

Slutsats

Hantverk StolthetVerktyg

TraditionHistoria

I hur vi eldar och 
hur vi använder oss 
av dess egenskaper

Vid eldning, 
hugning och 

stapling.

I hur man hanterar 
och tar hand om 

naturresurser

Nya och 
traditionella.

Att elda är 
inget nytt

Boken berör följande:
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podcasten Värvet, #135, 3/8-14

Spanarna, p1,13/3-15

Mathias Dahlgren driver två av Sveriges högst rankade krogar i ”fine dining” 
kategorin*. Denna podcasten handlar om Mathias som människa och som 
kock. Han pratar om den öppna elden som något spännande i köket och 
som något som har potential, han pratar också om att det är stor skillnad 
på vedelden och andra typer av eld så som gasol. Han betonar vikten på 
helhetsupplevelsen av måltiden och hur maten och råvaror inte alltid är det 
som gör måltiden lyckad.

Sofia Wadensjö Karén pratar om lägereldens betydelse för oss människor. 
Hon säger att, ”läger elden blev platsen där vi kände närhet, skydd och ge-
menskap” och drar kopplingen till dagens tv apparater som har blivit ett sub-
stitut till lägerelden. Hon säger också att elda som intresse finns kvar bland 
oss och yttrar sig i form av levande ljus, grillning och öppna spisar. Hon spår 
en framtid där elden kommer ha större plats i vår vardag som samlingsplats.

Denna podcasten lyssnade jag på i början av mitt projekt och visade på att 
elden har en enorm potential ur ett smakperspektiv, detta har gjort att projekt 
känns relevant. Podcasten gjorde också att jag drog slutsatsen att jag vill be-
gränsa projektet till vedelden, då den tillför en unik smak. Helhetsupplevelsen 
av måltiden är något som jag tog med då jag arbetade med mitt produktför-
slag. 

Elden är något unikt som gör att vi följer vissa beteendemönster, det är som en 
kraft som vi dras till. Genom att lyfta in elden i köket kanske man kan förstärka 
köket som samlingsplats och på så sätt förstärka köket som social plats.  

Programmet bekräftar att intresset för eld finns bland oss och jag kan dra 
slutsatsen att det finns en marknad för produktförslaget, både ur ett PR syfte 
(väcker uppmärksamhet) och för försäljning av produkten.

Slutsats

Slutsats

Lyssna

* Nordic Cities 2015 MICHELIN : Hotell och restaurangguide, 2015
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Metodkritik

Ballingslöv har varit min externa intressent igenom i projektet. Jag har använt 
personerna på framförallt produktutvecklingsavdelningen för att bolla idéer 
om marknad, funktion och estetik. Jag har kontaktat Ballingslöv då jag ville ha 
någon i projektet som har en kunskap om kök och hur köksmarknaden ser ut 
idag. Jag har använt min externa intressent som avstamp då jag har arbetat 
med marknad och marknadsföring av produktförslaget.
 

Jag har valt att ta in information bl.a. genom intervjuer, litteratur och 
genom att lyssna på experter i ämnet. Metoderna jag har vald kommer 
från erfarenheter från tidigare liknade projekt jag jobbat med och att jag 
anser att det är ett effektivt sätt att inhämta information ut ifrån ett tids-
perspektiv. Jag tror att genom att man interagerar med t.ex. eld och att 
gör fysiska övningar med de man intervjuar kan nå en djupare förståelse 
för deras relation med eld. Urvalet av människor är också något som 
sätter prägel på informationen. Jag har pratat med övervägande del 
män i den kulinariska världen, vilket är representativt för den kulinariska 
eliten men dock något som kan ha färgat de jag har fått ut ur intervju-
erna. Jag har försökt kontakta icke professionell matlagare som har en 
passion för eld, dock utan framgång.

Extern intressent

Ballingslöv
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Köket som kontext gör också att man förhoppningsvis bryter mönster i vad 
man väljer att laga mat over eld. Genom att byta kontext så hoppas jag kun-
na ändra på dessa val och få folk att tänka nytt. I Sverige idag så finns det 
stora trender i vad vi grillar, i många år så har kött varit det vanligaste man 
väljer att grilla och så är det fortfarande idag. Men enligt grill rapporten Grill 
rapporten 2013* så får framförallt grönsaker mer och mer plats i grilltrender. 
I rapporten beskriver man också att det vi grillar skiljer sig från den mat vi 
lagar i vanliga fall. Om man lyfter in elden i köket kan två matvärldar mötas, 
grillvärlden och den mat vi lagar inomhus. Med mitt produktförslag hoppas 
jag att man inte kommer att fastna i de vanor man har då man grillar utan 
vågar att testa nya saker.  

Matlagning över öppen eld är begränsat till vissa kontexter på grund av 
tekniska krav (rök, ventilation, sot). Jag har under mitt arbete lagat mat över 
öppen eld på olika platser utomhus och inomhus, detta har gett mig insikt 
i vad kontexten har för betydelse för matlagning med eld. Genom att flytta 
elden till en miljö där man inte är nära köket skapar viss problematik. I köket 
så samlar vi ofta våra verktyg för att laga mat och där har vi större delen av 
vad vi behöver för att laga mat. När man lagar mat över öppen eld utomhus 
så måste man planera vad man kan tänkas behöva för att sedan ta med sig 
det ut då man lagar mat. Den logistiska problematiken tycker jag har varit 
ett hinder för mitt kreativa matlagande. För mig så drivs mycket av testandet 
och experimenterandet i köket av impulsiva beslut och närheten till verkty-
gen gör det ofta möjligt att testa de idéer man har och på så sätt utvärdera 
om det var bra eller dåligt. Mitt produktförslag ska möjliggöra kreativitet, 
därför ska jag flytta elden närmare våra verktyg, vilket är en stor anledning till 
att kontexten är satt till köket. 

Grilltrender

Kontext och kreativitet

* 2013 Svenska grillrapporten svenskars grillvanor och sommarens grilltrender ICA och TNF-Sifo  2013
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Jag har tittat på den professionella marknaden genom att bl.a. besöka res-
taurangkök. Eld i kök är en trend inom den kulinariska världen i Norden. Res-
tauranger integrerar eld på olika sätt, många restauranger har specialbyggda 
lösningar andra har valt en mer standardiserad produkt. 

Kolgrillen är något som finns i det professionella köket. Pubologik i Stockholm 
är en av de restauranger som använder kolgrillen. Deras grill är av en enklare 
konstruktion med en skorsten är försedd med en fläkt för effektivt utsug. De 
hade mer fokus på deras speciella grill kol från Kuba än konstruktionen av 
grillen.

Mathias Dahlgrens restaurang matsalen använde sig av en spansk kolgrills 
typ som inte är av den traditionella öppna typen. Jospergrillen ser ut som en 
liten ugn med en skorsten. I ungen eldar man med speciellt kol och kan upp-
nå mycket höga temperaturer. Livsmedel grillas på ett galler som är placerat i 
mitten av ugnen. 

Restaurang Eksteth har 5 olika eldstäder av olika karaktär i sitt kök. De har 
ved spisar, rökar, öppna eldhärdar och vedugnar. Eksteth är unika i sitt an-
vändande av eld, hos Eksteth finns en blandning av befintliga produkter på 
marknaden och egenkonstruerade speciallösningar.

Vedugnar är den vanligaste formen av färdiga lösningar i restauranger. Vedel-
dade ugnar är något det finns i många olika utformningar och storlekar, men 
generellt så bygger de på samma former då formen är en del av funktionen

Hur man använder eld beror på vad man vill åstadkomma, därför sträcker sig 
marknaden från öppna kolgrillar till stängda vedugnar. Marknaden är präglad 
av speciallösningar och ej standardiserade lösningar. Vedugnar är det seg-
ment där det finns flest standardiserade produkter som alla är ganska lika till 
utseende, då formen är en del av funktionen.

Genom att studera marknaden och prata med människor som använder 
och säljer produkter som behandlar eld och mat i inomhuskök, har jag kart-
lagt den nuvarande marknaden. Jag har valt att titta på det som behandlar 
den öppna elden från framförallt ved och kol, jag har inte tittat så ingående 
på gasspisar då jag har avgränsningen vedeld i mitt projekt. 

Den professionell marknaden

Slutsats

Marknad
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Det finns en lite marknad för produkter som åstadkommer liknande effekter 
som eld har på mat. Jag har tittat mer på: the Smokegun och The Searzall. 
The Smokegun är en produkt som företaget Polyscience har tagit fram för 
att kunna få röksmak på livsmedel utan att röka det med traditionella meto-
der. Genom att blåsa rök från träspån eller annat som avger rök med smak 
kan man kallröka livsmedel. The Searzall är en produkt som man sätter på 
en gasolflaska och är utformad på ett sätt som gör att man kan ”elda” på 
livsmedlet utan att livsmedlet tar smak av gasen. 

Utanför köket så finns det kaminer som har inbyggda ungar. Dessa har jag 
undersökt genom besök hos kamin återförsäljare och på Nibes systerbolag 
Conturas huvudkontor i Markaryd. I kaminer har man integrerat en liten ugn 
över elden. Ungen har ingen direktkontakt med elden utan värmen sprids 
genom botten på ungen. Marknaden för denna lösning var enligt de jag har 
pratat med mycket lite och minskande. Detta har resulterat i att man har valt 
att fasa ut produkten ifrån Conturas sortiment. Contura har också en lösning 
där man har en gjutjärnsplatta på toppen av kaminen som går att använda 
som spis, denna lösning var mer efterfrågad än ungslösningen.
 

Marknaden för vedeldade produkter i hemma köket består till stordel av 
den traditionella vedspisen. Vedspis marknaden präglas av tradition och är 
anpassade till äldre bostäder eller till byggnader där tillgång till el och gas 
är begränsade, så som sommarstugor. Den svenska marknaden består till 
mestadels av gjutjärnspisar från Svenska eller Norska tillverkare. Det finns 
vedspisar med ett modernare utryck och materialval men de är fåtaliga. Det 
finns också ett litet utbud av vedugnar för en privat köksmarknad. Utbudet 
av vedugnar är homogen i sitt utryck då formen är en del av funktionen. En 
uppstickare på marknaden är lotusgrillen som möjliggör kolgrillning under en 
normal köksfläkt. Detta är en relativt ny produkt på den svenska marknaden 
som med hjälp av eld gel och el gör det möjligt att få glöd utan en öppen 
låga. 

Fristående produkter

Icke professionella marknaden
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Då jag identifierat att elden har en rumslig inverkan så har jag också valt att tit-
ta på hur folk resonerar då man väljer kaminer och eldstäder. Enligt kaminför-
säljare och på Contura så har jag kommit fram till att estetik är viktigast idag, 
enligt Säljaren på Contura så köper folk kaminer ”som om det vore en möbel”. 
Effektivitet är också viktigt men är något som har minskat de senare åren.

För att undersöka en potentiell marknad för eld i kök så har jag varit i kontakt 
med Petter Mörck som är återförsäljare för Ballingslöv i Gävle samt ägare till 
en Elda butik. Han har sett nyheter på marknaden från Tyska Spar therm, 
där det har byggt in en skorstensfri eldstad som eldas med eld gel och som 
integreras lik en ugn i ett köksskåp. Han tror att intresset finns på marknaden 
för eld i kök, han ansåg dock att marknaden var begränsad till kök som hade 
mycket plats då elden var något som tog plats från andra mer nödvändiga 
saker i köket.

Efter att ha studerat den relativt breda marknaden såg jag möjligheter att ska-
pa något nytt som integrerar funktionen från flera produkter i en, vilket är något 
jag inte såg några exempel på den befintliga marknaden. Jag ser också en 
möjlighet att på skapa något nytt ur ett estetiskt perspektiv. 

Befintlig marknad för eldstäder

Marknad för eld i kök

Positionering på marknad 
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Jag har gjort valet att fokusera på det moderna köket då jag efter intervjun 
med Niklas Lövgren på Eksteth insåg att man kan arbeta kreativt och på nya 
sätt då man arbetar med eld. I det mer traditionella och ”lantliga” köket så har 
elden en mer naturlig plats i from av traditionella vedspisar och bagarugnar. I 
det moderna köket så har elden enligt mig inte en naturlig plats ,något som 
Ola Danielsson på Balingslöv också konfirmerade, viket jag tror kan göra att 
det gestaltande arbetet och nå en högre gestaltande innovation. 

Jag har också valt att fokusera på exklusiva kök, då Ballingslöv jobbar i detta 
segment, men också av marknadsanledningar. Produktförlaget är ämnat som 
ett komplement till den traditionella matlagningsutrustningen. Detta gör att 
marknaden för produkten är de som väljer att lägga mer pengar på kök och 
som har den extra plats som produktförslaget kräver, dessa förutsättningar 
upplever jag är vanligast i kategorin exklusiva kök. 

Eftersom Ballingslöv är min extern intressent så har jag valt att rikta mig åt 
deras målgrupp. Enligt Ola Danielsson produktchef på Ballingslöv är deras 
målgrupp generellt människor som värdesätter kvalitet högt, priset spelar 
roll men är av mindre betydelse. Varumärke är också av storbetydelse för 
Ballingslövs kunder.

Då mitt produktförlag också är tänkt att möjliggöra ett kreativtarbete med 
eld och mat så kommer jag också att rikta mig åt den kreativa matlagnings-
entusiasten. 

Jag kommer också ha en sekundär målgrupp som jag riktar mig till genom 
marknadsföring. Produktförslaget som jag har skapa kommer med stor san-
nolikhet att bli en produkt som har ett relativt högt pris. Då produkten kräver 
specifika förhållanden kommer den troligtvis inte säljas i stora serier, vilket 
resulterar i ett relativt högt pris. Men då eldstaden väcker känslor och skapar 
uppmärksamhet så ser jag produktförslaget som en möjlig marknadsförare 
för Ballingslöv som företag. Genom exponering i olika media så som tid-
ningar och bloggar och i den egna katalogen kan man bygga varumärket 
Ballingslöv och på så sätt skapa indirekt inkomst som kan motivera att ha 
en lågserie produkt i sortimentet. 

Val av kök 

Målgrupp
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Jag har kontaktat Björn Björkman på Brandskyddsföreningen samt Branding-
engör Marco de Pedis. Med hjälp av information från dessa och genom att 
studerat boverkets regler* kring eldstäder i hus, har jag hittat de avgränsningar 
som jag måste förhålla mig till. Jag har även undersökt material och tekniker 
för att skapa ett produktförslag som tekniskt skulle kunna gå att implemente-
ras idag. 

Det finns många regler vad gäller bärande konstruktioner, skorstenar och 
värme på brännbartmaterial. Jag har inte tittat ingående på skorstenar och 
bärande konstruktioner då detta är något som måste anpassas från fall till 
fall. Jag har tittat ingående på byggregler kring värme på närmast brännbart 
material då det sätter stor prägel på mitt produktförlag i form av mått, material 
och luftspalter.

Reglerna som man måste förhålla sig till är att eldstaden inte får generera 
mer än 85 graders värme på närmast brännbart material. Det finns också ett 
schablon avstånd på 0.5 m till närmst brännbart material, detta är endast en 
rekommendation och kan minskas väsentligt om man använder sig av iso-
lationsmaterial, och brandskyddande byggmaterial. Runt om eldstaden ska 
man ha en eldstadsplan, någon form av icke brännbart material som tål att 
glöd kan trilla ut ur eldstaden utan att antända kringliggande material. Eld-
stadsplanen måste också finna på golvet då man måste ha ett avstånd på 
1,25m runt eldstaden kommer befinna sig på diskbänkshöjd.

Jag vill att mitt projekt ska vara teknisk implementerbart idag. Jag har gjort 
detta valet då jag har upplevt i tidigare projekt, t.ex. mitt bidrag till Electrolux 
designlab 2013. att ett förlag som bygger på framtida teknik kan vara svårt 
att kommunicera. I detta projektet har jag därför valt att avgränsa mig till 
dagens teknik och försöka förhålla mig till de svenska byggregler som finns 
idag.

Detta gör att jag har valt att utgå ifrån dagen generella byggnadsregler vad 
gäller eldstäder i bostäder, från boverket . Jag har valt att fokusera på de 
svenska reglerna då Ballingslöv har sin marknad huvudsakligen i Sverige 
och de reglerna är lättillgängliga för mig. För att få en frihet i det gestaltande 
arbetet så har jag valt att avgränsa mig till, i första hand villor där man enkelt 
kan bygga in skorsten i köket. Detta har jag gjort då jag ser villaägare som 
min primära marknad, och att det skapar mindre tekniska hinder, som gör 
att man kan vara friare i utformningen av produktförslaget.

Regler att förhålla sig till

Byggnadstekniska avgränsningar

Slutsats
*BFS 2014:3, BBR 21
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För att få en större förståelse för vad som krävs för att laga mat med eld så 
har jag gjort funktions studier. Jag har lagat mat över öppen eld på olika plat-
ser i Skåne och i Stockholm. Genom att jobba med eld så har jag identifierat 
problem som jag troligtvis inte hade upptäckt på annat sätt. Vissa tester har 
ägnats åt att testa funktionsmodeller för att se om det finns potential i att 
utveckla de verktygen och metoderna vi har för att lagar mat med eld idag.

Att elda har gjort att jag har fått en relation till elden. Genom att själv och i 
sällskap med andra laga mat över eld har jag fått en förståelse för problemen 
som kan uppstå med öppen eld. Det har också fått mig att inse att kontex-
ten har ett stort betydelse (läs mer under kontext och verktyg). Experimenten 
har också fått mig att inse att gjutjärn och eld är en mycket bra kombination 
och en nyckel i att kontrollera värmen, vilket visade sig var den största ut-
maningen. Genom att utveckla egna verktyg insåg jag att elden innehåller en 
viss logik som gav mig en viss förståelse för hur elden beter sig och kunde 
på så sett utveckla egna metoder och verktyg.

Funktionsstudier

Slutsats 
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För att kunna laga mat i min eldstad så har jag valt att addera olika redskap. 
Dessa redskap har jag kommit fram till genom att studera vilka matlagnings-
metoder vi använder idag och vilka som skulle vara fördelaktiga att använda 
då man lagar mat över eld. Mischa hjälpte mig att förstå vad elden ger rent 
smakmässigt, vilket har hjälpt mig i urvalet av tillagningsmetoder. Rök är det 
som ger smak från elden och rök är något som binder sig i fett. Detta gör att 
vissa metoder så som att koka inte med fördel görs över öppen eld då det 
som ger smak inte kommer i kontakt med röken. I mina funktionsstudier har 
jag fokuserat på att baka, steka, röka, grilla och ånga. Jag har testat att kon-
struera mindre redskap som möjliggör att man kan göra detta på ett smidigt 
sätt. Jag har också testat att kombinera metoderna, t.ex. så har jag byggt en 
kombinerad, rök och ångugn. Detta spår har jag inte gått vidare med då jag 
upplevde att det inte fanns tid för det. 

Redskap 
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Jag har valt att inleda designfasen genom att definiera ett koncept. För att 
komma fram till mina konceptförslag har jag använt mig av de insikter jag har 
fått från intervjuerna och framför allt då jag besökte Eksteth. Inspirationen 
från deras kök och genom restaurangchefen Niklas Löfgrens tankar om hur 
en bild av en eld i ett kök skulle se ut har jag tagit fram två koncept.

De ena konceptet bygger på en lösning där man använder elden som vär-
mekälla för att driva flera integrerade maskiner. Man skulle ha en ugn, en spis 
rök och så vidare som alltid var integrerad i eldstaden. Mitt andra koncept 
som jag slutligen valde att jobba vidare med, handlade om att man bygger in 
en eldstad i köket som man sedan adderar tillbehör så som ugn, rök och så 
vidare för att kunna tillaga mat. Det konceptet jag har valt tycker jag skapar 
en universell eld där det finns utrymme att experimentera.

Koncept 1

Koncept 2

Val av koncept
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Som inledandefas i processen har jag arbetat med positionen av eldstaden 
i köket. Jag har skissat på potentiella positioner på vart man kan ha eld i 
köket.

Position i köket

Eld i köksö

Eld i hörn Fristående eld

Hängande eld

Eld i låda Eld som spis 
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För att välja den position i köket där man helst vill ha eld har jag använt mig 
av användare. Genom att låta människor placera ut ett ljus i ett modell kök 
och låta de prata om hur de resonerar, kunde jag få större insikt hur folk 
tänker och känner kring vart elden ska placeras. Jag har utifrån resultatet 
av denna workshop valt att jobba vidare med en eldstad som är inbyggd i 
köksön. Även Sofia Wadensjö Karén tankar i spanarna i p1 om elden som 
samlingsplats stärker att man ska ha elden i köksön då det är en plats i kö-
ket där man rent fysiskt kan smalas runt. 

Val av position



31

Då jag jobbar med Ballingslöv som extern intressent har jag valt att utgå ifrån 
deras mått då jag har arbetat med hur jag ska integrera min eldstad i köket. 
Genom att prata med Ola Danielsson har jag kommit fram till att fokusera 
på de moduler som är vanliga då folk väljer kök. Detta har gjort att jag har 
begränsat mig till en 600mm, eller en 900 bred köksmodul, som båda har 
djupet 600mm. För att kunna besluta om vilket som är bäst har jag byggt en 
modell som har samma mått som en 900 modul som sedan jag och andra 
har testa handhavandet på. 900 bredden funkade bra, dock visade sig sena-
re att djupet var tvungen att ökas till 900 då brandskydd och handhavande 
kräver mer plats.  

Val av modul
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För att inleda formarbetet kring eldstadens utformning så genomförde jag 
en workshop där jag har låtit människor placera och stapla ved på olika 
underlag. 

Detta gjorde att jag kunde arbeta mig fram till en form som kändes bra i för-
hållande till elden. Genom workshopen kom jag fram till att en organisk form 
eller en rund form var det som var mest uppskattat. Olika former av kanter 
var något som också uppskattades då man upplevde en större säkerhet 
och kontroll över elden. Säkerhet var något som oroade många. I ett av 
testen så satte jag upp ett vertikalt skydd som ett hörn, detta var uppskattat 
då man kände att man hade kontroll över elden. 

Val av form
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Resultatet från workshopen var grunden i formarbetet kring eldstadens ut-
formning. Jag gick sedan vidare och utvecklade former som jag sedan verifie-
rade med användare. 
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Jag inledde form arbetet genom att skriva en brief till mig själv. Jag tog 
avstamp i den kontext (det moderna köket) och den input jag har fått från 
intervjuerna och workshops för att formulera vad eldstaden ska utrycka och 
hur den ska förhålla sig till rummet.

Att skapa en eldstad som estetisk skiljer sig från de traditionella 
vedeldade köksspisarna.  Produktförslaget ska hämta sin inspi-
ration från den moderna köksstilen och på så sätt kontrastera 

mot marknaden på ett estetiskt plan. 

Eldstaden ska inte kamoufleras i köksinredningen så som en in-
byggnadsugn gör idag utan ska få ta plats och bli något centralt i 
köket så som en stor traditionell Fransk gasspis (märken så som 

Molteni)

Gestaltning 

 Gestaltnings mål:
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För att komma fram till en form på skorstenen i mitt förslag så inledde jag 
med att utforska olika former på ett kvantitativt sätt. Jag inledde arbetet i 
Rhino (Cad program) för att sedan verifiera form med hjälp av 3d printning. 

För att kunna få en uppfattningen av hur formerna skulle se ut i verklighe-
ten byggde jag enkla volymmodeller i skala 1:1. Modellerna gav insikt i hur 
mycket plats, och hur klumpiga vissa av mina formförslag var, vilket ledde till 
en drastisk förändring i utformning av skorstenen.

Formutforskande skorsten
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Avståndet mellan skorstenen och eldstaden är ett mått som är viktigt för att 
få en bra funktion men också för att skap en trygghet för användaren. Om 
måttet är för stort så upplever man att skorstenen inte samlar upp all rök. 
Är måttet för litet så försvårar man matlagningen. För att hitta rätt mått så 
har jag gjort en funktionsstudie, där jag har testa olika mått över öppen eld. 

Val av skorstenshöjd 
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För att se hur man ska kunna implementera det jag har observerat i byggna-
der har jag gjort egna småskaliga experiment. Dessa experiment har sedan 
lett fram till den gestaltningslösning som jag har valt. 

Ljus experiment 

Jag har inspirerats av hur arkitekter behandlar naturligt ljus och hur man kan 
arbeta med det naturliga ljuset i byggnader. Jag tycker att det finns likheter 
mellan det levande ljuset ifrån elden och det naturliga dagsljuset, båda är dy-
namiska och levande. 

Genom att studera modern och gammal arkitektur har jag kommit fram till 
att ljus upplevs annorlunda då man inte ser ljuskällan. Detta är något som jag 
tycker blir tydligt i interiören av Jörn Utzons kyrka Bagsværd Kirke. Jag pra-
tade med arkitektstudenten Maria Hansdotter som sa att ”där ljuset är tydligt 
handlar det ofta om skuggan”. Detta citatet har varit en av drivkrafterna i mitt 
gestaltande arbete. Jag har också tittat på hur arkitekter har jobbat med ljus 
rent tekniskt och har i flera byggnader sätt hur man har använt sig av olika rek-
tangulära element för att rastrera ljuset. I den nordisks paviljongen av Sverre 
Fehn på Venedig Bianale har han med hjälp av rektangulära element i taket 
återskapar ”det nordiska ljuset”.

Genom den research jag har gjort så har jag kommit fram till att eldens på-
verkan på rummet gör den till ett arkitektoniskt element, en del av uppbygg-
naden av rummet. På grund av detta så har jag har valt att titta på arkitektur 
som en inspirationskälla. Jag har försökt förstå de tankar och idéer arkitekter 
har i olika byggnadsverk för att sedan kunna anamma samma rumsliga tan-
kesätt när jag gestaltar mitt produktförslag.

Ljus

Arkitektur
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Jag har kommit fram till en lösning som utgår ifrån en köksmodul* som 
har normal bänkhöjd (900mm) är 900mm bred och 900mm djup. Måtten 
är en hämtade från Ballingslövs sortiment, dock så är det djupare av funk-
tions- och brandtekniska skäl. Djupet begränsar modulen till en köksö som 
är 900mmdjup. Köksön består av ett 600mm djupt underskåp samt ett 
300mm djup överskåp) djup eller större. 

Förslaget består av underdelen som är den del som ansluter till resten av 
köksinredningen. Denna del är utformad med hänsyn till en modul med tre 
lådor som finns i Ballingslövs sortiment (Classic sortiment). Genom att an-
vända samma mått i indelningar av fack för ved, tillbehörsåda och brand-
skydd kan man linjera indelningarna med lådorna i resten av inredningen, 
och på såsätt skapa en integrerad känsla. Vedförvaringen är något som 
uppskattades i de workshops jag har gjort, vilket har gjort att jag har valt att 
integrera det i slutförlaget. Hela modulen kommer att vara utformad i brand-
klassat material så som plåt.

Köksmodul

*Classic, bänkskåp med 3 lådor, standardhöjd

Form modell 
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Bänkskivans centrala del är eldstaden som är utformad i en triangulär form. 
Formen är ett resultat av wokshopen där en organisk form och att elda mot 
något var det som upplevdes som bäst och tryggast. Triangels skapar ett 
hörn som man kan använda då man bygger upp elden. Eldstaden är tänkt 
att tillverkas i gjutjärn, då det tål värme, men också att det lagra värme och 
kan användas även efter elden har slocknat. På bänkskivan finns också en 
hugkubbe där man kan klyva mindre bitar ved. Huggkubben är en praktisk 
detalj men också en symbol för de hantverk som eldning kräver.

På två sidor av eldstaden finns väggar gjorda av plåt. Dessa är ett resultat 
från de ljusstudier jag gjort. Jag ville förhöja ljuset genom att lyfta fram kast-
ljuset i den spalt som uppstår i mellan de två överlappande plåtarna. De 
vertikala stängerna i eldstaden hindrar att man eldar mot plåten vilket skulle 
leda till att den blir mycket varm. Genom att skap en distans mellan eld och 
plåt kan man minska värmen i plåten och förhindra att man bränner sig på 
plåten.

Bänkskiva/eldstad

Väggar 

Form modell 
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Skorstenen är resultatet av det mitt formutforskande. Jag har försökt skap 
något som tar plats i rummet utan att upplevas som klumpig. Jag ville att 
kåpan skulle utrycka sin funktion och inte förväxlas med en vanlig köksfläkt. 
Formen består av en övergång mellan den rundade triangeln i plan till en 
cylinder som sträcker sig mot taket där den är infäst. Kåpan kommer att 
fånga upp röken från elden med hjälp av en tyst fläkt som är placerad längre 
upp i skorstenen. 

Skorsten

Form modell 



43

Genom funktionsstudierna har jag kommit fram till ett koncept där man ad-
derar verktyg för att laga mat över elden. Jag har utformat verktygen så att 
de går att kombinera för att skapa olika funktioner. Botten ringen består av 
ett gjutjärnsgaller, som är tänkt att användas då man grillar, men också som 
yta att ställa en gjutjärnspanna, eller något annat man vill värma upp över 
elden. På gallerdelen kan man addera en andra ring som innefattar ugnsde-
len. I denna del finns en tjock stenskiva som inte blir lika varmt som gallret 
och på så sätt inte bränner bottnen på det man bakar, utan istället använder 
den varma luften för att tillaga livsmedlet. Locket kapslar in värmen men blir 
också en yta som blir svagt varm och kan användas till tex varmhållning. I 
Skorsten finns ett galler där man kan hänga det man skulle vilja röka. Genom 
att ha det långt bort från elden kan man få en relativt kall rök som inte tillagar 
livsmedlet lika snabbt som om den vore närmre elden

Matredskap

Varmhållning

Lock
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Genom hela projektet så har jag frågat mig själv om jag skapar exkluderande 
design. Skapar jag något som endast kommer kunna upplevas av människor 
som har en mycket pengar? Detta är något som också har uppkommit som 
en fråga från gästkritetiker efter den muntliga presentationen. Den produkt 
jag har skapat kommer pågrund av olika förutsättningar troligtvis kosta en 
hel del och den kräver också specifika förhållande som är exkluderande för 
en många. För att lösa denna problematik så skulle jag vilja att man sålde 
eldstaden och verktyget separat. Genom att man kan köpa verktyget löst 
kan man använda detta utomhus över en öppen eld och på så sätt möjligöra 
att fler kan laga mat med eld. 

Om man studerar produktförlaget ur en miljösynpunkt ser man att det finns 
problem då det uppmuntrat till ökad konsumtion. Trender har inverkan på 
köksmarkanden, vilket gör att vissa byter sina kök innan de är utslitna. Ge-
nom att skapa en produkt som skapar en trend så kan man se den som en 
trendskapare vilket skulle var negativt för miljön då den uppmuntrar till ökad 
konsumtion. Jag har tänkt på detta genom hela projektet och har kommit 
fram till att mitt produktförlag är motiverat då jag tror att den för användaren 
närmre till naturen. Genom att laga mat med eld så skapar man förståelse 
för vart energin kommer ifrån, vilket kan leda till större respekt för de natur-
resutreser som vi har.

Diskussion 
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Processen till projektet har varit intressant och lärorik. Jag gick in i projektet 
med övergripande syftet att lära mig och att få erfarenhet av att driva ett de-
signprojekt, vilket är något jag tycker att jag har uppfyllt. Processen har varit 
relativt smärtfri och utvecklingen av produkten har hela tiden gått framåt. 
Något som blev förvånande i processen var att det konceptuella arbetet tog 
mindre tid än väntat och formutforskandet behövde mer tid. Genom proces-
sen så har jag också arbetat med modeller i fullskala. Detta är något som har 
get bra insikt och något som har get bra stöd i de beslut som jag har tagit. 

Köksbranchen är i min mening relativt konservativ. Många kökstillverkare har 
ett sortiment som har stora likheter. Ofta så ligger skillnader i detaljer och 
känsla. Mitt produktförlag ser jag som ett sätt att få marknaden att tänka 
större och bredare. Jag hoppas att mitt förslag kan fungera som en intern 
inspiratör på Ballingslöv. Jag hoppas den kan vara ett fysiskt objekt som 
påminner om att man kan tänka nytt och större så att man inte fastnar i att 
tänka på endast detaljer. 

Slutsats process

Framtiden
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Scenario
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Utställning
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** Zagat Staff, The 10 Hottest Restaurants in the World: Where to Eat , 4/10-13
 https://www.zagat.com/b/the-10-hottest-restaurants-in-the-world-where-to-eat

*Det svenska köket, Elisabeth Renström, 20/9 -06, http://www.popularhistoria.
se/artiklar/det-svenska-koket/
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