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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och 
innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och 
teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student 
på Karlstads universitet. Handledare för projektet var Monica Jakobsson och 
examinator Leo de Vin, anställda på Universitetet.  
 
Uppdragsgivaren HärjedalsKök är ett svenskt företag som riktar sig mot 
köksdesign. Deras arbetsområde kretsar kring att kunna ge den eventuella 
kunden gratis rådgivning gällande design och funktion genom att göra 
hembesök. Detta utförs i kombination med en måttsättning av köket. Att kunna 
behålla delar av den befintliga köksstommen genom att komplettera med 
måttanpassade luckor och lådfronter är både ekonomiskt, klimatsmart och 
tidssparande. Om kunden sedan beslutar sig för att köpa nytt kök av 
HärjedalsKök får den hjälp med monteringen av det. 
 
HärjedalsKök önskar nu kunna bredda sin kundkrets ytterligare och vill utreda 
vad en yngre målgrupp önskar i framtidens kök. 
 
Uppdraget kom därför att bestå av en granskning av vad målgruppen vill se i 
”morgondagens kök”. Inledningsvis gjordes en efterforskning om vad som 
upplevs problematiskt i dagens kök och därefter tillämpades olika 
kreativitetsmetoder för att generera innovativa idéer som löser dessa problem. 
 
En förstudie genomfördes, innehållande bland annat intervjuer och observationer 
av köksanvändare, en litteraturstudie bestående av allmän fakta kring kök och 
dess standarder samt väsentlig ergonomi. Även en trendspaning gjordes för att 
kunna kartlägga önskemål kring morgondagens kök. Detta genom att tolka 
kommande trender och analysera framtida marknad för kök. Men även för att 
belysa vad målgruppens behov i köket är och sedan kunna presentera lösningar 
för behoven utifrån förslag på idéer.  
 
Projektets föregående faser resulterade i tre koncept. En av lösningarna är en 
utveckling av lådor som förenklar förvaringen av kastruller och dess lock. En 
lösning gör det lättare för användare att hantera recept i köket. Tredje konceptet 
gör det lättare och mer ergonomiskt att hantera sina sopor. Sistnämnda lösning 
underlättar även vid arbete med fler personer delaktiga.  
 

 
 



 

Abstract 
 

This report treats the examination of the course Degree of Bachelor of Science in 
Innovation and Design, MSGC12 and includes 22,5 ECTS credits. The course is a 
part of the faculty of health, sciences and engineering. The Bachelor thesis of 
innovation and design is written by Julia Rehnberg, student at Karlstad 
University. Supervisor of the project was Monica Jakobsson and examiner Leo de 
Vin, employees at the University. 

 
The principal, HjärdelsKök is a Swedish company, specializing in designing 
kitchens. Their business strategy involves a home visit to potential client where 
they advise them on kitchen design and function, as well as measuring the 
dimensions of their kitchen. They aim to retain some of the existing kitchen 
frames while adding complimentary and bespoke doors and finishings. This is an 
efficient, affordable and eco-friendly model. Once the customer has decided to 
buy a new kitchen, HärjedalsKök assemble it for them.  
  
HärjedalsKök now intend to expand its customer base and find out what a 
younger target group wants in the kitchen of the future.  
  
The assignment, therefore, was to investigate what the target group want to see in 
"the kitchen of tomorrow".  First we explored perceived problems in today's 
kitchens and then applied various creative methods to come up with innovative 
solutions. 
  
A pre-study was carried out consisting of interviews and observations of kitchen 
users. We also gathered general information about kitchen design such as general 
standards and ergonomics currently used in building and design. We examined 
current and upcoming trends to identify their target market and determine their 
kitchen needs and develop solutions and new designs to meet their needs. But 
even to illustrate the target group needs in the kitchen and submit new ideas for 
their needs. 
 
The project resulted in three new concepts in kitchen design and function. One of 
these is the development of drawers that make the storage of pots and lids easier. 
Another makes it easier to use recipes in the kitchen. A third innovation facilitates  
the handling of garbage, making it easier and more ergonomic, even when more  
people are involved. 
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1. Inledning 
 
Kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 
design, MSGC12 innefattade 22,5hp. Kursen ingår i Innovationsteknik- och 
designingenjörsprogrammet inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap på 
Karlstads universitet. Handledaren från universitetet var Monica Jakobsson och 
examinator Leo de Vin. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg, student på 
lärosätet. Uppdragsgivare för projektet var HärjedalsKök som har sitt huvudkontor 
för försäljning i Uppsala. Handledaren där var Mattias Forsman som arbetar som 
marknadschef. 
 

1.1 Bakgrund 
En stor del av svenska befolkningen spenderar mellan en till två timmar i köket 
varje dag. Samtidigt önskar de kunna spendera ytterligare mer tid där, både för 
matlagning, bakning och för att bara umgås. Svenskar prioriterar generöst 
tilltagna arbetsytor och ett kök där källsortering står i fokus. Men hur ska ett kök 
se ut för att spegla de behov köksanvändaren har och samtidigt vara estetiskt 
tilltalande, ergonomiskt, praktiskt och funktionellt? 
 
Att uppfylla dessa behov samtidigt som kunden erbjuds ett kök som är anpassat 
för att ta hänsyn till den ekonomiska aspekten och miljön är något 
kökstillverkaren HärjedalsKök har en lösning till. 

 
Uppdragsgivaren för projektet var HärjedalsKök som har sin produktion i 
Funäsdalen, Härjedalen. Företaget specialiserar sig på måttanpassad köksdesign 
i kombination med funktion, för att den specifika kundens kök, kökets mått och 
storlek. Deras marknadsnisch är att montera nya fronter, lådinsatser samt luckor 
på den föregående köksstommen. Detta genom att kunna erbjuda kunden 
rådgivning av deras köksexperter som hjälper kunden från start till slut, hjälp 
med val av kök, måttsättning, beställning, tillverkning, nedmontering av gamla 
köket och montering av det nya. Detta är något som de anser både vara 
ekonomiskt, klimatsmart samt tidsparande för kunden vid köp av nytt kök.  
 
Ett uppstartsmöte skedde med uppdragsgivaren på HärjedalsKök, i syfte att 
kartlägga deras önskningar med projektet som var att belysa en yngre målgrupps 
behov i köket och att komma med förslag på lösning. Examensarbetet 
fokuserades mot att utveckla idéer till de behov som belysts och ge förslag på 
layout till dem.  
 
Efter avstämning mellan student, handledare från HärjedalsKök och Karlstads 
universitet framgick det att ett intervjuprojekt skulle utföras, för att kunna belysa 
behov i dagens kök för en yngre målgrupp. De som planerades bli intervjuade 
kom att bli köksanvändare i åldern 25 till 40. Även fastighetsmäklare 
intervjuades som ett komplement.  
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1.2 Problemformulering 
HärjedalsKök kundkrets har idag en genomsnittsålder på 60,2 år. De vill nu 
kunna bredda kundkretsen genom att undersöka vad en yngre målgrupp har för 
behov i dagens kök.  
 
Den problemformulering som formulerades inledningsvis kom att bli: 
 

”Vad upplever yngre köksanvändare vara problematiskt i dagens kök?” 
 
Utifrån resultat från förstudien innehållande bland annat intervjuer och 
observationer av köksanvändare i den specifika målgruppen kunde ett mönster 
av olika behov kartläggas.  De problemformuleringar som kom att besvara de 
slutgiltiga vinnande koncepten blev följande: 
 
• Hur kan man förbättra förvaring av kastruller och matlådor? 

 
• Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis kokbok? 

 
• Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att det blir enklare att 

sortera sina sopor? 
 

1.3 Syfte 
Att utveckla konceptförslag som baseras på en utvärdering av förstudien, där 
ingenjörsmässiga metoder tillämpas och delar av designprocessen följs. Att 
utvecklingen av koncepten utförs på ett självständigt sätt och leder till att 
uppdragsgivarens kundkrets breddas genom att fler yngre kunder intresserar sig 
för företaget. 
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1.4 Mål 
Målsättningen med projektet är att kunna undersöka vad målgruppen har för 
behov i köket och därefter kunna ge förslag på koncept som baseras på de 
resultat som uppstått under processen. 

 
Målsättningarna sammanfattas: 
 
• Att kunna identifiera de behov målgruppen har.  

 
• Att ge tre konceptförslag som underlättar målgruppens behov. 

 
• Att projektets moment samt resultat speglar kursens krav. 

 
• Att framställa konceptförslagen som baserats på de metoder som används i 

form av en CAD-bild samt en prototyp som visualiserar konceptet.  
 

• Att presentera examensprojektet i en muntlig presentation, i en utställning, i 
en examensrapport samt att genomföra den obligatoriska opponeringen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar gjordes under arbetets gång då köksanvändarens behov sållades 
till tre och där av ett resultat om koncept som besvarade just dessa. De 
föreslagna koncepten ger en lösning för källsortering, recepthantering samt 
förvaring av kastruller. Projektets resultat kom inte att bestå av aspekter som 
berörde tillverkning, kostnad, detaljkonstruktioner eller beräkningar på 
konstruktionerna. 
 
Examensarbetets resultat kom att bli tre olika konceptförslag som presenteras i 
ett tidigt stadie med möjlighet till vidareutveckling.   
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2. Metod 

2.1 Projektplanering 
En projektplan gjordes inför projektet. Där formulerades en bakgrund, målen 
med arbetet, uppgifter om organisationen, resurser, en riskbedömning, hur 
dokument skall hanteras, ett schema för projektet, projektmodell samt en WBS 
(Eriksson & Lilliesköld, 2004).  
 
Ytterligare planering påbörjades efter ett uppstartsmöte med uppdragsgivaren, 
HärjedalsKök. Den planläggning som gjordes beskrevs i en projektplan 
innehållande, bakgrund, preliminära mål med projektet, uppgifter om 
organisationen och de resurser som fanns tillgängliga under projektets gång 
och information om hur olika dokument kom att hanteras.  
 

 
Projektet planerades utifrån produktutvecklingsprocessen i fem olika faser; 
start, förstudie, idéutveckling, prototypframtagning samt i en avslutande del 
(Johannesson et al. 2004). Varje fas bestod sin tur av ytterligare delmoment, 
Figur 1. 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  1,	  Illustration	  över	  produktstrukturen	  som	  efterföljdes
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2.1.1 WBS 
En nedbrytningsplanering av projektet gjordes i form av en så kallad WBS, 
Work breakdown structure. Detta upplägg gjordes för att få en övergripande 
syn och struktur över projektet (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

 
2.1.2 Projektmodell 
En matris upprättades där viktiga moment, milstolpar, grindhål, datum samt 
vem som stod som ansvarig för aktiviteten noterades. Detta gjordes för att få 
en sammanställning av viktiga datum och moment (Eriksson & Lilliesköld, 
2004). 
 

2.1.3 Ganttschema 
Enligt Eriksson et al. (2004) gjordes ett Ganttschema som bestod av en 
tidsplan innehållande projektets olika moment. De olika aktiviteterna 
riktades mot projektets alla veckor och en markering gjordes där de var 
aktuella. Detta för att tydliggöra när de olika momenten i projektet pågick 
och samspelade. 



 
 
 
 

Julia Rehnberg  
Examensarbete 22,5hp   

 
17 
 

 

2.2 Förstudie 

2.2.1 Litteraturstudie  
För att få kunskap kring tidigare studier rörande kök söktes fakta upp. 
Litteraturstudien kom att bestå av sammanfattade avsnitt innehållande kökets 
historia, standardmått, miljö, avfallshantering, ergonomi, material samt 
rekommendationer för planering av nytt kök. 
 

2.2.2 Marknadsinventering 
För att få en inblick i marknaden för kök så granskades konkurrenter 
kontinuerligt. Detta gjordes genom butiksbesök och en vistelse på möbelmässan 
Stockholm Furniture & Light fair. Detta gav både en förståelse för vad som 
redan finns på marknaden samt information om vad andra köksföretag har för 
kökslösningar. Övrigt som var av intresse var inspiration till lösningar, 
funktioner, färger och former. 
 

2.2.3 Trendspaning 
Insamling av kommande trender gjordes genom butiksbesök och intervjuer, 
som beskrivs i kapitel 3.2.2 och 3.2.4. Dessutom gjordes trendspaning 
kontinuerligt under projektets gång för att få en känsla av nuvarande samt 
kommande trender inom köksdesign. Mässan Stockholm Furniture & Light 
Fair besöktes för att få inspiration gällande kök, belysning, möbler, tyger, 
färger, mönster och material.  
 
En moodboard gjordes med en samling av bilder fotograferade av studenten 
från mässan Stockholm Furniture & Light Fair. Detta gjordes i form av ett 
kollage för att få en känsla av vad som kunde användas till resultatet av 
projektet (Nilsson et al. 2015). 
 

2.2.4 Intervjuer och observationer 
Kvalitativa metoder användes för att få en överblick i hur den specifika 
målgruppen arbetar i sitt kök samt hur de upplever det. Resultaten av studierna 
analyserades för att se mönster. Därefter valdes de infallsvinklar som fanns 
gemensamt ut. 
 
Intervjuer av fastighetsmäklare gjordes som ett komplement till tidigare 
intervjuer, detta för att få en uppfattning om hur de resonerade i frågor kring 
kök vid försäljning av en bostad.  
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Intervjuer med observationer som komplement 
De intervjupersonerna som intervjuats blev informerade inför intervjun att de 
är anonyma av etiska skäl. De hade även blivit informerade inför mötet om 
vilket upplägg intervjun skulle ha, syftet med undersökningen samt upplysts 
om att de skulle få tillgång till resultatet. 
 
Under intervjun fick intervjupersonen laga mat och arbeta i köket. Detta 
dokumenterades genom att filma från två håll, dels från en lämplig vinkel 
som gav ett helhetsperspektiv, dels med en kamera som var monterad på 
intervjupersonens huvud. 
 
De observationer som utfördes i samband med intervjutillfällena gjordes 
enligt metoden ”Deltagande observation”. Detta gjordes genom att lyssna, se, 
fråga och uppleva under intervjutillfället med syfte att påvisa de behov 
användaren har i specifika situationer (Nilsson et al. 2015).  
 
Det grundläggande upplägget av intervjun följdes i sju stadier enligt följande 
kronologiska ordning, tematisering av intervjuprojektet, planering, intervjun, 
utskriften, analys, verifiering och rapportering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
Steg 1. Tematisering av intervjuprojektet 
Syftet med intervjuerna samt observationerna blev att klarlägga vad 
intervjupersonerna upplevde problematiskt deras kök. Detta för att kunna se 
mönster i resultatet av intervjuerna och observationerna och sedan formulera 
problemformuleringar till projektet.  

 
 Steg 2. Planering 
Inledningsvis besvarades en mängd tekniska och begreppsliga frågor så 
som: ”Hur börjar jag ett intervjuprojekt? Hur många intervjupersoner 
behöver jag? Hur kan jag undvika att påverka intervjupersonerna med 
ledande frågor? Kan intervjuerna vara skadliga för intervjupersonerna? Är 
det nödvändigt att skriva ut intervjuerna? Kommer mina tolkningar bara bli 
subjektiva? Kan jag vara säker på att jag får veta vad intervjupersonerna 
verkligen menar? Hur rapporterar jag mina omfattande intervjutexter?” 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Detta kompletterandes med ett telefonmöte samt mailkontakt med 
𝐿𝑖𝑠𝑒𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒  𝑂𝑙𝑠𝑠𝑜𝑛  !. Rekommendationer om hur arbetet skulle planeras och 
vad som bör tas hänsyn till inhämtades.  

 
 
 

 
Liselotte  Olsson.
!  doktorand Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads 
universitet, Telefonmöte den 22 februari 2016.  
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Informationsinsamlingar av frågor kring hur man kan förbereda 
intervjupersonen inför intervjun införskaffades. Detta resulterade i en 
sammanfattad planering av vad intervjupersonerna skulle informeras om 
inför intervju- och observationstillfället (Lantz, 2013).  
 
Intervjuprojektet inleddes med att strukturera upp de sju stadier som tidigare 
beskrivs. Detta gjordes för att få förkunskap om intervjumetoden och för att 
stärka resultaten i och med att vara medveten om vad som komma skall. 

 
Ett beslut togs om att intervjua fem stycken köksanvändare samt två stycken 
fastighetsmäklare. 
 
De målgrupper som kom att ligga fokus, blev köksanvändare som är i 25-40 
års ålder samt fastighetsmäklare. Detta gjordes eftersom uppdragsgivaren 
önskade vetskap om vad en yngre köksanvändare eftertraktar. 
 
Valet av fastighetsmäklare som målgrupp uppkom då de ansågs ha 
erfarenhet av kökets betydelse vid försäljning/köp av bostad.  
 
Observationen utfördes då personen arbetade i köket, för att se dess flöden 
samt handlingar under arbetet. Detta dokumenterades med en liten 
filmkamera monterad i ett pannband för att få deras synvinkel samt en 
filmkamera på avstånd för att se helheten. 
 
För att undvika påverkan av intervjupersonens svar och handlingar med 
ledande frågor rekommenderade Liselotte Olsson att kombinera 
intervjusektionen och observationen. Detta skapade förutsättningar för 
intervjupersonen att vara i en mer komfortabel situation, eftersom det får 
dem att känna sig mer bekväma när de arbetar samtidigt som de lyssnar och 
besvarar frågeställningarna. Detta säkerställer även svaren på frågorna 
eftersom de svarar samtidigt som de handlar och därmed ges dubbel 
bekräftelse på att de faktiskt gör som de säger.  
 
Efter rekommendationer av Liselotte Olsson om val av intervjuform 
beslutades det att intervjuerna kommer ske i en öppen intervjuform. Därefter 
gjordes ett ställningstagande gällande hur frågorna skulle inledas, 
exempelvis att inte fråga, ”varför gör du detta..” utan ”hur gör du detta..” 
och ”såg att du gjorde såhär, vill du berätta mer?”. Detta för att människan 
associerar ordet ”varför” med kritik och för att få en så god kvalitet på 
studien som möjligt. 
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Ett etiskt beslut togs huruvida intervjun och observationen kunde vara 
skadliga för intervjupersonen. Risken bedömdes vara låg eftersom de 
kvalitativa studierna inte riskerade personernas integritet genom att 
intervjuguiderna inte planerades innehålla några känsliga frågor och att 
resultatet kommer att dokumenteras anonymt. Det ansågs inte vara 
nödvändigt att skriva ut intervjuerna. Istället dokumenterades utskrifterna 
noggrant. 

 
Steg 3. Intervju 
Två olika intervjuguider formulerades för de valda målgrupperna, 
köksanvändare respektive fastighetsmäklare. Ungefärlig tidsåtgång samt 
hur omfattande intervjuerna kom att bli beslutades (Kvale & Brinkmann 
2014). 
 
Steg 4. Utskrift 
En planering gjordes angående upplägg av den kommande analysen. Det 
som spelats in under intervju- och observationstillfällena sammanställdes 
avseende intervjuerna och observationerna i tabeller. De tabellerna utgick 
från en mall där innehåll av frågorna skrevs upp och där 
intervjupersonernas svar dokumenterades, se Tabell 1. 
 
Det inspelade underlaget säkerställdes sedan med innehållet av det som 
antecknades under intervjuerna genom att jämföra innehållet mot varandra. 
Utskriften kom att bli inledningen till ”steg 5”.  

 
Tabell	  1,	  Mall	  som	  illustrerar	  hur	  utskrifterna	  dokumenterades.	  

Frågor 
angående 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 
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Steg 5. Analys 
Den analysmetod som valdes blev ”Intervjuanalys som bricolage” som 
beskrivs av Kvale & Brinkmann (2014). Den beskrivs där gälla som ett 
generellt sätt att förhålla sig till intervjuanalyser. De beskriver metoden som 
att man förlitar sig på kunskapen om ämnet och drar slutsatser därefter. 

 
Utskrifterna från både svaren av intervjuerna samt vad som sätts på 
observationerna granskades och ett allmänt intryck av dessa summerades. 
Sedan gjordes en återblick till de avsnitt som ansetts vara mest intressanta. 
Resultaten från köksanvändarna sammanställdes i en statistisk del för 
intervjuprojektet. Denna kompletterades även med citat från intervjuerna. 
 
Slutsatser som tagits ur utskrifterna från intervjuerna med 
fastighetsmäklarna sammanställdes i löpande text. 
 
Steg 6. Verifiering 
En kritisk granskning av sammanställningen där beslut om validitet och 
reliabilitet gjordes. 
 
Den citerade checklistan efterföljdes för att säkerställa validiteten: 
 
• Är data representativa för det vi avser att beskriva, förklara eller 

förutsäga? 
 
• Ger data en rättvisande bild av det vi undersöker? 

 
(Burell & Kylén 2003, s.104). 

 
 
Reliabiliteten gjordes genom att följa rekommenderad checklista: 
 
• Kan vi få samma resultat oberoende av vem som samlar in uppgifterna? 
 
• Kan vi nå samma resultat om samma person samlar in data vid olika 

tillfällen? 
 
• Kan vi med hjälp av vårt mätinstrument samla in homogena data, dvs. 

uppgifter som avser samma företeelse? 
 

(Burell & Kylén 2003, s.103). 
 
Steg 7. Rapportering  
I kapitel 3.2.5 gjordes en kortare rapportering innehållande en 
bakgrundsbeskrivning samt slutsatser från analysen (Burell & Kylén, 2003).  



 
 
 
 

Julia Rehnberg  
Examensarbete 22,5hp   

 
22 
 

 
2.2.5 Utvärdering av förstudien 
En utvärdering av de olika momenten i förstudien gjordes för att kunna 
kartlägga målgruppens behov i köket.  
 
De behov som ansågs ha störst betydelse för köksanvändarna formulerades 
till sju problemformuleringar (Behov 1-7). Dessa sållades sedan till tre 
stycken, de tre som ansågs spegla projektets mål lämpligast. Dessa 
namngavs nu som problemformulering, (Behov A, B och C), Figur 2.  
 

 
Figur	  2,	  illustration	  över	  en	  utvärdering	  av	  förstudien	  som	  summerades	  som	  störst	  betydande	  
behov	  för	  målgruppen.	  
	  

2.2.6 Produktspecifikationer 
Med hänseende till projektets mål, syfte och förstudiens resultat gjordes tre 
olika produktspecifikationer, en för varje behov (A, B och C). Detta 
innehållande reella produktkrav samt vad som är önskvärt för produkten. 
Detta dokumenteras genom att ställa upp en rad olika kriterienummer, 
funktioner (=F), krav (=K) och önskemål (=Ö). Detta kompletterades med 
ett betyg (=G) 1 till 5, eftersom de olika önskemålen är olika viktiga. Även 
huvudfunktionen (=HF) dokumenterades (Johannesson et al. 2004). En mall 
gjordes och efterföljdes för att sammanställa produktspecifikationerna, 
Tabell 2. 
 
Tabell	  2,	  Utgångsmall	  för	  produktspecifikationer.	  

Idéer som berör specifikt problem 

Kriterie- 
nummer  

Kriterier 
 

K 
F 

Ö G Kommentar 

      

Litteraturstudie 

Marknadsinventering

Trendspaning

Intervjuer och 
Observationer

Utvärdering av förstudie

Sju olika behov formuleras utifrån en analys av 
utvärdering (Behov 1-7)

Dessa sållas till tre. (Behov A, B och C)

Produktspecifikation A, B och C
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2.3 Idégenerering 
För att kunna generera kreativa idéer som besvarar målgruppens behov planerades 
tre olika workshops. Detta för att komma fram till olika förslag på lösningar som 
sedan viktades mot varandra genom att tillämpa olika elimineringsmetoder.  
 

2.3.1 Workshop med gymnasieelever 
Personal på gymnasieskolan Karlfeldtgymnasiet i Avesta kontaktades. 
Detta kom att leda till ett samarbete där studenten arbetade med elever från 
teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling för att 
generera idéer. Ett schema gjordes för ”kreativitetsdagen” för teknikeleverna 
innehållande tid, moment samt vilket material som kom att behövas, Tabell 3.  

 
Dagen startades med att studenten presenterade sig själv, projektet, projektets 
mål, begränsningar samt syfte. Därefter gavs en generell undervisning om olika 
kreativitetsmetoder och designprocessens grunder. Detta eftersom eleverna 
skulle få en inblick i hur man kan gå tillväga för att komma fram till idéer och 
tänka innovativt. Därefter delades klassen in i fyra grupper som sedan fick 
arbeta med att komma på lösningar till de problemformuleringar som 
formulerats. De problemformuleringar som det genererades idéer kring var 
behov 1-7: 
 

1. Hur kan man optimera arbetsytor? 
 

2. Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis 
kokbok? 

 
3. Hur kan man förbättra förvaring av kastruller och 

matlådor? 
 

4. Hur kan man utforma en attraktiv belysning som belyser 
arbetsbänken? 
 

5. Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att 
det blir enklare att sortera sina sopor? 
 

6. Hur kan man utnyttja utrymmet långt in i skåp och 
lådor? 
 

7. Hur man integrera eluttag i köket? 
 
Eftersom problemformuleringarna tidigare eliminerats till tre kom de idéer 
som besvarade behov A, B och C att stå i fokus (vilket motsvarar behov 2, 3 
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och 5). De idéer som genererades till de övriga behoven presenterades som 
jokrar i resultatet.  

 

16-04-14  Karlfeldtgymnasiet 
Tid                                     Moment 

 
Beskrivning 

 
Material 

12.00- 12.20 Start och inledning Presentation av mig, min utbildning 
och projektet. Föreläsning om 
designprocessens grunder. 
Beskrivning av kreativitetsmetoder 
generellt. 
Gruppindelning. 

 

12.20-12.40 Idégenerering 
Brainstorming 

En problemformulering som inte var 
relaterad till projektet presenteras. 
Grupperna får generera idéer som 
sedan presenteras. Detta för att 
eleverna ska få testa metoden samt få 
igång en konversation i gruppen. 

A
3-papper 

Färgpennor 
Post-it 

Rast    

12.55-13.05 Presentation om 
projektet 

Relevant fakta om projektet och 
uppdragsgivaren presenteras. 

 

13.05-13.15 Kort individuell 
idégenerering 

Eleverna får enskilt skriva ned det de 
tror upplevs problematiskt när man 
arbetar i köket. 

A
4-papper 

Penn-or 

13.15-13.30 Presentation av 
resultatet från 
förstudien. 

De problemformuleringar som 
skapats efter resultatet av intervju- 
och observationprojektet presenteras. 

 

13.30-14.40 Idégenerering 
 
 
6-3-5 
 
 
 
Brainstorming 
 

En problemformulering per grupp 
delas ut. 
 
Mer utförlig beskrivning av metoden 
6-3-5. 
Eleverna utför metoden. 
 
Mer utförlig beskrivning 
av metoden Brainstorming. 
Eleverna utför metoden 

A
3-Papper 

Färgpennor 
Post-it 

14.40-15.15 Idéutvärdering och 
presentation. 

Eleverna får utföra en idéutvärdering, 
där de viktar sina idéer mot varandra 
och väljer ut de tre mest optimala.  
Eleverna får presentera dessa idéer 
muntligt och gruppvis. 

Papper  
Pennor 
 

 
Samtliga metoder som användes beskrivs av Nilsson, et al.(2015) och kom 
att bli följande: 

Tabell	  3,	  Schemaupplägg	  för	  workshop	  med	  teknikelever	  från	  Karlfeldtgymnasiet.	  
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6-3-5 
Metoden 6-3-5 inleds med en presentation av en problemformulering 
som sedan deltagarna i gruppen får generera idéer kring. Denna metod 
användes för att generera idéer gruppvis. 

Brainstorming 
Denna metod går ut på att utnyttja kreativiteten genom att arbeta i 
grupp. En problemformulering presenteras och deltagarna får sedan 
resonera fram olika idéer tillsammans som kontinuerligt skrivs och 
skissas ned på post-it lappar. Denna metod valdes för att kunna 
framställa idéer i grupp där deltagarna samarbetar och kan diskutera 
fram lösningar.  

Idéutvärdering 
Denna metod används för att utvärdera de idéer man kommit fram till. 
Här elimineras resultaten i gruppen demokratiskt genom röstning.  

 

2.3.2 Workshop med universitetsstudenter 
En workshop med universitetsstudenter under handledning av Monica 
Jakobsson gjordes där metoden speedstorming utfördes (Nilsson et al. 
2015). Denna metod utfördes för att idéer skulle genererades genom att man 
arbetade i par. Den problemformulering kring köksanvändarnas behov som 
det arbetades kring var;  
 

Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att det 
blir enklare att sortera sina sopor? 
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2.3.3 Individuell workshop  
En individuell kreativitetsmetod utfördes kontinuerligt under projektets gång 
för att kunna komplettera idéer som framkommit. Delar av metoden 
braindrawing användes, där studenten skissade idéer under arbetets gång 
(Nilsson et al. 2015).  
 
Där behov 2, 3 och 5 (som skrevs om till behov A, B och C) stod i fokus och 
de där de lösningar som besvarar övriga behov sammanställdes som jokrar.  
 
De behov som det söktes lösningar kring var; 
 
1. Hur kan man optimera arbetsytor? 

 
2. Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis 

kokbok? 
 

3. Hur kan man förbättra förvaring av kastruller och 
matlådor? 

 
4. Hur kan man utforma en attraktiv belysning som belyser 

arbetsbänken? 
 

5. Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att det 
blir enklare att sortera sina sopor? 

 
6. Hur kan man utnyttja utrymmet långt in i skåp och lådor? 

 
7. Hur man integrera eluttag i köket? 
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2.4 Konceptval 
Val av vilka idéer som skulle arbetas vidare med framstod genom en 
sållningsprocess, som bestod av olika moment för de förslag till idéer som 
sammanställts. Detta gjordes för att kvalitetssäkra de slutgiltiga konceptvalen. 
 
Ytterligare moment bestod av tre elimineringsmatriser och tre relativa 
beslutsmatriser med viktade urvalskriterier, en för varje behov (A, B och C). 
Utifrån de sistnämnda momenten valdes tre vinnande förslag till lösningar ut, 
dessa utvecklades sedan till koncept med hänsyn taget till resultatet från 
litteraturstudien. En av dessa kom att presenteras som CAD-bild, en som skiss och 
en som prototyp. En illustration av hur detta skedde beskrivs i Figur 3. 

 
 
De tre problemformuleringar som behandlades 
under sållningsprocessen. Behov A, B och C. 

 
 

Elimineringsmatriser för de idéer som genererats 
från Idégenereringen. 
 

 
 
 

Relativa belsutsmatriser med viktade 
urvalsmatriser.  

 
 

Val av idéer. 
 
 
 

 
 
Konceptutveckling av de tre vinnande idéerna. 

 
 

 
Val av ett av de tre vinnande koncepten att göra en 
prototyp av.   

 
 

 

A B  C 

Figur	  3,	  Illustration	  över	  stegen	  i	  sållningsprocessen. 
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2.4.2 Elimineringsmatriser   
En elimineringsmatris gjordes för att 
klargöra vilka idéer som var lämpligast. 
Den matris som efterföljdes var enligt Pahl 
och Beitz (Johannesson et al. 2004). Där 
undersöktes de kvarstående lösningarna för 
att se om de uppfyller de krav som ställts i 
produktspecifikation. De idéer som 
uppfyllde kraven markerades med ett ”+” 
och de som inte gjorde det med ett ”-”-
tecken. Om det uppkom några oklarheter 
markerades ett ”?”, ett exempel som 
illustrerar detta ses i, Tabell 4. 
 Endast de lösningar som klarade dessa 
kriterier gick vidare till nästa steg i  
elimineringsprocessen, se Figur 4.  
 

Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) kontroll produktspecifikation 

Lösning 

Löser huvudproblem
et 

Uppfyller alla krav från 
produktspecifikationen 

Realiserbar 

Inom
 kostnadsram

en 

Säker och ergonom
isk 

Passar H
ärjedalsKök 

Tillräcklig info 

Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) eliminera lösning 
(?) Sök efter mer information 
(!) kontroll produktspecifikation 
Kommentar beslut 

1 + + + + + + +  + 

2 + + -      - 
3 + + ? + + + +  ? 

	  	  	  Tabell	  4,	  Exempel	  på	  hur	  en	  elimineringsmatris	  kan	  se	  ut.	  

Figur	  4,	  Visualisering	  av	  de	  idéer	  som	  
sållats	  bort	  efter	  elimineringsmatriserna. 

A B C 



 
 
 
 

Julia Rehnberg  
Examensarbete 22,5hp   

 
29 
 

2.4.3 Relativa belsutsmatriser med viktade urvalskriterier 
För att eliminera i ett ytterligare steg gjordes tre relativa beslutsmatriser med 
viktade urvalskriterier. Här sållades de lösningar med lägst betygsättning efter 
önskemålen i produktspecifikationen bort, Figur 5. 
 

 Utvärderingen fullföljs sedan genom att efterfölja matriserna, en för varje 
behov, A, B och C. Här symboliserar de olika alternativen de olika lösningarna. 
De olika idéerna jämförs ständigt med en av idéerna som sattes som 
referenslösning. De betygsätts i varje ruta mot de motstående kriterierna (krav 
och önskemål med viktfaktor) från produktspecifikationerna. Detta görs genom 
att en viktning mellan aktuella idéer som jämförs vare sig det uppfyller 
önskningarna samt krav bättre (+), sämre (-) eller 
lika bra (0) än referenslösningen. Sedan 
multiplicerades (+), (-) och (0) med 
viktningsfaktorn. Därefter summerades varje 
alternativ i ett nettovärde och rangordnas utefter 
bästa betyg. Ett beslut togs sedan om de idéer 
som skulle vidareutvecklas eller inte. Mallen är 
ett exempel på hur det kan se ut, Tabell 5 
(Johannesson et al. 2004). 

 
 
 
Tabell	  5,	  Exempel	  på	  relativ	  beslutsmatris	  med	  viktade	  urvalskriterier.	  

Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 

Kriterienummer från 
produkt- 
specifikationen 

Idé 

1 2 3 4 5 6 7 

Önskemål 1 (w=5) Referens- 
Lösning 

- - + - + 0 

Önskemål 2(w=2) + - + 0 + - 

Krav A (w=5) 0 0 - 0 - - 

Summa +  2 0 7 0 7 0 

Summa -  5 7 5 5 5 7 

Nettovärde 0 -3 -7 2 -5 2 -7 

Rangordning 2 3 5 1 4 1 5 

Vidareutveckling Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Figur	  5,	  Illustration	  hur	  
kvarstående	  idéer	  sållades	  genom	  
de	  relativa	  beslutsmatriserna	  med	  
viktade	  urvalskriterier. 
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2.4.4 Avstämning med uppdragsgivare 
Ett telefonmöte med uppdragsgivaren ägde rum där de idéer från de workshops 
som genomförts presenterades. Handledaren från HärjedalsKök fick även ta del 
av de vinnande lösningarna och komma med synpunkter.  
 

2.4.5 Val av lösning 
En sammanställning av de vinnande lösningarna gjordes. En noggrannare 
beskrivning av vilka problem lösningen uppfyller formulerades i en enkel mall, 
Tabell 6. 

 
Tabell	  6,	  mall	  över	  tabell	  som	  fylldes	  i	  för	  ytterligare	  beskrivning	  av	  de	  tre	  vinnande	  lösningarna.	  

Idé Uppfyller problem Löser: 

   
 

2.5 Konceptutveckling 
De tre lösningarna för behov A, B och C utvecklades till koncept som resultat.  
För att vidareutveckla dessa idéer togs beslut baserat från förstudien. 
    
En layout för de tre vinnande idéerna formgavs med avseende på det som kändes 
bäst med hänseende taget till uppdragsgivarens marknadssegment samt med den 
trendspaning som tidigare gjorts. 

  
Inför presentation av det slutligliga resultatet gjordes visualisering genom att göra 
en fysisk prototyp samt en CAD-modell. Det konceptet som tillverkades i fysisk 
prototyp gjordes i en mindre modell i lämpligt material för att tydliggöra 
resultatet, både gällande funktion, design och känslan vid användning. Resultaten 
presenterades sedan i en utställning och en muntlig presentation på Karlstads 
universitet. Studenten besökte även uppdragsgivarens huvudkontor för att göra en 
presentation där.  
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3. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultaten som framkommit av processen och de 
metoder som utförts.  

3.1 Projektplanering 
En projektplan formulerades och efterföljdes, Bilaga 1. Denna kom att bestå av 
bakgrund, mål, organisation, resurser att tillgå, en riskbedömning samt 
dokumenthantering. I samband med att projektplanen formulerades gjordes 
även ett schema för projektet, projektmodell samt en WBS. 
 

3.1.2 WBS 
En Work breakdown structure (WBS) gjordes. Detta schema gav en 
överblickande syn på projektet. WBS-strukturen var preliminär och vissa 
moment som presenteras valdes bort och genomfördes aldrig. Medan vissa 
moment som blev mer relevanta lades till i projektet, Figur 6. 

 

Projekt 
HärjedalsKök 

Avslutande 

Muntlig 
presentation 

Utställning 

Rapport 

Opponering 

Konceptutveckling 

Fysisk prototyp 
CAD 

Konceptval 

Elimineringsmatris 

Relativ 
beslutsmatris 

Val av koncept 

Idégenerering 

Workshop med 
gymnasieelever 

Workshop med 
universitetsstudenter  

Idividuell 
workshop 

Förstudie 

Marknadsinventering 

Litteraturstudie 

Kvalitativa metoder 
-Intervjuer 

-Observationer 

Trendspaning 
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Figur	  6,	  Preliminär	  WBS-‐struktur	  som	  planerades	  i	  projektet 
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3.1.4 Projektmodell 
Obligatoriska och viktiga moment i projektet skrevs ned i en mall. Där 
noterades, grindhål, vem som står som ansvarig samt vilket datum det berör. 
Projektmodellen redogörs i projektplanen, Bilaga 2. 

 

3.1.3 Ganttschema 
Ganttschemat som strukturerades kom att följas. Projektets veckor och 
moment presenteras i schemat och efterföljdes i det stora hela Bilaga 3.  
Det skedde en viss justering i hur faserna inleddes tidsmässigt. 
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3.2 Förstudie 

3.2.1 Litteraturstudie 
Köket har kommit att bli ett offentligt rum i hemmet som står i centrum 
både för matlagning, bakning, samtal och för att bara umgås (Köksrapporten 
IKEA, 2011). 
 
Enligt samma rapport så spenderas en stor del av svenska befolkningen 
mellan en till två timmar i köket en vanlig dag. Samtidigt önskar de sig att 
kunna spendera ytterligare mer tid i köket, där av tid för mer matlagning, 
bakning och att kunna umgås mer med familjen i rummet. De menar därför 
att köket är hemmets viktigaste rum.  
 
Svenska befolkningen spenderar samtidigt allt mer pengar på hemmets kök 
och köksmaskiner (Snyggare kök åt svensken, 2007). 

 
Snidare (2004) menar att trenden för matlagning från grunden ökar och att 
köket blir ett allt viktigare rum för svenskar. Vi vill att det både ska vara 
hemtrevligt, praktiskt och estetiskt tilltalande. Det påstås att vi i snitt har 20 
000 prylar i våra hem, däribland många i just köket, många som vi kanske 
inte ens använder.  
 
I Köksrapporten sammanställdes undersökningssvar bland annat frågan om 
hur personen skulle prioritera vid renovering av köket. Merparten svarade att 
fler arbetsytor var önskvärt, även skafferi och lådor och skåp med innovativ 
förvaring var en prioritering (Köksrapporten IKEA, 2011). 
 

Avfall och källsortering 
Efter 1980-talet började det svenska folket reflektera kring miljöfrågor på ett 
annat sätt än vad som gjorts tidigare. Nu prioriterades ett mer småskaligt 
boende, återbruk och en produktion som är mer ekologisk. Man började värna 
om hantverk, om att återanvända material, att odla i hemmet och om att 
sopsortera. Det blev även allt viktigare att möbler var möjliga att demonteras 
för återvinning och återanvändning. Det blev mindre efterfrågan av 
plastmaterial och kökstillverkarnas produkter blev allt mer i trämaterial, då 
det hade en större efterfrågan (Snidare, 2004). 

 
Val rörande köket har en stor betydelse för klimatfrågan, då det är stor 
energiåtgång från rummet, förbrukning av vatten, val av vilka varor man 
handlar hem men även sophantering. Enligt undersökningen anser 78 % av de 
tillfrågade att det är viktigt att källsortera. Andra frågor som besvarandes 
resulterade i att de tillfrågade överlag gärna skulle se mer miljövänliga 
alternativ rörande köket (Köksrapporten IKEA, 2011). 
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I dagsläget påstås det att spånskivor är ett bra material att välja till sitt kök 
med avseende på miljöpåverkan, eftersom det kräver mindre åtgång av skog. 
Det rekommenderas att vara uppmärksam på FSC-märkning och/eller 
svanmärke vid köp av köksinredning om man vill vara miljömedveten 
(Omboende, 2015). 
 
En sammanfattning angående hushållsavfall visar att mellan år 2010 och 2012 
ökade hushållsavfallen med 4 %. 2012 gav hushållen upphov till 4,2 miljoner 
ton avfall där av 0,4 miljoner ton som farligt avfall (Fakta om avfall, 2015). 
 
Avfallet i Sverige styrs enligt en avfallshierarki, en avfallstrappa som EU 
fastställt. De menar att det först och främst bör stödjas att det skapas så lite 
avfall som möjligt genom att minimera handeln, då främst gällande farligt 
avfall. Nästa aspekt att ta hänsyn till är att till all förmåga försöka 
återanvända. Där inräknat second hand och pant av till exempel plast- och 
glasflaskor. Om återanvändning inte är möjligt så ska materialet som slängs 
återvinnas, detta görs bland annat genom sorterade förpackningar, tidningar 
och kompost. När det gäller material som inte går att återvinna ska en 
förbränning ske där energi utvinns. Sist i avfallstrappan ska deponering väljas 
(Avfallstrappan, u.å). En illustration för de olika stegen kan ses i Figur 7. 
 
 

 
 
Figur 7, Avfallstrappan som illustrerar EU avfallshierarki. 
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I en webbaserad handbok beskrivs anvisningar för planerare, projektörer, 
byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad 
av avfallsutrymmen. Syftet med denna är även att kunna vägleda Sveriges 
kommuner vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. Detta gäller både vid 
rådgivning baserat på lagstiftning, men även vid aspekter på sophantering som 
starkt rekommenderas. I samma dokumentation kan man ta del av 
avfallsmängd per vecka och lägenhet, Tabell 7. 
 
Tabell	  	  7,	  Avfallsmängd	  per	  vecka	  och	  lägenhet.	  

Avfallsfraktion Ca antal liter per vecka och lägenhet 

Matavfall 20 
Sorterat brännbart avfall 50 
Blandat avfall (inte sorterat i 
matavfall eller brännbart avfall) 

70 

Returpapper (tidningar m.m) 15 
Pappersförpackningar ink. wellpapp 35 
Plastförpackningar 10-12 
Metallförpackningar 2 
Färgade glasförpackningar 2 
Ofärgade glasförpackningar 1 

 
Det blir dessutom allt mindre mängd blandat-och brännbart avfall. Detta 
eftersom det skett en ökning av insamling av förpackningar och tidningspapper 
då sopinsamling sker mer utspritt och då närmre fastigheter. Sorteringen av 
mjuka plastförpackningar ska samlas in i samma behållare som 
hårdplastförpackningarna (Handbok för avfallsutrymmen, 2002). 

 
Ergonomi och mått  
Enligt Conran (2003) bör planeringen av ergonomin i ett nytt kök vara den 
viktigaste frågan man ställer sig. ”Arbetstringeln”, avstånden mellan vatten, 
spis och kylskåp i ett kök är ett begrepp som bör tas hänsyn till. Efter 
ergonomiska studier från1950-talet, visade studier att just dessa avstånd inte 
bör överskrida vissa mått för att förbättra komfort samt säkerhet i köket. 
Om man föreställer sig en linje i en triangel mellan dessa tre stationer så bör 
det totala avståndet inte överskrida 6 meter, Figur 8. Observera att alla 
triangelns sidor inte behöver vara identiska. X, Y och Z symboliserar linjerna.  
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𝑋 + 𝑌 + 𝑍 ≤ 6            (𝑚) 
 
 

 
Köksinredningens mått har stor betydelse på kökets ergonomiska 
förutsättningar. Hyllor, skåp och lådor bör vara anpassade så det i största 
mån minimerar icke ergonomiska rörelser under arbetet, exempelvis för att 
slippa böja och sträcka sig (Conran 2003). 
 
Hemmets Forskningsinstitut (HFI) grundades 1943. De studerade bland 
annat kroppens uppbyggnad i förhållande till tekniskt funktionella 
arbetsställningar. De kom att standardisera normer för möbeldesign och 
inredningsarkitektur genom att klocka olika moment en kvinna utförde 
under utprovningen. Kvinnors kroppsmått, kroppsställningar och rörelser 
studerades. Detta kom att förbättra och effektivisera hemarbetet samt 
fabriksarbetets villkor (Rampell 2013). 
 
År 1997 i samband med början av gemenskapen i Europeiska Gemenskapen 
ersattes den svenska köksstandarden med EN-standarder, dessa standarder 
behandlade enbart säkerhet och hållfasthet för köken (Wikipedia 2016). 
 
Snidare (2004) beskriver att det finns vissa rekommendationer från 
konsumentverket i standardmått på köksredning och dimensioner av ytor i 
köket, för att underlätta planering. Vid val av diskbänkens längd bör hänsyn 
tas till vilken typ av diskho man väljer, vill man ha två hoar så kan detta 
leda till att även underskåpet blir större. Spisen har ofta standardmått 60 
centimeter. På båda sidor av spisen bör det sedan finnas 40 centimeter 
avstånd, för att kunna ställa av kastruller och dylikt.  
 
Arbetsytor prioriteras vid planering av nytt kök. Bland annat bör avståndet 
mellan vasken och spisen ha ett avstånd mellan 80 och 120 centimeter. De 
menar även att lämplig dimension på djupet för väggskåp är 30 centimeter. 
Höjden på väggskåp rekommenderas vara mellan 70 och 85 centimeter, om 
takhöjden är standard på 240 centimeter (Omboende, 2015). Detta illustreras 
i Figur 9.  

Figur	  8,	  Arbetstriangeln	  som	  visar	  rekommenderat	  avstånd	  mellan	  vask,	  
spis	  och	  kylskåp. 
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Den standardiserade höjden på köksbänken är i dagsläget 90 centimeter, där 
ingår ett rekommenderat mått på sockeln på 15 centimeter, på luckhöjd 71 
centimeter samt en bänkskiva som ofta varierar mellan 3 och 5 centimeter. 

 
Andra mått som är viktiga att notera är att ha helst 5 centimeter intill hörn. 
Om luckor intill hörn skall öppnas så bör marginal finnas på helst 5 
centimeter. Om skåpet t.ex. innehåller trådbackar måste luckan kunna öppnas 
90 grader för att backen skall kunna dras ut. Att ha i åtanke vid montering av 
överskåp är att ha cirka 2 centimeters marginal upp mot taket, då taket ofta 
inte är helt horisontalt (Snidare, 2004). 
 
Ergonomi handlar om att använda information om människor, så som dess 
fysiska och kognitiva förutsättningar. Vid ett säkerställande av exempelvis 
utveckling av produkter bör det anpassas till användaren (Vad är ergonomi?, 
u.å). 
 
Antropometri beskriver läran om människors kroppsmått och utformning av 
produkter med avseende på användarens komfort. Detta i fler aspekter 
exempelvis som helkroppsmått, handmått, segmentlängder, segmentvikter, 
tyngdpunktsdata, räckvidder och viktindex (Antropometri, u.å). 
. 
För att skona belastning i disken bör det tas hänsyn till räckvidder. Att böja 
och sträcka sig innebär det en böjning i disken vilket leder till en ökad 
belastning. Man bör därför tänka på att minimera dessa rörelser och försöka 
hålla ryggen rak (Ergonomi, u.å). 
 
 
 

Figur	  9,	  vissa	  av	  de	  standardmått	  i	  kök	  som	  rekommenderas	  av	  konsumentverket. 
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Planering av nytt kök 
Som tidigare nämnts är det viktigt att ta hänsyn till mått och ergonomiska 
aspekter vid planeringen av ett nytt kök.  
 
Andra aspekter att ta hänsyn till är frågor kring vilken budget man har, 
estetiska val, val av vitvaror, material, belysning, gångytor, plats för 
avställning och mycket mer. Att följa standarder är att rekommendera. Andra 
frågor att ställa sig innan man beställer ett nytt kök är till exempel hur mycket 
av köket som skall ändras, om köket ska vara integrerat med andra rum, om 
det ska slås ut väggar, om ytor, dörrar, fönster och avlopp är givna. Även 
aspekter så som hur många personer som skall använda köket, hur familjen 
ser ut, vilken stil som skall följas och pris bör beaktas (Snidare, 2004). 
 
Fler aspekter som bör tas hänsyn till är att montera köksinredningen så det når 
från golv till tak. Detta underlättar inte bara för täckning av ventilation, 
sladdar, rör, avlopp och socklar utan leder även till ett mer lättstädat kök 
(Omboende, 2015). 

 
Andra frågor att ta hänsyn till beskrivs av Conran (2003) är att planera sitt 
kök säkert. Om barn bor i hemmet så bör miljön i köket vara barnvänligt. 
Golvet bör vara så halkfria som möjligt. Placering av föremål som är tyngre 
bör placeras på en längre höjd. Även el-anordningen bör vara planerad på ett 
säkert sätt, så de inte är i nära kontakt med spis eller vatten.  

 

Material 
Vanligt material för skåpluckor att tillverkas i är spånskivor, trä eller MDF-
skivor som är en slags spånskiva med tät struktur. Stommen i ett kök är oftast 
tillverkat i spånskivor med impregnerat papper som pressats på skivan. Denna 
beläggning kallas för melamin. Luckor kan ha en ytbeläggning som målats, 
laserats eller lackats. Andra alternativ till ytskikt kan vara laminat, träfanér 
eller melamin. Det finns både nackdelar och fördelar med att ha naturmaterial 
som ytskikt, det positiva är att skador på luckan är lättare att laga. Medan 
trälucka som blivit ytbehandlad med konstmaterial blir ofta mer slitstark 
(Omboende, 2015). 
 
Träfanér består av en tunn träskiva som pressats på en spånskiva eller MDF-
skiva under ett tryck. Därefter ytbehandlas luckan med lack. Luckor tillverkat 
på detta sätt blir både billigare och stabilare än en vanlig trälucka. 
Högtryckslaminat tillverkas genom att färgat eller mönstrat papper i flera 
lager pressats ihop. Därefter lägger man på ett lager melamin och fäster det på 
en MDF-skiva. Detta material är i framkant då det består av en stark yta som 
är lättstädad. Lackerade luckor innehåller två ämnen som blandas ihop. 
Denna blandning sprayas sedan på en MDF-skiva. När luckan sprayats flera 
lager blir den slitstark och tålig (Conran, 2003). 
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3.2.2 Marknadsinventering 
Konkurrenter till uppdragsgivaren granskades, både genom butiksbesök samt 
genom att besöka mässan Stockholm Furniture & Light Fair. Ett studiebesök på 
huvudkontoret hos uppdragsgivaren gjordes, där visades bland annat deras 
showroom med kök och presenterades deras utbud. Många köksföretag 
erbjuder olika typer av design och funktioner till köket. Det fanns lösningar för 
olika problem, allt från tillsats till hörnskåp, skafferier, modulkök, lådor och 
koncept som möjliggör för mer arbetsyta. 
För att generera mer arbetsytor hade köksföretag några lösningar, bland annat 
en förflyttningsbar bänkskiva som går att dra ut och med förvaringsmöjligheter 
inunder, Figur 10. En annan lösning till detta var ett köksbord som går att fälla 
upp och ner, Figur 11. 

Lösningar som erbjuder förvaringsmöjligheter, bland annat genom smarta  
hörnskåp, uppdelningar i lådor, smalt skåp där man på höjden kan förvara 
exempelvis torrvaror eller oljor samt växlande hyllplan i skafferiet, Figur 12, 
13, 14 och 15.  
 
 

Figur	  11,	  uppfällbart	  bord. Figur	  10,	  Lådinsats	  som	  går	  att	  dra	  ut	  för	  att	  få	  
mer	  arbetsyta. 

Figur12,	  produkt	  som	  förbättrar	  
förvaringsutrymmen	  i	  hörn. 

Figur	  13,	  smalt	  underskåp	  där	  
man	  kan	  förvara	  exempelvis	  oljor. 
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Figur	  14,	  produkt	  som	  möjliggör	  till	  uppdelning	  i	  lådor	  som	  genererar	  till	  mer	  
ordning	  i	  lådor. 

Figur	  15,	  Skafferi	  med	  många	  förvaringsmöjligheter. 
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En del källsorteringslösningar kunde ses på marknaden, bland annat en som 
ger en överblick över sorteringen och samtidigt ger ett fräscht intryck med ett 
vitt skal, Figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Trendspaning 
Det gjordes ständigt spaning av trender som kunde vara till inspiration i 
projektet. Bland annat gjordes ett besök på mässan Stockholm Furniture & 
Light Fair. 
 
En moodboard gjordes för att få en samling med de fotografier från mässan 
som gav mest inspiration till projektet.  
 
De kommande trenderna tolkades och de som uppfattades starkast kommande 
var, naturmaterial som trä, sten, läder, naturfärger, blåa nyanser och 
jordfärger. Även raka linjer, mässing, krom, integrerad belysning i möbler 
och kök upplevdes stå i fokus. Handtag som är infrästa i köksluckan, 
produkter med en blandning av material som skiljer sig från varandra, 
exempelvis glas ihop med rustikt trä var också något som uppfattades som 
kommande trender, se Figur 17. 
 
Kök med smarta lösningar, köksöar och kök som gav en rustik känsla var 
också något som tolkades som en trend. 
 

	  

Figur	  16,	  vitt	  skal	  som	  sätts	  över	  källsorteringen. 
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3.2.4 Intervjuer och observationer 
Intervjuer i kombination med observationer gjordes med köksanvändare. Det 
gjordes för att belysa en yngre målgrupps syn på ”dagens kök”, detta för att 
sedan kunna sammanställa problemformuleringar kring resultatet. 
Även kortare intervjuer med fastighetsmäklare ägde rum. 

Intervjuer med observationer som komplement 
Intervjupersonerna blev i inledningen av mötet informerade om de etiska 
aspekter som togs hänsyn till samt om syfte och upplägg av projektet. De 
fick även information om kommande tillgång till det slutgiltiga resultatet. 
Detta dokumenterades i inledningen av de sammanställda intervjufrågorna, 
se intervjuguiderna Bilaga 4 och 5. 
  
De två Intervjuguiderna som formulerades kom att fungera som mallar 
inför intervjun, bilaga 4 och 5. 
Intervjuerna med köksanvändarna kom att bli både observerade och 
inspelade. Medan frågorna som ställdes till fastighetsmäklarna endast 
bestod av anteckningar.  

Figur	  17,	  Moodboard	  där	  studentens	  tolkning	  av	  kommande	  trender	  är	  sammanställt	  
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Intervjupersonerna fick tala fritt kring frågorna och mallen kompletterades 
med följdfrågor allt eftersom. Svaren och samtalen blev dokumenterade i 
anteckningar under intervjutillfället samt i det inspelade materialen.  
 
Tidsåtgången för intervjuer med köksanvändarna varierade mellan 40 
minuter och 60 minuter. För fastighetsmäklarna cirka 15 minuter. 
 
Det som dokumenterades från intervjuerna sammanställdes till utskrifter se 
Bilaga 6. 
 
Filmerna från observationerna analyserades och sammanställdes i utskrift, 
Bilaga 7. Dessutom kunde filmerna visa att bland annat hanteringen av 
källsortering bekräftades vara ett moment som upplevs besvärligt. 
Förvaring av matlådor, kastruller och torrvaror är något som är 
svårförvarat och även fast samtliga intervjupersoner hade planerat sin 
förvaring, så var det svårt att undvika oergonomiska ställningar, så som att 
sträcka sig eller böja sig ned. I Figur 18 kan man se hur det kunde se ut vid 
observationen. 
 

 

 

Utskrifter som formulerats lästes igenom och ett allmänt intryck skaffades. 
Utifrån dessa i kombination med ytterligare en återblick i filmerna från 
observationen, gavs fokus på de delar som ansågs vara mest intressanta.  

 
 
 
 

Figur	  18,	  Bilder	  från	  observationen	  som	  illustrerar	  hur	  det	  kunde	  se	  ut	  under	  intervju-‐	  och	  observationstillfällena.	  
Dessa	  bilder	  används	  med	  godkännande	  av	  intervjupersonen. 
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Analys av intervju och observation av köksanvändare 
Allmän fakta om intervjupersonen presenteras i Figur 19. De mönster som 
var möjligt att avläsa analyserades och de intressanta delarna 
sammanställdes i en statistisk del, Figur 20. 
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Utifrån denna sammanställning filtrerades sedan det som ansågs vara mest 
intressant. Detta med avseende på vad intervjupersonerna ansåg vara mest 
problematiskt i köket, vad projektets mål främst speglar samt projektets 
begränsningar. Ytterligare en analys gjordes som presenteras i kapitel 
3.2.5. 
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Figur	  19,	  Allmän	  fakta	  kring	  intervjupersonerna. 
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Figur	  20,	  analys	  av	  utskrifterna	  som	  sammanställts	  till	  en	  statistisk	  del. 

60% hade%inte%bytt%ut%bostadens%köksstomme. “Bor%i%en%hyresrätt,%annars%hade%hela%köket%bytts%ut“
67% av%dessa%hade%målat%om%köksluckorna%och “Lägenhetspriserna%i%byn%är%så%pass%låga,

bytt%handtag/knoppar%på%en%befintliga%köket. %%därför%är%det%inte%lönsamt%att%renovera%köket“

60% skulle%anställa%hantverkare%vid%montering%av%ett%nytt%kök.

80% använder%läsplatta%eller%mobiltelefon%som%källa%

vid%receptavläsning. “%det%är%smidigt%att%läsa%av%recept%läsplattan.%Men
%%%när%bänken%är%blöt/kladdig%så%vet%man%ibland%inte%vart%

Samtliga%av%dessa%upplever%detta%problematiskt%då%det %%man%ska%lägga%den.“
%lätt%blir%blött/kladdigt%på%bänkskivan%där%den%ofta%ligger.

60% Upplever%att%det%är%svårt%att%arbeta%fler%än%en%i%köket.

Resterande!40%%tycker%att%det%fungerar%bra%förutom% “Det%är%trångt%i%sopskåpet,%så%källsorteringen%uppdelas
när%man%ska%komma%in%i%lådor. %%%i%olika%utrymmen%i%köket.“

80% Anser%att%blir%problematiskt%vid%sortering%av%sopor%då% “Det%är%besvärligt%att%slänga%sopor%i%sophinken%eftersom
är%trångt. %%man%först%måste%öppna%skåpet%och%sedan%öppna%locket

%%på%hinken.“
100% av%dessa%skulle%källsortera%mer%noggrant%om%

utrymmet%för%hanteringen%av%sopor%hade%en% “soporna%blir%ofta%fort%fulla.“
bättre%utformning.

Andelen av det som sorterades i hushållen

100% har%medvetet%planerat%fördelningen%av%produkter/redskap%
så%det%skall%underlätta%arbete%i%köket.

Det som upplevs vara svårast att förvarar anses vara:
Köksredskap,%kastruller,%matlådor,%torrvaror,%sopor%och%
nappflaskor.

60% Skulle%vara%beredd%på%att%betala%mer%för%beylsning%som
belyser%arbetsbänken.%

“Det%bästa%med%mitt%kök%är%att%det%är%enkel%design,%det%

100% Skulle%vara%beredd%att%betala%mer%för%integrerat%uttagsystem. ger%en%snygg%helhet.“
60% Skulle%vara%beredd%att%betala%mer%för%integrerat%högtalarsystem. “Det%jag%gillar%med%mitt%kök%är%att%det%är%stort%och%öppet.“

“Jag%önskar%mig%ett%kök%som%är%så%pass%välplanerat%så%man

Skala 1-10, hur viktigt det är att köket är: inte%behövde%ha%överskåp.“

Funktionellt Estetiskt%tilltalande

20% 7%av%10% 40% 8%av%10 Det%anses%alltså%vara%viktigare%att%köket
20% 8%av%10 är%estetiskt%tilltalande%än%funktionellt.
20% 9%av%10 60% 10%av%10
40% 10%av%10

100%%

60%%

60%%

60%%

100%%

100%%

60%%

20%%

100%%

Brännbart 
Kompost 

Kartong 
Tidningar 

Papper 
Glas 

Metall 
Plast 
Pant 
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Analys av intervju med fastighetsmäklare 
En analys av Bilaga 9 gjordes. De fastighetsmäklare som kom att intervjuas 
har varit verksamma i Stockholm samt Kungälv, detta medför att dessa 
analyser representerar relativt större städer. Köket och badrummet i en 
bostad upplevs ha störst betydelse vid försäljning. Om köket är äldre än 25 
år så upplevs det att spekulanter ofta diskuterar eventuell renovering av det.  
 
Fastighetsmäklarna anser att öppet kök är något spekulanter verkar föredra. 
Även stilrent kök med neutrala luckor och bra förvaringsmöjligheter 
uppfattas önskvärt. 
 
De skulle inte rekommendera säljarna av bostaden att renovera hela köket 
inför en visning. Om resultatet av renoveringen inte tilltalar alla kan 
medföra en risk. Det är då bättre för köparen att få göra om köket själv. 
Lackning av luckor eller utbyte av dem skulle kunna rekommenderas för 
säljaren.  

 
Steg 6. Verifiering 
Det gjordes ett beslut i att tillräckligt med representativ och rättvisande 
data fanns för att kunna analysera och bilda en uppfattning om 
målgruppens behov.  
 
Att kvalitativa undersökningar aldrig kan vara helt säkra då svaren kan se 
annorlunda ut beroende på vem intervjuaren är eller beroende på 
intervjutillfället hades i åtanke. Eftersom observationerna till en viss del 
kunde säkerställa svaren från intervjupersonerna, ansågs det räcka som 
ett säkerställande för att analysen skulle vara så säker som möjligt. 

 
Steg 7. Rapportering 
I sista steget av de sju stadierna i intervjuprocessen togs beslut om hur 
intervjuprojektet skulle dokumenteras. Det togs beslut om att det 
sammanställs i sin helhet i kapitel 3.2.5 som en utvärdering av förstudien.  
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3.2.5 Utvärdering av förstudien 
En genomgång av det som analyserats i förstudien gjordes för att kunna 
identifiera köksanvändarens behov.  
 
Utifrån litteraturstudien kunde man se att köket är ett rum som står i centrum i 
bostaden och det spenderas mycket tid i rummet, bland annat för matlagning, 
bakning och för att bara umgås. Det önskas bra arbetsytor och innovativa 
förvaringsmöjligheter i köket. 78% anser även att källsortering är något som 
är viktigt (Köksrapporten IKEA, 2011). 
 
Enligt Tabell 8 från litteraturstudien (kapitel 3.2.1) kan man ta del av 
fördelningen av det som slängs varje vecka per lägenhet. Denna data kan man 
ytterligare analysera och därefter fördela lådor i källsorteringen för hur 
mycket plats den specifika sorteringen tar. 
 
En granskning av analysen från kapitel 3.2.4 gjordes, detta med avseende på 
det som ansågs vara viktigast för köksanvändarna.  
Kastruller, torrvaror, köksredskap och matlådor är något som upplevs 
svårförvarat. Att källsorteringsutrymmet förbättras är något som upplevs 
önskvärt. Om utrymmet hade bättre struktur och att man därmed kunde få 
plats med mycket på ett och samma ställe så skulle det ske en mer noggrann 
sortering. Arbetsytor är något som värdesätts då man gärna arbetar fler i 
köket.  
 
Köksavändare upplever även att det är svårt att förvara recept, antingen det är 
en kokbok, läsplatta, utskrivet papper eller från mobiltelefonen. Det är ofta 
blött på bänkskivan och det leder till att man inte vet vart man ska lägga det 
man läser receptet från.  
 
Även fast samtliga intervjupersoner planerat sin förvaring noggrant så 
uppkommer oergonomiska ställningar. Så som att böja sig ner för att nå något 
långt in i skåp eller lådor. 
 
Det upplevs besvärligt att ha sladdar i köket och samtliga av 
intervjupersonerna skulle tänka sig att betala extra för smarta eluttag.  
 
Belysningen i köket upplevs viktigt och många av intervjupersonerna skulle 
tänka sig att betala för att få en bra belysning i köket.  
 
Att källsortera uppfattades viktigt och de intervjuade upplevde det ofta 
problematiskt, eftersom det inte finns tillräckligt med plats för sorteringen, 
soporna blir ofta fulla och det blir oergonomiskt att slänga soporna. Samtliga 
av de intervjuade skulle sortera mer noggrant om det fanns en bättre lösning 
till det soputrymmet de hade i dagsläget.  
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Utifrån denna utvärdering sammanställdes först till sju problemformuleringar 
(behov 1-7). 

 
1. Hur kan man optimera arbetsytor? 

 
2. Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis 

kokbok? 
 

3. Hur kan man förbättra förvaring av köksredskap, 
kastruller, matlådor och torrvaror? 
 

4. Hur kan man utforma en attraktiv belysning som belyser 
arbetsbänken? 
 

5. Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att 
det blir enklare att sortera sina sopor? 
 

6. Hur kan man utnyttja utrymmet långt in i skåp och 
lådor? 
 

7. Hur man integrera eluttag i köket? 
 

Dessa sju behov sållades sedan till tre, med avseende på det som ansågs spegla 
projektets mål på bästa sätt. Dessa var 2, 3 och 5 och kom nu att benämnas som 
Behov A, B och C. 
 

A. Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis 
kokbok? 
 

B. Hur kan man förbättra förvaring av kastruller och 
matlådor? 
 

C. Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att 
det blir enklare att sortera sina sopor? 

 

3.2.6  Produktspecifikationer 
För de idéer som löser de tre problemformuleringarna (behov A, B och C) 
gjordes tre produktspecifikationer som tillhör vardera behov. Kriterier för 
produktspecifikation för problemformulering A, sammanställs i Tabell 8. 
Produktspecifikation för problemformulering B, sammanställs i Tabell 9 samt 
produktspecifikation för problemformulering C sammanställs i Tabell 10.  
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Tabell	  8,	  Produktspecifikation	  för	  behov	  A.	  

 
	  

 

Produktspecifikation 
Problemformulering (Behov A): Hur kan man förenkla placeringen av recept, 
exempelvis kokbok? 
Kriterie- 
nummer 

Funktion K
F 

Ö G Kommentar 

1 Lösningen skall vara möjlig 
att tillverka 

K    

2 Lösningen skall passa 
HärjedalsKöks affärskoncept 

K    

3 Konceptet skall kunna 
monteras på befintlig 
köksstomme 

F Ö 2  

4 Ergonomisk utformning F Ö 3  

5 Lösningen skall kunna skydda 
avläsningsmaterialet från spill 
och vatten 

K    

 Idéen väcker ett intresse för 
målgruppen 

K   Ett av de målen som 
skall uppfyllas 

6 Lösningen ska ha egenskaper 
som leder till att konceptet är 
hållbart 

K   Produkten måste hålla  

7 Konceptet skall innehålla en 
lösning som gör det möjligt att 
ladda sin läsplatta eller mobil 

F Ö 2 Om användaren 
använder läsplatta som 
avläsningsmaterial 

8 Lösningen skall ha 
dimensioner som gör att olika 
avläsningsmaterialet får plats 

F Ö 3  

9 Lösningen är lätt att 
underhålla och rengöra 

F Ö 3  

10 Lösningen ska inte kunna 
skada användaren 

K    

11 Lösningen gör det lättare för 
användare att använda recept 

K   HF, Huvudfunktion 

12 Konceptet skall tåla spill av 
vätska 

K   Eftersom produkten 
kommer vara placerad i 
köket, så bör 
materialen ej vara 
vattenkänsliga 

13 Innehålla detaljer och 
komponenter som består av 
material som ger konceptet en 
hög kvalité 

K   Exempelvis om 
konceptet innehåller 
skruvar, att de är 
korrosionsbeständiga  
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Tabell	  9,	  Produktspecifikation	  för	  behov	  B.	  

Produktspecifikation 
Problemformulering (Behov B): Hur kan man förbättra förvaring av kastruller 
och matlådor? 

Kriterie- 
nummer 

Funktion K 
F 

Ö G Kommentar 

1 Konceptet är möjligt att tillverka K    

2 Lösningen skall matcha 
HärjedalsKöks produktprogram 

K    

3 Lösningen ska ej kunna skada 
användaren 

K    

4 Ha en ergonomisk utformning F Ö 4  

5 Lösningen skall kunna monteras 
på en befintlig köksstomme 

F Ö 2  

6 Underlättar förvaringsmöjligheter F Ö 3  

7 Konceptet tål spill från vätska K   Då produkten kommer 
vara placerad i ett kök. 
Materialen bör tåla att 
spillas på 

8 Idéen väcker ett intresse för en 
yngre målgrupp 

K    

9 Lösningen gör det lättare att 
förvara kastruller och matlådor. 

K   HF, Huvudfunktion 

10 Innehållande detaljer och 
komponenter som består av 
material som ger lösningen en hög 
kvalité 

K   Detaljerna bör 
exempelvis vara 
korrosionsbeständiga 

11 Lösningen har dimensioner som 
ger plats åt det som skall förvaras 

K    

12 Lösningen är lätt att underhålla F Ö 3  

13 Dimensioner skall kunna 
kombineras med uppdragsgivarens 
övriga produkters mått 

K   Exempelvis lådfronten 
går i symmetri med 
övriga låd- och 
skåpalternativ  

14 Fungerar lösningen i praktiken K    
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Tabell	  10,	  Produktspecifikation	  för	  behov	  C.	  

Produktspecifikation 
Problemformulering (Behov C): Hur kan man utveckla systemet för 
källsortering så det blir enklare att sortera sina sopor? 

Kriterie- 
nummer 

Funktion K 
F 

Ö G Kommentar 

1 Konceptet skall inte skada 
användaren 

K    

2 Lösningen skall passa med 
HärjedalsKök önskningar och 
företagets produktprogram 

K    

3 Möjlig att tillverka K    
4 Förenkla sortering av sopor K   HF, Huvudfunktion 
5 Lösningen skall ha en ergonomisk 

utformning 
F Ö 4  

6 Förvaringen för det som slängs mer 
frekvent skall vara mer lättillgängligt 

F Ö 3  

7 Lösningen skall tåla spill av vätska K   Då den är placerad i 
köket där det spills 
vätskor 

8 Lösningen skall kunna kompletteras 
på en befintlig stomme 

F Ö 3  

9 Konceptet skall innehålla lådor som 
är löstagbara 

K   Bör kunna tas ur och 
rengöras 

10 Ha dimensioner på lådorna där 
storleken passar det som skall 
sorteras oftast. 

F Ö 3  

11 Produkten genererar till att det blir 
lättare att arbeta fler i köket samtidigt 

F Ö 2  

12 Vara lätt att underhålla och rengöra K    
 Lösningen väcker ett intresse för en 

yngre målgrupp 
K    

13 Lösningen skall tas hänsyn till 
diskhons dimensioner under 
diskbänken 

F Ö 3 Endast om 
lösningen blir 
placerad där (om 
den gör det, så är det 
ett krav) 

14 Konceptet skall ha egenskaper som 
gör lösningen genomförbar och 
användbar 

K   Produkten bör hålla 

15 Konceptet skall bestå av dimensioner 
som går att komplettera med 
HärjedalsKöks övriga 
produktdimensioner  

K   Exempel kan vara 
att lådfronten går i 
symmetri med 
övriga låd- och 
skåpalternativ 

16 Fungerar konceptet i praktiken K    
17 Innehållande detaljer och 

komponenter som består av material 
som ger produkten en hög kvalité 

K    
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3.3 Idègenerering 
Under idégenereringen framkom en rad olika förslag till lösningar, vissa mer 
realistiska än andra. Dessa uppkom från olika workshops där olika 
kreativitetsmetoder användes. 
 
Här beskrivs de idéer som utvecklades:  

3.3.1 Workshop med gymnasieelever 
Utifrån workshopen med gymnasieklassen på Karlfeldtgymnasiet 
framkom följande förslag till idéer: 
 

Idé 1: 
Konceptförslag för att nyttja 
utrymmen långt in i lådor och 
skåp. Här används utrymmet längst 
in som förvaring i form av en låda 
som kan dras upp vertikalt.  

 
 
 

 
 
 
 

Idé 2: 
Utveckla ett system i lådor och skåp som gör det lättare att förflytta 
hyllplan och fack. Detta möjliggör för användaren att omplacera 
inredningen med avseende på vad man har för produkter/redskap 
hemma. 

 
 

Idé 3 (Joker): 
Genom att göra en del av arbetsbänken flyttbar skall användaren kunna 
flytta ut arbetsbänken så det går att använda alla dess sidor som 
arbetsplats. Detta resulterar i att man får en mobil köksö som förenklar 
att arbeta fler samtidigt. 
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 Idé 4: 
Inbyggt fack med glaslock där man 
kan lägga sitt utskriva recept, 
receptbok, läsplatta eller 
mobiltelefon med inbyggd 
laddningsstation.  
 
 

 
 
 
 
 

Idé 5: 
Här utnyttjas utrymmet under 
överskåpen genom att en låda 
går att fälla ner. Här kan 
exempelvis knivar och kryddor 
förvaras. För att inte belysningen 
ska påverkas på undersidan så 
kan man komplettera denna idé 
med idé 13, där en list med 
integrerad belysning är enhetlig 
med kaklet eller panelen.  
 

 
 
 

Idé 6 (Joker): 
Här integreras eluttaget i 
kökskonstruktionen i överskåpen. 
Uttaget går att hissa upp när det inte 
används. Eftersom utrymmet längst in 
i skåp är svårt att utnyttja så påverkas 
förvaringsmöjligheterna längst in 
minimalt. 
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Idé 7 (Joker): 
I ett öppet kök där en bänk går ut vinkelrätt från väggen fortsätter 
bänkskivan ut med kortsidan. Denna del går sedan att vika ut 90 
grader med vinkeljärn. Det leder till mer arbetsyta i köket. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 8: 
För att ta vara på utrymmen längst in i underskåpen byggs dessa mindre 
djupa och där ytan längst in nu fungerar som ett fack man öppnar 
ovanifrån bänkskivan. Här kan man exempelvis förvara exempelvis 
knivar eller kryddor.  
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3.3.2 Workshop med universitetsstudenter 
En workshop med universitetsstudenter ägde rum. Den metod som användes 
var speedstorming och följande idéer genererades: 
 

Idé 9: 
För att underlätta förvaringen av 
sopor kan man ha en fristående eller 
inbyggd källsorteringsstation. Här 
presenteras det i form av tre stycken 
fack med lock där man kan fördela 
exempelvis, brännbart, 
kartong/papper och matrester som 
kanske slängs mer frekvent. Sopor 
som inte slängs lika frekvent 
förvaras i en låda under, detta bör 
leda till ett mer ergonomiskt arbete. 

 
 

Idé 10:  
Lösningen går ut på att man 
monterar sopförvaringen på 
skåpluckan. Detta underlättar vid 
hanteringen av sopor då man inte 
behöver böja sig och komma in i 
skåpet. Ett lock som täcker lådorna 
är monterad på insidan och täcker 
när luckan är stängd. Tanken här är 
att man kan förvara de sopor som 
slängs mest frekvent.  

 
 

 
Idé 11: 
Ett förslag till lösning kom att bli ett komplement till befintliga 
sopstationen. En vakkumpress som komprimerar soporna. Detta leder 
till att det blir lättare att förvara sina sopor genom det behöver mindre 
förvaringsutrymme. 
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Idé 12: 
I detta förslag så kan användare 
flytta ut sin sopsortering ut i köket. 
Detta gör det lätt och ergonomiskt 
att slänga sina sopor. När man är 
klar så kan man enkelt rulla 
tillbaka soporna som har 
skåpfronten inbyggd på framsidan. 
Detta underlättar även när man 
arbetar flera i köket. Om 
sopstationen står centrerat i köket 
så är risken för att någon står i 
vägen för soptunnan lägre. 

 

 

3.3.3 Individuell workshop 
Under arbetets gång genererades ständigt idéer genom inspiration till projektet. 
Dessa idéer dokumenterades genom metoden braindrawing. De idéer som 
uppkom genom detta kom att bli följande: 
 

 
Idé 13 (Joker): 
En list med en integrerad ljusslinga 
som riktas ned mot arbetsbänken. 
Denna går att montera i kaklet 
eller panelen på valfritt ställe. 
Denna list kan kombineras i 
samma metaller som handtagen 
och ger en enhetligt utseende.  
 
 
 
 
 
Idé 14: 
 Denna lösning möjliggör till ett 
mer ergonomiskt arbete eftersom 
man inte behöver böja sig för att 
komma in i skåpet. Här öppnar 
man luckan i ett moment i 
nederkant av skåpfronten. Denna 
lösning underlättar även när man 
är fler som arbetar i köket 
samtidigt. 
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Idé 15: 
I denna idé så underlättar man 
förvaringsmöjligheterna för 
kastruller och stekpannor. Denna 
lådfront har ett hyllplan som är 
monterat vertikalt mot dess yta. På 
hyllplanet finns krokar där man 
kan hänga upp kastrullerna. 
 
 
 
 
 
 
Idé 16: 
I detta förslag presenteras en lösning för förvaring av kastruller. Den 
nedre lådans lådfront sträcker sig över hela framsidan av bänken. Nederst 
förvaras kastrullerna. Dess lock förvaras i en inre låda som innehåller 
fack där man kan stapla de 

 
 
 
 

Idé 17: 
Förvaringen av matlådor och 
tillhörande lock underlättas i denna 
idé genom att det både finns ett 
fack för matlådorna samt specifika 
fack för dess lock.      
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Idé 18: 
Idéen är ett smalare högskåp 
bredvid kylskåpet och frysen där 
man kan förvara torrvaror. För att 
göra det lättare för användaren att 
få en överblick över sitt skafferi så 
är hyllplanen parallella mot djupet 
av lådan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Idé 19: 
Ett nedfällbart fack där recept 
kan förvaras. Vid användning 
av recept, vare sig det är en 
receptbok, läsplatta, 
mobiltelefon eller ett utskrivet 
medför denna lösning att man 
inte behöver lägga receptet på 
en blöt eller kladdig bänkskiva.  

 
 
 

 
 

Idé 20: 
Idén går ut på att kunna köpa till förvaringsboxar som är 
måttanpassade till lådan. Detta innebär att man maximerar utrymmet 
i lådan och samtidigt ha sina matvaror eller saker organiserade.  
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Idé 21: 
I detta fristående skåp kan man 
öka möjligheten till mer förvaring. 
I dessa större lådor kan man 
förvara det som upplevs 
svårförvarat exempelvis matlådor 
och kastruller.  
Här ges även ett förslag på hur 
man kan förvara sin kaffemaskin. 

 
 
 
 
 
 

Idé 22: 
Program i mobilen med recept som talar om hur du ska laga maten. Detta 
leder till att du inte behöver läsa ditt recept utan följa de instruktioner du blir 
tillsagd till att göra. 

 

3.4 Konceptval 
Som tidigare nämnts så sållades de sju ursprungliga behoven till tre, behov A, B 
och C. De övriga idéerna presenterades som jokrar och besvarar återstående 
problemformuleringar. Jokrarna besvarar återstående behov (behov 1-7) och 
behandlades därför inte i elimineringsprocessen, se Tabell 11. 
 
Tabell	  11,	  Tabell	  över	  de	  behov	  vars	  idéer	  kom	  att	  sållas.	  

Problemformuleringar 
A Hur kan man förenkla placeringen av recept, exempelvis 

kokbok? 
 

B Hur kan man förbättra förvaring av kastruller och 
matlådor? 
 

C Hur kan man utveckla utrymmet för källsortering så att 
det blir enklare att sortera sina sopor? 
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3.4.2 Elimineringsmatris 
Det gjordes elimineringsmatriser, en för varje problemformulering (behov A, B 
och C) innehållande lösningar på de specifika problemen. Där undersöktes de 
med de innehållande elimineringskriterierna med de olika idéerna se tabell 12, 
13 och 14. 
 
Tabell	  12,	  Elimineringsmatris	  för	  behov	  A.	  

Elimineringsmatris 
Problemformulering (Behov A), Hur kan man förenkla placeringen av 
recept, exempelvis kokbok? 
Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 

(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) kontroll produktspecifikation 

Idé 

Löser huvudproblem
et 

Uppfyller alla krav från 
produktspecifikationen 

Realiserbar 

Inom
 kostnadsram

en 

Säker och ergonom
isk 

Passar H
ärjedalsKök 

Tillräcklig info 

Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) eliminera lösning 
(?) Sök efter mer information 
(!) kontroll produktspecifikation 

Kommentar beslut 

4 
+ + + + + + +  + 

19 
+ + + + + + +  + 

22 
+ -       - 

2/3 idéer går vidare. Idé 4 och 19. 
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Elimineringsmatris 
Problemformulering (Behov B), Hur kan man förbättra förvaring av 
kastruller och matlådor? 
Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 

(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) kontroll produktspecifikation 

Idé 

Löser huvudproblem
et 

Uppfyller alla krav från 
produktspecifikationen 

Realiserbar 

Inom
 kostnadsram

en 

Säker och ergonom
isk 

Passar H
ärjedalsKök 

Tillräcklig info Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) eliminera lösning 
(?) Sök efter mer information 
(!) kontroll produktspecifikation 

Kommentar beslut 

1 
+ -      

Uppfyller ej under 
kriterienummer 7 i 
produktspecifikation 

- 

2 + + + + + + -  - 

5 + + + + + + +  + 

8 
+ -      

Uppfylls ej under 
kriterienummer 7 i 
produktspecifikation 

- 

15 
+ -      

Uppfylls ej under 
kriterienummer 3 i 
produktspecifikation 

- 

16 + + + + + + +  + 

17 + -       - 

18 + + + + + + +  + 

20 + + + + + + +  + 

21 + + + -    Lösning är 
kostnadskrävande - 

4/10 idéer går vidare. Idé 5, 16, 18 och 20. 

	  	  Tabell	  13,	  Elimineringsmatris	  för	  behov	  B.	  
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Elimineringsmatris 
Problemformulering (Behov C), Hur kan man utveckla systemet för 
källsortering så det blir enklare att sortera sina sopor? 
Elimineringsmatris för: Elimineringskriterier: 

(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) kontroll produktspecifikation 

Idé 

Löser huvudproblem
et 

Uppfyller alla krav från 
produktspecifikationen 

Realiserbar 

Inom
 kostnadsram

en 

Säker och ergonom
isk 

Passar H
ärjedalsKök 

Tillräcklig info 

Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) eliminera lösning 
(?) Sök efter mer information 
(!) kontroll produktspecifikation 

Kommentar beslut 

9 
+ + + -    

Kostnadskrävan
de samt tar stor 
plats 

- 

10 
+ + + + + + +  + 

11 
+ + -     Ej inom 

tidsramen - 

12 
+ + + + + + +  + 

14 
+ + + + + + +  + 

3/5 idéer går vidare. Idé 10, 12 och 14. 

	  
Tabell	  14,	  Elimineringsmatris	  för	  behov	  C.	  
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3.4.3 Relativ belsutsmatris med viktade urvalskriterier 
Därefter sammanställdes de resterade idéerna och ytterligare en sållning 
gjordes. Tre relativa belsutsmatriser med viktade urvalskriterier gjordes, en 
för varje problemformulering, behov A, B och C där beslut om vilka idéer 
som skulle arbeta vidare med togs, tabell 15, 16 och 17.  
 
Tabell	  15,	  Relativ	  beslutsmatris	  med	  viktade	  urvalskriterier	  för	  behov	  A.	  

Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 
Problemformulering (Behov A), Hur kan man förenkla placeringen av 
recept, exempelvis kokbok? 
Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier för: 

Kriterier från produkt- 
specifikationen 

Idé 
4 19 

1. Krav (w=5) 

Referernslösning 

+ 

2. Krav (w=5) + 
3. Önskemål (=2)  

+ 
4. Önskemål (w=3) 0 

5.  Krav (w=5) + 

6. Krav (w=5) + 

7. Önskemål (w=2) 0 

8. Önskemål (w=3) - 

9. Önskemål (w=3) + 

10. Krav (w=5) 0 

11. Krav (w=5) 0 

12. Krav (w=5) + 

13. Krav (w=5) 0 

Summa + 30 
Summa - 3 

Nettovärde 0 27 
Rangordning 2 1 
Vidareutveckling Nej Ja 
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Tabell	  16,	  Relativ	  beslutsmatris	  med	  viktade	  urvalskriterier	  behov	  B.	  

Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 
Problemformulering (Behov B), Hur kan man förbättra förvaring av 
kastruller och matlådor? 
Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier för: 

Kriterier från produkt- 
specifikationen 

Idé 
5 16 18 20 

1. Krav (w=5) 

Referernslösning 

0 0 - 

2. Krav (w=5) 0 0 0 

3. Krav (w=5) + + + 
4. Önskemål (w=4) 0 0 0 

5.  Önskemål (w=2) + + + 

6. Önskemål (w=3) + + + 

7. Krav (w=5) 0 0 0 

8. Krav (w=5) 0 0 0 

9. Krav (w=5) 0 0 0 

10. Krav (w=5) 0 0 0 

11. Krav (w=5) 0 0 0 

12. Önskemål (w=3) 0 0 0 

13. Krav (w=5) 0 0 0 

14. Krav (w=5) 0 0 0 

Summa + 10 10 10 

Summa - 0 0 5 

Nettovärde 0 10 10 5 

Rangordning 3 1 1 2 

Vidareutveckling Nej Ja Nej Nej 
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Tabell	  17,	  Relativ	  beslutsmatris	  med	  viktade	  urvalskriterier	  för	  behov	  C.	  

Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier 
Problemformulering (Behov C), Hur kan man utveckla systemet för 
källsortering så det blir enklare att sortera sina sopor? 
Relativ beslutsmatris med viktade urvalskriterier för: 

Kriterier från produkt- 
specifikationen 

Idé 
10 12 14 

1. Krav (w=5) 

Referernslösning 

0 0 
2. Krav (w=5) + 0 
3. Krav (w=5) 0 0 
4. Krav (w=5) 0 0 

5.  Önskemål (w=4) + + 

6. Önskemål (w=3) - + 

7. Krav (w=5) 0 0 

8. Önskemål (w=3) - 0 

9. Krav (w=5) 0 0 

10. Önskemål (w=3) 0 0 

11. Önskemål (w=2) + + 

12. Krav (w=5) + - 

13. Krav (w=5) 0 0 

14. Önskemål (w=3) 0 0 

15. Krav (w=5) 0 0 

16. Krav (w=5) 0 0 

17. Krav (w=5) 0 0 

18. Krav (w=5) 0 0 

Summa + 16 9 
Summa - 6 5 
Nettovärde 0 10 4 
Rangordning 3 1 2 
Vidareutveckling Nej Ja Ja (som ett 

komplement till 
idé 12) 
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3.4.4 Avstämning med uppdragsgivare 
En presentation av de idéer som skulle arbetas vidare med gjordes och de 
koncept som rangordnades högst diskuterades. Då beslutsmatrisen för 
problemformulering B resulterade i två ”vinnande” idéer så skedde ett 
gemensamt beslut gällande vilket av dem som skulle arbetas vidare med och 
specifika lösningarna klargjordes. I detta avsnitt gjordes också ett val gällande 
vilken av lösningarna som skulle presenteras som en prototyp. 

3.4.5 Val av lösning 
Utifrån dessa sållningsmetoder framgick till slut de tre vinnande idéerna, se 
Tabell 18. Dessa beskrivs i detta kapitel mer ingående. 
 
Tabell	  18,	  de	  idéer	  som	  presenteras	  i	  kapitlet.	  

Idé Uppfyller problem Lösning 

19 A, Produkt/utformning 
som underlättar vid 
receptläsning 

Konceptet löser denna 
problemformulering genom 
att erbjuda användaren en 
modul som går att fälla ner 
och är monterad på 
undersidan av överskåpet. 

16 B, Produkt/utformning 
som förenklar förvaring 
av kastruller och 
matlådor. 

Denna lösning förenklar för 
användaren vid förvaring av 
kastruller eller matlådor 
samt dess lock, genom att 
förvara dem separat med 
fack för locken. 

12 + 
(14) 

C, Produkt/utformning 
som förenklar för 
hantering av 
källsortering 

Användaren kan här hantera 
sina sopor enklare och mer 
ergonomiskt genom att 
konceptet möjliggör att 
kunna placera sin 
sopstation centralt i köket. 
Detta underlättar även vid 
arbete med fler personer i 
köket. 
Delar av koncept 14 
tillämpas i lösningen.   
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3.5 Konceptutveckling 
De tre vinnande idéerna utvecklades ytterligare.  

3.5.1 Modul för underlättning av receptläsning 
  Denna produkt monteras på undersidan av överskåpet. Den består av två 

”armar” som skruvas fast på MDF-skivan. De ”armarna” är rörliga och 
kopplade till en träkonstruktion. Där konstruktionen är fastmonterad under 
överskåpet är den rörlig i ett moment. Detta för att kunna hissa upp modulen 
parallellt med överskåpets undersida när den inte används.  

 
Produkten underlättar vid receptläsning genom att exempelvis kokboken 
eller läsplattan inte kommer i kontakt med vätska vilket var något 
köksanvändarna upplevde problematiskt. Då eluttagen i moderna kök ofta är 
placerade i underkant på överskåpen så förenklas samtidigt möjligheten att 
kunna ladda sin läsplatta eller mobil. I förstudien gjordes en trendspaning, 
denna analyserades och tillämpades i resultatet. Här ges ett exempel på 
produkten i ett naturmaterial i kombination med ”armar” i krom.  
 
Produkten genererar till ett mer ergonomiskt arbete då användaren inte 
behöver böja sig för att läsa av receptet och underlättar att kunna läsa medan 
man arbetar. Köksanvändarna värdesätter arbetsyta. Denna lösning frigör 
mer arbetsyta då receptet nu inte behöver ta plats på någon arbetsbänk, 
Figur 21. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur	  21,	  Konceptförslag	  i	  form	  av	  en	  modul	  som	  

underlättar	  vid	  receptanvändning. 
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3.5.2 Komplement till låda som underlättar vid förvaring av 
kastruller eller matlådor 
Denna konstruktion består delvis av en befintlig lösning av lådsystem, där 
lådfronten täcker framsidan av bänken och förvaringsmöjligheter finns i 
nedersta delen av lådan. Bakom lådfronten befinner sig även en inre låda.  
Lösningen gå ut på att kunna komplettera den inre lådan så den innehåller 
fack liknade CD-ställ där man kan stapla lock. Tanken är då att kunna 
förvara kastruller eller matlådor i nedersta lådan och ha dess lock förvarat 
staplat i den inre. Detta leder till att förvaringsmöjligheterna förbättras 
genom att det blir mer ordning och reda vid förvaring av kastruller eller 
matlådor, Figur 22. 

 
Figur	  22,	  Koncept	  som	  underlättar	  vid	  förvaring	  av	  kastruller	  eller	  matlådor.	  
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3.5.3 Mobil källsorteringsstation 
 Konceptet ger en lösning som underlättar vid hantering av sopor i hushållet. 
Lådan där källsorteringen förvaras ser ut att vara helt integrerad med övrig 
köksinredning. Men i själva verket är den mobil och går att haka ur 
köksstommen och placera mer centralt i köket om så önskas. I övre delen av 
lådan förvaras det som slängs mest frekvent Figur 23, vilket leder till ett mer 
ergonomiskt arbete eftersom användaren inte behöver böja sig lika ofta, 
Figur 24. Lösningen innebär en förenkling för användaren att sortera sina 
sopor då det blir en bättre överblick. Produkten skapar ett tidssparande för 
användaren då den kan vara placerad centralt i köket och därför leder till att 
användarens arbetsflöde i köket minimeras. 

  
Många av de personer som intervjuats upplevde det besvärligt att arbeta fler 
i köket, speciellt när någon samtidigt står vid diskhon, där källsorteringen 
ofta är placerad och den andra personen då står i vägen. När sopstationen är 
placerad i köksstommen går denna produkt även att öppna genom att vinkla 
lådfronten framåt, så soporna för brännbart och matavfall (det som slängs 
mest frekvent) kan slängas, Figur 25. Denna funktion underlättar vid arbete 
med fler i köket. Denna lösning kan även komplettas med att ha anpassade 
storlekar på varje utrymme för sorteringen. Detta kan göras genom att 
analysera Tabell 8 från kapitel 3.2.1 ytterligare. 

     
     
 
 

Figur	  23,	  Sopförvaring	  när	  lådan	  är	  utdragen. 



 
 
 
 

Julia Rehnberg  
Examensarbete 22,5hp   

 
70 
 

 

 

 

 

Figur	  24,	  Konceptet	  när	  sopstationen	  är	  placerad	  i	  köksstommen	  samt	  när	  den	  utdragen. 

Figur	  25,	  Exempel	  på	  hur	  det	  kan	  se	  hur	  när	  lådan	  öppnas	  genom	  att	  den	  vickas	  framåt. 
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4. Diskussion  
 
Att köket är genomtänkt, har de komplement som uppfyller användarens 
behov, att det är ergonomiskt, är säkert och har lösningar som underlättar vid 
förvaring och sortering är faktorer som uppfattas viktiga. Svenskar spenderar 
mycket tid i köket och många har ett behov av att köket är funktionellt och 
hemtrevligt. Trenden att köket är bostadens viktigaste rum anser jag är här för 
att stanna och just därför bedömer jag att utvecklingsmöjligheterna kring köket 
har stor betydelse. 
 
Detta projekts fokus bestod av en granskning av vad yngre köksanvändare har 
för behov i köket. Att kunna erbjuda kunder i denna målgrupp innovativa 
kökslösningar i kombination med en design som omfattar kommande trender 
anser jag är ett svar på just detta. 
 
Genom intervjuerna som gjordes så bör man i analysen av resultatet förstås ta 
hänsyn till att sådana undersökningar aldrig kan vara helt säkra. De som 
intervjuas kan ha svarat på annat sätt om intervjuaren ställt frågorna på 
annorlunda. Vad jag hade för inverkan på de jag intervjuade/observerade och 
hur min förståelse och mina kunskaper inverkade på hur jag tolkade, 
kategoriserade och benämnde data är andra felkällor att ta hänsyn till. Möjligen 
hade resultatet kunnat säkerställas bättre genom att intervjua fler personer. Men 
det gjordes en begränsning av tidsmässiga skäl. Den analys som gjordes 
granskades noggrant för att de slutsatser som skulle komma att dras skulle bli 
så verklighetstrogna som möjligt. Det bör även has i åtanke att vara kritisk vid 
val av vilken fakta som är inhämtad, de källor som är refererade till i rapporten 
rekommenderas att granska ytterligare. 
 
Genom de mönster som kunde ses i förstudien, bland annat i de genomförda 
intervjuerna, framstod de problem/upplevda behov som förekom i målgruppen. 
Senare kunde slutsatser dras om att de idéer som genererats kan vara förslag till 
lösning på de behov som belystes. Den mobila källsorteringsstationen och 
modulen för recept främjar ett ergonomiskt arbetssätt och lever upp till 
målgruppens behov. Konceptet som förenklar förvaringen av kastruller bör 
leva upp till det målgruppen önskar sig i ”morgondagens kök”, då just detta var 
något många upplevde svårförvarat och önskade lösning till. 
 
De koncept som presenterats är alternativa lösningar som kan fungera som 
komplement till uppdragsgivarens sortiment. Samtliga av dessa koncept är 
idéutkast och är utvecklade i ett tidigt stadie. Det är många fler aspekter som 
bör tas hänsyn till, till exempel rekommenderas ytterligare utveckling kring 
materialval, att titta närmre på tillverkningsmetod, kostnadskalkyl, ritningar, 
beräkningar samt detaljkonstruktioner. Därför blir det resultat jag presenterar 
en inledning till ett större arbete om hur man kan utforma ett kök som är 
praktiskt i kombination med våra sociala behov.   
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Förändringar i hemmet som sker över tid bör has i åtanke vid 
produktutveckling kring kök. Aspekter så som, hur mycket tid vi avsätter i 
köket samt att vi idag använder köket till så mycket mer än att bara tillaga mat, 
såsom att umgås är sådant som kan komma att förändras. Kanske kommer det 
att förekomma ytterligare aktiviteter vi utför i köket i framtiden? Är då detta 
synsätt på kök kvar för att stanna eller kommer det att ske ytterligare 
förändringar som ändrar vad studien kring dagens kök visar? 
 
Frågan kan även ställas om de koncept som presenterats har tillräckligt intresse 
för att vara konkurrenter till likande produkter på marknaden. 
 
Genomgående i projektet har jag och uppdragsgivaren haft kontakt där jag 
uppdaterat handledaren på HärjedalsKök. Kontakten har fungerat bra och jag 
har fått all den rådgivning jag ansett mig behöva. Detta utan att de på något sätt 
varit styrande, utan de beslut som tagits har baserats på fakta och resultat. 
Några av de idéer som presenteras under idégenereringen belyste inte de tre 
behov som kom att stå i fokus, utan löste även övriga problem som kunnat 
kartläggas utifrån utvärderingen av förstudien. Dessa idéer valdes trots detta att 
ha med i examensrapporten och presenteras som jokrar. 
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5. Slutsats  
 
HärjedalsKök är ett företag som erbjuder att kunna byta ut kundens kök men 
samtidigt behålla den befintliga stommen. De erbjuder rådgivning gällande 
kundens kök. De gör hembesök och måttsätter köket och kommer med förslag 
gällande funktioner och design, därefter hjälper de till med monteringen. 
Denna lösning underlättar för köksanvändare ekonomiskt och tidsmässigt 
samtidigt som konceptet bidrar till en mer hållbar miljö, då man minimerar 
material och minskar den fullständiga konsumtionen. HärjedalsKöks kundkrets 
är främst äldre, därför kom önskemålet att belysa en yngre målgrupps behov att 
stå i fokus för projektet.  
 
De tre koncepten baseras på vad den valda målgruppen vill ha och behöver i 
framtidens kök, både ur ett dynamiskt, funktionellt och estetiskt tilltalande 
perspektiv. Utifrån detta presenterades lösningar på de angivna 
problemformuleringarna. De tre behov som formulerats utifrån utvärderingen 
av förstudien finns det förslag på lösningar till.  
 
Den mobila källsorteringsstationen underlättar för användaren vid sortering av 
sopor genom att det eliminerar antalet gånger man måste dra in och ut lådan 
eller öppna skåpet för att sortera. Detta ger ett bättre flöde i köket och ger 
samtidigt bättre ergonomiska förutsättningar. Utöver detta så har en slutsats 
dragits att sorteringen kommer ske noggrannare om utrymmet för 
källsorteringen förbättras. Utöver att produkten är mobil så går den samtidigt 
att använda när den inte är utdragen centralt i köket. Lådfronten har även en 
funktion som består i att de två sorteringsutrymmena, för de sopor som slängs 
mest frekvent går att öppna genom att vicka lådfronten framåt genom ett 
moment i nederkanten. Detta underlättar då även för arbete vid fler personer i 
köket eftersom luckan är enkel att öppna även om någon står lite i vägen. 
 
Konceptförslaget som underlättar vid förvaring av kastruller och dess lock kom 
att förbättra möjligheten att strukturera förvaring, som var ett av behoven 
målgruppen hade. Denna lösning går att komplettera till den redan befintliga 
lådkonstruktionen som finns på marknaden. Konstruktionen innebär att 
lådfronten som går från golv till bänkskiva innehåller även inre lådor med 
förvaringsmöjligheter. Därför är en slutsats att kunna komplettera den inre 
lådan till en djupare variant med fack liknade CD-ställ där man kan förvara 
lock till kastruller. Denna lösning kan även användas till förvaring av 
exempelvis matlådor. 
 
Modulen som fungerar som ett stöd där man kan förvara recept fungerar genom 
att man kan vinkla upp och ned den från underkanten av överskåpen. När den 
inte används syns den inte. När den är nedfälld genererar den ett mer 
ergonomiskt arbete då läsningen sker på ett bättre avstånd. Det underlättar även 
för användaren att ha ett bättre underlag för receptet, i denna lösning kan 
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materialet inte bli blött eller kladdigt när bänkskivan blir blöt. Konceptet frigör 
även mer arbetsyta genom att receptet inte längre upptar yta på arbetsbänken.  
 
Samtliga koncept är i tidiga utvecklingsstadier och det rekommenderas en rad 
olika områden att vidareutveckla kring, bland annat:  
 

• Vidare utveckling på konstruktionslösningar på ingående delar. 
• Göra materialval. 
• Göra en kostnadskalkyl. 
• Komplettera så samtliga lösningar har prototyper och CAD-bilder med 

tillhörande ritningar. 
• Tillämpa tillverkningsmetoder. 
• Göra beräkningar på att koncepten är hållbara. 
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Figurförteckning 
Samtliga tabeller, figurer, illustrationer och foton är målade, sammanställda, 
konstruerade och fotograferade av studenten. De program som använts har varit 
följande; 
 
Adobe Illustrator CC.  Version 3.2.1.  
Adobe systems, Inc. samt pixlr (2016). 
Savage Interactive Pty Ltd. Version 3.0.6.
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   B.1.2 

 
Bakgrund 
Uppdragsgivaren HärjedalsKök är ett svenskt företag inom köksdesign som 
riktar sig mot måttbeställning av köksluckor och lådor för befintliga stommar. I 
kombination med många andra valmöjligheter inom design och funktion skapas 
en personlig och anpassad miljö för den specifika kunden. De erbjuder 
kostnadsfria hembesök, rådgivning gällande design och funktion samt hjälper 
den eventuella kunden med nedmontering/montering av det nya köket. 
HärjedalsKök tar sedan med sig de föregående luckorna och återstående 
emballage. Denna tjänst kallar företaget för Härjedalsmetoden. 

 
Inledande mål 
Målet med projektet är att kunna utforma relevanta problemformuleringar utifrån 
förstudien. För att sedan kunna framföra den kunskap om den vetenskapliga 
grunden om designprocessen för produktutveckling som är relevant till projektet. 
Att generera lösningar samt sålla dessa och bestämma en specifik lösning till de 
problem som formulerats. Detta med en återkoppling till vad HärjedalsKök 
önskar, för att kunna expandera den kundkrets de har och fånga en yngre 
målgrupp både funktionellt och sett till utformning av köket. Genom 
trendspaning kan man få en överblick och känsla för framtidens trender.  
 
Vid uppstarten hade studenten och uppdragsgivaren kontakt och resonerade om 
eventuella scenarier hur projektet skulle kunna utvecklas. 
Förslagen som kom upp som om resultatet från förstudien skulle kunna leda: 
 
• Compact living, mindre kök- större förvaringsmöjligheter 
• Integrerade sladdar i köksmiljö 
• Funktionell källsorteringsstation 

 
 
Delmål med kursen är de obligatoriska moment så presenteras i projektmodellen, 
Bilaga 2. 
Studenten skall följa projektplanen och vara uppmärksam på de grindar samt 
utsatta aktiviteter som framställs i GANTT-schemat, Bilaga 3. 
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Organisation 
En struktur över den organisation som ingår i projektet ställdes upp i en tabell, 
Tabell a. 
 
Befattning  
 

Organisation Kontaktuppgifter 

Projektledare:  
Julia Rehnberg 

Karlstads universitet  
Julia.Rehnberg@gmail.com 
Mobil: +46704755007 

Handledare: 
Monica Jakobsson  

Karlstads universitet  
Monica.Jakobsson@kau.se 
Mobil: +46706905880 
Fast: +547001654 

Handledare: 
Mattias Forsman 

HärjedalsKök  
Mattias.Forsman@Harjedalskok.se 
Mobil: +466187708 
Fast: +4668465566 

Examinator: 
Leo de Vin 

Karlstads universitet  
Leo.devin@kau.se 
+547002544 

Tabell a, organisation och ansvarsområden 

 
Kommentar till tidsplan  
I GANTT-schemat är aktiviteter schematiskt upplagt och dessa kommer 
kontinuerligt följas. De olika aktiviteterna symboliserar de horisontella strecken 
och läses av på y-axeln. X-axeln betecknar tiden, Bilaga 3. 
 
I projektmodellen klargörs de milstolpar och grindhål som finns i de olika 
projektfaserna. De ansvariga för de olika delmomenten redovisas samt ett 
färdigdatum. Examinatorn examinerar de olika grindhål som beskrivs i 
Produktmodellen, Bilaga 2. 
 
En grov nedbrytningsplanering finns symboliserat som en WBS. De olika 
momenten grenar ut i olika aktiviteter som är relevant för just den fasen, Figur a. 
 
Det kan uppkomma ändringar under tiden som leder till undantag och att 
tidsramarna inte hålls. Detta kommer i så fall innebära att aktiviteterna justeras 
men att tidsplanen inte påverkas övergripande.  
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Projekt 
HärjedalsKök 

Avslutande 

Muntlig 
presentation 

Utställning 

Rapport 

Opponering 

Konceptutveckling 

Fysisk prototyp 
CAD 

Konceptval 

Elimineringsmatris 

Relativ 
beslutsmatris 

Val av koncept 

Idégenerering 

Workshop med 
gymnasieelever 

Workshop med 
universitetsstudenter  

Idividuell 
workshop 

Förstudie 

Marknadsinventering 

Litteraturstudie 

Kvalitativa metoder 
-Intervjuer 

-Observationer 

Trendspaning 
-Moodboard 

Start 

Projektplanering 

Examensanmälan 

Hitta handledare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resurser 

 
• Handledare från HärjedalsKök, Mattias Forsman 
• Handledare från Karlstads universitet, Monica Jakobsson 
• Fotostudio/showroom, HärjedalsKök i Uppsala 
• Tillgång till kontorsplats i Uppsala samt Karlstad på HärjedalsKök 
• Biljett till mässa, Stockholm Furniture Fair and light  
• Karlstads universitets verkstad i hus 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur	  a,	  Preliminär	  WBS-‐struktur. 
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Riskbedömning 
En riskbedömning gjordes enligt Tabell b. 
 
Riskbeskrivning S K R Förslag till åtgärd 

Projektet inte blir klart i 
tid 

2 3 6 Följ schemat 
Uppdatera schemat med detaljplanering 

Slutrapporten inte blir 
klar i tid 

2 2 4 Börja med den i tid 

Lösningen är inte rimlig i 
praktiken 

1 3 3 Basera allt på fakta och följ de metoder 
som är beskriva. Ha tillräckligt med 
kunskap från tidigare kunskap 

Plagiat och patentbrott 1 4 4 Ta reda på fakta och sök i patentregister 

Datorn går sönder 1 4 4 Ha en back-up, spara filer i Google Drive 
samt på UBS 

Nödvändig data/forskning 
saknas 

2 2 4 Ha flera alternativ 

Handledare byter tjänst 1 2 2 Fortsatt kontakt med företaget  
Student blir sjuk 2 2 4 Justeringar i tidsplan samt prioritera 

process för examensrapport 

Finner inte tillräckligt 
med personer att ställa 
upp till intervjuer 

2 3 6 Vara beredd på att bredda målgruppen 
samt titta på nya lösningar, exempelvis 
att även intervjua butiker eller fler 
mäklare  

Att efter avslutad intervju 
komma på fler relevanta 
frågor 

2 1 2 Fråga intervjupersonen vid 
intervjutillfället om det är möjligt att 
återkomma med kompletterande frågor 

Finner inte personer som 
kan ställa upp i en 
idégenerering 

2 2 4 Vara beredd på att använda metoder som 
går att arbeta med individuellt  

Hinna inte klart med 
examensrapport 

2 2 4 Lämna in examensrapporten i augusti 

Få en otydlig visuell 
prototyp 

3 2 6 Lägga tillräckligt med tid vid 
prototypframtagning så man har tid att 
korrigera  

Om en materiell prototyp 
tillverkas, att material 
saknas  

2 1 2 Att ha en tydlig visuell prototyp (Ex. 
CAD-konstruktion) som plan 1. 

Tabell b, Riskmatris (S=sannolikhet, K=konsekvens och (SxK)=R=riskvärde) 
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Dokumenthantering 
De dokument som hanteras och skickas in kommer att namnges med aktuella moment, datum, 
företagets namn, version samt variant av filtyp. Exempel ses nedan: 
 
Exempel: Projektplan.2februari.HarjedalsKok_01 
 
Alla sidor i dokumentet kommer innehålla numrerad sidfot och huvudnot innehållande moment, 
kurskod, studentens och företagets namn samt det aktuella datumet. (Undantag är slutrapporten 
som inte kommer innehålla huvudnot). 
De filer som lämnas in kommer vara i PDF-format. Det som skiljer versionerna emellan noteras i 
det senaste med ett kort meddelande om hur och varför. 
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Projektmodell+MSGC12+
HärjedalsKök+
Julia+Rehnberg+
2016B02B05+ + +++ Julia+Rehnberg+ + HärjedalsKök+ + +Julia+Rehnberg+2016B02B01+
+ +
Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Start Examensanmälan 
Klar 

  Julia Rehnberg 

  Examensanmälan  
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Projektplan 
Klar 

 2016-02-08 Julia Rehnberg 

  Projektplanen 
Godkänd 

 Leo de Vin 

Förstudie Opponeringsseminarie 
Klar 

 2016-02-23 Julia Rehnberg 

  Dugga 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Metodikdel 
Klar 

 2016-03-21 Julia Rehnberg 

  Metodikdel 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Delredovisning 
Klar 

 2016-03-23 Julia Rehnberg 

  Delredovisning 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Sammanställning 
av undersökningar 
Klar 

 V.11 Julia Rehnberg 

Koncept 
-framtagning 
 

Sammanställning 
av Idé- och konceptframtagning  
Klar  

 V.17 Julia Rehnberg 
 

Produktfram
-tagning 

Prototyp, CAD 
& Ritning 
Klar 

 V.19 Julia Rehnberg 

Avslutande Slutredovisning 
Klar 

 V.21 Julia Rehnberg 

  Slutredovisning 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Utställning 
Klar 

 V.21 Julia Rehnberg 

  Utställning 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 Slutrapport 
Klar 

 2016-05-30 Julia Rehnberg 

 Slutrapport 
Godkänd 

 Leo de Vin 

Opponering 
Klar 

 2016-06-07 
2016-06-08 

Julia Rehnberg 

 Opponering 
Godkänd 

 Leo de Vin 

 
+

 

Bi laga 2,Projektmodell  
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Bi laga 3,Gantts chema 
 



   
 

   B.4.1 

 
Denna intervjuguide var en mall till intervjuprojektet. Det uppstod utveckling av frågorna som 
inte står med i den grundläggande mallen eftersom intervjupersonerna fick tala fritt kring 
frågorna. Intervjun och observationen skedde samtidigt under intervjutillfällena. 
 
Observationerna är komplement till intervjuerna för att säkerställa de frågor som ställs samt få 
för att ut mer av det undermedvetna intervjupersonen gör och uppfattar. 
 

Inledning  
 
Informera om: 
o Vem intervjuaren är och vad den gör. 
o Anonymitet, inget kommer kunna kopplas till intervjupersonen, namn, ort, arbetsplats. 
o Projektet, vad är syftet och målet med intervjun.  
o Intervjuprojektets förväntade slutsatser och resultat. 
o Ungefärlig tidsåtgång för intervjun. 
o Det kommer att bli dokumenterat i en examensrapport. 
o Hur intervjun och observationerna kommer gå till. 
o Att det är okej att vidareutveckla de frågor som ställs. 

 
Frågor till intervjun 
Fråga intervjupersonen ytterligare en gång om det är okej att spela in materialet på film.  
 
Vad är ditt namn och hur gammal är du? 
 
Hur bor du och hur länge har du bott i din bostad? 
 
Hur många är det som bor i hushållet? 

 
Vad vet du om kökets historia? 

 
Angående byte av: 
-köksstomme, i så fall, hur? 
 
-allmän renovering, i så fall, vad? 

 
Är det Ni som satt in nuvarande kök? 

Om ja, 
Hur resonerade ni med de val ni gjorde? 
 
Anställde ni personal då? 
 
Om nej, 
Finns det några nuvarande planer på att renovera ert kök? 

Om ja: 
Vad planeras då göras om? 
Finns det planer på att anställa personal för renoveringar?  

Bi laga 4, Intervjuguide för  köks användare  
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_____________________________________________________________________ 
Hur ofta lagar du mat? 
 
Hur mycket mat brukar du laga åt gången? 
 
Vad för typ av mat lagas?  
 
När du lagar mat efter recept, vilken typ av recept efterföljer du, utskrift, läsplatta, 
kokbok, mobiltelefon etc.? 
 
Hur ser det ut då? Ser du någon problematik med detta? 
 
Vad gör du om du lagar mat du behöver vänta på nått? 
 
Vill du beskriva hur det är att arbeta fler i köket? 
______________________________________________________________________ 
Hur har ni fördelat förvaring i skåpen? 
 
Hittar du redskap bra i ditt kök? 
 
När känner du att det inte finns tillräckligt med plats i köket? 
 
Hur källsorterar du? 
 
Ser du några problem med din sopsortering? 
 
Skulle du sortera mer noggrant om du hade bättre lösning? 
 
Vilken del i köket har det tendens att bli mest oreda i? 
________________________________________________________________ 
Hur upplever du belysningen i ditt kök? 
 
Finns det något arbetsmoment i ditt kök som du upplever oergonomiskt? 
________________________________________________________________ 
Vad i ditt kök tycker du är funktionellt/snyggt? 
 
Hur viktigt är det för dig att ditt kök är funktionellt på en skala 1-10? 
Man ska kunna laga mat! 
 
Hur viktigt är det för dig att ditt kök är snyggt på en skala 1-10? 
 
Om du fritt fick ändra något i ditt kök, skulle du göra det? 
- i så fall, vad? 
 
Skulle du vara beredd på att lägga extra pengar på integrerade högtalarsystem? 
 
Skulle du vara beredd på att betala extra för integrerat uttagssystem? 
____________________________________________________________ 
Är det något du vill komplettera med som angår ditt kök och dess funktion? 
____________________________________________________________ 



   
 

   B.5 

 
 
Denna intervjuguide är en mall till intervjuprojektet. Det uppstod utveckling av frågorna som 
inte står med i den grundläggande mallen. De frågor som är sammanställda kommer väljas ut 
och det är möjligt att alla frågor inte blir relevanta utefter intervjuns gång.  
Denna mall har kompletterats med frågor allt efter som varje intervju gett upphov till fler 
funderingar. 
 
Inledning  
 
Informera om: 

o Vem intervjuaren är och vad den gör. 
o Anonymitet, Inget kommer kunna kopplas till intervjupersonen, namn, ort, arbetsplats. 
o Projektet, vad är syftet och målet med intervjun.  
o Intervjuprojektets förväntade slutsatser och resultat. 
o Ungefärlig tidsåtgång för intervjun. 
o Det kommer att bli dokumenterat i en examensrapport. 
o Hur intervjun och observationerna kommer gå till. 
o Att det är okej att vidareutveckla de frågor som ställs. 

 
Frågor till intervjun 
 
Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
 
I vilken stad är du verksam som fastighetsmäklare? 
 
Hur mycket påverkar köket bostadsvärderingen? 
 
Upplever du att spekulanter ofta diskuterar behov av renovering av köket efter eventuella köp? 
 
Vilken typ av köksdesign upplevs vara mest attraktivt? 
 
Hur viktigt skulle du säga att kökets funktioner är? Är det många som granskar lådor och skåps 
funktionalitet på visningar av boendet? 
 
Skulle du kunna tänka dig att rekommendera säljare till att göra ett byte av köket inför en 
säljning? 
 
Skulle du kunna tänka dig att rekommendera säljare till att renovera delar av köket inför en 
säljning? Exempelvis endast köksluckorna?

Bi laga 5,  Interv juguide,  fast ighetsmäklare  
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vinna 

Intervjuperson 1  

N
ej, då 

intervjupersonen 
bor i en liten ort. 
R

enoveringen 
skulle inte bli 
lönsam

 vid 
försäljning av 
bostaden 

O
m

m
ålade 

luckor, skåp och 
kakel. U

tbytta 
knoppar och 
handtag 

Sam
m

a 
köksstom

m
e 

sedan 70-talet 

3 1 A
nställd 

B
ostadsrätt 

26 

K
vinna 

Intervjuperson 2  

N
ej, ej lönsam

t då 
det är en hyresrätt 

O
m

m
ålade luckor 

och skåp. Sam
t byte 

av knoppar och 
handtag 

Sam
m

a 
köksstom

m
e sedan 

50-talet 

10 

2 Student 

H
yresrätt 

29 

K
vinna  

Intervjuperson 3  

N
ej. N

yligen utbytt 

A
llt utom

 golvet är 
utbytt. 

Föregående kök var 
från sent 80-tal 

C
a 1 

2 A
nställd 

B
ostadsrätt 

27 

M
an 

Intervjuperson 4  

N
ej 

Ingen renovering 
gjord. 
K

om
plettering av 

arbetsyta genom
 

inköp av en 
fristående 
arbetsbänk 

N
uvarande köket är 

oförändrat sedan de 
flyttade in 

3 2 Student 

B
ostadsrätt 

30 

K
vinna 

Intervjuperson 5  

Bilaga 6 ,  Utskr if ter  för köksanvändare 
 



   
 

   B.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem
atik 

kring avläsning 
av recept 

Vad för typ av 
applikation 
används vid 
användning av 
recept 

Vilken typ av m
at 

som
 lagas 

H
ur m

ånga 
portioner som

 
lagas åt gången 

H
ur ofta m

at 
lagas i hushållet 

O
m

 köket skulle 
bytas ut, skulle 
personal 
anställas 

Frågor angående: 

B
lir lätt 

blött/kladdigt på 
bänkskivan där 
m

obiltelefonen 
ligger. Skärm

en 
slocknar  

M
obiltelefon eller 

läsplatta 

M
at från grunden 

C
a 6 

V
arje dag 

Ja 

Intervjuperson 1  

B
lir lätt blött på 

bänkskivan, får 
lägga m

obilen 
lågt ifrån där m

an 
arbetar. Liten 
skärm

 på 
m

obiltelefonen, 
vilket leder till att 
recepten är svåra 
att läsa av 

M
obiltelefon 

M
at från grunden 

C
a 4 

V
arje dag 

Ja 

Intervjuperson 2  

B
löt/kladdig 

arbetsyta där m
an 

lägger ifrån sig A
4-

receptet. Tvättar 
även händerna ofta 
vilket gör att 
pappret blir blött 

U
tskrivet A

4 m
ed 

recept från internet 

M
at från grunden 

C
a 4 

V
arje dag 

N
ej 

Intervjuperson 3  

U
pplever det 

kladdigt och blött 
att arbeta i köket, 
vilket försvårar 
användandet av 
teknik vid 
receptläsning 

läsplatta 
m

obiltelefon 

M
at från grunden 

6 V
ar tredje dag 

N
ej 

Intervjuperson 4  

K
laddigt där m

an 
lägger ifrån sig 
m

obiltelefonen vid 
avläsning 

M
obiltelefon 

O
ftast m

at från 
grunden, ibland 
halvfabrikat 

C
a 6 

V
arje dag 

Ja 

Intervjuperson 5  

 



   
 

   B.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Redskap som
 är 

svårt att förvarat 

Fördelning av 
redskap i skåp 
och lådor 

Att arbeta fler i 
köket 

Sysselsättning 
när uppkom

st av 
väntan vid 
m

atlagning 

Frågor 
angående: 

      Stora grytor/ 
kastruller 
K

öksredskap 
B

lom
krukor 

N
appflaskor 

Sorterar efter 
kategori. D

et som
 

används ofta är 
placerat m

er 
lättillgängligt. 
Svårt att förvara 
redskap långt in i 
lådor 

G
år bra, stort kök. 

K
an bli 

problem
atiskt när 

m
an ska in i lådor 

och någon står i 
vägen. 

Städar 

Intervjuperson 1  

 M
atlådor 

K
öksredskap 

Sopor 
torrvaror 

K
ategoriserat. 

K
ällsorteringen 

sker på olika 
platser. Ö

vrigt i 
ett skåp längre 
bort i köket 

U
ndviker helst 

då köket är för 
trångt. Ö

nskar 
kunna arbeta fler 
i köket 
oproblem

atiskt 

Städar 
Tittar på TV

 
 Intervjuperson 2  

 K
öksredskap 

K
astruller 

M
atlådor 

sopor 

G
enom

tänkt och 
kategoriserat  

Fungerar bra 
förutom

 när någon 
behöver kom

m
a in 

i lådor där någon 
annan står 

Tittar på TV
 

Intervjuperson 3  

 K
astruller 

M
atlådor 

Sopor 
torrvaror 

D
et som

 används 
m

er frekvent är 
placerat m

er 
lättillgängligt 

Trång. Lättare om
 

m
an delar upp 

arbetet. 

D
iskar 

Intervjuperson 4  

  K
astruller 

m
atlådor 

K
ategoriserat.  

Placering av 
redskap som

 
används sällan 
högre upp, då en i 
hushållet är kort. 
Svårt att nå saker 
som

 är på en högre 
höjd. 

Svårt då det är få 
arbetsytor. 
M

icrovågsungen 
tar stor plats, vilket 
tar en stor del av 
värdefull arbetsyta 
för att kunna arbeta 
fler 

D
iskar  

G
ör sallad 

Intervjuperson 5  

 



   
 

   B.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle du sortera 
dina sopor m

er 
noggrant om

 ditt 
utrym

m
e för 

källsortering var 
bättre 
planerat/utform

a
t? 

Problem
atik 

kring 
källsortering 

Vad som
 

källsorteras 

Frågor angående: 

Ja, glas bland 
annat 

Ja, i det stora hela 
är det svårt att 
fördela soporna 
kategoriserat på 
en liten yta 

Pant, kom
post, 

papper, glas, 
batterier, 
brännbart, kartong 

Intervjuperson 1  

Ja! 

Liten yta under 
diskbänken, 
vilket gör det 
svårt att sortera 
soporna. Jobbigt 
att ta av och på 
locket  

B
rännbart, 

kom
post, papper, 

glas, m
etall, pant, 

tidningar 

Intervjuperson 2   

Ja, verkligen! 

Trångt i skåpet där 
sopor förvaras. B

land 
annat för att 
underrede av diskho 
m

ed rör tar stor plats 

 B
rännbart, pant. 

Sedan sam
las papper, 

kartong, tidningar, 
glas och plast i en 
påse och sorteras på 
plats på återvinnings- 
stationen 

Intervjuperson 3  

Ja, om
 det fanns en 

bättre lösning 

Fungerar ganska 
bra. D

ock blir det 
fullt fort 

B
rännbart, m

etall, 
pant, glas, papper 

Intervjuperson 4  

N
ej, dock önskvärt 

m
ed enklare 

förvaringsutrym
m

e 
för källsortering. 
D

å det är lite 
besvärligt i 
dagsläget 

B
lir fullt i 

förvaringsboxarna 
fort. Ä

ven att de 
blir fulla olika fort 
vilket resulterar i 
att m

an skjuter upp 
att gå till 
återvinningsstation
en tills alla är fulla 

Pant, brännbart, 
glas, papper, plast, 
tidningar, kom

post, 
m

etall, kartong 

Intervjuperson 5  



   
 

   B.6.5 

 

Hur pass viktigt det 
är att köket är 
funktionellt. Skala 1-
10 

Vad som
 upplevs 

vara snyggt i 
dagens kök 

Vad som
 upplevs 

funktionellt i 
dagens kök 

Ergonom
in i köket 

Belysning i köket 

Frågor angående: 

10 

Enkel design 

A
tt det är 

lättstädat. 
A

tt diskhon är 
placerad nära 
diskm

askinen 
 Inget 
intervjupersonen 
reflekterat över. 
B

arnlås på lådor 
och skåp leder till 
att m

an m
åste 

använda båda 
händerna vid 
öppning 

B
ra belysning i 

taket.  
B

elysning i lådor 
och skåp önskas. 
Skulle tänka sig att 
betala m

er för 
belysning som

 
belyser 
arbetsbänken. 

Intervjuperson 1  

8 U
tbytta knoppar 

på äldre luckor 
och skåp som

 
lyfter helheten 

D
iskbänken är stor 

M
icron är placerat 

på ett hyllplan 
högt upp. D

å 
intervjupersonen 
är kort, upplever 
hon detta 
oergonom

iskt. 
Ä

ven befintliga 
lådor är tröga att 
få upp 

A
nvänder 

köksfläkten som
 

belysning. 
Intervjupersonen 
föredrar att det är 
lite m

örkare när hon 
lagar m

at. B
elysning 

som
 är riktat m

ot 
arbetsbänken är 
önskvärt. 

Intervjuperson 2  

10 

K
öket har högt i 

tak, vilket gör 
det luftigt och 
öppet 

A
tt det finns en 

liten köksö som
 

ger extra 
arbetsyta 

B
änkhöjden är 

lägre än 
standard. D

å 
personerna i 
hushållet är 
längre än m

edel 
är detta något 
båda upplever 
oergonom

iskt 

U
pplever 

belysningen i 
köket som

 bra 

Intervjuperson 3  

9 Enkel design. 
att köksluckorna ej 
har knoppar eller 
handtag 

A
tt diskbänken är 

nära diskbänken. 
A

tt fläkten är 
integrerad i skåp. 

A
tt nå högt upp 

och lågt in i skåp. 
Lådor och skåp har 
inga handtag. 
Push-funktionen 
fungerar dåligt, 
vilket upplevs 
oergonom

iskt. 

Ö
nskar bättre 

belysning som
 är 

diskret 

Intervjuperson 4  

7   A
tt köket är 

relativt stort 

Stort skåp som
 ger 

stor yta till 
förvaring av torra 
produkter. Sam

t 
ett hyllplan som

 
en stor 
kaffem

askin är 
placerad.  

Saker som
 är 

placerat högt upp 
leder till att m

an 
m

åste klättra på 
bänkskivan eller 
häm

ta en stol för 
att få ner det 
önskvärda 

K
öket har bra 

belysning 

Intervjuperson 5  



   
 

   B.6.6 

O
m

 intervjupersonen 
skulle vara beredd att 
betala m

er för 
integrerat högtalar- 
system

 

O
m

 intervjupersonen 
skulle vara beredd att 
betala m

er för 
integrerat uttagsystem

 

O
m

 det fick ändras 
något fritt utan 
begränsningar. Vad 
som

 då skulle vara 
önskvärt 

Hur pass viktigt är det att 
köket är snyggt. Skala 1-
10 

Frågor angående: 

 N
ej 

Ja 

Spottar i taket. 
B

elysning i skåp 
och lådor. B

ättre 
vitvaror 

 10 

Intervjuperson 1 

N
ej 

Ja, verkligen. I 
dagsläget 
används ofta 
förlängningsslad
dar 

A
llt skulle göras 

om
. Fler 

arbetsytor. V
ill 

elim
inera 

överskåp. D
ock 

planerat så allt 
får plats ändå 

 10 

Intervjuperson 2 
 

Ja, båda i 
hushållet 
uppskattar m

usik 
vid m

atlagning 
och bakning 

Ja, verkligen 

A
llt skulle 

renoveras. H
öga 

överskåp som
 

anpassas till den 
högre takhöjden. 
H

ögre bänkhöjd. 
K

öksö, 
välplanerade 
förvaringsutrym

m
en 

 10 

Intervjuperson 3 

Ja, finns stort 
intresse för m

usik 
och högtalare 

Ja 

B
elysningen 

Ett V
äggskydd 

som
 skyddar m

ot 
spill 

 8 Intervjuperson 4 

Ja, eventuellt 

Ja 

Ä
ndra luckor, skåp och 

bänkskiva 

 8 Intervjuperson 5 



   
 

   B.6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kökets 
utform

ning 

Källsortering 

O
m

 
lådor/skåp 
har 
brom

s/push
-funktioner 

O
m

 det 
finns 
diskm

askin 

O
bservation 

angående: 

Stort kök, 
välplanerat. 

Sorteras frekvent 

Ja 

Ja 

Intervjuperson 1  

M
ellanstort kök. 

Stom
m

en, lådor 
sam

t skåp är 
äldre och leder 
till att 
förvaringsm

öjlig
heterna sinar. 
K

öket innehåller 
inga sm

arta 
funktioner som

 
kan underlätta 
vid förvaring. 

D
elar upp 

sopsorteringen 
på olika plaster, 
då inte allt får 
plats på sam

m
a 

ställe. 

N
ej 

N
ej 

Intervjuperson 2  

K
öket har en lägre 

höjd på 
köksbänken.  

Sorterar plast, 
kartong och papper 
i sam

m
a behållare. 

N
ej 

Ja 

Intervjuperson 3  

Litet kök, m
en 

väl planerat. 

K
ällsorteringen 

används 
frekvent 

Ja 

Ja 

Intervjuperson 4  

Stort och öppet 
kök. A

nvändaren 
är täm

ligen kort 
och noteras ha 
svårt att kom

m
a 

åt högt upp i 
skåp. 

B
ra fördelning av 

sopor. 

N
ej 

Ja 

Intervjuperson 5  

 



   
 

   B.7 

 

 

 

 

 

Frågor angående: 
 

Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 

Antal år i fastighetsmäklar- 
branschen 

Ca 2 år Ca 2 år  

Verksam i vilken stad Stockholm Kungälv, tidigare Stockholm 

Hur mycket köket påverkar 
vid en bostads värdering  

Köket och badrummet i en bostad 
påverkar priset på bostaden väldigt 
mycket. Många spekulanter 
värderar just detta för att det är dyrt 
att renovera. 

Ca 150 000-300 000 kr, 
beroende på dess storlek och 
typ av kök objektet kräver. 

Upplever du att 
spekulanter ofta diskuterar 
behov av renovering av 
köket vid eventuellt köp 

Ja, de prioriterar ofta renoverat kök 
om resterade renovering i 
lägenheten är i topp-skick. Man vill 
kunna flytta in på en gång. Om 
köket renoveras upplever de det 
ansträngande att montera ner köket, 
vilket kan leda till att boendet blir 
obrukbart under en period. 

Ofta innan köp om köket har 
äldre standard, främst 60- och 
90–tals kök. 

Vad upplevs mer specifikt 
värdefullt i boendets 
köksdesign 

Stilrent kök som passar för många. 
Även för framtida försäljning om 
man tänker bo där kortsiktigt. 
Många yngre spekulanter 
uppskattar öppet kök. Gärna att det 
är integrerat med TV-rum. 

Beror på område. Högblankt i 
Stockholm och orginalluckor 
specifikt på Södermalm. 

Vilken typ av utformning av 
köket upplevs lockas mest, 
I, U, L eller I I-format  

Öppet. Övrig form kvittar. 
Eventuella kunder förväntar sig en 
storlek på köket som är 
proportionerlig till storleken av 
bostaden 

Öppet kök 

Hur viktigt det är med 
funktionalitet i köket för 
spekulanter, upplevs det 
att man ”utforskar” skåp 
och lådfunktioner på 
visningar av boendet  

Nej, inget märkvärt. Ofta bokas 
privatvisningar om bostaden i 
helhet är exklusiv. Då presenteras 
ofta detaljer och funktioner i köket 
upp. 

Ju bättre funktion och 
förvaring, desto bättre känsla 
för köp. 

Om det möjligtvis skulle 
kunna ske rådgivning till 
säljare av bostad att 
byta kök eller byte av 
köksluckor innan 
säljning 

Ja, om det inte är någon brådska för 
säljaren att få sin bostad såld. Vid 
försäljning av dödsboenden 
prioriteras ofta snabb försäljning 
och då säljs ofta boendena som 
”renoveringsprojektet” 

Lacka luckor är enkelt och 
billigt sätt tillsammans med 
att måla om. Även kakla om i 
enkelhet i vissa delar. I ljus 
kulör är avgörande för att få 
det neutralt. Större 
renoveringar bör undvikas. 

Bilaga 7 ,Utskr if ter  för fast ighetsmäklare 
 


