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Sammanfattning 

Köket är hemmets hjärta, där vi tillbringar mycket tid av vår vardag. I början 

av 1900-talet hade kök många brister. I köken fanns vedspis och i bästa fall 

rinnande vatten. De trånga arbetsytorna med låga diskbänkar orsakade 

tröttande och ohälsosam arbetsmiljö. Dessa dåliga kök följde kvinnorna långt 

in på 1950-talet, tills systrarna Carin Boalt och Brita Åkerman kom med en 

lösning. Tillsammans med Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 

undersökte Hemmens forskningsinstitut kvinnors rörelsemönster i köksarbete 

för olika arbetsmoment. Genom dessa studier formulerades underlag för nya 

krav och bestämmelser, för att skapa en bra arbetsmiljö i kök och därmed öka 

bekvämligheten.  

Syftet med examensarbetet är att få djupare inblick i hur köksutformning 

utvecklades samt hur utformningen påverkar människors hälsa. 

Examensarbetet skall användas som råd för framtida köksutformning. Målet 

är att undersöka, främst med fokus på ergonomi, utformning av både gamla 

och nya kök, där för- och nackdelar med dessa kök redovisas.  

Intervjuer med bland annat kökstillverkare och en fysioterapeut ligger till 

grund för detta examensarbete. Köksbrukarens åsikter kring olika 

arbetsmoment i kök används som komplement. Resultatet indikerar att 

exempelvis dagens standardhöjd av arbetsbänken passar majoriteten av 

respondenterna i undersökningen, men resultatet kan inte ses som 

representativt för hela Sveriges befolkning. Kökstillverkare har Svensk 

Standard och Boverkets Byggregler, BBR, som underlag för deras 

köksutformning, dock förekommer undantag frekvent vid privata 

köksbeställningar. Fördelen med gamla kök var att det fanns mer 

skafferiförvaring än vad det finns idag. En annan fördel med gamla kök var 

att rostfria diskbänkar brukades i hög grad, och sådana diskbänkar är 

hygieniska och lättare att rengöra. Fördelen med nya kök är att de har 

genomtänkt utformning, där designen för förvaring gör det enklare att 

använda köket. En nackdel med nya kök är att de blir yteffektiva, d.v.s. de 

blir mindre i storlek och därmed sämre för de boende, samt även att 

kökskomponenter tillverkas och importeras från andra länder, då det inte 

gynnar svenska industrin. 

Arbetets slutsats är att kökets arbetsytor i Svensk Standard 2019 återgår 

delvis till den tidigare formen som förekom i Svensk Standard under 1970-

talet. D.v.s. längden på kökets arbetsbänk blir delvis lika stor som 

miljonprogrammets kök. Ett exempel är att exemplen i Svensk Standard 

1970 som visade hur ett kök kunde utformas återkommer igen i Svensk 

Standard 2019. Dessa exemplen togs bort innan p.g.a. att de var styrande, 

vilket även kommer vara styrande igen. Därutöver bör arbetsbänken höjas 



 

 

 

med 20–30 mm, då svenskars medellängd ökat med cirka 4–5 cm för båda 

könen sedan 1950-talet.



 

 

 

Abstract 

Köket utgör en essentiell del i hemmet. De trånga köken med låga 

arbetsbänkar följde kvinnorna långt in på 1950-talet, och skapade opraktiska 

och otrevliga arbetsmiljöer. Studier av olika arbetsmoment i kök gjordes av 

Carin Boalt och Brita Åkerman, för att på så sätt studera vad som behövdes 

och därmed skapa en bekväm arbetsmiljö utan tröttande och skadliga 

moment i arbetet. Dagens kök planeras baserat på olika krav och 

bestämmelser i avsikt att skapa bra funktioner och underlätta köksarbetet. 

Men frågan är om dessa, idag inte lika bindande, standarder och byggregler 

skapar ett rationellt och hälsosamt kök. 

Syftet med examensarbetet är att få djupare inblick i hur köksutformning 

utvecklades samt hur utformningen påverkar människors hälsa. För att nå 

detta studerades bl.a. resultat från Hemmens forskningsinstitut som 

undersökte köksarbete och dess rörelsemönster. Vidare intervjuades olika 

kökstillverkare, köksbrukare och en fysioterapeut. Resultatet visar att dagens 

köksstandard i huvudsak passar majoriteten av köksbrukarna som 

intervjuades, men statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att 

svenskars samtida medellängd inte passar standardhöjden i kök. 

Nyckelord: Köksutformning, Ergonomi, Svensk Standard, Arbetsytor. 



 

 

 



 

 

 

Abstract 

The kitchen is an essential part of the home. The narrow kitchens with low 

workbenches followed the women well into the 1950s and created 

impractical and unpleasant work environments. Studies of various work 

activities in kitchens were made by Carin Boalt and Brita Åkerman, in order 

to study what was needed to create a comfortable working environment 

without tired and harmful parts of the work. Today's kitchen is planned based 

on various requirements and regulations in order to create good functions and 

facilitate kitchen work. But the question is whether these standards and 

building regulations create a rational and healthy kitchen. 

The purpose of the thesis is to gain a deeper insight into how kitchen design 

was developed and how the design affects human health. In order to reach 

this, studies were made about the result from Hemmens forskningsinstitut 

which examined the kitchen work and its movement patterns. Further in this 

work, various kitchen manufacturers, kitchen users and a physiotherapist 

were interviewed. The result show that today's kitchen standard suits most of 

the kitchen users who were interviewed, but statistics from Statistiska 

centralbyrån, SCB, show that today's Swedish average length does not fit the 

standard height of the kitchen. 

Keywords: Kitchen Design, Ergonomic, Swedish Standard, Workplaces.  



 

 

 



 

 

 

Förord 

Examensarbetet är utfört vid Linnéuniversitet Växjö inom programmet 

byggnadsutformning. Detta examensarbete redogör för hur köksutformning 

påverkar människors hälsa och omfattar 15 högskolepoäng och genomförs 

under 10 veckor. 

Det bestämdes i ett tidigt skede att arbetet skulle handla om 

miljonprogrammet, då vi båda var intresserade av byggnader från rekordåren 

och dessutom bor i sådana lägenheter. Efter en diskussion väcktes ett intresse 

om att studera hur köksutformning uppkom samt hur den utvecklades fram 

till idag, där miljonprogrammet var en viktig tid att studera. Efter diskussion 

med handledaren kom vi överens om att avgränsa oss till ergonomi i kök. 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Per Reinoltz som har varit till en 

stor hjälp under arbetets gång och som hjälpte oss med sin kunskap och 

synpunkter. Vi vill även tacka alla kökstillverkare, fysioterapeut och brukare 

som deltog för att hjälpa oss med att genomföra arbetet.  

 

 

Ahmed Ismail & Rana Mohammed 

Växjö, 12 juni 2019 
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1 Introduktion 

Köket utgör en essentiell del av hemmet. I en undersökning visades att 57% 

av 1000 tillfrågade personer tycker att köket är hemmets kärna (Expressen 

2016). Ett väl utformat kök ökar bekvämlighet och minskar därmed risken 

för olycksfall och skador. I början av 1900-talet uppfyllde det svenska köket 

för stora delar av befolkningen ytterst basala behov för matlagning, men 

tjänade även vanligen som bostadsrum och sovrum speciellt i storstädernas 

lägenheter. Samtidigt upplevdes det på grund av lukt och rök som obehagligt. 

Dessutom var köket ofta ett isolerat och dunkelt rum. Ätande definierades 

som en social händelse, medan matlagning ansågs som hushållsarbete, vilket 

utfördes avskilt (Saarikangas 2006). Under 1960-talet började arkitekter 

tänka på mer öppna planlösningar i form av halvhöga avskiljande väggar. 

Detta minskade kvinnors isolering och ökade samvaron mellan 

familjemedlemmarna (Meah 2016). Redan under 1920-talet ritades öppna 

planlösningar, där Le Corbusier och Mies van der Rohe var två arkitekter 

som var pionjärer (Thiberg 1994). Vidare blev öppna planlösningar i Sverige 

populära i slutet av 1900-talet. Dessa planlösningar skapar samspel mellan 

vardagsrum och kök som är ett sätt att spara yta samt öka trivsel och 

bekvämlighet. Däremot är det sämre med ljud och buller från diskmaskin och 

andra köksutrustningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Bostadens utformning i Sverige förbättrades under andra halvan av 1900-

talet. Standardkrav av utformning i kök existerade inte under denna period. 

Låga diskbänkar samt trånga ytor skapade obekvämlighet och tröttande 

köksarbete. Dessutom gav detta dålig inverkan på kvinnors hälsa som t.ex. 

ryggvärk. Vid Hemmens forskningsinstitut studerades olika arbetsmoment 

som t.ex. livsmedelshantering, matlagning, diskning samt behov av utrymme 

och förvaring (Thiberg 1981). Utifrån dessa studier kom den första svenska 

inredningsstandarden år 1950, för att ta hänsyn till kvinnors hälsa gällande 

arbete och rörelse i kök, då det var till största delen kvinnor som verkade i 

kök. Därefter fortsatte studierna från Hemmens forskningsinstitut under 

1960-talet, där utrymme och inredningsbehov studerades. År 1970 

fastställdes en ny inredningsstandard som omfattade nya mått och 

skåpkollektioner. Utifrån kvinnornas längd skapades olika höjder och mått på 

skåp och diskbänkar (Thiberg 1981). Idag samverkar både män och kvinnor i 

högre grad, vilket gör att behoven ändras och hänsyn bör tas till båda könen. 

Dock är inte problemet löst i och med att standardmått införs. Män och 

kvinnor är olika långa, vilket gör att utformning av kök som passar båda blir 

mer komplext.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att få djupare förståelse om hur utformning av kök påverkar 

människan. Examensarbetets undersökning skall kunna användas som råd för 

framtida köksutformning. 

Målet är att, främst med fokus på ergonomi, undersöka utformning av gamla 

och nya kök samt beskriva för- och nackdelar med dessa. 

1.3 Avgränsningar 

I detta examensarbete undersöks olika aspekter angående utformning, 

arbetsytor, förvaring och ergonomiska aspekter av kök. Undersökningen 

avgränsas till köksutformning i flerbostadshus, från miljonprogrammet fram 

till idag. Kostnad, material, hygien och kemin i mat är relevanta i 

sammanhanget, men är dessvärre inte med i undersökningen då den i så fall 

hade blivit för omfattande. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Köksmiljöns utveckling 

Från 1950-talet och framåt har kök utvecklats från att vara hemmets mest 

gömda plats till hemmets hjärta, där allt från matlagning till umgänge sker. 

Dagens kök har mycket gemensamt med lantbrukets kök från sent 1800-tal. 

Det var ett sällskapsrum som lantbrukaren använde som matplats, 

umgängeställe och arbetsplats, men även som sovplats (Stadsmuseet 2017). 

Redan under 1500-talet började överklassfamiljer som bodde i herrgårdar 

och villor att avskilja kök från andra rum. Däremot ändrades inte kök hos 

mindre bemedlade familjer och fungerade fortfarande som allrum fram till 

1900-talet (Stadshem u.å.). 

2.1.1 1870–1910-tal 

Under sena 1800-talet och fram till början av 1900-talet användes t.o.m. i 

städerna inte kök endast som ett matlagnings- och matställe, utan även som 

ett ställe att torka tvätt samt som sovrum m.m. Vanligen bodde en hel familj i 

ett rum och kök. I köket ingick endast det nödvändiga, t.ex. förvaringsskåp, 

krukor och öppna hyllor samt kökssoffa som användes som säng. 

Högskåp och underskåp kom senare, i slutet av 1800-talet. Välbärgade 

familjer hyrde ut sina kök till inneboende, medan andra hade hembiträde där 

köket var hennes sovplats. Här var köket till största del en arbetsplats för 

hembiträdet, där de boende sällan kom in. Köken placerades mot gården och 

hade sin egen ingång, för att skapa avskildhet från allrummet. I figur 1 visas 

att vid matservering nåddes matsal och sällskapsrum via en serveringsgång, 

för att middagsgästerna inte skulle störas (Stadsmuseet 2017). 
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Figur 1: Lägenhet byggd på 1880-talet: kök samt serveringsgång placerade mot 

gårdsflygeln (Stadsmuseet (2017), efter medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

2.1.2 1920-tal  

Mellan 1910 och 1920 började kök utvidgas utifrån förvaringsbehov. Det 

blev vanligt med överskåp och underskåp, vilket utökade ytorna i kök och 

därmed underlättade arbetet. Idén med att kök och matsal skulle ligga mot 

gården, medan sovrum och vardagsrum låg mot gatan, fortsatte att gälla fram 

till 1920-talet. Serveringsgång som visas i figur 2 förekom fortfarande, dock 

blev den mindre jämfört med planlösningar från tidigare år (Stadshem u.å.). 

Granskning och kontroll angående köksbehovet gjordes under den tiden, 

vilket i sin tur ledde till att köksinredningen ökade. Mer förvaringsluckor, 

högskåp blev mer vanliga samt väl organiserade ytor medförde att 

köksarbetet blev smidigare. Kök utrustades med både kall- och varmvatten 

(Stadsmuseet 2017). 

Matsal 

Kök 

Serveringsrum 
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Figur 2: Visar kortare serveringsgång mellan kök och matrum (Stadsmuseet (2017), efter 

medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

2.1.3 1930-tal  

Kökets yta minskade under denna tid, eftersom köket ofta delades upp i två 

mindre rum, beredningskök och matplats, med en avskiljande glasvägg (se 

figur 3). Det ena rummet användes för matlagning och diskning medan det 

andra utnyttjades som mat- och ibland t.o.m. sovplats. Denna uppdelning 

berodde på att kök upplevdes som ohygienisk plats att sova i. Kvinnan 

spenderade mindre tid i köket, då det blev vanligare att köpa 

industritillverkad mat, vilket minskade matlagningen i köket. Arbetsytorna i 

köken minskade som en följd av att behovet av matlagning reducerades 

(Stadshem u.å.). 
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Figur 3: Kök från 1930-talet, uppdelat i två mindre rum (Thiberg (1981), efter medgivande 

av Konsumentverket och A. Thiberg). 

2.1.4 1940–1950-tal  

Sverige hade mindre bra bostäder jämfört med andra länder i Europa fram till 

1930-talet (Byggfabriken 2016). Av denna orsak behövdes nya bostäder som 

var både billiga och bättre byggda än de från 1930-talet. För att lyckas med 

detta gjordes olika undersökningar där hushållsarbetet kontrollerades från 

olika aspekter. I undersökningar deltog bland annat, arkitekter, kemister, 

näringsforskare, ingenjörer och sociologer från Svenska Arkitekters 

Riksförbund, SSR, och Svenska Slöjdföreningen, SSF (Byggfabriken 2016). 

Systrarna Carin Boalt och Brita Åkerman, tillsammans med Sveriges 

socialdemokratiska kvinnoförbund, tog första initiativet till dessa 

undersökningar. Hemmens forskningsinstitut som idag kallas för 

Konsumentverket utförde undersökningar på hur husmodern förflyttar sig i 

kök (Byggfabriken 2016). Utifrån dessa undersökningar bestämdes vilka 

höjder på arbetsytor som behövdes samt hur stort utrymme en person 

behövde vid en arbetsbänk. Hemmens forskningsinstitut tog fram vilka 

utrustningar ett kök borde ha och gjorde även undersökningar. Det 

konstaterade vilka svårigheter som uppstod under ett och samma 

arbetsmoment vid olika ställningar (Adams & Toromanoff 2016). Dessa 

studier visade även att en daglig hemmafrus rörelse i hemmet motsvarade en 

sju kilometers resa. Kvinnorna utrustades med apparater som mätte hur 

syreupptagning förändras vid utförande av olika hushållsarbete t.ex. bakning, 

tvättning och städningar i olika höjder och ställningar (se figur 4).  
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Figur 4: Kvinna bär andningsmask vid diskning, för att studera lämpligaste arbetshöjd 

(Thiberg (1981), efter medgivande av Konsumentverket och A. Thiberg). 

Under 1940-talet ritade arkitekter trerumslägenheter med mindre kök och 

fristående matrum (se figur 5). Efter 1950-talet blev köksseparering ovanlig. 

Halvöppna planlösningar som visas i figur 6 började bli vanliga. Här ritades 

parallella kök där arbetsdelen placerades vid ena köksingången och 

matplatsen vid andra ingången längre in vid fönstret (Stadsmuseet 2017). 

 
 

 

 

2.1.5 1960–1970-tal 

Under 1960- och 1970-talen ökade lägenhetsytan. Under den tiden byggdes 

lägenheter med tre till fyra rum och kök i storlekar mellan 70 och 90 

kvadratmeter, vilket ledde till att köksytan ökade. Kvadratiska kök med 

Figur 6: Parallellkök, arbetsdel vid ena 

ingången och matplats vid andra 

ingången framför fönstret, under 1950-

tal (Stadsmuseet (2017), efter 

medgivande av 

upphovsrättsinnehavaren). 

Figur 5: Separat matrum intill 

köket under 1940-tal (Stadsmuseet 

(2017), efter medgivande av 

upphovsrättsinnehavaren). 
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arbetsdel vid hörn var vanligast under den tiden. Dessutom var de avlånga 

köken från 1950-talet vanliga. Även levnadssättet förändrades under 1970-

talet, vilket påverkade användningen av kök. Barn började äta i skolan 

samtidigt som föräldrarna åt på jobbet, vilket gjorde att köksförvaring 

ändrades. Matplatsen blev betydelsefull och prioriterades, medan arbetsdelen 

blev sekundär. Köken blev återigen ett rum för umgänge (Stadshem u.å.). 

2.1.6 1980 fram till idag 

Kök som ett umgängeställe utvecklades och fortsätter att göra det än idag. 

Öppna planlösningar som helt saknade skiljeväggar mellan kök och 

vardagsrum blev vanliga i slutet av 1900-talet. Detta ökade det sociala livet 

samt skapade större ytor och öppenhet, men även mycket ljusinsläpp i 

hemmet. Intervjuer som genomfördes av Willén (2012) pekar på att öppna 

planlösningar ökar kontakten mellan personer, eftersom de lätt kan växla 

mellan rummen utan att avbryta konversationen och umgänget. Att ha öppna 

ytor gör att flera personer kan vistas samtidigt i köket, vilket i sin tur ökar 

flexibiliteten. Dessutom är det lätt att hålla ögonen på barnen medan de leker, 

då det inte finns skiljeväggar mellan rummen. Det tas mer hänsyn till 

köksutformning i öppna planlösningar, eftersom köket är centralt placerat 

och synligt jämfört med kök i icke öppenplanlösning. Idag beskrivs köken 

mer som accessoarer än funktionsfyllande, där exklusiva material och 

detaljer står i fokus (Willén 2012). 

Köksö som började bli vanligt under denna tiden kallades även “spisö”. Den 

kan bestå av en spis med arbetsbänk och underskåp som placeras mitt i 

köket, vanligtvis i öppna planlösningar då köksön behöver stor yta. Köksön 

möjliggör att flera personer kan arbeta samtidigt från olika vinklar i kökets 

arbetsdel. Den kan även användas som mindre matbord (Willén 2012). 

2.2 Genusaspekt  

Redan i jordbrukarsamhället var arbetet för män och kvinnor uppdelat 

(Ehrnberger 2006). Arbetsuppgifter som krävde stor fysisk belastning, t.ex. 

jordbearbetning och skörda, ansågs vara för män, medan kvinnans ansvar 

begränsades till hemmet där hon skötte hushållet, städade samt födde och 

uppfostrade barnen. Efter jordbrukarsamhället blev inredningsbehovet 

viktigare. Här förekom återigen uppdelade arbetsmoment för män och 

kvinnor. Arbete inom t.ex. textiltillverkning var för kvinnor medan arbete 

som t.ex. snickeri, som utfördes utanför hemmet, var för män. 

Efter andra världskriget, då socialdemokratin började sitt arbete med att 

skapa “Folkhemmet”, satsade Sverige på att förbättra mat, bostäder och 

fritid. För att uppnå målet skapades bland annat Hemmens forskningsinstitut, 

som tidigare nämnts. Det togs fram vetenskapliga studier i vilka 
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rörelsemönstret hos kvinnor i kök undersöktes, men det ifrågasattes aldrig 

om det endast var kvinnan som arbetade i köket. Det var självklart att 

undersöka endast kvinnors rörelsemönster (Ehrnberger 2006). 

2.2.1 Könsroll i kök 

Traditioner, kulturer och ekonomiska faktorer orsakade att det var kvinnor 

som oftast brukade köket, medan män utförde arbetet utanför hemmet. En 

studie som gjordes år 2013 i Storbritannien visar att inom några familjer 

klagar maken över att frun inte tillåter honom att vistas i köket (Meah 2014). 

Kvinnor har inget förtroende för männens matlagningssätt och tycker 

samtidigt att män inte tillhör kök. I samma studie upplyses om att en 15-årig 

pojke inte fick delta i matförbredning, då hans storasyster hävdar att han inte 

gör det på ett korrekt sätt. 

Forskning enligt Ehrnberger (2006) tyder på att kärnfamiljer har starkast 

traditionella könsroller. Hur stark beror på dels vilken samhällsklass det 

gäller och dels vilken åldersgrupp. En undersökning från Statistiska 

centralbyrån (SCB) om arbetsfördelning mellan kvinnor och män visar enligt 

Ehrnberger (2006) att kärnfamiljer med mindre löneskillnad mellan män och 

kvinnor har mindre traditionell könsfördelning.  

2.2.2 Längd 

Medellängden för svenska kvinnor under 1950-talet var intressant då 

undersökningar från Hemmens forskningsinstitut var baserad på deras längd. 

Den äldsta medellängden för kvinnor enligt SCB (2019a) var från år 1988. 

Längdstatistik från tidigare år var tillgängliga endast för män, då längden på 

män studerades vid deltagande i armé enligt pliktverkets mönstringsregister. 

För att få ungefärlig medellängd för svenska kvinnor under 1950-talet gjorde 

författarna en beräkning som visas i tabell 1, avsnitt 4.3, utifrån statistiken 

som var tillgänglig. 

Svenskars kroppslängd ökade genom tiden, dock minskade den från 2008 

och framåt för kvinnor. Detta visar studier som gjordes år 1988–89 av SCB 

(2019a), där medellängden för män mellan 20–29 år var 180,5 cm, och 166,4 

cm för kvinnor. I de senaste studierna enligt SCB (2019b), som gjordes under 

2018, visas medellängden för män mellan 16–24 år vara 180,7 cm och för 

kvinnor 166,2 cm. 

Höjden på arbetsbänkar och skåp kan upplevas hög/låg beroende på hur lång 

personen är. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) skall arbetshöjden för 

handarbete/precisionsarbete, där god synförmåga krävs, vara högre än 

armbågshöjd. Arbetshöjden för arbete som kräver mer rörelse med armarna 
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skall ligga med armbågshöjd och för lägre än armbågshöjd ska arbetet 

omfatta en kraft nedåt (se figur 9).  

 
Figur 9: Lämplig arbetshöjd för kvinnor respektive män (Arbetsmiljöverket (2015), efter 

medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

Vid användning av fast arbetsbord/arbetsbänk i kök är lämplig höjd vid 

stående arbete 900–1000 mm, d.v.s. i nivå med armbågshöjd eller något 

lägre. För sittande arbete vid fast bord/arbetsbänk anpassas höjden utifrån en 

lång person, då en kort person kan använda en höjbar stol med fotstöd för att 

anpassa sig till arbetshöjden (Arbetsmiljöverket 2015). Det finns inte någon 

vidare forskning och studier som gjordes på kroppslängd i kök. 

2.3 Köksergonomi 

Köket är en viktig del av hemmet, där familjemedlemmar vistas dagligen. 

Ergonomiska studier visar att det ställs olika krav på olika arbetsmoment i 

kök som t.ex. arbetshöjder och rymlighet. Därför är det nödvändigt med goda 

arbetsmiljöer i kök, där dessa krav uppfylls (Thiberg 1994). I en analys enligt 

Yearns, Patterson & Bice (2005) beskrivs att utförande av aktiviteter samt 

rörelser under köksarbete, speciellt böjning av kroppen, är viktiga faktorer. 

Faktorerna leder inte endast till skador, utan skapar även svårigheter och 

hinder vid utförande av en viss aktivitet. Av dessa orsaker skall det utformas 

ett genomtänkt kök för att underlätta köksarbetet och därmed öka 

bekvämlighet och även säkerhet.  

2.3.1 Räckhöjd 

Räckhöjd definieras som högsta höjden för att nå och ta ner ett föremål. Det 

skall vara lätt att nå köksredskapen och livsmedel som används dagligen där 



 

11 

 

behov av stol, pall eller liknande ska inte behöva förekomma. Detta varierar 

med kroppslängden, där den mest bekväma räckhöjd ligger mellan 400 mm i 

bänkskåp och upp till 1800 mm i väggskåp. För en funktionshindrad person 

ligger ofta räckhöjden på 1200 mm i väggskåp (Thiberg 1981). En inbyggd 

ugns invändiga botten bör inte vara högre än bänkytan som ligger intill, för 

att inte utföra ansträngning vid användning av ugnen. Den förvaring och de 

tillbehör som brukas mest respektive minst placeras enligt figur 7 för ett 

rationellt och bekvämt kök. 

 
Figur 7: Placering av köksredskap i olika höjder beroende på användning (Tidakök (u.å.), 

efter medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

2.3.2 Lämplig arbetshöjd 

Vilken arbetshöjd som är lämplig beror på vem det är som brukar köket. När 

bänkhöjden bestäms skall den vara bra för så många som möjligt och dåligt 

för så få som möjligt. En person använder sig av olika höjder beroende på 

vilken arbetsmoment personen utför. Ett exempel är vispning i en skål, då det 

är bekvämt med lägre höjd, medan för skärning av bröd är det motsatta 

(Thiberg 1981). I slutet av 1900-talet fanns det rekommendationer och 

standarder för olika höjder i kök. Lämplig höjd på matberedningsarbete för 

personer med längd mellan 155–190 cm ligger mellan 850–1000 mm. För 

diskning bör det vara högre och därmed ligga mellan 900–1050 mm för att 

underlätta arbetet. För funktionshindrade personer är arbetet vanligtvis 

sittande, vilket kräver lägre bänkhöjd som ligger mellan 600 och 800 mm vid 

matberedning och 750–800 mm vid diskning. En höj- och sänkbar rullstol 

underlättar arbetet, men även flyttbar utdragsskiva och plats för ben under 

bänkytan. För att en rullstolsburen skall kunna arbeta i kök, måste det finnas 

fri yta under arbetsbänken. Denna fria ytan bör vara 650 mm i höjd och 800 

mm i bredd (se figur 8). Mellan överskåpen och arbetsbänken skall det därför 
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vara 300 mm i höjd för att nå eventuella köksredskap när det gäller 

funktionshindrade personer (Thiberg 1981).  

 
Figur 8: Det fria måttet under arbetsbänken för en funktionshindrad person (Thiberg 

(1981), efter medgivande av Konsumentverket & A. Thiberg). 

Idag är standardhöjden för arbetsbänken 900 mm och överskåpen skall vara 

500 mm över arbetsbänken, för att skapa god möjlighet för arbete på 

köksbänken (Thiberg 2007). Normalnivå på överskåp är 300 mm djup, men 

eftersom större tallrikar och fat används idag, är inte djupet tillräckligt. 

Därför förekommer djupare överskåp på 350–400 mm, men om detta mått 

överskrids kan det skapa hinder för personer som passerar förbi. Djupet för 

bänkskivan är 600 mm och kan i vissa fall vinna på att ökas med 50–100 mm 

av praktiska skäl. Genom att öka djupet blir det möjligt att placera fler 

föremål stående framme t.ex. vattenkokare, kolsyresifoner och kaffebryggare 

för att vinna förvaringsutrymmet. För att enklare komma åt föremål i 

underskåpen bör inte bänkskivan sticka ut mer än 30 mm från luckan 

(Lundin 2018). 

2.3.3 Tunga kärl  

Att röra sig och använda olika utrustningar på rätt sätt i kök minskar risken 

för skador. Arbetet i kök kan pågå i flera timmar under dagen, stående och 

ibland utan att byta ställning. Kroppen böjs och vrids beroende på vilket 

arbetsmoment som utförs. För att nå ett föremål kan det innebära att det är 

nödvändigt att sträcka på kroppen. Alla dessa rörelser belastar kroppen där 

stående arbete under lång tid leder till påfrestning i leder för fötter och ben, 

hjärta och blodcirkulation. I kök kan det finnas tunga redskap och för dessa 

skall det finnas hjälpmedel att lyfta, men redskapen bör fortfarande placeras 

mellan knä- och axelhöjd om dessa används ofta. Dessutom ska tunga kärl 

bäras nära kroppen för att underlätta lyft. Risken för fall och skador ökar när 

tunga föremål bärs, då det läggs stor last på axlar och rygg. Detta skapar även 

påfrestning i knän, fötter och ben (Arbetsmiljöverket 2018). 
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Gamla stekpannor gjorda av gjutjärn blir lätt varma och fördelar värmen på 

ett jämt och effektivt sätt. Dessa stekpannor är kända för sin hållbarhet och 

effektivitet och är därför tunga, vilket skapar svårighet att arbeta med och 

lyfta (Test.se 2019).  Exempel på material som används i kökskärl, där 

materialen samtidigt underlättar arbete och lyft, är aluminium och stål i 

kombination med keramiska material (Trios 2017). 

2.3.4 Grepp som passar alla   

Köksarbetet innebär hantering av olika skåp, luckor och redskap med 

handtag som används frekvent. Därför är det viktigt att designa och placera 

dem på praktiskt sätt, särskilt för personer med nedsatt funktion. Bygelbeslag 

är en typ av beslag som rymmer hela handen och är den vanligaste som 

användes i slutet av 1900-talet. Ett dåligt beslag för funktionshindrade 

personer är knoppar som bör hållas mellan pek- och långfinger. Grepplister 

och infällda handtag upplevs svårt för de flesta och ansträngande att rengöra. 

Andra typer som också är olämpliga för personer med förslitning i tumled, 

och därmed kräver ansträngning, är vredhandtag. Spakar som används till 

vattenblandare är bra ifall de är långa. De är enklare att hantera i jämförelse 

med kranvred. Vattenblandare under mitten av 1900-talet tillverkades i låg 

höjd, men idag tillverkas och monteras de högre, vilket underlättar diskning 

av stora kastruller (Thiberg 1994). 

Dagens handtag har olika stilar och olika material. Möjligheterna att välja 

hur handtagen skall se ut utifrån material, storlek och stil är många. Idag 

används även touchbeslag för att öppna skåpen genom att trycka på luckan 

(Itsdesign.se u.å.). 

2.4 Tendenser och mode 

Dagens teknologi, dess estetik och funktioner blir synlig även vid utformning 

av kök där den omfattar kökets material angående allt, från inredning till 

olika hushållsapparater. Att äga ett proffskök ökar stolthet och bekvämlighet 

hos boenden, och lockar även andra (Degtyareva 2018). 

Det har oftast varit kvinnan som lagar mat i kök, men idag är det vanligare 

med män. Det leder till bättre fördelning av könsroller i kök i jämförelse med 

innan. Dessutom är det oftast manliga kockar som visas i tv-program både 

förr och idag, vilket kan innebära att matlagning numera accepteras som en 

sorts sysselsättning för män, snarare än behov av mat. 

Det har genom historien oftast varit så att det som är förenat med status 

och position är förbehållet män. Hushållsarbete har alltid varit mera 

osynligt och därför inte varit lika attraktivt för män. Förutom att sociala 

strukturer också motverkat att mannen tar plats i hemmets kök. En annan 

sak är att man kan se en koppling mellan männens deltagande i hemmet, 
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barn och hushåll och att tekniska nya produkter används allt mer. Cyklar 

och sitsar, barnvagnar och hushållsapparater. Proffskök har en diskret 

och dold inredning bakom snygga luckor som inte känns så köksaktiga. 

Till detta kommer lyxvarianter med olika tekniska funktioner som med 

en knapptryckning kan trolla fram en spis eller fläkt etc. (Reinholtz 

2019). 

Den förändringen handlar även om lojalitet och kärlek, då en stor del tänker 

på vikten av att hjälpa sin partner i köket. Utöver det lockar exklusiva 

utrustningar/produkter män till att använda sig av kök (Unosson 2n017). 

2.4.1 Utformning av high-tech kök 

Det som främst kännetecknar high-tech stilen är enkelheten i kök. Köket 

byggs med fristående möbler, bra belysning och halkfritt samt påkostat golv. 

Hyllor, beslag och skåp tillverkas av hållbara material som även är lätta att 

rengöra. Redskap och kärl ska lätt kunna hittas, och bör därför stå i 

välplanerade positioner. Detta gäller exempelvis de mest brukbara redskapen, 

där det anses att de bör hängas eller ställas upp för att det ska vara praktiskt. 

Ett annat kännetecken för stilen är att det finns öppna hyllor där nödvändiga 

redskap placeras (Persson 2017). 

2.5 Svenska kökskrav   

2.5.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverket är den högsta byggmyndigheten i Sverige och utfärdar byggregler 

som alla skall tillämpa. Det var år 1994 då första BBR började gälla och 

innehöll föreskrifter och allmänna råd (Thiberg 1994). Innan den tiden 

användes liknande regler som t.ex. Byggnadsstyrelsens anvisningar till 

byggnadsstadgan (BABS) och Svensk Byggnorm. 

Enligt BBR 94, avsnitt 3.21, skall det finnas utrymme för måltid i närheten 

av köket, alternativt skall köket utformas så att det kan skiljas av och blir 

som ett eget rum om det är en del av vardagsrummet. I köket skall det finnas 

utrymme för en rullstol på 1300 mm vändradie som används av en 

funktionshindrad person, se BBR 94, avsnitt 3:22 (BFS 1993:57). Enligt 

BBR 26 gäller fortfarande nämnda krav ovan, däremot är de tydligare 

redovisade (BFS 2011:6). 

2.5.2 Svensk Standard (SIS) 

Svensk Standard används för projektering av bostäder och för bedömning av 

bostädernas möblerbarhet. Den tar upp inredningsmått på möbler, 

betjäningsareor, inredning och utrustning. Dessutom tar den upp storlek på 

dörröppningar och passageareor. Under 1970-talet användes två olika nivåer, 

normalnivå och miniminivå. Mängden möbler, inredning och utrustning i 
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bostäder varierar beroende på antal personer som bor i lägenheten, men även 

antal rum (Thiberg 1994). För en person som bor i en lägenhet med mindre 

än två rum och kök var den totala längden på arbetsbänkar med spis 2600 

mm. För två personer i två rum och kök var den 3000 mm, tre till fyra 

personer mellan två och tre rum och kök var den 3200 mm och för fem till 

sex personer var den 3600 mm. All dessa mått är exklusive kyl/frys (se figur 

10). Bredden på matbordet ska vara minst 800 mm och ytterligare 800 mm 

på varenda sida av matbordet för att klara standarden. Detta ger ett mått på 

2400 mm för matplatsens totala bredd. Personer med nedsatt funktion 

behöver 1200 mm fri yta mellan bord och vägg samt 800 mm bredd under 

bordet och 500 mm i djupet (Thiberg 1981). 

 
 
Figur 10: Standardmått på arbetsytor i kök för olika stora bostäder (Thiberg (1981), efter 

medgivande av Konsumentverket och A. Thiberg). 
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Ett utdrag ur Svensk Standard SS914221 (SIS 2006) som visas i figur 11 

innehåller tre olika nivåer; normalnivå, sänkt nivå och höjd nivå. Kökets 

storlek beror på antal personer, antal rum i lägenheten, men även ytstorlek 

för lägenheten. För en person som bor i ett rum och kök finns det två olika 

standarder att utforma köket. Den ena har totallängd med spis på 2400 mm 

och den andra 2800 mm. En bostad för två personer har 3000 mm, tre till 

fyra personer 3200 mm alternativt 3000 mm och bostad för fyra eller fler 

personer har en totallängd på 3400 alternativt 3200 mm. Alla dessa mått 

presenteras enligt normalnivå (se figur 11). Matbordet ska vara minst 800 

mm brett och skall ha 800 mm fri yta från respektive sida. Matbord som har 

totalbredd på 3800 mm medger bredare bord och karmstolar. Matutrymme på 

1200 mm från bordet krävs för en funktionshindrad person. 

 
  
Figur 11: Standardmått på arbetsytor i kök för olika stora bostäder (Svensk Standard 

(2006), efter medgivande av SIS). 
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2.5.3 Säkerhet 

Köket är den zonen som innebär stor risk för skador, särskilt för barn och 

kvinnor, då det är fortfarande de som vistas mest i kök. För att minska risker 

för olycksfall är det viktigt att köket planeras på genomtänkt sätt. Pinto et al. 

(2000) rapporterar praktiska rekommendationer för att undvika olycksfall 

som beror på att äldre personer använder köket på ett olämpligt sätt. 

Analysen gjordes utifrån placering av köksmöbler. En hylla i köket får inte 

placeras högre än 1400 mm från färdigt golv. För att göra spisen säkrare skall 

det monteras ett hällskydd på spisen, men även för att förhindra spill från 

varma vätskor och mat. Däremot skall hällskydd vara avtagbar för rengöring. 

En annan rekommendation är att ha automatisk avstängning för spisen, då 

äldre personer ofta glömmer att stänga av den. Heta kärl och kokande vatten 

innebär risk för brännskador. För detta ska det finnas en bänkyta intill spisen 

med hållbart och tåligt material för att placera heta kärl på. Kök med köksö 

innebär risk för brännskador, då förflyttning av heta kärl sker mellan två 

punkter över golv ifall diskhon finns på andra sidan. Att placera diskhon 

bredvid spisen med en beredningsplats emellan är inte endast bekvämt för 

arbete, utan också säkert (Pinto et al. 2000). 

Val av apparater och tillbehör är viktigt i kök. Finns det barn som vistas i 

köket skall det finnas spärr för ugn, fönster samt lådor och skåp som kan 

innehålla farliga redskap. Hällskydd ska även finnas på spisen, för att öka 

säkerheten. Ugnens framsida får inte vara varmare än 60 C°, då det innebär 

brännrisk om ett barn lutar sig mot ugnsluckan. Ett annat krav som skall 

uppfyllas är att eluttagen som finns i köket skall vara jordade och 

petskyddade, vilket innebär att alla apparater har stickproppar som är 

skyddsjordade (Thiberg 1994).  

2.6 God arbetsmiljö  

2.6.1 Gyllene triangel 

Det som benämns kökets “Arbetstriangel” är arbetsytan mellan spis 

(matlagning), vatten (diskho) och kylskåp (matförvaring). Det bör vara kort 

avstånd mellan dessa tre för att erhålla ett effektivt köksarbete. Dessutom är 

det viktigt att två personer kan arbeta samtidigt, t.ex. vid spis respektive 

diskbänk. Invid vattnet skall en beredningsyta finnas. Dessutom ska det 

finnas en yta mellan vatten och spis, för att ställa varma kärl. Dessa 

rekommendationer/regler togs fram genom studier som visar vilka delar det 

är som används mest i köket. Ett exempel på det är att en beredningsyta bör 

finnas mellan spis och vatten, eftersom de flesta rörelser sker mellan vatten 

och spis och inte från kyl till spis (Thiberg 1994). 
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2.6.2 Kökets fria ytor  

Fria ytor kring matplatsen, arbetsplatsen och dörrar är grundläggande delar 

som skall tas hänsyn till vid utformning av kök, för att öka säkerheten, trivsel 

samt framkomlighet. Köket ska vara praktiskt och lätt att komma åt, det skall 

därför inte kännas trångt när en person går förbi en annan som arbetar 

samtidigt (Thiberg 2007).  

Friytan framför ett underskåp för att kunna ta ut något skall vara 900 mm. 

För att kunna ta ut något som är placerad på låg nivå, där böjning krävs skall 

det däremot vara 1100 mm friyta (se figur 12a). Det krävs 1200 mm fri yta 

framför en låg placerad ugn. Det krävs även 1200 mm om en person arbetar 

vid bänken medan en annan passerar förbi. Däremot skall det vara 1400 mm 

om personen vid bänken behöver ta ut ett föremål samtidigt som den andra 

passerar förbi (se figur 12b och 12c). Gäller det två personer som arbetar 

samtidigt i ett parallellt kök skall det fria måttet vara 1200 mm, men måttet 

1400 mm rekommenderas (se figur 12d). 

 
a)                   b)  c)            d) 
Figur 12: Fira mått som krävs framför olika arbetsbänkar (Thiberg (2007), efter 

medgivande av SIS och A. Thiberg). 

Vid passage med städredskap krävs det ett fritt mått på 900 mm (se figur 13). 

För ett bekvämt arbete vid sidan av spisen, ugnen och disklådor krävs ett fritt 

mått i sidled på minst 200 mm, för att inte riskera att slå armbågen i vägg 

eller i högskåp (se figur 14). 
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Det finns stor risk för krock om dörren placeras nära arbetsytan, ett avstånd 

på 200 mm bör finnas vid handtaget om en dörr öppnas utåt (se figur 15). 

Om dörren däremot öppnas inåt bör det finnas fri yta framför diskmaskinen 

på 600 mm och arbetsbänk på 400 mm. Om de byggda underskåpen är 

djupare än 400 mm krävs det också 600 mm fri yta framför skåpen (se figur 

16). Risk för krock kvarstår när en person tar ut ett föremål från underskåp 

eller diskmaskin (Thiberg 2007).  

     
 

Figur 13: Fri mått 

(Thiberg (2007), efter 

medgivande av SIS och 

A. Thiberg). 

Figur 14: Fri mått 

(Thiberg (2007), efter 

medgivande av SIS och 

A. Thiberg). 

Figur 15: Fri mått 

(Thiberg (2007), efter 

medgivande av SIS och 

A. Thiberg). 

Figur 16: Fri mått 

(Thiberg (2007), efter 

medgivande av SIS och 

A. Thiberg). 
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3 Metod och genomförande 

Syftet med examensarbetet är att få djupare förståelse för hur 

köksutformning påverkar människors hälsa och målet är att redovisa för- och 

nackdelar med gamla och nya kök. För att uppnå detta valdes olika 

litteratursökningar som var relevanta för arbetet. Som grund gjordes 

intervjuer med olika aktörer inom olika områden angående kök, för att få 

djupare uppfattning från olika synvinklar inom ämnet. I detta kapitel framgår 

vilka metoder som valdes och varför, men även hur arbetet utfördes. 

3.1 Planering  

Efter att ämnet och inriktningen för examensarbete blev accepterat och 

gruppen blev tilldelad en handledare satte arbetet igång. De viktiga 

momenten som måste vara med prioriterades först. Ett startmöte med 

handledaren hölls för att diskutera upplägg, tider och framtida möten. Efter 

mötet togs ett GANTT-schema fram utifrån storleken på arbetet, med hänsyn 

till den totala tiden, där bl.a. utgångspunkt och sista tidpunkt för avslutning 

av varje delmoment i examensarbetet fanns med. Schemat innehöll även 

framtida handledningsmöten samt ungefär vilka veckor intervjuerna 

planerades ske. Eftersom det var svårt att fastställa exakta datum för 

intervjuerna sattes istället sista tidpunkt när de skulle vara klara. 

3.2 Litteraturstudie  

Arbetet startade med studie av teorier från böcker, vetenskapliga artiklar, 

föreskrifter och standarder, men även från olika hemsidor på internet, för att 

studera de senaste 100 årens köksutformning och exempelvis ta reda på vilka 

lämpliga höjder och mått som är mest praktiska i kök. Utöver det ta reda på 

konsekvenserna av ett dåligt utformat kök och hur risk för skador undviks. 

Studier angående kökets utformning i standarder och byggregler från 

miljonprogrammet fram till idag studerades för att få en uppfattning om hur 

bestämmelser/regler i kök utvecklats och ändrats. Nödvändigt för arbetet var 

studier och forskning som gjordes i kök förr i tiden, för att få djupare 

förståelse av varför kök utvecklades till det som finns idag. Information om 

vad som påverkar ergonomin i kök inhämtades, för att begripa vilka 

konsekvenser ett dåligt utformat kök innebär. Svårigheter att hitta relevanta 

“peer reviewed”-artiklar förelåg i arbetet, men även att försöka hålla sig 

inom ramarna för att arbetet inte skulle vara alltför omfattande. Litteraturen 

användes för att beskriva för- och nackdelar med gamla och nya kök. Detta 

studerades för att skapa en uppfattning om och förståelse för kökets 

utformning, för att sedan beskriva konsekvenser och föreslå hur kök bör 

användas, för att utforma bekväma och funktionella kök.  
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3.3 Intervju 

Examensarbetet grundar sig på undersökningar, forskning och teorier som 

redan finns. Intervjuer är en grund för arbetet, dock inte intervjuer med 

köksbrukare som bestämdes i förväg, då de handlar mer om åsikter från olika 

personer och användes endast som komplement till arbetet. Intervjuer valdes 

för att ta reda på hur kök utformas, vad som beaktas vid utformning och 

bestämning av olika mått i kök samt hur ett dåligt utformat kök påverkar 

människan. Fyra olika intervjudokument med semistrukturerade frågor 

fastställdes för de olika målgrupperna. Dessa intervjuer utfördes parallellt 

med teoriarbetet. Därefter sammanställdes och analyserades informationen 

från de olika medverkande för att besvara och uppnå syfte och mål med 

arbetet. 

3.3.1 Köksdesigner 

En intervju utfördes med Lotta Folin från Ballingslöv AB som jobbar som 

produkt- och marknadskoordinator samt produktutvecklare. Frågorna gällde 

kökets utformning, planering av positionering, arbetsytor och olika 

arbetshöjder, för att dels ta reda på hur kök utvecklas med den teknologi som 

finns idag och dels ta reda på hur dagens kök utformas och vilka risker för 

skador som finns, hur material kan påverka ergonomin samt hur ett kök kan 

utformas för att vara rationellt.  

Intervjun hade tänkt göras med Lottas kollega som fick frågorna i förväg och 

var förberedd för intervjun. Olyckligtvis blev han sjuk på intervjudagen, 

vilket resulterade i att Lotta tog över hans plats. Detta påverkade resultatet 

delvis, då Lotta inte var förberedd. Se intervjufrågorna i bilaga 1.  

3.3.1.1 Mejlintervju 

Mejlfrågor skickades till en projektchef från Växjöbostäder, produktchefen 

Ola Danielsson från Ballingslöv och en platschef/säljare från Vedum, 

eftersom de har goda erfarenheter gällande köksplanering. Anledning till 

varför de skickades till olika företag var för att få noggrant resultat från olika 

synvinklar, men även se hur svaren varierade mellan olika företag. En 

nackdel med mejlfrågor var att följdfrågor inte kunde ställas, men även 

tolkningssvårighet av några frågor. Dock var det en fördel för medverkanden, 

då den intervjuade hade god tid att besvara och fundera på varje fråga för att 

ge ingående svar.  

3.3.2 Köksbrukare  

För att få köksbrukarens åsikter intervjuades fyra utvalda personer, två 

kvinnor och två män, med olika kroppslängd. Åldern på personerna var 
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slumpmässigt val och låg mellan 25 och 38 år. Den ena kvinnan och den ene 

mannen var under medellängden, medan de andra var över medellängden i 

Sverige. Detta val gjordes för att utreda vilka svårigheter både män och 

kvinnor med olika kroppslängd upplever i kök. Därutöver gjordes intervjuer 

med brukare för att få upplysning om hur kök vid utförande av olika 

arbetsmoment användes av olika personer. Se intervjufrågorna i bilaga 2. 

3.3.3 Fysioterapeut   

Intervju gjordes med Sofia Backåberg som är en lektor och fysioterapeut på 

Linnéuniversitetet och som undervisar i ergonomi och förflyttningskunskap. 

Frågorna gällde arbetsrörelse i kök, tunga lyft och vilka hälsokomplikationer 

olika arbetsställningar medför. Frågorna angående ergonomi som ställdes till 

fysioterapeuten reviderades i förväg för att vara öppnare och enklare att 

besvara.  

3.3.4 Föreskrivande led 

En telefon-intervju med arkitekten Agnes Jensen Carlén, som är 

tillgänglighetsarkitekt på Boverket, genomfördes. Frågorna skickades i 

förväg, sedan utfördes intervjun, där frågorna var mer inriktade mot mått och 

standarder i kök, vilket upplevdes som att frågorna behövde ställas till en 

person som arbetar inom SIS. Däremot var några av intervjufrågorna 

relevanta för regler och föreskrifter som anges i BBR. Dessa frågor gav svar 

på t.ex. hur ofta reglerna ändras och varför samt vilka krav det tas hänsyn till 

angående t.ex. kökssäkerhet. För att stämma överens med svaren och öka 

validiteten av arbetet skickades frågorna via mejl även till arkitekten Gunilla 

Fagerström som arbetar på Boverket. Se intervjufrågorna i bilaga 3. 

Eftersom frågorna som ställdes till Jensen Carlén ansågs vara detaljerade, 

fick gruppen inte svar på alla frågor för att klargöra vad som ligger bakom 

standarder, varför de är som de är idag samt hur detaljerade krav 

omarbetades till funktionskrav. Detta ledde till kontakt med SIS för att få 

genomgripande svar. Intervjun kunde inte utföras för att klargöra vad som 

ligger bakom standarder, varför de är som de är idag samt hur detaljerade 

krav omarbetades till funktionskrav. Däremot fick gruppen den omarbetade 

versionen av Svensk Standard som är på remiss. Tolkning och jämförelse på 

olika Svensk Standard från olika år gjordes, för att se vilka ändringar som 

skedde i kök.  

3.4 Bortfall  

Totalt kontaktades 9 ergonomer för att besvara intervjufrågorna som togs 

fram, men endast två var intresserade av att svara. Efter att författarna 

skickade frågorna upplevde ergonomerna att frågorna var svåra att besvara, 
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då de rör endast ergonomi i kök och inte t.ex. i ett kontor. Svårighet med att 

hitta ergonomer som är kunniga inom köksutformning uppkom i detta 

examensarbete. 

Cirka 18 personer som var kunniga inom köksplanering kontaktades, där sju 

av dessa var intresserade av att svara. Dock fick författarna svar från endast 

fyra personer av de som var intresserade. Andra medverkande som 

kontaktades i arbetet, t.ex. IKEA, kunde inte ställa upp för intervju eller 

liknande, då de endast ställer upp för ett begränsat antal studenter varje år 

och denna kvot var full. 
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4 Resultat av examensarbetets undersökningar  

Efter sammanställning av teorier och intervjuer redovisas resultatet av arbetet 

baserat på två utgångspunkter: dels intervjuer som utfördes, dels 

litteraturstudier som användes. 

4.1 Intervju med olika aktörer 

4.1.1  Tillgänglighetsarkitekten Anges Jensen Carlén från Boverket 

Av intervjun som utfördes med Carlén1 framgick att inga stora förändringar 

har skett sedan 1980 gällande utformning av kök. De regler som finns idag 

framställdes utifrån undersökningar från 1944 som gjordes av Hemmens 

forskningsinstitut, nämnde Carlén. När det gäller ändringar i BBR och 

Svensk Standard, svarade Carlén att exemplen på hur ett kök kan utformas 

fanns med fram till år 1993, men sedan plockades de bort från Svensk 

Standard, då detaljerna var styrande och begränsade köksutformningen. Ett 

exempel är att studentlägenheter de senaste åren fått sänkta krav. Oftast 

ändras inte kraven i BBR, det gör de endast vid stora behov. Enligt Carlén 

fungerar köken lika bra för män och kvinnor, där omotiverade krav vid 

bestämning av mått i kök inte skall förekomma. 

I frågan om trånga ytor påstod Carlén att fria golvytan i kök styrs av måttet 

på en rullstol och inte antal personer som arbetar i kök. Finns det en köksö 

med spis i bostaden är det ett krav enligt BBR att ha en vask intill spisen. 

Detta beror på att förflyttning av heta kärl mellan två bänkar ökar risk för 

brännskador, speciellt för barn och husdjur. 

Under miljonprogrammet byggdes kök i färdiga moduler. Att byta ut vitvaror 

var enkelt med dessa moduler, vilket var en fördel. I dagens kök är oftast 

utdragbara lådor vanliga, då brukaren får bättre överblick i vad som finns i 

dem och det är enkelt att ta in och ut föremål, ansåg respondenten. Detta 

kräver inte lika mycket ansträngning, då böjning för att ta in och ut föremål 

som placeras på underskåpen minskas. 

4.1.2 Fysioterapeut och universitetslektor Sofia Backåberg 

Backåberg2 har lång erfarenhet av undervisning i ergonomi och 

förflyttningskunskap kopplat till patientarbete. I frågan om vilka viktiga 

ergonomiska aspekter vid köksutformning det finns påstod Backåberg att 

flexibilitet på olika sätt är en viktig faktor, att ha ett utrymme att röra sig på 

och möjlighet att flytta på olika föremål utan hinder. Flyttbara öar bör finnas 

                                                 
1 Agnes Jensen Carlén, tillgänglighetsarkitekten på Boverket, telefonsamtal den 24 april 

2019. 
2 Sofia Backåberg, fysioterapeut på Linnéuniversitet, intervju den 15 maj 2019. 
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för att utnyttja ytan för en annan sysselsättning vid behov. Även justerbart 

bord som kan användas av olika familjemedlemmar och även som 

serveringsbord bör finnas. Enligt Backåberg3 skall tunga lyft underlättas 

genom att ha automatikskåp som fälls ut och lyfter upp tunga kärl i anpassad 

arbetshöjd. För att inte öka belastningen på armar och axlar tyckte Backåberg 

att personen ska stå nära arbetsbänken, då det är viktigt att arbeta nära 

kroppen istället för att sträcka sig. 

Vad det gäller standardhöjden i kök och hur arbetet skall underlättas för 

kroppen nämnde Backåberg att en kort person ofta arbetar med uppdragna 

axlar, vilket leder till förslitningar, spänningar, värk och huvudvärk. För att 

undvika dessa besvär kan en stabil pall användas, alternativt kan en platta 

monteras över hela köket om personen bor själv. Dessutom ansåg Backåberg 

att en inbyggd platta som fälls ut vid behov kan vara en bra idé. För att 

underlätta arbetet vid högre arbetsbord rekommenderade Backåberg att 

placera en skål i diskhon vid vispning för att få lägre arbetshöjd. För 

bekvämare arbete för en lång person kan en tjock skärbräda på ca 7 cm 

används för att höja arbetsbänken alternativt stå bredbent, tyckte Backåberg. 

Ett misstag som enligt Backåberg förekommer vid köksarbete är att arbeta 

med armbågen ut från kroppen. Ett annat misstag är statiskt stående, där ena 

benet överbelastas. Statiskt stående med ytterlägen i lederna skapar 

belastning i ytterlederna. För att motverka dessa skall små musklerna 

användas genom att förankra fötterna.  

Enligt Backåberg kan golvmaterial påverka ergonomin, eftersom hårt 

material skapar värk i lederna. Personen känner sig stel i kroppen och 

halkrisk kan även förekomma. I frågan om stående arbete vid högre 

respektive lägre bord t.ex. vid skärning av bröd tyckte Backåberg att 

personen skall vara avslappnad, balanserad och fri. Det skapas onödiga 

spänningar och sträckningar som inte är gynnsamma för kroppen på 

olämpliga arbetshöjder. 

4.1.3 Intervju med olika yrkespersoner inom kökstillverkning  

4.1.3.1 Lotta Folin och Ola Danielsson från Ballingslöv  

Folin4 tyckte att Arbetstriangel ska ges högsta prioritet vid utformning av 

kök ur ergonomiskt perspektiv. Vid förekomst av trånga förvarings- och 

golvytor kan djupet på underskåpen utökas, för att få plats för mer förvaring. 

Enligt Ballingslöv kan då underskåpen vara mellan 700 och 800 mm djupa. 

                                                 
3 Sofia Backåberg, fysioterapeut på Linnéuniversitet, intervju den 15 maj 2019. 
4 Lotta Folin, produkt- och marknadskoordinatorn samt produktutvecklaren på Ballingslöv, 

intervju den 16 april 2019. 
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Folin påpekade att i öppna planlösningar är köksön en lösning för att få 

utökad arbetsyta när flera personer arbetar samtidigt. 

Ballingslöv följer kraven från Svensk Standard och BBR, där arbetshöjden är 

900 mm, men idag kan den variera mellan 900 och 950 mm, påstod Folin5 

och Danielsson6. Det som produktchefen Danielsson tar hänsyn till vid 

utformning av kök är arbetshöjder där inbyggd ugn eller mikrovågsugn 

placeras. Dessutom får höjden mellan bänkskivan och bottnen till överskåp 

inte understiga 500 mm, men enligt Danielsson förespråkas det mer än 500 

mm idag. Ballingslöv följer kundens önskemål och behov, om det till 

exempel behövs kortare eller högre arbetsbänk tillämpas det. Enligt Svensk 

Standard är tjockleken på bänkskivan 30 mm, däremot tillverkar Ballingslöv 

tunnare bänkskivor med tjocklek på 20 mm. Orsaken till det var endast 

designmässig, dock blir standardhöjden för arbetsbänken 890 mm istället, sa 

Folin. 

När det gäller utmaningar med köksutformning berättade Folin och 

Danielsson att det är svårt att få plats med många funktioner på en liten yta, 

för att det ska anses vara praktiskt. I frågan om hur Ballingslöv gör för att 

locka män till kök hävdade Folin att teknologin som företaget använder, där 

vitvaror, belysning och eldrift ingår, lockar män till att vistas mer i kök. Män 

attraheras även till att använda kök vid samarbete med kockar. 

Förbättrade lösningar som Ballingslöv arbetar med är låd-skåp för hörn, 

istället för traditionella hörnlösningar. Utöver det arbetar de även med 

förbättringar av tekniska samt mekaniska öppningsfunktioner för lådor, 

luckor och vitvaror. För att lösa luktproblem i öppna planlösningar tyckte 

Ballingslöv att bra ventilationssystem är viktig. Fläkten skall inte sitta för 

långt från spisen, då det blir mindre effektivt. Idag finns bänkfläktar och 

takfläktar som tar bort lukt bättre än de traditionella fläktarna, enligt 

Danielsson. När det gäller ljud kan det vara bra att satsa på vitvaror i köket, 

för en förbättring som ger låg ljudnivå. Exempelvis kan linoleumbänkskivan 

användas istället för stenbänkskivan, då den påstås ha bättre ljuddämpning 

enligt Danielsson. 

Angående för- och nackdelar i både gamla och nya kök förklarade 

Danielsson att fördelen med gamla kök var att ingående delar var mer 

närproducerade än vad de är idag. Tidigare tillverkades komponenter av 

massivträ från svensk skog, men idag tillverkas och importeras några 

köksdelar från andra länder, vilket inte gynnar den svenska industrin. En 

fördel som Folin tog upp var att rostfria diskbänkar är lättare att rengöra och 

är mer hygieniska, jämfört med de material som används idag där 

                                                 
5 Lotta Folin, produkt- och marknadskoordinatorn samt produktutvecklaren på Ballingslöv, 

intervju den 16 april 2019. 
6 Ola Danielsson, produktchefen på Ballingslöv, mejlintervju den 11 april 2019. 
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träbänkskivor är ett exempel. Dessa kräver mer underhåll, eftersom de är 

känsliga för fukt. Enligt Ballingslöv är däremot fördelen med nya kök att det 

finns mycket material och välja på, smartare funktioner, bättre design och 

dessutom kökslådor i form av volym. Målningstekniken är bättre och mer 

hållbar idag, enligt Danielsson7. 

4.1.3.2 Intervju med projektchef från Växjöbostäder 

Projektchefen8 från Växjöbostäder nämnde att BBR:s och Svensk Standards 

krav på utformning av kök vid nyproduktionsprojekt följs. Däremot kan krav 

ses över vid renovering, dock är det fortfarande standarden som gäller. När 

det gäller trånga ytor i kök, utformas bostäder med öppna planlösningar 

enligt Växjöbostäder, för att bostaden skall kännas rymlig samt utöka sociala 

kommunikationen mellan kök och vardagsrum. För att lösa problemet med 

lukt i öppna planlösningar installerar Växjöbostäder separata 

ventilationskanaler från köksfläkten som inte går in i ventilationssystemet. 

Ventilationskanalen från köksfläkten går rakt upp genom taket för att blåsa ut 

matos och dylikt. 

Att få yteffektiva lägenheter och funktionellt kök med alla krav som ställs är 

en utmaning vid köksutformning för Växjöbostäder. Nackdelen med 

nyproducerade kök är att de blir väldigt yteffektiva, d.v.s. de blir mindre i 

storlek och därmed sämre för de boende, dock är det en fördel ur ett 

ekonomiskt perspektiv ansåg Växjöbostäder. En annan nackdel är 

standardmåttet, då om något går sönder, t.ex. luckor, kan måtten inte stämma 

med de nya och därmed blir det svårt att byta ut delen. Enligt Växjöbostäder 

var ett dåligt utformat kök det som inte har tillräckligt med bänkytor och fria 

ytor. Angående material som påverkar ergonomi tyckte Växjöbostäder att ha 

golvklinker som är ett hårt material kan vara ett dåligt val i kök. Vad det 

gäller fysiska besvär nämnde Växjöbostäder att för låg arbetsbänk i kök kan 

leda till ryggbesvär. 

4.1.3.3 Intervju med platschef och säljare från Vedum 

Vedum9 rekommenderade upphöjda mikrovågsugn och ugn, eventuellt 

diskmaskin ur ergonomiskt perspektiv. Vid nyproduktion följer Vedum alltid 

Svensk Standard, men när det gällde renovering kan kunden vara med och 

påverka utformningen. Ett exempel som Vedum nämnde är att kunden 

bestämde hur hög sockeln till arbetsbänken skall vara, då standarden 900 mm 

inte passade alla. 

                                                 
7 Ola Danielsson, produktchefen på Ballingslöv, mejlintervju den 11 april 2019. 
8 Anonym projektchef, Växjöbostäder, mejlintervju den 20 april 2019. 
9 Anonym platschef och kökssäljare, Vedum, mejlintervju den 11 april 2019. 
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Vedum ansåg att i öppna planlösningar är köksön en lösning för att få utökad 

arbetsyta när fler personer arbetar samtidigt. Enligt Vedum var det gamla hus 

och lägenheter som var mest utmanande vid köksrenovering, eftersom dessa 

kunde ha många vinklar, fönster och dörrar som gjorde det mer komplicerat 

vid utformning. I öppna planlösningar är det viktigt att tänka på vitvaror med 

låg decibel samt välplanerat fläktsystem för att lukt inte sprids i 

vardagsrummet, tyckte Vedum10. I frågan om för- och nackdelar i kök, 

svarade Vedum att det är nästan alltid en fördel med nya kök, men 

nyproducerade lägenheter har sämre skafferiförvaring jämfört med kök i 

äldre lägenheter. När det gällde frågan om ergonomi rekommenderade inte 

Vedum sten och laminat som golvmaterial i kök, eftersom både material 

upplevs hårda samt kalla ifall bostaden inte har golvvärme.  

4.1.4 Köksbrukare  

Nedan presenteras en sammanfattning av respondenternas svar på frågorna 

som ställdes.  

4.1.4.1 Över medellängd 

Första respondenten var 38 årig man med längden 185 cm och har ett 

modernt kök från 2006. Lägenheten är 89 kvm och hade en öppen 

planlösning med fyra rum och kök. 

I frågan om vilka svårigheter det fanns i kök tyckte respondenten att det 

jobbigaste köksarbete var diskning, då köksbänken upplevdes för låg och är 

cirka hälften av hans längd. Detta ledde till att respondenten fick rygg- och 

nackbesvär. Vid diskning upplevdes det att överskåp skymde. Vad det gällde 

frågan om önskemål var justerbar arbetsbänk bra att ha och hade minskat 

besvären och gjort arbetet enklare för både respondenten och hans fru som är 

kortare. När olika föremål tas ut från underskåpen ställde respondenten sig på 

knäna, vilket var besvärligt. 

Andra respondenten var en 27 årig kvinna som är 177 cm lång och bor i en 

trea där köket var endast en månad gammalt. 

Diskning kan vara ett jobbigt arbetsmoment om den sker under lång tid, 

tyckte respondenten. Att plocka upp disken från diskmaskinen kändes jobbigt 

för respondenten, då diskmaskinen upplevdes vara på låg nivå. Enligt 

respondenten ligger arbetsbänken på en bra höjdnivå, då allting kändes 

bekvämt. För att göra arbetet bekvämare hade det varit bättre om 

arbetsbänken och diskmaskinen höjdes upp lite. Alla köksredskap placerades 

i överskåpen, där underskåpen inte utnyttjades, för att underlätta arbetet och 

slippa böja sig ner. Köket upplevdes luftigt och hade tillräckligt med 

                                                 
10 Anonym platschef och kökssäljare, Vedum, mejlintervju den 11 april. 
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arbetsytor, där två personer kunde utföra olika arbetsmoment samtidigt utan 

bekymmer. Materialet på golvet var laminat och upplevdes hårt vid 

långvarande arbete och därför hade respondenten tofflor på sig för 

bekvämare arbete.  

4.1.4.2 Under medellängd 

Tredje respondenten var en 25 årig kvinna som är 158 cm lång, bor i en etta 

på 25 kvm och hade äldre kök som byggdes under miljonprogrammet. 

Det som var jobbigast inom köksarbetet var att diska stora kastruller, då 

diskhon var liten. Dessutom var det jobbigt att nå föremål som låg i 

överskåp, särskilt föremål som låg djupt in i skåpet. För att underlätta arbetet 

använde respondenten en pall/stol, men stod även på tårna eller klättrade upp 

på köksbänken. Vid sträckning av kroppen uppkom oftast kramper, sa 

respondenten. En annan ansträngning som förekom i kök var att öppna 

köksfönstret, där handtaget låg på hög nivå. Det bekvämaste köksarbetet var 

matlagning och skärning. Arbetshöjden på arbetsbänken och diskbänken låg 

på bra höjdnivå, dock upplevdes det jobbigt att diska, eftersom diskhon var 

djup och sträckning av armar krävdes. Att ta ut ett föremål placerat på låg 

nivå upplevdes enkelt. Respondenten böjde lite på ryggen för att ta ut enkla 

föremål, däremot ställde respondenten sig på knäna för att ta ut tyngre 

föremål. 

Fria golvytor saknades och det var svårt att arbeta med en annan person. Då 

det upplevdes trångt vid öppning av kylskåp eller ugn var det svårt för en 

annan person att passera förbi. Respondenten var tvungen att gå ut för att en 

annan person skall kunna komma in i köket. Det var dessutom brist på 

arbetsytor, vilket skapade rörelsehinder t.ex. att skärning utfördes på spisen. 

Större kök med fler arbetsytor hade underlättat arbetet. En höj- och sänkbart 

kök är något respondenten önskade. 

Fjärde respondenten var en 25 årig man med längden 165 cm, bor på en etta 

med 25,2 kvm och hade ett modernt kök från 2003–04. 

Matlagning och diskning upplevdes vara de jobbigaste arbetsmomenten, då 

det var brist på arbetsytor. Den enda arbetsytan som respondenten hade i sitt 

kök utnyttjades till att placera diskställ. En svårighet som upplevdes av 

respondenten var att ugnen oftast krävde böjning på ryggen. För att 

underlätta detta gick respondenten ner på huk. En förbättring som hade 

underlättat arbetet var ifall ugnen hade varit placerad på högre nivå. 

Arbetshöjden på bänken i kök passade bra men hade den varit kortare eller 

högre hade den orsakat problem. Köket hade dessutom brist på 

förvaringsutrymme och därför ställde respondenten nödvändiga redskap 

längst ut, medan de som användes mindre längst in alternativt högst upp. 
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Överskåpen upplevdes vara anpassade till personer med 180 cm längd, då det 

upplevdes svårt att placera föremål högst upp, sa respondenten. Tunga kärl 

placerades på lägsta nivå. Ryggvärk kunde uppkomma, då böjning förekom 

oftast. 

4.2 Omarbetade Svensk Standard som ännu inte är officiellt 

publicerad 

Den nya Svensk Standard (SIS 2019) som planeras att komma ut innehåller 

detaljerad information och exempel på hur ett kök kan utformas. Dessa 

exempel är givande och visar utformning på olika bostadsstorlekar med olika 

typer av kök, t.ex. U-kök, parallellt kök och L-kök. Dessutom visar den 

förslag på hur en mikrovågsugn bör placeras och vilka mått en köksö bör ha. 

4.3 Medellängd 

Denna beräkningen gjordes för att dels få en uppfattning om hur 

medellängden för kvinnor var när arbetshöjden på bänken togs fram genom 

studierna från Hemmensforsknings institut, och dels se dagens 

kvinnomedellängd, för att ta reda på om arbetshöjden på bänken fortfarande 

passar idag. Enligt tabell 1 blev medelskillnaden mellan svenska män och 

kvinnor 14 cm under perioden 1952–2018. Denna skillnad subtraherades från 

medellängden för män år 1952 för att få fram kvinnomedellängden för 

samma år. Resultatet blev (175.8 – 14) = 161,8 cm, d.v.s. 

kvinnomedellängden år 1952 beräknades till 161,8 cm.  

 
Tabell 1. Beräkning av ungefärlig kvinnomedellängd år 1952. 
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5 Analys av resultat 

5.1 Dagens regler för köksutformning 

Resultaten visar att dagens krav och regler från Svensk Standard och 

Boverkets byggregler fortfarande bygger på resultaten från Hemmens 

forskningsinstitut. I BBR har det skett en del omskrivningar, men innehållet 

och budskapet är fortfarande detsamma. Däremot förekom ändringar i 

Svensk Standard när det gäller mått. Ett exempel utifrån studierna från 

Hemmens forskningsinstitut är att måttet mellan vask och spis för bostäder 

med mer än 3 rum och kök ligger på 1000 mm. Enligt SIS (2006) sänktes 

måttet till 800 mm istället. Idag pågår en omarbetning i Svensk Standard där 

avståndet mellan vask och spis återgår till det ursprungliga som var 1000 

mm. Dock har den nya Svensk Standard (SIS 2019) inte publicerats ännu 

eftersom den är på remiss. 

Största ändringen utifrån studierna från Hemmens forskningsinstitut jämfört 

med dagens Svensk Standard är kökets arbetsyta i studentlägenheter. Enligt 

forskningen skall måttet på arbetsbänken som visas i figur 17a vara 2600 mm 

där den inkluderar spis, arbetsyta och vask. I SIS (2006) uteslöts helt 

arbetsytorna vid sidan om spisen och vasken. Därefter sänktes måttet på 

spisen från 600 till 400 mm. Detta gjorde att arbetsytan reducerade med 1000 

mm och blev 1600 mm istället, se figur 17b. 

              

                    
               a)                    b)  

Figur 17: Visar förändringen av arbetsytor i studentbostäder, där måttet i a) är från SIS 

1970 (egen skiss 2019) och i b) är från SIS 2006 (egen skiss 2019). 

5.2 Kommentarer på svar från respondenter  

I detta kapitel analyseras svar från olika aktörer som intervjuades enligt 

följande:  

• I de resultat som presenteras i avsnitt 4.1.1 nämns att 

studentlägenheter fick sänkta krav där anledningen var dels för att få 

fler bostäder med lägre hyror, då arean minskas, och dels för att 

minska bostadsbristen. Bland nackdelar med mindre boarea är att 

bostaden blir trång och därmed leder till sämre inomhusmiljö och 

livskvalité för studenterna. 
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• För att få utökad arbetsyta genom köksö behövs större utrymme i 

köket, då köksön tar stor yta. Därför måste en kompensation utföras 

på så sätt att ett av de andra rummen i lägenheten blir mindre, till 

exempel att vardagsrummet minskas, då det är ett rum med mindre 

arbete som inte kräver lika stort utrymme jämfört med kök. Dessutom 

tillbringar familjer mer tid i kök idag än vad de gör i vardagsrum.  

• Ballingslöv tillverkar idag djupa underskåp med volym, för att öka 

förvaringsmöjligheten. Nackdelen med dessa blir att svårigheten med 

att ta in och ut föremål ökar, därför tillverkas utdragbara lådor. 

Dessutom är det klokt att öka djupet på överskåpen, för att det inte 

ska bli djupskillnad mellan över- och underskåp. 

• Ballingslöv påstår att de följer Svensk Standard till 100%, men gör 

inte det vid bänkskivors tjocklek. Standardhöjden är 900 mm men 

genom att använda tunnare bänkskiva blir arbetshöjden på bänken 

890 mm istället. Ballingslöv anser att detta är p.g.a. design. Däremot 

är det inte endast design, utan kan även vara en kostnadsfråga, då mer 

material innebär mer kostnad. Företaget kan även justera höjden 

genom att höja sockeln med 10 mm, för att uppfylla kraven, men 

väljer att inte göra det. Det kan uppfattas som att det inte endast 

handlar om design, då de inte tar upp frågan om att kompensera 

bänkskivans tjocklek med höjden på bänken. 

• Enligt Växjöbostäder är nackdelen med nyproducerade lägenheter att 

de blir väldigt yteffektiva, vilket uppfattas som att lägenheter och kök 

blir mindre i storlek. Under 1980-talet var lägenheter större än vad de 

är idag och därmed minskar ytorna i köket. Idag är det planerat att 

varje föremål har sin yta, utan marginaler. Detta kan bekräftas genom 

att jämföra arean på en etta i SIS 2006 som är 40 kvm med SIS 2019, 

där arean på en etta är 35 kvm istället. Detta innebär begränsad 

inredning i hemmet och därmed mindre bekvämlighet.  

• Växjöbostäder påpekar också att standardmåtten i gamla lägenheter är 

en nackdel, då det blir svårare att byta ut exempelvis luckor. Detta 

eftersom dagens standardmått är något annorlunda. Detta är 

självklart, då det inte förväntas att gamla kök skall ha samma mått 

som de nya. Däremot är standardmått för luckor och skåp i gamla kök 

tillgängliga i marknaden när de exempelvis skall bytas ut. 

• Vedum nämner att skafferiförvaring blir mindre i dagens kök. Detta 

beror på att överskåp som finns över spisen i miljonprogrammets kök 

har tagits bort och ersätts med köksfläktar i nya kök, vilket tar hela 

utrymmet (se figur 18). Eftersom dagens kylskåp enligt SIS 2019 ofta 

är djupare kan detta även vara en anledning till att skafferiförvaring  
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minskades. Dessutom placeras fönster över vasken i några kök, vilket kan 

leda till mindre förvaringsytor. 

 
Figur 18: Överskåp ersätts med köksfläkt i moderna kök (Stonefactory (u.å.), efter 

medgivande av upphovsrättsinnehavaren). 

5.3 Kökets utformning 

En rimlig tolkning av teorin och intervjuer visar att kökets utformning har 

ändrats genom tiden och blivit öppnare idag. Genom att skapa en öppen 

planlösning ökas samvaron och det sociala samspelet mellan kök och 

vardagsrum (Meah 2016). Arbetstriangel som definierades under Hemmens 

forskningsinstitut anses fortfarande vara viktig idag enligt exempelvis 

Ballingslöv, eftersom korta avstånd mellan vask, spis samt kyl och frys 

underlättar arbetet och därmed ökar flexibilitet. 

Enligt teorin kan djupet på bänkskivan som är 600 mm öka med 50 till 100 

mm, däremot påpekade Lotta Folin att Ballingslöv ökar måttet med 100 till 

200 mm. Dock förekommer detta i privata bostäder. Detta beror på att ytan 

används som ställyta ifall det är trångt kök som inte har tillräckligt med 

väggar för skåp. Enligt Svensk Standard är djupet på överskåp 300 mm, men 

dagens överskåp kan öka med 50 till 100 mm p.g.a. eventuella större 

tallrikar. Dock har det inte undersökts om teorin stämmer överens med 

verkligheten. Dessa måttökningar innebär att köket blir smalare, vilket kräver 

att köket behöver utökas i yta. 

5.4 Avvikelser från Svensk Standard i privata kök  

Köksföretag följer Svensk Standard som underlag i flerbostadshus, däremot 

kan avvikelser förekomma vid en specialtillverkning av kök för privata 

bostäder. Detta beror på hur kunden vill utforma sitt kök, och därmed deltar 

mer i köksutformningen utifrån sitt behov och önskemål. En vanligt 
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förekommande avvikelse är att köksö med en spis inte har vask intill spisen, 

där vasken ligger på en separat arbetsbänk, vilket medför risk för 

brännskador då förflyttningar mellan spis och vattenho sker. 

Eftersom svenskars kroppslängd ökar med tiden blir det vanligare att 

specialtillverkade köksbänkar som beställs av Ballingslöv höjs med 20–50 

mm. Standardhöjden på arbetsbänken har inte ändrats sedan 1970-talet och 

gäller fortfarande. När köksbänken höjs till 940 mm, höjs samtidigt 

överskåpen med 40 mm. Detta kan i sin tur skapa svårighet med att nå 

föremål som placeras på överskåpen. Enligt Ballingslöv förespråkas det mer 

än 500 mm avstånd mellan bänkskivans yta och undersidan av överskåpen, 

vilket ökar svårigheten att nå föremål på överskåp ytterligare. På grund av 

detta antas det att standardhöjden inte har ändrats.  

Idag är mikrovågsugnar oftast inbyggda i ett högskåp och överskrider 

arbetsbänkshöjden på 900 mm, vilket är en avvikelse från kraven som ställs i 

Svensk Standard. Att mikrovågsugnens nivå överskrider arbetsbänkshöjden 

förekommer endast i privata kök. Detta kan medföra risk för brännskador och 

kan vara besvärligt för personer med svaga armar. 

5.5 Ergonomi och säkerhet 

Idag finns det breda valmöjligheter av material i kök. Resultaten visar att 

material påverkar människans hälsa. Golv bör inte vara av ett hårt material 

som t.ex. klinker eller sten, där arbete pågår under lång tid. Oftast väljer 

kökstillverkare inte golvmaterial, utan bara rekommenderar att inte använda 

hårda material som kan leda till ryggvärk samt sämre blodcirkulation i 

kroppen vid långvarigt arbete. Material på arbetsytan intill spisen där heta 

kärl ställs bör ha hög värmetålighet, för att risken för brännskador skall 

reduceras (Pinto et al. 2000). 

Förvaring i form av lådor är bättre än förvaring i form av luckor. Lådor ger 

bättre inblick på vilka redskap det finns, men underlättar även arbetet och är 

effektivare för kroppen, eftersom upprepad böjning som orsakar ryggvärk 

inte förekommer. På så sätt skapas ett hälsosammare liv utan ansträngning 

(Yearns, Patterson & Bice 2005). Dessutom underlättar teknologin arbetet, 

där nya köksskåp som används på smidigare sätt förekommer. Figur 19 visar 

exempelvis en hörnkarusell som dras ut, för att lätt kunna placera redskap. 

Detta kräver inte heller lika mycket kroppsansträngning som orsakas av 

traditionella och gamla hörnskåp. Detta gäller särskilt för äldre personer som 

inte är lika starka och rörliga. 
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Figur 19: Utdragbar halvkarusell i hörnskåp (Smarthem (2018), efter medgivande av 

upphovsrättsinnehavaren) 
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6 Diskussion  

I detta kapitel reflekteras över den metod som används i arbetet. Dessutom 

redovisas konsekvenser, förslag och råd från både författare och andra parter. 

Avslutningsvis dras slutsatser samt vidare forskning på arbetet diskuteras.   

6.1 Teori och metod 

Olika köksföretag som intervjuades arbetar med olika lösningar i kök, men 

däremot följer de samma standarder och krav som ställs i Svensk Standard 

och BBR. Eftersom kök kan utformas på olika sätt beroende på vem det är 

som brukar köket, är det svårt att avgöra vilken köksutformning som är mest 

lämplig. Mejlfrågorna som besvarades gav bättre förståelse inom arbetet, 

dock var några svar otydliga, vilket ledde till att ytterligare en kontakt skedde 

för att få tydligare svar. 

Att intervjua köksbrukare var givande för arbetet, eftersom författarna 

därigenom fick information om vilka svårigheter olika personer som 

använder kök upplever. Intervjufrågorna upplevdes upprepande redan under 

första intervjun som därför förbättrades genom att slå ihop några frågor och 

gjorde de konkreta. Dessutom var intervjufrågorna ledande, vilket skapade 

svårigheter för respondenter att besvara några frågor. Eftersom endast fyra 

personer intervjuades kan inte resultatet av köksbrukare representera en hel 

population. Resultatet hade fått högre validitet och reliabilitet om en 

enkätundersökning gjorts. 

Eftersom en del av teorin kunde kopplas ihop med resultaten tyder detta på 

att de överensstämmer. Resultaten förväntades vara mer omfattande, men 

brist på metod gjorde att resultaten saknade en del svar från personal inom 

SIS. Detta berodde på begränsad tid inom en viss fas och även att rätta 

personer inte hittades. 

När det gäller litteraturstudier, fanns det tillräckligt information kring kök. 

Däremot var informationen inte “peer reviewed” d.v.s. granskad. Det tog 

mycket tid att hitta vetenskapliga artiklar om köksutformning. Detta gjorde 

att teoridelen tog lång tid.  

Något som Folin11 tog upp under intervjun med var sophantering samt 

köksmaterial och dess kostnad. Arbetets avgränsning gjorde att val av 

material och dithörande hygienfrågor i köket t.ex. skärbräda av trä eller plast 

inte studerats djupare p.g.a. tidsramarna. 

                                                 
11 Lotta Folin, produkt- och marknadskoordinatorn samt produktutvecklaren på Ballingslöv, 

intervju den 
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6.2 Resultat 

Sammanställning av intervjuer som gjordes med olika köksbrukare innehöll 

olika åsikter. Resultatet gav att tre av fyra var nöjda med arbetsbänkshöjden, 

dock hade de velat ha en justerbar arbetsbänk i höjdled som förbättring på 

kök. 

Krav på arbetsbänkslängden i köket enligt (SIS 2006) i studentlägenheter 

minskades med 1000 mm jämfört med längden i SIS 1970, som var 2600 

mm. Två av respondenterna som bor i varsin etta på cirka 25 kvm upplevde 

att det är ont om arbetsytor och väldigt trångt i köket. Dessa mått kommer 

minskas med 200 mm framöver i den nya standarden som kommer ut 2019, 

vilket leder till svårare arbete i kök och sämre livskvalité.  

6.2.1 Hur Svensk Standard ändrades 

Resultaten visar att standardhöjden på arbetsbänken skulle utökas med 20–30 

mm, då svenskars medellängd ökade med cirka 4–5 cm för båda könen från 

1950-talet fram till idag. Däremot visades det i praktiken att standardhöjden 

för arbetsbänken idag fortfarande är 900 mm och varför detta inte ändrats på 

så lång tid analyserades, men kunde inte förklaras, då det inte var möjligt att 

intervjua någon som arbetar inom Svensk Standard. 

SIS 2019 innehöll detaljerad information och exempel på hur kök kan 

utformas. Dessa kan vara bra hjälp, vilket underlättar utformning av ett kök 

som samtidigt uppfyller alla SIS krav. Däremot kan dessa exempel vara mer 

styrande i framtiden, vilket gör att fler kök i flerbostadshus kommer att se 

likadana ut. Genom ett jämförande av SIS 1970 med SIS 2019, upptäcktes 

det att reglerna återgår delvis till det ursprungliga.  

Vilka regler och krav som gäller i kök samt hur dessa kom fram och 

utvecklades i takt med tiden var lärorikt. Kunskap om hur Svensk Standard 

följs vid köksplanering var givande, men även vilka avvikelser som 

förekommer i privata kök. 

6.2.2 Förslag och råd 

6.2.2.1 Användning av redskap 

Att använda redskap på rätt sätt är viktigt för kroppen, för att undvika risk för 

skador. Tunga kärl bör placeras i underskåp, dock översta delen av 

underskåpet alternativt nedersta delen i överskåpet, för att inte behöva böja 

eller sträcka sig vid lyftning. För att underlätta belastning på kroppen kan det 

vara bra att bära tunga kärl mellan knä- och axelhöjd. Vid arbete på en 

arbetsbänk, skall armarna och axlarna vara vilade och samtidigt är det bra att 

använda främre delen av arbetsbänken, för att arbetet skall utföras så nära 
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kroppen som möjligt och för att undvika smärtor i axlarna genom att inte 

sträcka på armarna. Det är positivt med alla rörelser i kök t.ex. plocka upp 

disken. Däremot orsakar arbete med samma ställning i längre period olika 

hälsoproblem. Det är viktigt att vara avslappnad och balanserad, för att 

undvika dessa skador.  

6.2.2.2 Justerbar arbetsbänk 

Justerbar arbetsbänk är något som fler föredrar att ha i kök, dock är det en 

kostnadsfråga. Däremot som fysioterapeut Backåberg nämnde kan ett 

fristående bord vara justerbart, vilket inte är lika påkostat. För att förenkla 

arbetet på en fast arbetsbänk finns det olika sätt att utgå ifrån vid utförande 

av olika arbetsmoment. Ett exempel är att skålen kan placeras i diskhon vid 

vispning, för att få lägre arbetshöjd. Vad det gäller golvmaterial som 

påverkar ergonomin, är mjukare golvmaterial ett klokt val att ha i kök, då 

den minskar risken för ryggbesvär.  
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7 Slutsatser 

Detta examensarbete har inte löst ett problem, utan djupare förståelse kring 

utformning av kök samt hur kök utvecklades de senaste 100 åren har 

erhållits. En inblick i vilka effekter och konsekvenser ett dåligt kök ger samt 

vilka för- och nackdelar gamla och nya kök för med sig har även begripits. 

Detta genom att olika aktörer som intervjuades besvarade frågan angående 

för- och nackdelar i kök.  

Arbetets slutsats är att kökets arbetsytor i Svensk Standard 2019 återgår 

delvis till de tidigare måtten som förekom under 1970-talet. Detta innebär att 

exemplen på hur ett kök kan utformas som tidigare togs bort men som 

återkommer i Svensk Standard (SIS 2019) kan bli styrande framöver. Det 

leder till att köksutformningen upprepas vid nyproducerade lägenheter, då 

många föredrar att använda exemplen från Svensk Standard (SIS 2019) och 

därmed resulterar i liknande kök. Därutöver bör arbetsbänken höjas med 20–

30 mm, då svenskars medellängd enligt Statistiska centralbyrån ökat med 

cirka 4–5 cm för båda könen sedan 1950-talet. 

Med hjälp av den teorimängd som samlades in, kan examensarbetet vara bra 

att använda vid liknande forskning. Som vidare forskning gällande 

bänkskivornas tjocklek kunde det tas reda på hur priset varierar mellan 

bänkskivor som tillverkades i 20 jämfört med 30 mm. På så sätt bekräftas vår 

kritik till att tjockleken tillverkades utifrån kostnader, och inte design. 

Resultatet visade att arbetsbänken kommer att öka i storlek, samtidigt blir 

lägenheter mer yteffektiva. Vilka effekter detta ger på konsumenten och hur 

problemet skall lösas kan undersökas i ett annat examensarbete.
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