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Sammanfattning 
Som ett sista moment i Innovations och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet 
ingår att göra ett examensarbete på 15 eller 20 poäng, i detta fall 15poäng. Detta arbete har 
gjorts med Designstudio Värmland som uppdragsgivare, handledning har letts av Tomas 
Edman och David Lindeby från studion samt Lennart Wihk, universitetsadjunkt vid Karlstads 
universitet. Vi som gjort detta arbete är Sakarias Janowicz och Andreas Lantz. Projektet 
grundar sig i möjligheten att få utforma sitt egna projekt, en möjlighet som gavs hos 
Designstudio Värmland. Uppdraget blev till en början att titta på sambandet ”förpackning - 
trend - kund” och hitta nya spännande lösningar som integrerade livsmedelsförpackningen 
med det högaktuella och växande intresset kring heminredning. Frågeställningen kom 
sedermera att förändras tidigt i researchstadiet och vändes mot ett område som kändes mer 
påtagligt och hanterbart. 
 
Detta projekt handlar om ergonomiska nackdelar i köksmiljön med avseende på förvaring av 
förpackningar och livsmedel i skåp. Oavsett om köksanvändaren är ung, gammal, 
handikappad eller bara lat så finns det tillfällen då onödigt ansträngande moment utförs i 
köket. Vissa människor behöver pall för att nå högre upp, vissa har onda knän som sätter 
hinder när lågt förvarade föremål ska användas och de som inte har fysiska hinder har med all 
sannolikhet irriterat sig över dessa moment också. 
 
Vägen från start till färdiga koncept har varit krokig och inte alls självklar i många lägen. 
Utelämnat stöd från uppdragsgivaren har gett oss djupare insikt och mycket stora färdigheter i 
att driva ett projekt framåt på egen hand. Arbetet har resulterat i två konceptlösningar och ett 
tredje koncept i form av en framtidsvision efter att det genomförts enligt designprocessen som 
tillåter mycket valfrihet och vilda idéer. För att kartlägga de vanligaste ergonomiska 
problemen fortgick observationer, intervjuer och studiebesök hos kökstillverkare och utifrån 
detta material har koncepten utvecklats som lösningar på dessa problem.  
 
Koncept nummer ett är en lösning som lämpar sig för både högskåp och överskåp och är döpt 
till ”Flip-Out” efter sin funktion. Det är en utdragslåda avsedd för de högt belägna utrymmena 
och finessen är att lådan dras ut som en traditionell låda och sedan vinklas ner 90 grader så att 
lådans innehåll blir 100 % överskådligt och mer lättåtkomligt. Denna lösning finns i två 
varianter, en för valfri förvaring och en för kryddor. 
 
Koncept nummer två är döpt till ”Revolve” och är gjord för högskåp. Principen är som 
namnet antyder att något snurrar runt en axel, allt som förvaras i skåpet går att snurra fram. 
Det innebär att detta koncept helt och hållet eliminerar de problem som begreppen längst in, 
högst upp och lägst ner innebär. Revolve möjliggör även stora förvaringsutrymmen i kök med 
högt till tak då hyllsystemet i teorin går att göra hur högt som helst. 
 
Koncept nummer tre är en framtidsvision heter ”Eyetrack-helper” och bygger på tekniken 
Eyetracking. Här hjälper ett datorsystem användaren att komma åt sina varor genom att man 
tittar på en datorskärm för att få varan framtagen. 
 
Projektet avslutades med presentation på Karlstads universitet i slutet av maj där även en 
utställning ägde rum. 



  

Abstract 
As the final phase of the Innovation & Design engineer program at Karlstad University the 
students are included to do a degree project spanning 15 or 20 points, in this case 15p. This 
report has been done by Andreas Lantz and Sakarias Janowicz, with Designstudio Värmland 
as mandator, guidance by Tomas's Edman and David Lindeby from the studio and Lennart 
Wihk, university subject teacher at Karlstad University. The project is based on the possibility 
to formulate your own individual project, a possibility that was given by Designstudio 
Värmland. The assignment was originally to look at the relationship ”packaging - trend - 
customer” to find new exciting solutions that integrates food packaging with the current and 
growing interest in home furnishings. 
 
In the early state of research the question at issue faced big setbacks and was reformed 
towards an area that felt more apparent and manageable. This project deal with the ergonomic 
disadvantages in the kitchen environment, with respect to storing of packages and products in 
high cabinets and top shelves. No matter if the kitchen user is young, old, disabled or only 
lazy, there´s moments when unnecessary labor is carried out. Certain people may need a chair 
in order to reach higher, others have aching knees that pose difficulties when low kept objects 
are to be used and those who doesn´t have these physical limitations, probably irritate 
themselves over these aspects too. The road from initial to completed concept has been 
distorted and not at all obvious in many situations. The fact that the aid from our mandator 
abruptly was cut off, have given us a deeper understanding and skills in running a project on 
our own. Our work has resulted in two concept solutions and a third concept in the form of a 
futuristic vision that have been implemented according to the design process, which permits a 
lot of freedom and wild ideas. In order to map the most common ergonomic problems, we 
carried out observations, interviews and study visits at kitchen producers and on the basis of 
this material the concepts has been developed as solutions to these problems.  
 
The first concept is a solution that is suited for both pantry and high placed shelves and is 
called ”Flip-Out” based on its function. It´s an extractable drawer suitable for storage located 
above eye-level and its finesse are that the drawers can be extracted as traditional drawers and 
then slanted down 90 degrees so that the contents become 100% visible and easier to reach. 
This solution comes in two models, one for optional storing and one for spices. 
 
The second concept is called” Revolve” and is designed for pantry only. The principle is as 
the name implies, that the drawers spin around an arbor, whatever is kept in the cabinet can be 
spun to your desired height.  By doing this it entirely eliminate the problems with reaching 
products stored too high or too low. Another possibility with Revolve is a larger storage space 
in a smaller area if you have large headroom. In theory the shelve system can be made 
endlessly high without a loss of ability to reach. 
 
The third concept is a future vision called” Eyetrack-helper” and is based on the technology of 
Eyetracking. Just by looking at a computer screen you will be able to pick your product and 
the system brings it to you. 
 
The project was completed with a presentation and an exhibition at Karlstads University in 
the end of May. 
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Efter inledande sammanfattning och projektbeskrivning är denna rapport uppdelad i tre 
huvudsakliga delar: Teori, Genomförande och Resultat. I teoridelen beskrivs begrepp och 
metoder som använts i projektets gång. Här klargörs t.ex. vad begreppet ergonomi innebär 
och hur ett antal kreativitetsmetoder genomförs. Under genomförande klargörs hur vi använt 
oss av designprocessens olika verktyg och under resultat visas summan av det hela. 
 

• Vill du få reda på hur projektet genomförts, gå till sidorna 12-17 
•  För att se slutprodukten d.v.s. våra koncept gå till sidorna 21-25 
• Vill du läsa om våra egna tankar och erfarenheter från projektet gå direkt till 

utvärderingen och slutsatsen på sidorna 26-28
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1. Inledning 
Innovations- och designingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet avslutas med ett 
examensarbete på 15/20p, i detta specifika fall på 15p i samarbete med Designstudio 
Värmland. Projektet genomfördes i deras lokaler och vi som jobbat ihop är Sakarias Janowicz 
och Andreas Lantz. Uppdragsgivare var Tomas Edman och David Lindeby på Designstudio 
Värmland, handledare var Lennart Wihk, universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. 
Tidsplanen sträckte sig från V.5 till V. 23 då utställning och redovisning ägde rum.  

1.1 Bakgrund 
Projektdeltagarna har ett starkt intresse för design och inredning och examensarbetet ger 
tillfälle att göra något eget. Detta resulterade i ett samarbete med Designstudio Värmland, där 
möjlighet ges att utforma egna projekt/examensarbeten. 

1.2 Problemformulering 
Att förvara livsmedel och förbrukningsvaror i köket innebär många skåp och lådor där många 
av förvaringsställena befinner sig på obekväm höjd som till följd tvingar konsumenten att 
sätta sig på huk eller ställa sig på stol för att komma åt. Dessa två problem är grunden i 
fortsatt arbete. För gravt rörelsehindrade kommer även eventuella framtidslösningar att 
utforskas. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga de största problemen i dagens köksmiljö och ta 
fram lösningar/koncept som löser dessa, få insikt i hur designers och produktutvecklare jobbar 
ute i arbetslivet, samt att sammanfatta tre års utbildning som Innovations- och designingenjör. 

1.4 Mål 
Målet med projektet är att ta fram koncept/lösningar som ska hjälpa människan att anpassa 
inredningen efter sina egna behov. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till köksmiljöns skåp där livsmedel/förpackningar förvaras. 
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2 Metod 
Detta examensarbete har bedrivits i enlighet med designprocessen. I stort sett alla projekt som 
bedrivits under de 3 år som Innovations- och designingenjörsprogrammet har använt sig av 
denna modell. En mer utförlig förklaring av denna modell finns beskriven i Vilda idéer och 
djuplodande analys, Om designmetodikens grunder (2001) av Jan Lindqvist. För ytterligare 
information runt designprocessen, läs Design i fokus (2003) av Kenneth Österlin. Den senare 
ger även en utförlig beskrivning av värdet att sätta brukaren i centrum och exempel på 
metoder för att utföra detta på ett optimalt sätt. 

2.1 Brief 
En brief är en inledande arbetsförklaring, ett dokument som förklarar vart 
projektet/examensarbetet är för tillfället och vart det är på väg. Briefen ska vara kort och 
enkel så att alla inblandade kan förstå. Briefen ska innehålla projektets bakgrund, uppdraget, 
hur gruppen har för avseende att utföra projektet/examensarbetet, eventuella projektmöten och 
till sist eventuella avgränsningar.  

2.2 Planering 
Att genomföra ett projekt om att hålla sig till en tidsplan där många olika moment ska 
genomföras. Att göra en planering i början av ett projekt är viktigt för att skapa överblick över 
arbetet, se vilka resurser som behövs, få förståelse för uppgiften samt få en överblick av hur 
mycket tid som kan läggas på varje delmoment. Detta gjordes efter den designprocess som 
lärts in under 3 års projektdeltagande. 
 
GANTT-Schema 
Under planeringsfasen kan ett antal olika scheman skrivas som underlättar projektgången 
varav GANTT-schema är det som ger bäst överblick över projektets tänkta tidsgränser och 
den verkliga arbetstakten. Denna planering är en typ av schema som löper längs en tidsaxel, 
längs denna axel skrivs alla delmoment ut så dess tidsåtgång syns. På så vis får 
projektgruppen en klar bild över hela projektgången, alla ingående moment samt hur det 
verkliga arbetet ligger till jämfört med planerade tempot. (Eklund, 2002: passim) 

2.3 Research 
I denna fas hämtas all information som ligger till grund för examensarbetet, ju grundligare 
research desto bättre brukar resultatet bli. Researchmetoderna som använts i detta 
examensarbete följer nedan. 
 
2.3.1 Undersökning av marknaden 
Det kan vara en bra idé att undersöka vilka lösningar som redan finns på marknaden och vilka 
trender som gäller för tillfället, dels för att slippa ”uppfinna hjulet igen” och dels för att 
utveckla en lösning som har ett värde på marknaden. 
 
2.3.2 Möten med tillverkare/experter 
Eftersom som man sällan sitter inne med expertkunskaper om de olika delarna i projektet så är 
de viktigt att träffa möten med personer som jobbar i branschen och experter som sitter på 
spetskompetens. I detta projekt träffades möten med kökstillverkare, designers och 
ergonomer. 
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2.3.3 Litteratur 
I de flesta fall finns det mycket information i kurslitteratur och annan litteratur, som gruppen 
kan ha stor användning för. Detta användes i stor utsträckning för att få fördjupade kunskaper 
om ergonomi. 
 
2.3.4 Observationer/Intervjuer 
I en del fall kan det vara smart att gå ut och göra observationer i den/de miljöer som projektet 
kommer att röra sig i. Detta görs för att få en ökad förståelse för hur användaren tänker och 
använder miljön, och kan även ge upphov till vissa idéer som kan vara till nytta längre fram i 
projektet. 

2.4 Kreativitetsmetoder 
Idégenereringsfasen är en viktig fas i designprocessen, det är här alla galna förslag som till 
slut, förhoppningsvis, med hjälp av den logiska delen av hjärnan, utvecklas till ett realiserbart 
koncept. Det finns 4 olika faser som varje projekt går igenom när idéerna ska skapas; 

• Förberedelse – man formulerar uppgiften, samlar bakgrundsinformation och 
inspiration. 

• Inkubation – tankarna mognar, ofta i det undermedvetna. 
• Insikt – aha-upplevelsen infinner sig, man ser oftast den enkla självklara lösningen. 
• Verifiering – idén dokumenteras.( Kenneth Österlin (2003) Design i fokus, för 

produktutveckling: sid 44) 
Vad har vi då för verktyg att ta fram dessa ”galna” förslag? Vi har flera ”redskap” till vårt 
förfogande och här följer en presentation av dessa. 
 
2.4.1 Random Input 
Random Input, eller slumpordstekniken, är en effektiv metod för divergent tänkande som är 
väldigt enkel att använda. Enligt upphovsmakaren Edward de Bono är det den enklaste 
tekniken av alla kreativitetstekniker. 
Slumpmässiga händelser ger oss möjligheten att bryta mönstret, att tänka i nya banor. 
Associationen av ett ord som tillämpas i ett nytt sammanhang ger nya 
ihopkopplingsmöjligheter som väldigt ofta, dock inte alltid, leder till oväntade insikter. Vid en 
första titt så kommer förslaget verka helt vansinnigt, men tack vare att vår hjärna är logiskt 
uppbyggd, kommer en fruktbar lösning snart att avslöja sig. 
Tekniken kan gå till så här: 
 

• Samla en skål full med skrivna små lappar, eller klipp ut dom direkt från en tidning. 
Blunda och ta upp en lapp med ett ord. 

• Slå upp ett lexikon eller en ordlista på slumpmässigt vald sida och välj det första 
substantivet. 

• Gör en egen lista med 60 ord. Titta på din klocka och se efter vilken sekund det är. 
Använd detta nummer för att välja ditt ord. 
 

Det är viktigt att du använder det första ordet som du hittat. Det är också viktigt att du inte 
diskvalificerar den första tanken som kommer upp. Sitter du för länge kommer hjärnan att 
börja tänka logiskt. När ett ord är valt, lista ordets attribut och associationer. Tillämpa dessa 
för att se om de har någon relevans gentemot ditt problem. Eftersom hjärnan är ett 
självorganiserande system, kommer de flesta ord resultera i ett par olika förslag. De kan 
verka galna i början, men i slutändan kommer de kasta nytt ljus på problemet och nya 
lösningar kommer att visa sig. Följ de tankar som det slumpmässiga ordet har givit dig, bry 
dig inte om det är logiskt eller inte, det kommer senare. (Per Kristensson, universitetslektor, 
Centrum för tjänsteforskning, TMT204 Designteori Kreativitetsövningar (29-08-05 – 31-10-05)) 
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2.4.2 Get Crazy 
Get Crazy är en teknik som enkelt kan utföras ensam. Den passar dessutom väl som 
uppvärmning av divergent tänkande inför en gruppövning eller liknande. 
Denna teknik går till så här: 
 

• Utgå från ett tydligt definierat problem 
• Försök att lista de dummaste, konstigaste och galnaste sätten att lösa det problem du 

står inför. Håll på i ca 15 minuter med denna aktivitet 
• Gå tillbaka till ditt normala jag. Börja tänka logiskt! 
• Studera var och en av idéerna som kommit fram under den galna fasen av metoden. 

Möjligtvis kan det komma några realiserbara lösningar från dessa galna förslag. 
• Utvärdera. 

 
Fördelen med Get Crazy är att det tillåter oss att tänka dumt och ologiskt för att sedan med 
hjälp av logiken göra det galna mer fruktbart. Har man bara lyckats vara tillräckligt knasig 
brukar det inte vara så svårt att hitta realiserbara lösningar med de tokiga idéerna som 
utgångspunkt. (Per Kristensson, universitetslektor, Centrum för tjänsteforskning, TMT204 Designteori 
Kreativitetsövningar (29-08-05 – 31-10-05)) 
 
2.4.3 Semantisk Intuition 
Denna metod utvecklades i mitten av 70-talet. Tekniken går ut på att man ska försöka sätta 
ihop ord och meningar som sedan snabbt ska tolkas via den fria associationen till något som 
kan lösa ens problem. Tidsbegränsningen är satt till ungefär 25-30 minuter, och den kan 
göras både individuellt och i grupp. 
 
Genomförande: 
 

• Deltagarna ska börja med att tillverka några listor med ord som är relaterade till deras 
problem. Detta kan göras gemensamt. Listorna konstrueras utefter de kärnbegrepp 
som finns med i problemet. T. ex. involverar ofta problemet människor, vad 
människor gör kan vara en utgångspunkt för en lista 

• När idésession sedan börjar väljer en deltagare en kombination av de två (eller flera) 
orden. Varje deltagare skriver ner den första tolkningen som dyker upp i huvudet på 
en post-it-lapp. 

• Gå igenom alla lappar och leta efter nya idéer. När nya idéer inte längre kommer upp 
kan sessionen avslutas och man kan påbörja utvärderingen. 
 

En annan variant som kan användas är att låta varje individ göra listorna och sedan får 
gruppen använda dom (det blir ett större överraskningsmoment och underlättar därför fria 
associationer). Fördelen med den här tekniken är att den genererar väldigt många perspektiv 
på det problem som föreligger. En annan fördel med metoden är att den utgår från relaterade 
stimuli vilket gör att relevansen har en tendens att bli högre för de genererade lösningarna. 
(Per Kristensson, universitetslektor, Centrum för tjänsteforskning, TMT204 Designteori Kreativitetsövningar 
(29-08-05 – 31-10-05)) 
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2.4.4 Turn Around 
Den svenska översättningen blir ”Vänd dig om!”. Tekniken skapades under 80-talet av en 
amerikansk kreativitetskonsult vid namn N Mihalko. Han skapade tekniken efter att ha gjort 
noteringen att väldigt många framgångsrika innovationer egentligen var resultatet av att någon 
på ett framgångsrikt sätt lyckats identifiera en mängd antaganden som alla vi andra tagit 
alldeles för givet. När väl någon ifrågasatt de dolda antagandena så var det lättare att komma 
på idén ifråga. 
Genomförande: 
 

• Lista alla antaganden som finns gällande problemet i fråga. Börja med att lista de mest 
tydliga och sedan de mindre uppenbara. Beträffande de uppenbara kommer det att bli 
allt svårare att upptäcka sådana ju längre man håller på. 

• Reversera alla antaganden. 
• Använd varje reverserat antagande för att komma på en idé. 
• Evaluera. 

 
Den här tekniken är utmärkt eftersom ett problem vid problemlösning och kreativitet ofta är 
de dolda antaganden vi bär med oss. Vår hjärnas självorganiserande sätt att fungera gör att 
endast det mest uppenbara är synligt för oss. Saker som vi gjort till rutiner är svåra att 
överhuvudtaget uppmärksamma. En nyckel i tekniken är att lista många av de antaganden 
som vi har och sedan vända på dom. Nya och spännande lösningar kommer nästan med 
säkerhet komma upp till ytan! (Per Kristensson, universitetslektor, Centrum för tjänsteforskning, TMT204 
Designteori Kreativitetsövningar (29-08-05 – 31-10-05)) 
 
2.4.5 As Easy As 536 
Denna teknik är en s.k. brainwriting-teknik. Det betyder att den strävar efter att reducera de 
ofta förekommande negativa effekterna som vanlig brainstorming har ibland. Tekniken syftar 
till att underlätta kombinationer av olika människors kunskaper samt att involvera alla i 
varandras idégenerering. 
Genomförande: 
 

• Varje grupp ska innehålla fem personer. Alla deltagare ska ha full kännedom om det 
tydliga problemet som föreligger. 

• Varje deltagare får ett nummer 
• Varje deltagare får i uppgift att under sex minuter skriva ner tre nya och nyttiga idéer 

till hur man ska lösa problemet. 
• Efter sex minuter skickar person 1 sina idéer till person 2, som i sin tur skickar vidare 

sina idéer till person 3 o.s.v. 
• Varje person har nu fått tre nya idéer och deras uppgift är nu att, på något sätt, 

förbättra dessa idéer. Om detta inte kan genomföras, ska en ny idé genereras. 
• Fortsätta processen tills idéerna når sin ursprungliga ägare. 
• Varje deltagare läser upp sin idé och hur den förbättrats. 
• Evaluera. 

 
Den stora fördelen med den här metoden är att olika personer tvingas bearbeta andra 
personers idéer. Ett problem som man ofta ser i brainstorming är att personer ofta endast 
engagerar sig i sina egna idéer och försöker förgylla dom. En anledning till detta fenomen kan 
vara att personerna inte har tillräckligt med kognitiva resurser att faktiskt lyssna till andra. För 
att metoden ska utnyttjas optimalt, så ska det vara fem deltagare som kommer på tre idéer på 
fem minuter, därav namnet As Easy As 536! (Per Kristensson, universitetslektor, Centrum för 
tjänsteforskning, TMT204 Designteori Kreativitetsövningar (29-08-05 – 31-10-05)) 
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2.4.6 Slipwriting 
Slipwriting kan bäst beskrivas som en förädlad form av brainstorming. Den går till så här: 
 

• Arbeta ensam i cirka fem minuter och skriv ner alla dina idéer på små papperslappar 
så att endast du kan identifiera dom. 

• Sätt er i en grupp och samla ihop alla papperslappar och försök att kombinera de olika 
idéerna med varandra. 

• Utvärdera idéerna med hjälp av givna kreativitetskriterier. 
 

Här måste man vara försiktig och inte glömma bort grundprinciperna för brainstorming, som 
följer nedan: 
 

• Formulera problemet tydligt. 
• Kritik är inte tillåtet. 
• Alla typer av idéer, även de mest tokiga, välkomnas. 
• Kombinera gärna ihop flera idéer till en stor idé. (Per Kristensson, universitetslektor, 

Centrum för tjänsteforskning, TMT204 Designteori Kreativitetsövningar (29-08-05 – 31-10-05)) 
 
2.4.7 Scenariometoden 
När problem, frågeställningar, målgrupp och koncept ska visas på ett överskådligt sätt är 
scenariometoden ett utmärkt verktyg. Denna metod kan användas dels för att göra en 
projektgrupp enig om problemformulering och avgränsningar och dels för att visa fördelar 
med en produkt för en åskådare eller kund. Scenariometoden bygger på en påhittad men dock 
verklighetstrogen serie av händelser för ett begränsat tidsförlopp och syssla. Denna serie 
gestaltas i form av texter eller en seriestripp som visar hur det kan gå till vid användandet av 
en viss produkt och vilka problem som kan stötas på. På så sätt klargörs problemområden och 
lösningarnas fördelar på ett högst visuellt och påtagligt sätt som alla kan ta till sig. (Lennart 
Wihk, universitetsadjunkt, materialvetenskap: TMT203 Designverktyg(07-06-05 - 07-08-26)) 
 

2.5 Konceptval 
När man samlat på sig tillräckligt mycket information och står inför ett antal olika koncept är 
det dags att bestämma sig för vilket gruppen ska satsa på. Det kan göras på 4 olika sätt: 
 

1. En sakkunnig person med stort inflytande inom ämnet tar beslutet.  
2. Beslut genom majoritet. 
3. Slumpmässigt beslut, ofta förekommande när man har ett antal koncept som alla 

uppfattas som lika bra och det egentligen inte spelar någon roll vilket koncept som 
förs vidare.  

4. Konsensus. Beslut tas efter grundliga diskussioner. Alla måste vara överens om 
beslutet. Detta är den mest tidskrävande metoden, men också den som ger bäst 
resultat. (Eklund, 1996: passim) 

 

2.6 Konceptutveckling 
När konceptvalet är genomfört, så är det dags att förfina konceptet, att utveckla det. I denna 
fas använder man sig av skisser, modellbygge, 3D-modellering etc. I slutet av denna fas ska 
konceptet vara klart och vara redo för redovisning. 
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2.7 Presentation/redovisning 
När konceptet/koncepten är färdigutvecklade är det dags att presentera dom. Det finns många 
tekniker och hjälpmedel att använda för att förmedla resultatet och det är upp till 
projektdeltagarna att använda de tekniker/hjälpmedel som känns bäst för gruppen. Det kan 
vara smart att använda bilder och/eller filmsekvenser, detta brukar vara lättare att förstå. 
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3. Genomförande 
Gruppen valde att börja examensarbetet väldigt öppet för att sedan fokusera det till en 
överskådlig problemformulering. Först gjordes en brief, väldigt olåst och med uppgift att göra 
en research för att hitta ett konkret problemområde. Ett mässbesök ingick i researchen. Sedan 
skrevs en ny brief med ett betydligt smalare problemområde och en ny research startades. Då 
för att ta reda på relevanta uppgifter och bakgrundsinformation till det avsmalnade problemet. 
En mailbaserad intervju skickades ut till ett 20 tal personer för att sedan sammanställas för att 
se likheter och samband i svaren. Gruppen filmade och dokumenterade även ett antal 
människor i deras kök under tiden dem lagade mat eller vistades i köket för att studera vilka 
rörelser som förekom och vilka moment som kan uppfattas som negativa av användaren. 
Denna research och dess underlag var byggstenar i det fortsatta arbetet med idégenerering. 

3.1 Definition 
Att definiera det problem som ett examensarbete ska utgå ifrån är oftast svårt, men mycket 
viktigt. En tydlig formulerad problembild kan spara deltagarna mycket tid och bekymmer. 
Som i många andra projekt, tog det längre tid än vad som planlagts att hitta kärnan i projektet. 
Briefen, som per definition är ett levande dokument, ändrades allt eftersom arbetet ändrade 
inriktning. Från att från början ha handlat om inredning kontra förpackning, och en eventuell 
koppling dom emellan, ändrades fokuseringen mot de ergonomiska svårigheterna i dagens 
kök. 

3.2 Planering 
Efter möten med DSV, för att försöka få klarhet i vad examensarbetet skulle handla om, 
gjordes skissartad planering med de viktigaste milstolparna och researchen började planeras 
lite mer detaljerat. För att få en bättre överblick över hur examensarbetet skulle genomföras, 
så utvecklades ett GANTT-schema som skrevs direkt i Excel. 
 
GANTT-schema 
GANTT-schemat delades upp i två aktiviteter, en huvudprioriterad och en medföljande. Det 
innebär att två aktiviteter kan upprätthållas samtidigt, men den ena måste vara prioritet 1, 
medans den andra kan läggas åt sidan och tas upp när tillfälle ges. Exempelvis 
rapportskrivning som vi började med redan tidigt under V.7. Under tidsaxeln arbetades 
kolumner med milstolpar, viktiga datum o.s.v. fram och när schemat slutförts var det lätt för 
oss att få en klar bild av vad som skulle göras under projektet. Som vanligt blev det mycket 
arbete som lades parallellt under projektets slutfas. 

3.3 Research 
Efter den utförliga researchen, uppkom det att projektets problemformulering var tvungen att 
utvecklas och arbetas om. Från att från början ha handlat om en eventuell relation mellan 
inredning och förpackning, utvecklades projektet mer och mer mot lösningar för ergonomiska 
problem i köksmiljön. Denna utveckling började tidigt i researchen, eventuella indikationer på 
att det finns en given relation mellan inredning och förpackning framkom aldrig. Istället kom 
det indikationer på att många hade problem med onaturliga böj- och sträckmoment, att de 
flesta köken var otympliga på ett eller annat sätt. Problemet, och följaktligen även projektet, 
ändrades därmed från att inrikta sig på förpackning, till att sikta in sig på att lösa de 
ergonomiska problemen som föreligger i dagens kök. 
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3.3.1. Undersökning av marknaden - Furniture Fair 
Den sjunde februari gick årets möbelmässa av stapeln på Älvsjömässan i Stockholm. Alla tre 
mässhallarna var sprängfyllda av trendiga och nydanande lösningar och inredningsdetaljer. 
Inspirationsfaktorn var hög och vi kom därifrån med kataloger motsvarande ett mindre 
bibliotek. För vår del var köket och dess inredning mest intressant och där fanns det en hel del 
tillverkare att ställa frågor till. 
 

 
Bild 1, Diskret och funktionell formgivning istället för traditionella 
beslag. 
 
Trenden gällande köksmiljön var att allting går mer och mer mot det avskalade och det 
stilrena. Ett bra exempel på detta är ”push-to-open”-lösningen, som Ballingslöv visade upp. 
Detta innebär att man helt enkelt trycker på lådan som ska öppnas och sedan tar en 
servomotor, som sitter i bakom själva lådan, vid. Lådan öppnas mycket smidigt och det 
behövs inga jobbiga dragmoment för att få upp den. När lådan ska stängas är det bara att 
skjuva in den lite lätt och sedan tar servomotorn över igen. Denna lösning är bra ur ett 
ergonomiperspektiv, då ryck- och skjuvmomenten elimineras. I vissa fall kan dessa moment 
ge utslitningsskador i arm och axel. Gruppen såg fortfarande ett problem med dagens kök. 
Trots all modernisering och ergonomitänk, finns det fortfarande lösningar som medför 
moment som kan förenklas eller helt tas bort. 
 
3.3.2 Möte med kökstillverkare 
 
Ballingslöv 
Den första kökstillverkaren som kontaktades var Ballingslöv. Ett möte bestämdes den 27/3-07 
i Inre Hamn i Karlstad, där vi pratade med en av säljarna och fick numret till en person på 
deras utvecklingsavdelning. Ett telefonmöte träffades med utvecklingsavdelningen, som 
tyvärr avböjde gruppens förfrågan om möjlighet till samarbete. 
 
HTH 
Den andra kökstillverkaren som kontaktades var HTH Kök. Mötet ägde rum den 29/3-07 på 
Våxnäsgatan i Karlstad. Vi pratade om trender och fick en rejäl visning i butiken och en 
grundlig genomgång av deras sortiment. Det visade sig att de hade en del väldigt smarta 
lösningar, som gav inspiration i det fortsatta arbetet. Även här träffades ett telefonmöte med 
utvecklingsavdelningen, men gruppen fick återigen ett negativt svar. 
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Electrolux 
Efter några turer och ett antal telefonsamtal träffades ett möte med Adam Szczepanowski på 
Electrolux designavdelning. Hans fulla titel är Senior Industrial Designer och han har en 
gedigen utbildning inom industridesign, bl.a. genom utbildningar i England. Mötet ägde rum 
den 2/4-07. Med på mötet satt även en av deras ergonomer, Tomas Rosenblad. Eftersom 
examensarbetet till sist handlar om ergonomi tyckte Adam att det var en bra idé att Tomas satt 
med och fick säga vad han tyckte om våra koncept. Efter ett produktivt möte och ett par 
mycket ärliga synpunkter fick vi en rundtur på deras designavdelning, och fick se en hel del 
intressanta nya produkter och koncept. 
 
Det var under det här mötet som tipset att använda scenarioupplägget kom upp, vilket gjorde 
det lättare att få en klar bild av vad problemet var och vilken målgrupp vi då vände oss till. 
 
Karlstad Luckan AB 
Den 30:e april så träffades ett möte med Karlstad Luckan AB. Syftet med mötet var att få 
feedback ur ett rent produktionstekniskt perspektiv och om koncepten hade något 
kommersiellt värde. Tanken var också att fråga om de eventuellt kunde hjälpa oss att bygga 
en fysisk modell av våra två koncept. Uppfattningen vi fick av mötet var att personalen på 
Karlstad Luckan AB verkade tycka att våra koncept var spännande, innovativa och klart 
realiserbara. På frågan om modellbyggandet var svaret inte lika muntert. Modellen skulle helt 
klart gå att bygga, men p.g.a. tidsbrist från deras sida var vi tvungna att lägga de planerna på 
hyllan. De tyckte däremot att lösningarna var värda att utveckla vidare. Detta möte höjde 
moralen i gruppen och tron på att våra lösningar hade ett kommersiellt värde. 
 
3.3.3 Litteratur-Ergonomi 
Den svenska officiella definitionen av ordet ergonomi lyder: ”Ergonomi är ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om 
människans förutsättningar och behov i samspelet människa – teknik – miljö vid utformning 
av tekniska komponenter och arbetssystem.” Förenklat sett innebär det att miljön anpassas 
efter människans behov och förutsättningar. Ergonomi är inte bara forskning utan handlar i 
hög grad om tillämpning och att människans hälsa och trivsel sätts i fokus. Inom ergonomin 
spelar helhetssynen en viktig roll och för att en arbetsplats ska vara helt anpassad efter 
människan måste flera områden behandlas. För att förenkla behandling av en arbetsplats delas 
ergonomi upp i överskådliga block som t.ex. synergonomi, maskinergonomi, 
konsumentergonomi, belastningsergonomi och handikappsergonomi. De olika blocken kan 
även delas upp i ljus- ljud- och arbetsergonomi, beroende på vilken typ av arbetsplats som 
undersöks. Det viktigaste blocket är belastningsergonomi som innefattar hur man sitter, står, 
lyfter och bär och hur det påverkar och kan skapa ohälsa i kroppens rörelseorgan. När ordet 
belastning används i samband med ergonomi handlar det främst om fysisk belastning i form 
av mekaniska krafter och moment verkande på människokroppen. Belastningsskador är också 
den vanligaste åkomman och innefattar problem med nacke, rygg, axlar samt leder och 
muskler. (Bjurvald, 1998: passim) 
 
Ergonomi handlar inte bara om utformandet av arbetsplatser för att förebygga belastnings- 
och förslitningsskador, likväl kan det handla om utformningen av arbetsplatser för människor 
som redan har fysiska hinder som t.ex. tidigare förslitningsskador, belastningsskador eller 
fysiska hinder i form av handikapp. Här gäller det istället att underlätta användandet och se 
till att arbetsplatsen inte förvärrar dessa skador. (Bjurvald, 1998: 5) 
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Helhetssynen på arbetsplatsen är viktig för att uppnå en god ergonomi. Människan är idag 
densamma som för 20 000 år sedan med enda skillnaden att vi idag i större omfattning 
spenderar stor tid av vår vakna tid sittande och att kroppen fortfarande har behov av att 
belastas med varierande moment för ett välbefinnande. Människan drabbas oftare idag av 
olika former av belastningsskador varav de flesta problemen sitter i slitna knäleder och dåliga 
muskler och leder i rygg och nacke. Dessa problem som ofta orsakas av ensidiga moment på 
arbetsplatsen får följder som i värsta fall sitter i hela livet och drabbar såväl ditt arbete som 
ditt vardagsliv. 
 
Att tänka ergonomiskt är att bespara dig själv besvär. I ungdomsåren är det lätt att se sig själv 
som odödlig då varken ledbesvär eller muskelvärk existerar. Senare i livet inser många att 
denna odödlighet gått över när rörelseorganen börjar säga ifrån och de sysslor och moment 
som utfördes i tidiga livet borde ha skett på annat vis. Ett ergonomiskt tänkande behövs för att 
undvika att dessa skador uppkommer, oavsett vilka arbeten eller moment det handlar om. Har 
skador redan uppstått är ergonomi istället ett jobb för att underlätta arbete för människan och 
se till så att skador inte förvärras. Ett jobb som går att tillämpa överallt oavsett det gäller 
kontoret, industrin, gymmet, trädgårdsarbetet, eller som i detta fall: köket. (Ingmarsson Per(2007) 
Ergonomi Sammanfattning Leg. Sjukgymnast, Karlstad.) 
 
Litteratur-Eyetracking 
Eyetracking är ”en metod som visar vilka delar av ditt UI(användargränssnitt) som 
användarna ser och vilka som verkar vara osynliga för dom”. Men vad är eyetracking rent 
fysiskt? Först måste vi förklara lite om hur människans syn fungerar; människan har ett 
synfält på ca 120 grader och innefattar tre olika fält av visuell synskärpa: 
 

• Foveal syn 
• Parafoveal syn 
• Perifer syn 

 
Vi tar in visuella data först och främst genom den foveala synen, då denna har bäst synskärpa. 
Vi rör på huvudet och ögonen för att fokusera den foveala synen på objekt som är intressanta 
för oss. Ögonrörelser har två olika tillstånd: 
 

• Saccade – detta är den snabbaste rörelsen som den mänskliga kroppen är kapabel till, 
den tar bara 30 millisekunder, och centrerar objekt inom den foveala ytan 

• Fixation – en fixation inträffar när rörelsen stoppas och ögat tillåts att samla 
”information” 
 

När ögat befinner sig i det första av de två tillstånden, så kan vi inte se någonting alls. Vi kan 
bara uppfatta saker och ting genom fixation. Hjärnan integrerar virtuellt bilder som vi samlar 
på oss genom successiva fixationer. (Matteo Penzo (2007-04-11 14:28) 
http://www.uxmatters.com/MT/archives/000040.php) 
 
För att kunna följa dina ögonrörelser behövs ett instrument som är kapabelt till att fånga upp 
både ”saccade”-rörelser och fixationer i ögats foveala område. Detta åstadkommes genom ett 
IR-ljus lyser upp ögat, en speciell sensor fångar sedan upp reflektionen som ögat ger ifrån sig 
och slutligen tolkas detta av mjukvaran. Genom att använda en eyetracker kan man spela in en 
hel myriad av saker som händer i ögat, bl.a. saccader och fixationer, hur lång varje fixation är, 
avstånd till ögat, pupillens diameter och mycket annan nyttig information. Tack vare allt detta 
kan eyetracking berätta för oss vad vi tittar på och hur lång tid vi tittar på det. (Matteo Penzo 
(2007-04-11 14:28) http://www.uxmatters.com/MT/archives/000040.php 
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Vad för slags information kan då tas fram ur denna teknik. Några exempel följer nedan: 
 

• ”Hotspots” – Att generalisera gruppens uppträdande och på så sätt få en bild av vad 
majoriteten fokuserar mest på 

• “Gaze plots”– Ger en omfattande bild av all data från ett eyetrackingtest. 
• “Gaze replays” - Tillhandahåller både realtids- och slowmotionrepriser på spåren som 

ögat lämnar under ett eyetrackingtest. 
(Matteo Penzo (2007-04-11 14:28) http://www.uxmatters.com/MT/archives/000040.php 
 
Förutom att använda eyetracking på webbsidor, som är det primära användningsområdet för 
tillfället, så finns det andra områden där eyetracking kan användas. Det tillåter personer att 
använda sina ögon som ”input devices”, på detta sätt skapas mer naturliga sätt att interagera 
med systemen. Det kan även tillhandahålla hjälpmedel för ett system att veta vad användarens 
uppmärksamhet är fokuserad på, medans den interagerar med ett UI och den kan t.o.m. 
förutse vad användaren vill göra härnäst. Man kan även analysera en förares grad av 
uppmärksamhet under körning och förhindra att olyckor inträffar på grund av att föraren 
somnar.(Matteo Penzo (2007-04-11 14:28) http://www.uxmatters.com/MT/archives/000040.php 
 
3.3.4 Observationer/Intervjuer 
Som en del i vårt researcharbete genomfördes ett antal intervjuer med personer i varierande 
åldrar. Intervjun genomfördes i mailformat, vilket började med att ett frågebatteri togs fram 
samarbete med DSV och Martin Löfgren på CTF. Sedan skrevs de bästa frågorna ner i ett 
mail som skickades runt till intervjupersonerna. 
 
Utifrån svaren från dessa intervjuer identifierades vissa genomgående problem som 
fortfarande existerar i våra kök, oavsett om de är nya eller lite äldre. En sammanfattning av 
mailenkäten medföljer i bilaga 4. 
 
En viktig del av researchen var de observationer som gjordes på plats, i människors kök. För 
att få en klar bild av problemet var det viktigt att vara ute och dokumentera vad som händer 
när gemene man lagar mat i sitt kök och de problemsituationer som uppstår. En kamera 
användes för att filma de testpersoner som var villiga att ställa upp och vissa indikationer som 
identifierades av mailintervjun, bekräftades av dessa observationer. 
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3.4 Konceptutveckling 
Efter researchen är det hög tid att 
börja generera koncept och/eller 
lösningar på de problem som 
kommit upp. För att komma på nya, 
innovativa och nyttiga koncept, har 
man en del verktyg till sin hjälp. Det 
första steget i denna process är att 
generera idéer, baserat på resultaten 
som kommit fram ur researchen. 
 
3.4.1 Idégenerering 
I denna fas ska man låta kreativiteten 
flöda, inga idéer är för dumma! Det 
är viktigt att man angriper problemet 
från många olika infallsvinklar, den 
bästa idén kan komma från någonting som först verkar helt vansinnigt, men som efter närmare 
granskning passar perfekt för ditt problem. 
 
Get Crazy 
En grupp på fyra personer samlades ihop för att angripa de största problemen som kommit 
upp under researchen, böj- och sträckmomenten. Ur den här metoden kommer det ofta mycket 
galna, och inte alltid helt rumsrena, förslag. Fördelen med den här metoden är att man inte 
behöver ha några som helst begränsningar. 
Ur den här metoden föddes vissa delar av de befintliga koncepten som gruppen har valt att 
använda och utveckla vidare. 
 
Random Input 
Även här användes en grupp på fyra personer, 1 var moderator och de 3 andra fick skriva ner 
sina associationer på papper. Här gällde det att så fort som möjligt att skriva ner sina tankar 
runt problemet ifråga, i det här fallet böj- och sträckmomenten i köksmiljön, innan man blev 
för låst av sitt logiska tänkande. Vissa svårigheter uppstod då de framtagna orden skulle 
associeras med problemet, men efter en grundlig analys av resultatet så kom vissa idéer fram. 
 
Scenariometoden 
Scenariometoden är som tidigare nämnts en bra metod för att få grepp om vilken målgrupper 
som avses och för att få ett överskådligt perspektiv på problemet. Till detta projekt skrevs tre 
scenarier där sedan ett valdes ut: 
 

1. Rutger, 71. Reumatism. 
2. Hilda, 50. Ont i knän och leder, har svårt att böja och sträcka sig. 
3. Harald 32, Rullstolsbunden och i behov av personlig assistent. 
 

Metoden genomfördes som följer; Först skrevs scenariot upp på ett antal Post-it-lappar. På 
varje lapp beskrevs en del avhändelseförloppet. Lapparna sattes slutligen upp efter varandra 
för att utgöra ett helt scenario. Efteråt analyserades alla tre scenarier och det som hade mest 
relevans för projektet valdes ut. 
 

 
Bild 2, Kataloger och reklammaterial användes för att få 
inspiration. 
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Efter överläggning i gruppen, togs beslutet att använda scenario två. Detta för att Hilda hade 
mest gemensamt med tänkt målgrupp som våra koncept skulle rikta sig mot, närmare bestämt 
de personer med något rörelseförhinder vilket inkluderar de flesta pensionärer och personer 
med sjukdomar som gör det svårt för dom att röra på sig på ett normalt sätt. Naturligtvis kan 
andra målgrupper också ha nytta av lösningarna, men det var dessa målgrupper som sattes i 
främsta rummet. 
 
3.4.2 3D-visualisering 
För att kunna illustrera gruppen lösningar så bra som möjligt, så användes olika 3D-program. 
För att modellera användes RhinocerosTM och till själva visualiseringen användes Maxwell 
RenderTM. Anledningen till att gruppen valde att enbart göra lösningen i 3D var att 
möjligheten att bygga en fysisk modell inte fanns och gruppen ansåg då att man skulle lägga 
all energi på att göra en pedagogisk och illustrativ 3D-modell. 

3.5 Konceptval 
I detta projekt användes en kombination av modellerna 1 och 4 (sid. 13). Beslut togs efter 
besök hos både Electrolux och Karlstadluckan. Hos Electrolux analyserades koncepten utefter 
den ergonomiska aspekten och huruvida någon eller några av koncepten redan utvecklats. 
Karlstadluckan sitter på kompetens inom den byggnadstekniska delen och hade många nyttiga 
synpunkter på koncepten och huruvida dom var praktiska och realiserbara. Alla synpunkter 
analyserades och utefter resultatet, så tog gruppen beslutet i konsensus. 
 

 
Bild 3 & 4, Tidiga skisser på flipout och revolve, väldigt enkla bara för att visa form och 
funktion. 

 



19 
 

4 Resultat 
Efter planering, research och konceptval så har projektet resulterat i två huvudkoncept och ett 
sidokoncept. I detta kapitel följer resultaten av alla ingående delmoment från projektets 
begynnelse till dess avslutning. 

4.1 Definition 
Projektets definition var att undersöka vilka ergonomiska problem som fanns i dagens kök 
och vilka lösningar som kunde ges åt dessa problem. Området begränsades till högskåp och 
överskåp. 

4.2 Planering 
Efter genomgång av projektets innehåll och passande moment skrevs ett GANTT-schema. 
(Se bilaga 5) 

4.3 Research 
Researchen blev mycket färgad av de möten som genomfördes med DSV och de 
förändringarna som gjordes efter sagda möten. Projektet startade som ett inrednings kontra 
förpackningsprojekt och inleddes därför med research i form av besök på Furniture Fair i 
Stockholm. Därefter ändrades inriktningen i projektet då den inledande researchfasen inte 
påvisade den önskade relationen mellan inredning och förpackning som önskats. Fortsatt 
research bestod av intervjuer, dokumentering med videokamera och möten med 
kökstillverkare. (Se bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3) 
 
4.3.1 Furniture Fair 
Inledande momentet i researchen innebar ett besök på mässan Furniture Fair på Svenska 
mässan i Stockholm. Här sattes som mål att hitta inspiration och en kärna att utarbeta 
projektet runt, dessa mål kom även att uppfyllas. Efter många intressanta montrar och samtal 
med utställare insåg vi snabbt vad vi ville fördjupa oss i och arbeta med under resten av 
projektet. Grundproblemet som handlade om förpackning kontra inredning fick konkurrens i 
form av köksinredning och vi stod nu vid ett vägskäl som senare kom att förändra hela 
projektets innebörd. Mässan som varken gav en kärna eller energi till grundproblemet 
tillsammans med våra egna beslut förde oss nu mer och mer in på frågeställningar kring 
ergonomiska hinder i dagens kök. En intervju med en av utställarna på Furniture Fair 
genomfördes. Utställaren var Ballingslöv. Här följer det viktigaste ur intervjun: 

• Fråga: Är inredningen anpassad efter förpackningarna? 
Svar: Man tar hänsyn till förpackningarna ända från det första planeringsstadiet. Det 
tas även hänsyn till om det ska innehålla kalla eller varma drycker/mat. 

• Fråga: Varför har ett skåp de dimensioner de har? 
Svar: Vi utgår efter idealhöjden, men trenden emot mer kundanpassade kök. 

• Fråga: Varför ska kunden välja just er? 
Svar: Vi är flexibla, vi kan anpassa vår kökslösning till kundens önskemål och vi 
tilltalar alla kundgrupper. En annan fördel är att vi finns över hela landet. 

• Fråga: Hur går funderingarna på Co-Branding i er bransch? 
Svar: Det händer när vi har kampanjer och då är det oftast vitvaror eller kanske en 
liten frukost-tv, inte så mycket livsmedel. Men vi ser inget hinder att göra Co-
Branding med olika livsmedelskedjor i framtiden. 

• Fråga: Hur testas ett kök innan det kommer ut på marknaden? 
Svar: Det testas inte i hemmiljö, men det är ”testkört” flera gånger i ”labbet” och 
med de flesta åldersgrupper innan det kommer ut på marknaden. 
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4.3.2 Intervjuer/ Observationer 
Intervjuerna, som utfördes i mailform, konfirmerade de tidigare indikationerna på att det inte 
fanns någon relation mellan förpackning och inredning, i alla fall inte tillräckligt mycket för 
att bygga ett examensarbete runt det. Detta kan bero på många faktorer, bl.a. att tillfrågade 
personer inte är tillräckligt medvetna om varför de väljer de förpackningar som de gör. 
Intervjuerna gav istället indikationer på att det fortfarande finns ergonomiska svårigheter i 
dagens kök. En indikation som stöttade vår nya preliminära problemformulering. Första 
frågan på enkäten var: ”Vad känner du är det största problemet i just ditt kök?”. Många svar 
visade på ett missnöje med både arbetshöjd och problem med att nå och se vad som fanns på 
översta hyllan i de skåp som finns i dagens kök. Även några av de andra frågorna gav 
fingervisningar av missnöjdhet med att inte komma åt sina varor utan att använda obekväma 
kroppsställningar. (Se bilaga 4) 
 
Intervjun och dess resultat gav oss en förankring i verkligheten och visade var de stora 
problemen låg och nu togs beslutet att ändra projektets inriktning på allvar. Från denna punkt 
och framåt behandlar projektet enbart ergonomiska hinder i dagens kök. 
 
Efter att ha filmat hemma hos tre oberoende familjer fick vi fram ett antal problemområden, 
vissa viktigare än andra då de styrkte svaren i intervjuerna. De problem som påvisades var: 
 

• Åtkomst av hyllor/lådor högt upp, samt åtkomst längst in i skåpen 
• Besvär att komma åt låga hyllplan p.g.a. dåliga knän 
• Besvär att byta soppåsen p.g.a. dålig rygg 
• Även toppmoderna kök har ergonomiska brister 
• Dålig köksplanering leder till svåråtkomliga ytor.  

 
Efter dessa viktiga observationer togs beslutet att begränsa projektets behandlingsområde till 
svårigheterna med att se och nå innehållet på hyllor/lådor belägna högt upp och lågt ner samt 
besväret med att se innehållet placerat längst in på hyllan/lådan. 

  
Bild 5 & 6, Våra problemområden  
 
4.3.4 Möten med kökstillverkare 
Detta moment gav stor insikt i vad som händer i köksvärlden idag och vilka lösningar som 
redan finns på marknaden. Dessutom fick personer med stor sakkunskap inom köksmiljön 
chansen att tycka till våra tidiga idéer och dess eventuella säljkraft.Vi fick även nummer till 
några kökstillverkares utvecklingsavdelningar, som p.g.a. tids eller intressebrist inte kunde 
inledas i något samarbete. 
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4.4 Konceptutveckling 
Vid utformningen av koncepten låg researchens material som en bred grund med mycket fakta 
redo att bearbetas. Redan under researcharbetet dök en del idéer upp som också togs i 
beaktning. Det visade sig att vissa tidiga tankar och lösningar var tillräckligt intressanta för att 
tas vidare till ett utvecklingsstadie. 
 
4.4.1 Get Crazy 
Get Crazy är per definition helt galen och som följd blev en del av förslagen helt frisläppta 
från verkligheten. Här följer några av förslagen till hur man kommet åt sina varor utan att 
sträcka eller böja på sig: 
 

• Gör köksgolvet höj- och sänkbart 
• Hela köket är fyllt av vatten till midjan, så att allt är i midjehöjd 
• Dressera hunden att hämta vad du vill ha 

 
Nu ledde inte just dessa förslag till någon realiserbar idé, men ofta kommer det väldigt 
kreativa idéer ur den här metoden. 
 
En av dessa galna idéer ledde faktiskt till ett av våra koncept, närmare bestämt ”Flip-out”. 
Förslaget såg ursprungligen ut såhär: ”Hyllorna åker ner när man drar ut dem.” En annan idé 
ledde till vårt andra koncept, ”Revolve”. Originalförslaget löd: ”Sätt in en hissmekanism i alla 
underskåp så att de åker upp till dig.” 
 
Oftast behöver förslagen förädlas och omarbetas kraftigt, men vanligen kan den slutgiltiga 
idén härledas till det ursprungliga förslaget, så även i detta fall.  
 
4.4.2 Random Input 
I den här metoden gäller det som sagt att vara både logisk och ologisk, något som inte är helt 
enkelt. För att göra det lätt för sig, bör man följa de skrivna reglerna och börja med att vara 
ologisk, då hjärnan är ett självorganiserande system och därigenom extremt benägen att tänka 
logiskt. Denna metod gav inte något uppslag till vårt projekt. Därmed inte sagt att det är en 
dålig metod då den i tidigare projekt har gett stor utdelning. 
 
 4.4.3 Scenariometoden 
Detta verktyg ur designprocessen användes 
för att göra det extra klart och tydligt vad 
vårt problem och syfte var. På så vis var 
båda studenterna eniga om vilka krav 
kommande koncept skulle uppfylla. Hade 
scenariometoden inte använts kunde 
gruppmedlemmarna fått olika uppfattning 
om projektets syfte. 

 
Bild 7, Scenariometoden utgjordes av ett 
händelseförlopp på ”post-it” lappar. 
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4.5 Koncept 
Materialet som arbetats fram genom research och idégenerering resulterade i två koncept, 
FlipOut och Revolve. Dessa har förfinats till den grad att de fungerar i teorin. Till sist 
kommer konceptet ”Eyetrack-helper” som är en framtidsvision och ett nytt 
användningsområde för en befintlig teknik. De koncept vi har tagit fram är tänkta att kunna 
användas i skåp med standardmått så att de skulle kunna säljas som lösa moduler. 
 
4.5.1 FlipOut 

              
Bild 8 & 9,. Översikt över FlipOut-lådan med anpassad insats för kryddor och de nya skenorna som gör 
konceptet unikt och möjliggör en smidig förpackningsåtkomst. 
 
Problemet 
För att få plats med ett stort antal varor byggs 
idag många skåp och skafferier av den högre 
modellen. Höga höjder, och då menat hyllplan 
och lådor placerade över ögonhöjd medför 
problem för många användare. Det finns 
människor som är korta och även människor 
med fysiska hinder i form av 
belastningsskador, ömmande leder och 
skadade muskler. Att komma åt förvaringen 
på dessa höga höjder innebär ofta att 
användaren får ställa sig på en stol eller ta sats 
och hoppa för att hitta sin önskade produkt. 
Problemet går att dela upp i två delar. Första 
delen är att det är svårt att hantera produkter 
över huvudhöjd då synen är förhindrad av 
hyllplanet/lådan. Andra delen är att det är 
svårt att komma åt de produkter som är 
placerade längst in på hyllplanet eller lådan. 

Bild 10, Insats med fack som möjliggör förvaring av 
valfria varor. 
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Lösning 
En lådmodul som går att dra ut och fälla 90 grader mot användaren så att varorna kommer 
lägre ner och eliminerar svårigheterna med begreppet ”längst in i skåpet”. På detta sätt får 
användaren även 100 % överblick av innehållet i lådan.  
 
Princip 
En unik och innovativ skena vars form har tre funktioner. 
Den fungerar som en vanlig skena som tillåter utdrag av 
låda, den utgör upphängning när lådan fälls 90 grader samt 
att den utgör anhåll för att lådan inte ska slå emot 
underliggande lådor vid helt utfällt läge. 
 
Funktionen hos FlipOut är en låda, tänkt för högskåp. Du 
tar tag i lådan och drar ut den som en vanlig låda. P.g.a. 
den specialformade skenan kan du sedan vinkla ner lådan 
till ett vertikalt läge. Facken inuti gör då att lådan blir ett 
smidigt hyllsystem där du kommer lätt åt dina saker. 
 
Fördelar 
 

• Sparar användaren onödiga moment i form av flyttandet av ev. stol eller pall. 
• Underlättar för användare med ont i nacke och rygg så att de snabbare hittar och får 

tag i sin produkt i skåpet. 
• Kryddinsatsen tillför kryddsamlingen ordning och reda och åskådliggör kryddorna på 

ett utmärkt sätt. 
• Kryddorna förvaras i mörk miljö fri från förstörande solsken. 

 
Bild 11, Den unika skenan har tre 
syften: utrullning, upphängning 
och anhåll. 



24 
 

4.5.2 Revolve 

                            
Bild 12 & 13, Med hjälp av ”Revolve”, det roterande förvaringssystemet, elimineras alla problem med 
svåråtkomlighet i skafferiet. 
 
Problemet 
Många produkter ska få plats i skafferiet. En del varor hamnar då lågt ner, vissa högt upp och 
hälften av alla varor långt in. Detta medför att användaren måste sträcka på sig, sätta sig på 
huk eller plocka ut flertalet varor för att komma åt önskad vara. Har användaren ont i leder 
och knän, är kort, på något sätt begränsad i sin rörlighet eller sitter i rullstol blir detta ett 
ansträngande moment.  
 
Lösning 
Ett förvaringssystem som går att rotera runt en bana inuti högskåpet med funktion liknande 
den hos ett pariserhjul. För ökad flexibilitet, så går varje enskild låda enkelt att plocka ur och 
sätta tillbaks igen. 
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Princip 
Revolve och dess princip är exakt som ett 
pariserhjul. En anordning där varor istället 
för människor kan transporteras runt åt 
båda hållen runt en axel eller bana och 
alltid vara i upprätt horisontellt läge. 
Lådornas fästen är placerade med fasta 
avstånd och hela systemet går att snurras 
framåt och bakåt utan att snurra tillbaka 
av egen kraft tack vare stöd av en 
hjälpmotor. På detta sätt når du alla dina 
varor i din egna rätta höjd när det behövs. 
Lådorna går även att plocka ur för ökad 
flexibilitet. 
 
Fördelar 
 

• Eliminerar helt problembegreppen ”längst upp”, ”lägst ner” och ”längst in” 
• Sparar in jobbiga moment där användaren tidigare varit tvungen att sträcka sig eller 

sätta sig på huk för att nå 
• Bättre åtkomlighet av varorna längst in då lådornas djup är mindre än hälften av 

skåpets djup. 
• Perfekt åtkomlighet av samtliga varor för rullstolsburna 
• Hela takhöjden kan användas för ett jättehögt skåp och erbjuder då en otrolig 

förvaringsrymd. 

 
Bild 14, Löstagbara lådor för ökad flexibilitet. 
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4.5.3 Eyetrackhelper 

 
Bild 15 & 16, Tekniken bakom eyetracking. Instrumentet till vänster mäter ögats rörelser, resultatet 
kan ses på bilderna till höger.  
 
Problemet 
Idag finns det många problem i köket för dem som på något sätt har något handikapp eller 
något annat rörelsehinder. Moment där de måste sträcka sig eller böja sig för att hämta/ställa 
in varor, är i bästa fall svårt och i värsta fall omöjligt. Även om det redan finns hjälpmedel för 
de handikappade/rörelsehindrade, kvarstår fortfarande många av problemen. 
 
Lösning 
Ett system där alla skåp- och lådkombinationer är uppsatta på sinnrika skenor, som tillåter alla 
skåp och lådor att utan problem byta plats med varandra och komma ner på en behaglig nivå. 
Detta kommer att ske med hjälp av en Eyetracker, som har förklarats i ett tidigare kapitel. 
 
Princip 
Precis som förklarats i tidigare kapitel, så kommer lösningen att ta hjälp av eyetracking, en 
teknik som kan följa dina ögonrörelser. Med hjälp av denna teknik, kan man sedan skicka 
signaler till någon slags central, som i sin tur tolkar ögats rörelser och flyttar det önskade 
skåpet/lådan dit man önskar. 
 
Fördelar 

• Stora möjligheter att göra ditt kök så ergonomiskt som möjligt efter just dina 
förutsättningar 

• Större möjligheter för personer med grava fysiska rörelsehinder att klara sig själv i 
köket i större utsträckning 

 
Att notera 
Detta koncept är en framtidsvision och gruppen har därför valt att inte presentera konceptet 
närmare än vad som har gjorts ovan. De båda teknikerna som konceptet grundar sig på, finns 
redan och används i olika sammanhang inom vissa branscher. Eyetracking har t.ex. använts 
till att utforska konsumenters köpvanor och varför man väljer vissa märken över andra. 
Det finns även kök som är uppsatta med hjälp av skenor, Tekniken används i vissa kök för 
rörelsehindrade, då mest för att få ner skåp och liknande till en tillfredsställande nivå. 
P.g.a. den kostnad som detta koncept skulle innebära, stannar det tyvärr som en framtidsvision 
för tillfället, men eftersom teknikerna redan är tillgängliga, kan detta vara ett realiserbart 
alternativ. 
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4.6  Presentation 
Som avslutande moment visades vårt projekt ”Det 
smarta köket” och dess två huvudsakliga koncept upp 
på examensjobbsutställning som hölls den 23 och 24 
maj på Karlstads universitet. Besökarna var lärare och 
studenter från universitetet, folk från allmänheten, 
handelskammaren i Karlstad, samt Tidning/TV. 
 
Under utställningens gång fick vi i stort sett bara 
positiv respons på våra två huvudkoncept. Åsikter i stil 
med ”Gud, vad smart. Varför har ingen kommit på det 
tidigare?” var något som de flesta av våra besökare 
tycktes dela. Mässan resulterade även i att vi fick 
möjligheten att visa upp koncepten för ambassadörer 
från hela världen vid senare tillfälle. 
 
Projektet redovisades även muntligt inför klassen 30:e 
maj med hjälp av en powerpointpresentation med 
utförliga bilder och text som visade hela projekt från 
början till slut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 17, Andreas och Sakarias 
sätter upp monter. 

 
Bild 18, Utställningen 
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5 Utvärdering 
 
Metod 
Tack vare att vi jobbat i projekt under hela vår studietid så visste vi hur vi skulle lägga upp 
examensarbetet och kände också att vi hade mycket erfarenhet att luta oss emot. Sen är det ju 
mycket i början som inte går som man har tänkt sig, men det hade vi också erfarenhet av från 
tidigare projekt och vi kunde hantera motgångarna på ett produktivt sätt. 
 
Planering 
Ett GANTT-schema blev enda verktyget vi använde. Det känns som det räckte för vi har 
tidigare testat alla metoder genom våra år i utbildningen i tidigare projekt. Att bara göra detta 
schema direkt sparade en del tid och man får med all tidsplanering och delmoment på ett 
mycket bra sätt ändå. 
 
Research 
Mässan ledde oss till det stora vägvalet. Eftersom vi inte hittade det som vi tillsammans med 
DSV hade kommit fram till i vår första brief, så misstänkte vi att vi var tvungna att helt ändra 
riktning på projektet vilket den efterföljande researchen visade. Så här i efterhand kan vi lugnt 
säga att vi tog rätt beslut. De metoder vi använde oss av känns i efterhand som rätt val. Att 
ställa samma frågor till ett antal spridda målgrupper gav många bra uppslag och visade oss 
problem som vi själva inte skulle ha kommit på. Som ingenjör har man ju faktiskt uppgiften 
att lösa problem åt andra, inte för sin egen skull. Att därefter arrangera möten med 
kökstillverkare av olika storlek var otroligt givande då vi fick stor inblick i vad som fanns på 
marknaden och även hur branschen fungerar. Mot slutet på researchfasen fick vi även 
beskedet att DSV tog händerna ifrån oss och projektet, från denna punkt jobbade vi helt på 
egen hand och utan uppdragsgivare. 
 
Konceptutveckling 
Den här delen av projektet är oftast den som deltagarna gillar bäst och så även i vårt fall. 
Deltagarna tillåts att tänka helt galet och det är otroligt befriande. Eftersom som vi har använt 
de här metoderna i nästan varje projekt under tre års tid, kände vi oss som experter på att vara 
kreativa vid det här laget. Metoderna vi använde oss av var personliga favoriter och också 
dem vi tycker ger mest på kortast tid. 
 
Vi är också nöjda med den feedback vi fått från köksbranschen då det alltid är bra att rådfråga 
experterna inom det specifika området. Det gjorde att vi kände att projektet var relevant och 
att vi var inne på rätt spår. Hade vi inte fått denna feedback hade vi kanske valt fel koncept att 
vidareutveckla och hamnat på spår.  
 
Visualisering 
Våra kunskaper som kompletterade varandra i programmen RhinocerosTM och Maxwell 
RenderTM kom väl till pass. Vi anser att skolan har stått för större delen av utbildningen när 
det gäller RhinocerosTM även om alla färdigheter har vidareutvecklats på egen hand. Maxwell 
RenderTM som vi använde som renderingsprogram har vi däremot lärt oss helt på egen hand. 
Projektets visualisering hade inte varit densamma utan våra stora kunskaper inom 3D-
visualisering och det kändes skönt att våra kunskaper kom till så stor nytta som de gjorde i 
vårt examensarbete. 
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Presentation 
Utställningen och den muntliga presentationen var i våra ögon helt problemfri och gav oss 
starka indikationer på att våra innovationer var önskvärda och relevanta. 
 
Frågor om patent kom upp från flera besökare under utställningens gång, detta ska vi kolla 
upp lite närmare i ett senare skede om det blir aktuellt att ta arbetet vidare. Att stå i monter 
och visa upp sitt arbete kändes spännande och var ett bra sätt att avsluta projektet. Vi fick en 
hel del nya uppslag och tankar kring våra koncept som vi faktiskt inte hade tänkt på tidigare. 
Både ung som gammal och kvinna som man tyckte att koncepten var spännande och helt 
lysande vilket gav oss en ökad positiv självkänsla. Under detta framförande av koncept slapp 
vi också frågan ”Vad är det för något?” som en utav oss har fått ställd i ett tidigare projekt. En 
fråga som får en att fundera över om produkten är så nyskapande och spännande att det är 
svårt att se vad det är, eller om det antyder på ett rent misslyckande. 
 
Genomförande 
Vi har lärt oss mycket om att driva projekt under denna vårtermin, i synnerhet att driva 
projekt framåt när en tydlig problembild saknas. 
 
Under ytan handlar detta examensarbete om svårigheterna kring att hitta på sitt egna projekt, 
där friheten blir det stora hindret att komma framåt. Frågeställningen som från början kändes 
självklart visade sig vara på tok för bred. Projektet snävades ihop, tankarna sjönk på plats, 
projektet kändes fortfarande alldeles för stort. Frågeställningen omformades ytterligare en 
gång och först på tredje försöket kändes arbetet behandlingsbart. Detta har tagit för mycket av 
vår dyrbara tid då en termin redan känns begränsad för ett designprojekt i denna storlek. Att 
komma fram till frågeställningen tog i sig över en månad. Att sedan fullfölja researchen tog 
ytterligare lång tid och efter studiebesök och möten med bl.a. Electrolux hade vi kommit till 
insikt att vi borde snäva ihop projektet ytterligare och det kändes som en ny research på det 
mindre området borde göras. Tiden rann iväg, pressen ökade, tankarna flödade, PANIK! 
Betydelsen av att omgående hitta en problemformulering som känns realistisk och greppbar 
har visat sig vara stor. 
 
Skulle vi ge tips till andra som står inför ett examensarbete skulle det vara att skaffa ett 
bestämt uppdrag och avgränsad projektbeskrivning från början. Det spar tid, ångest och ger en 
mer glädjefull vårtermin än den vi stundtals upplevt. 
 
Sammanfattningsvis har vissa saker varit positiva och vissa har varit negativa. Till slut har 
dock de positiva stunderna varit övervägande. Det som har varit bra är att vi har lärt oss 
otroligt mycket hur saker och ting går till när man driver ett projekt helt själva. Genom att 
göra detta har vi lärt oss läxor som vi aldrig kommer att glömma bort. Vi kan nu identifiera 
problem snabbare så att de inte gör att projektets tidsplan förskjuts och leder till ännu mer 
problem. Det dåliga har vart som vi sagt många gånger i rapporten, att vi inte har haft någon 
samarbetspartner. Detta gör det svårare att bolla idéer med någon som har gedigen kunskap 
inom specifikt område. En annan dålig erfarenhet har varit samarbetet med DSV. När 
projektets innehåll började skilja sig från den ursprungliga briefen, tog de helt avstånd från 
projektet, en mycket negativ med också lärorik händelse för vår del då vi efteråt fick ta tjuren 
vid hornen själva och visa vad vi gick för på egen hand. 
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6. Slutsats 
Nu när vårterminen närmar sig sitt slut och examensarbetet går mot sitt färdigställande i form 
av presentationsmaterial och rapportskrivning känns det som att projektet har nått sitt mål. 
Den ursprungliga problemformuleringen har besvarats i form av två realiserbara koncept och 
en framtidsvision där alla tre gör det lättare att komma åt varor i köket. Vid den här punkten 
har koncepten arbetats fram till det stadiet där de är funktionsdugliga i teorin och mycket väl 
skulle kunna finjusteras för att produceras. Vi ser stora möjligheter i att vidareutveckla nått av 
koncepten för att optimera det ytterligare. Konceptet FlipOut känns som det mest användbara 
idén och skulle den tas vidare i utvecklingen borde en ny research utföras för att hitta fler 
användningsområden och att dess innehåll i form av fackverk eller kryddställ skulle utökas till 
flera varianter. Den mekaniska funktionen skulle även den kunna utvecklas till det bättre med 
lite djupare research och ett samarbete med företag inom köksbranschen, något som vi inte 
lyckades få till under examensarbetets korta tid.  
 
Vi anser att projektet är klart, delvis för att vi har tagit fram två huvudkoncept, de har fått bra 
respons på utställningen och det har bevisats att koncepten har en förankring i verkligheten 
och har ett kommersiellt värde. Delvis för att vi, som vi sagt tidigare i rapporten, faktiskt har 
lärt oss att driva projekt i avsaknad av samarbetspartner. Genom att det blev som det blev 
under projektets gång, har vi lärt oss designprocessen oerhört bra, något som vi kommer att ha 
nytta av i arbetslivet. 
 
Det känns som det brukar göra med projekt av denna typ. Med denna typ menar vi projekt 
med karaktär av uppfinnande, design och kreativitet. Det gäller att sätta ett stopp och säga 
”Nu är produkten färdig.” Annars kommer den aldrig att bli färdig och ständigt vara under 
utveckling. Alla människors synpunkter eller ens egna nyckfulla fantasi kommer ständigt att 
ge nya uppslag vilka kan göra det svårt att sätta det där stoppet och låta sig själv gå vidare mot 
nya utmaningar. Precis som med ett stort konstverk, när vet konstnären att han är helt 100% 
färdig? På samma sätt är det även med detta projekt, det är färdigställt för denna gången… 
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BRIEF #1 
Konsumentdriven förpackningsinredning 
 
Bakgrund 
Trenden inredning är idag tydlig. TV-program, magasin, specialbutiker och produkter som 
förs till marknad som tar fasta på denna trend är många. Saker som värdesätts högt idag är att 
få utrycka sin personlighet och skapa hemtrevnad. Man vill ha ett högt värde på sin 
omgivning och lägger kanske extra energi på sin käraste sysselsättning, må det vara 
avslappning, egenvård, läsa böcker eller hemmabio, välj själv. 
 
Produkter/förpackningar finns överallt i vår heminredningsmiljö, i köket, i återvinningen, 
sophögen, garaget, middagsbordet, vardagsrummet eller sovrummet. Allt från CD-fodral, 
sällskapsspel, chipspåsar till kaffeförpackningar. 
 
Vår huvudtes är att varumärkesägare inom retail eller heminredning har allt att vinna på ett 
djupare samarbete inom förpackning/heminredning, vinsten är ett starkare 
varumärke/identitet. 
 
Uppdraget 
Att med designprocessen visualisera/skapa koncept runt produkter/förpackningar som för 
konsumenten på ett attraktivt sätt skapar ett mervärde i relation till heminredning/inredning. 
 
Utförande 
(vanlig logisk “in the box” designprocess) 

• Research-Brief 
• Research 
• Idegenerering 
• Skapa koncept ->Funktionsanalys 
• Välja koncept 
• Utveckla koncept ->Skisser, ->3Dmodeller ->Tester 
• Presentation -> PowerPoint ->Monter 
• Rapport
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BRIEF #2 
Smart förpackningsförvaring 
 
Bakgrund 
Trenden inredning är idag tydlig. TV-program, magasin, specialbutiker och produkter som 
förs till marknad som tar fasta på denna trend är många. Saker som värdesätts högt idag är att 
få utrycka sin personlighet och skapa hemtrevnad. Man vill ha ett högt värde på sin 
omgivning och idag har köket växt till en starkare central del i hemmet än förr. En central del 
där gemytlighet och funktion spelar stor roll. 
 
Produkter/förpackningar finns överallt i vår heminredningsmiljö, köket är i många fall det 
mest förpackningsintensiva av de alla. Här ryms allt från mat, chipspåsar, kaffeförpackningar, 
diskmedel, sophantering, glödlampor osv. 
 
Hur hanterar och förvaras dessa? Många förpackningar skriker REKLAM och passar inte in i 
hemmet och ställs gärna undan in i skåpen. Frågan vi då ställer oss är: Är köksmiljön och dess 
förvaringsutrymmen anpassade efter människans ergonomi och den naturliga latheten som gör 
att vissa produkter alltid står framme? 
 
Uppdraget 
Att med designprocessen visualisera/skapa koncept runt smarta och ergonomiska lösningar på 
förpackningsförvaring i köket. Målet är att ta fram en serie detaljlösningar som hjälper till att 
hålla köket lika attraktivt som vid nyköp år efter år samt bespara användaren jobbiga moment 
som svåråtkomliga förvaringsställen innebär. 
 
Utförande 
(vanlig logisk “in the box” designprocess) 

1 Research (filma + mail-enkät-undersökning) 
2 Idegenerering 
3 Skapa koncept ->Funktionsanalys 
4 Konceptval 
5 Utveckla koncept ->Skisser, ->3D-modeller ->Tester 
6 Presentation -> PowerPoint ->Monter 
7 Rapport
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BRIEF #3 
Det smarta köket 
 
Bakgrund 
Trenden inredning är idag tydlig. TV-program, magasin, specialbutiker och produkter som 
förs till marknad som tar fasta på denna trend är många. Saker som värdesätts högt idag är att 
få utrycka sin personlighet och skapa hemtrevnad. Man vill ha ett högt värde på sin 
omgivning och idag har köket växt till en starkare central del i hemmet än förr. En central del 
där gemytlighet och funktion spelar stor roll. Frågorna vi då ställer oss är: Är köksmiljön och 
dess förvaringsutrymmen anpassade efter människans ergonomi och tillåter 
förvaringsmöjligheterna att köket hålls stilrent och snyggt år efter år? ruggig 
 
Uppdraget 
Att med designprocessen visualisera/skapa koncept runt smarta och ergonomiska lösningar på 
förvaring i köket. Målet är att ta fram detaljlösningar som hjälper till att hålla köket lika 
attraktivt som vid nyköp år efter år samt bespara användaren jobbiga moment. 
 
Utförande 
(vanlig logisk “in the box” designprocess) 

8 Research (filma + mail-enkät-undersökning + litteraturstudier) 
9 Analys/Sammanfattning Research 
10 Idegenerering 
11 Skapa koncept ->Funktionsanalys 
12 Konceptval 
13 Utveckla koncept ->Skisser, ->3D-modeller ->Tester 
14 Presentation -> PowerPoint ->Monter 
15 Rapport
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Enkätundersökning 
Här är enkäten vi använde i researcharbetet. Alla svar är samlade respektive fråga. 
 
Hej! 
Vi heter Andreas Lantz och Sakarias Janowicz och läser Innovation & 
Designingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet. Vi gör för närvarande vårt 
examensarbete i samarbete med DSV. 
 
Vårt uppdrag är att ta reda på vilka ergonomiska problem som ev. finns i en köksmiljö, i 
avseende på hantering och åtkomst av förpackningar (t.ex. mjöl, kaffe, såspåsar m.m. som 
kräver att du sätter dej på huk eller måste använda stol för att komma åt.) Vi undersöker även 
vilka förpackningar som oftast finns framme och vad orsaken till detta är. (t.ex. 
diskmedelflaskan står framme för att: "Den används ofta / Den är så snygg". Vår eftersträvan 
är att hitta lösningar som underlättar åtkomst och ergonomi i hantering av förpackningar samt 
lösningar som låter köket se lika attraktivt och avskalat ut år efter år precis som det gjorde vid 
nyköp. 
 
Vi behöver därför er hjälp att identifiera de möjliga problem som finns och vore glada om ni 
kunde svara på denna mailbaserade intervju. 
 
Tack på förhand! 
 
1. Vad känner du är det största problemet i just ditt kök? 

• Inget är svårt att nå. 
• För lite bänkytor men det var ju inte frågan! 
• Förvaringsmöjligheter! Har väldigt få skåp, vilket gör att jag har många förpackningar 

framme. Har därför köpt lita snyggare förpackningar i frostat glas, burkar m.m. att ha 
pasta, kaffe, mjöl o.s.v. i. Diskmedelsflaskan står framme främst för att den används så 
ofta och att jag inte orkar ställa undan den 

• Det är väl alltid ett problem med den översta hyllan ovanför köksskåpen. Skåpen går 
inte ända upp så det blir ett ställe där man ställer saker som inte får plats någon 
annanstans. Blir väldigt dammigt och flottigt där uppe. 

• Att arbetsytorna är för låga på de flesta ställen samt att det blir stopp i vasken precis 
hela tiden. 

• Jag har minimal arbetsyta, ingen fläkt, kokplattor som står på ett lite vingligt bord, 
knappast några hyllor eller skåp att ha saker i… dvs. mitt kök suger! 

• Har mikron på en bänk, den skulle vart inbyggd 
• För lite bänkyta 
• För litet 
• För trångt. Vill ha ett större kök ☺ 
• Att hitta prylarna som skall användas till ex. matlagning. 
• Lite för lite bänkar. Att fläkten inte sitter vid spisen. 
• Bänkhöjd, äldre kök. Skåp för kastruller/bör vara utdragbar låda. Saknad av spisfläkt. 
• För lite arbetsytor 
• Oftast för små bänkytor 

 
2. Vilka förpackningar brukar du ha framme? Och i så fall varför? 

• Diskmedelsflaskan! Den används ofta. Kaffeburken den är snygg. Flingburken också. 
• Det är väl som sagt diskmedlet som står framme. Sen har jag all pasta framme, har det 
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stående i olika burkar, på så sätt blir det mer plats i skåpen för andra förpackningar. 
• Diskmedel står framme därför att den används varje dag. Även kaffepaketet står 

framme, mest därför att det ska vara i anslutning till kaffekokaren. Kaffepaketet är för 
övrigt den sämsta förpackning som finns! 

• Har faktiskt inte mycket plats att ha saker framme. De flesta av mina köksprodukter 
finns i ett öppet skåp på ett hyllplan vilket gör att det lätt blir stökigt där. Jag skulle 
vilja ha kryddor, oljor och snygga behållare framme 

• Kaffeburken, den används flera ggr. varje dag 
• Olivolja och matolja. För att det ska vara lätta till hands och de behöver inte förvars i 

kylskåp 
• Saft ifall man blir törstig 
• Har oftast bara diskmedlet och decilitermåttet framme av den anledningen att jag 

använder  
det mycket och är för lat för att ställa det någonstans. 

• Tea som jag dricker varje dag, kaffe, flingor, spagetti, makaroner (fullkorns) 
•  Alla kryddor (praktiskt och snyggt), olja, vinäger, soja. 
• Kaffe - och teförp. Används ofta. 
• Kaffe - lättvindigt, Olja - ska ej stå kallt 

 
3. Finns det några moment du tycker är onödigt jobbiga/komplicerade i köksmiljön? I så fall 
vilka? T.ex. svåråtkomliga förvaringsutrymmen (för höga/för låga?) 

• Några hyllor som vi har i vårt kök är för låga tex. för en hög flingförpackning. 
•  He he, jag är ju så kort så allt är för högt för mig. Jag skulle vilja ha sådana dra-ut-

lådor-skåp (som t ex IKEA har – då finns det mycket mer plats)!!! 
• Som sagt, den översta hyllan ovanför skåpen. Och skåpet ovanför kylen, når upp till 

det men är ju lätt att saker blir bakåtskuffade längre bak så man inte når dom. 
• Skåpen är för trånga. Skåpen saknar även fack, om man har massor med småpaket 

som t.ex. i skafferiet så åker dessa bara runt i en enda röra, jag vill ha fack eller något 
annat sätt att få ordning i skåpet. 

• Mina förvaringsutrymmen är placerade högt upp. De är dessutom ganska djupa vilket 
i.o.f. gör att man får plats med en hel del men det blir även så att jag måste sträcka på 
mig en bra bit för att nå vissa saker samt stå på tå 

• Översta hyllan i skafferiet, skåp under bänkar 
• Det är lite klurigt att komma åt det som står längst in, i det översta skåpet på den 

översta hyllan utan att allt annat ramlar ner 
• P.g.a. det trånga utrymmet blir dom låga skåpen jobbiga att ta sig in i 
• Nej jag tycker att det är rätt bra. Har köksluckor som man skjuter åt sidan så det skulle 

ju varit bättre om det var vanliga som man öppnar rakt ut liksom 
• I skafferiet näst o längst upp, även om vi har utdragslådor så kan man ej se vad som 

finns i dem måste ta fram en stol för att se. Även i skåp med fasta hyllor är det svårt att 
se längst in och skall man ha en pryl som står längre in så får man plocka bort det som 
står framför. 

• Jag når inte upp i alla skåp. 
• Förvaring av kastruller. 

 
4. Önskelösningar? Någon lösning som du undrat varför ingen kökstillverkare tillverkat? I så 
fall vad? 

• Det kanske finns redan, men burköppnare, kapsylöppnare, mjölklitersöppnare på ett 
och samma ställe och inte synligt. 



BILAGA 4 

C 
 

• Har jag faktiskt aldrig tänkt på.. 
• Billigare lösningar på induktionsspisar så att man inte behöver oroa sig för att spisen 

står på när man inte har något på plattan. En kaffekokare som stänger av sig själv efter 
en viss tid. Bättre ställe att göra av kökshanddukarna, antingen hänger dom framme 
och är i vägen men torkar eller så är dom inknuffade i nåt skåp där dom möglar i 
princip. Jag skulle även vilja se en fläkt med ett enormt sug i men som inte dånar så 
mycket. 

• Kom precis på att det vore bra om sakerna i köksskåpen kunde vara i en ställning som 
långsamt åker ut och ner lite när man öppnar skåpet och som varsamt åker tillbaka när 
man stänger skåpet.. Lite likt de skåpluckorna och dyl. som stänger sig själv den sista 
biten 

• He, he kommer inte på nåt! 
• Ett hyllsystem som man kunde rulla uppåt eller nedåt, framförallt i skafferiet. Ändå 

viktigt att det kan rymma en del specerier 
• Höj/sänkbara skåp 
• Integrerat diskställ 
• ej skärbräda ovanför lådor 
• svalt skåp för bröd 
• placering för olivolja 

 
5. Kommer du åt alla förvaringsutrymmen utan att huka eller sträcka? 

• Nej. 
• Nej. 
• Nej 
• Nej, framförallt störande är när skåpen är för djupa och man måste huka sig och 

sträcka sig samtidigt, känns inte som att det är en optimal arbetsställning. 
• Jag kommer absolut inte åt allt utan att sträcka eller huka mig men det beror mestadels 

på att jag bor så litet och jag är så kort 
• Nej måste ha en stol för att se vad som finns på översta hyllan. Måste ligga på knä för 

att se vad som finns längst in i underskåpen. 
• Nej, inte de nedersta och översta hyllorna i skåpen. 
• Nej 
• Nej det gör jag inte. Får stå på pall för att nå översta hyllan i skåpen 
• Nej 
• Nej, en del skåp är för höga. 
• Nej. 
• Nej 

 
6. Hur löser du problemet med småbarn som inte får riva i kökslådorna? Önskvärd lösning? 

• Barnlås. 
• Har inga småbarn här någon gång så den risken finns aldrig. Men min översta låda har 

ett lås med en nyckel, så det skulle ju funka ganska bra om man har barn 
• En spärr? Har inga barn 
• Eftersom jag inte har barn så är inte det en fråga som berör mig särskilt mycket men 

jag tror att jag skulle använda några av de barnsäkra (väldigt irriterande, man måste 
trixa lite mycket med att få upp lådor och skåp) produkterna som finns på marknaden 

• Har inte det problemet 
• Har barnspärr 
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• Sådana där spärrar som man sätter i dörren är ju rätt bra. Då kan dom inte öppna 
luckorna lika lätt 

• Barnsäkra lådor och skåp i form av hakar eller plastsnäppen 
• Spärrar för lådor och skåp. Barnen har haft egna lådor som dom fick använda. 
• Säkerhetsstopp. 
• Barnspärr 

 
7. Tror du det finns belastnings/förslitningsskador som uppkommer i köket? I så fall vilka? 

• Nej. 
• Ont i ryggen vid diskning. 
• Det finns det säkert, tror dock att det är mest dom som jobbar i kök hela dagarna som 

känner av sånt. Men kan tänka mig att det kanske tar på axlar o rygg om bänken till 
exempel är för hög eller för låg kanske. 

• Absolut. Ryggskador av statiska ställningar. Lyft i utsträckta lägen 
• Jag tror att det kan förekomma en del förslitningsskador om man ständigt måste 

sträcka sig för att hämta en del tunga saker. Min faster har till exempel tallrikarna i en 
utdragbar låda staplade på varandra längre ner istället för det klassiska med att ha 
tallrikarna i ett skåp i huvudhöjd 

• Mycket vridmoment när man plockar ut diskmaskinen. Den borde vara placerad högre 
upp, ej stå på golvet 

• Ja. När man står och diskar länge, kan det kännas i nacke och rygg ibland 
• efter som jag bara har en liten arbetsyta så blir det en del slitage på bänkskivan 
• Nej jag har nog inte så mycket sådant i mitt kök 
• Axlar o armar för dem som jobbar mycket i köket  
• För låga bänkar, ont i axlar. 
• Nacke-, axel- och ryggskador. 
• Ej till vardags - kanske om man har det som yrke, ex. axelskador 

 
8. Har du själv märkt av någon form av belastnings-/förslitningsskador som kan bero på 
köksarbetet? 

• Nej. 
• Nej. 
• Nej 
• Ont i ryggen då man arbetat med krökt rygg för länge 
• Just nu har jag mina kokplattor placerade för högt upp så detta gör att jag arbetar i en 

obekväm ställning med armarna lite för högt upp 
• Tror inte det 
• Stel i nacken efter att ha diskat länge 
• Nej 
• Nej… Bara när jag är klantig och skär mig… 
• Fel kille att svara på den frågan. I och för sig så plockar jag en del med disken, 

diskmaskinen borde upp något ifrån golvet, inte för högt för då kan det bli svårt att 
lägga i disken i de övre hyllplanen. 

 
9. Tänker du på vilka förpackningar du har framme vid ett speciellt tillfälle? (Vad dom 
symboliserar och står för?) T.ex. en lyxig chokladförpackning vid släktmiddag, medan 
chokladen ligger i en standard plastförpackning till vardags. 

• En fin vinflaska är alltid kul att ha framme. 
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• Näe, men det känns ju lite som vardagslyx med snyggare förpackningar. Sen är det ju 
roligt med snygga skålar för chips, godis m.m. vid fest 

• Nej, det tänker jag faktiskt inte på…chips o sånt häller man ju upp i skålar men det är 
ju mest för att det är lättare 

• Ja om man har fin bjudning gäller det att förpackningen är snygg nog annars häller jag 
innehållet i eget serveringsfat/skål. Skulle jag bjuda på choklad på en fin middag och 
har köpt Eldorados egna hade jag aldrig ställt fram deras förpackning på bordet 
eftersom jag skulle framstå som en girig sak då 

• Vid ett speciellt tillfälle kanske man lägger upp mat och godis lite finare än vad man 
annars gör. Sen kanske det inte är så kul för gästerna om man har fingrat på varenda 
godisbit i Alladin-asken. Jag tänker i.a.f. på hur frukten är upplagd i fruktskålen. Att 
det ser aptitligt och fräscht ut 

• Ja. 
• Ja man vill ju göra gott intryck på gäster men brukar vilja att det ska se bra ut även när 

bara jag är hemma också 
• Nej sånt struntar jag i. Det jag har hemma ligger framme oavsett dag / besök 
• Förpackningen spelar roll 
• After Eight ask, Alladin (chokladask). 
• Frukost: Flingor, mjölk, the, müsli, smör och juice. 
• Barnkalas: Godis och kakor. 
• Släktmiddag: Tårta och mjölk 

 
10. Är en förpackningens symbolik och utstrålning viktig för dig, har du förpackningar 
framme som du egentligen vill gömma pga. dess form/reklam/färg? 

• Nej. 
• Toarulle/hushållspappersförpackningar är ju inget man vill ha framme – dem gömmer 

man ju. Har köpt ställ för rullar att ha i både köket och badrummet 
• Jag tror inte att jag skulle ha originalförpackningarna till pastan stående framme 

eftersom dom inte är så snygga. Är väl en anledning till att jag har det i burkar. 
• Ja det är viktigt men det är inte många förpackningar som är snygga nog för att ha 

framme. Parfymer funkar i princip jämt att ha framme eftersom de är så pass väl 
designade. Toapapper däremot är en förpackning som nästan alltid står framme och 
som ser fruktansvärt billig och skabbig ut 

• Ja jag skulle inte ha framme en massa förpackningar, som t.ex. flingor för barn för att 
det är snyggt, utan skulle snabbt ställa undan den när man har använt klart den 

• Ja, den är viktig. Nej, brukar lägga upp det i nåt annat om förpackningen inte passar på 
t.ex. bordet 

• Ja det är det. Nej jag har inga förpackningar som jag vill gömma 
• Nej det spelar inte så stor roll. Jag är inte så noga med sånt 
• De flesta människor är fåfänga (även jag ibland), en snygg förpackning som i vissa fall 

smälter in i miljön eller ser lyxig ut ger ofta ett gott intryck på stil och god sm
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