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Abstract  
 
This is a study of shared kitchens for collective communal homes and student 
housing. The project is a cooperation with a company called Omniplan. Omniplan 
is a project coordination construction company and they are building a new 
student accommodation with a shared kitchen. The kitchen in a home is usually a 
shared space for cooking and socializing. In students housing this appears not to 
be functioning. Observations and interviews with students have confirmed that 
student housings common kitchens are not engaging enough. Another problem 
that has been identified is that there is a lack of structure for supporting tidying 
and cleaning. This study has researched how to design and improve the structure 
in the kitchen areas with focus on supporting tidying and cleaning and on storing 
of kitchen utensils. 
 
Previous science and literature studies have been studied on the subjects of color, 
organization, cleaning and hygiene, structure for storage of utensils and laws and 
rules for how to design a kitchen. Methods that have been used are observations, 
notations, and place-analysis on collective and student homes with common 
kitchens. Interviews have been done with the manager of the collective homes, 
with students and with an interior architect. A website enquiry has been done on 
current collective homes. This to see how other collective housings are designed 
and structured. A comparison has been done with theory and methods to identify 
the differences that would be most important to take up in the thesis. The methods 
and theories and comparison with common collective and student kitchens have 
given support to a design proposal for two kitchen areas using spatial design 
solutions.  
 
The design proposal is presented as two designs. The first design is a 
locker/cabinet that uses theories of color and organization. The second design is a 
kitchen island that has focus on supporting social interaction, cleaning and 
hygiene, and also refers to laws and rules for how to design and structure kitchen 
areas. These two areas have been focused on because they were identified as the 
biggest problem areas in common student kitchens.  
 
 
 

Keywords 
collective homes, student dorms, common kitchen, structure, storage boxes, 
kitchen island, cleaning, utensils, spatial design 
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Sammanfattning   
 
Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende. 
Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörer 
som kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är en 
mötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. Observationer och intervjuer med 
studenter har upptäckt att studentbostädernas gemensamma kök är ostimulerande. 
Köket är en mötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. Ett problem som 
identifierades av studien är att det inte finns struktur för städning. Studien har 
undersökts hur man kan utforma och förtydliga struktur i rummet med fokus på 
städning och matlagningsredskap. 
 
Tidigare forskning och litteraturstudier har utförts på ett allmänt område om färg, 
organisering, städning och hygien, struktur för matlagningsredskap och om lagar 
och regler på hur man ska utforma kök. Metoder som har använts är 
observationer, notationer och rumsliga analyser på kollektiv och gemensamma 
studentkök. Intervjuer har utförts med kollektivansvarig, studenter och en 
inredningsarkitekt. Ett elektroniskt forum har utförts på nuvarande 
kollektivföreningar. Detta för att få en inblick på hur andra kollektivbostäder är 
utformande med struktur. En jämförelse har även gjorts med teori och empiriska 
studier för att se tydliga skillnader på vad som är viktigast att ta upp i rapporten. 
Underlag från metoder och teorier, jämförelser med kollektiv och 
studentbostädernas kök har gett stöd på hur man ska tänka vid en rumslig 
utformning på arbetet.  
 
Gestaltningsförslaget presenteras som två delar. Det första är en gestaltning av ett 
förvaringsskåp som har fokus på teorin färg och organisering. Det andra är 
gestaltning på en köksö som har fokus på social interaktion, städning och hygien 
samt lagar och regler på hur man utformar ett att kök. Dessa två områden har lagts 
fokus på då det är dem som undersökningen identifierades som den största bristen 
i den gemensamma studentköken. 
 
 
 

Nyckelord 
 
kollektivboende, studentboende, gemensamt kök, struktur, förvaring, köksö, 
städning, matlagningsredskap, rumslig gestaltning 
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Inledning	  
Kollektiv- och studentboenden har ökat och fler kollektiv byggs runt om i landet. 
För att citera Kollektivhus "Det finns många fördomar om boende i kollektivhus. 
De flesta har aldrig besökt ett kollektivhus och vet därför inte hur bra det är" 
(Råghall, 2010). Studien ligger fokus på gemensamma kök. Köket är hemmets 
centrala plats för umgänge och sociala aktiviter. Det är en reflektion på hur vi 
lever med familj, vänner och matlagning.  
 
Examensarbetet är ett samarbete med Omniplan som finns i Stockholm. Omniplan 
är projektörer och kommer utforma första våningen på en nybyggnation i 
Linköping. Fastigheten ska samspela med konceptet. Konceptet är att bygga ett 
nytt studentboende med gemensamma kök och övriga gemensamma ytor i 
byggnaden. Det kommer bli ett kollektivboende/studentlägenheter med 
gemensamma balkonger, kök, tak och markplan. Målet är att skapa en attraktiv 
och social miljö för de boende. Staffan Schartner på Omniplan beskriver de 
positiva egenskaperna med gemenskapsboende: ”Det är att inte behöva bo ensam, 
det är billigare och miljövänligt att bo flera i samma hushåll” (citerad den 11-02-
2015). 
 
Informationsproblemet som studien fokuserar på är att det finns brister i 
strukturen i att hålla ordning i kök. Frågan som lyfts fram med uppdragsgivaren 
Staffan Schartner ”Hur får man fler att bo i gemenskap?” (citerad den 11-02-
2015).	  	  
	   	  
	   	  

Figur  1,  Planritning  över  studentbostaden  i  Linköping    
med  markerat  område  för  gemensamt  kök  

Kök  
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Bakgrund  
 
Kollektivboendets  historia   
Redan år 400 f. Kr talade grekernas filosof Platon om ett kollektivt samhälle. Ett 
sådant beskrev även Charles Fourier under 1800-talet och lade tyngdpunkten på 
storkök. Det första kollektivhuset i Sverige hette Hemgården som byggdes i 
Stockholm år 1905. Köket var placerat i källaren och man använde mathissar, som 
en stor bricka som hissades upp till lägenheterna. Fram till år 1950 ökade 
kollektivbostäderna till antalet och lägenheterna fick kokvrå. En gemensam matsal 
till kollektivet blev all vanligare och man slutade använda mathissar. Efter det 
utvecklades familjehotell med restaurangkök, tvättrum, matsalar, butiker, caféer, 
gymnastiksal, bastu etc. Under 1970-talet grundades BiG, Bo i gemenskap. BiG 
ville framhäva att matlagning och hushållsarbete ska utföras både av män och 
kvinnor. Detta genomfördes utifrån den så kallade BiG-modellen. Den innebär att 
varje lägenhet minskades med 10 % för att få större gemenskapsrum med kök. 
Idag finns det 52 kollektivboenden i Sverige (Vestbro, 1982). 
 
Studentbostädernas  utveckling  
År 1880 fanns det studenthem och i varje bostad placerades personer med samma 
ideal. Under 1920-talet inrättades fler studentbostadshus och varje rum hade 
vatten, dusch och brevlåda. Det fanns inga gemenskapsrum. Istället isolerades 
rummen för att studenterna inte skulle bli störda i studierna. Ett årtionde senare 
hade varje lägenhet eget kök. En lag stiftades att rummen skulle vara på minst 
14kvm med sov och arbetsmöjligheter. Ett gemensamt kök skulle finnas på varje 
våningsplan. Lägenheter utformades med kök och utan kök. År 1965 visade en 
studie på vad studenter hade för behov och önskemål om matlagning och 
köksinredning. Studenterna ville att det skulle finnas matförvaring, tillgång till 
redskap, arbetsyta, spis och en matsal för socialt umgänge (Socialdepartementet, 
1961). 
 
Kökets  historia  
På 1800-talet var järnspisen populär vid matlagning och det var mest kvinnor som 
arbetade i köket. Det var skillnad på hur köket var utformat beroende på om man 
bodde på landet eller i staden. Köket på landsbygden hade stor yta för matlagning, 
medan köket i staden var mindre. Det fanns inga avställningsytor eller plats för 
skåp.  den första kvinnan som fick planera och rita kök var Margarete Schutte 
Lithotzky år 1920. Åren 1930-1940 utvecklades köket genom att man tänkte i 
banor som kretsade kring hur man gör för att skapa ordning. Under åren 1970-
1980 började storkök byggas i kollektivboenden. Mer färg och former 
applicerades på rummet.  
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Från slutet av 1990-talet tills idag har köket börjat få en öppen planlösning 
(Snidare, 2004). En studie har utförts på Ikea kök i Sverige. Studien var på 
intervjuer med kunder på hur de upplevde kök. Professionella arkitekter och 
designers har utförts studier på kök och hur det påverkar mottagaren (Björeman, 
2011). (Bilaga 10).	  
	  

Problemområde   
I Sverige har kollektivboende växt sedan de första kollektiv byggdes År 1905  
(Vestbro, 1982). Allt fler personer har intresse för att bo i gemenskap (Björeman 
2011, även Bilaga 10). Omniplan vill göra denna boendeform mer attraktiv så att 
fler personer väljer att bo tillsammans. Köket har utvecklats under historiens gång 
och köket är en tydlig plats för gemenskap. Projektens egna empiriska studier har 
visat att det kan vara ostrukturerat, smutsigt och ostädat i gemensamma 
studentkök. Det kan vara att personer inte städar, inte respekterar varandras 
matvanor och att personer stjäl mat. Rum kommunicerar omgivningen med brister 
på struktur för städning, vilket inte skapar ordning i ett gemensamt kök. Om 
struktur förtydligas kan det hjälpa till att skapa ordning och underlätta skötseln av 
köket. Städning och matlagningsredskap har valts då det finns en tydlig brist på 
dessa områden i gemensamma studentkök.	  
	  

Syfte   
Skapa designförslag på hur ett gemensamt studentkök kan utformas för att 
förtydliga och underlätta struktur där fokus har lagts på städning och 
matlagningsredskap i studentboende. 	  
	  

Frågeställning 
 
Hur kan man med rumslig gestaltning skapa bättre struktur och gemenskap med 
studenter i gemensamma studentkök med fokus på städning och 
matlagningsredskap?  
 

Målgrupp 
Målgruppen är studenter över 18 år som bedriver eftergymnasiala studier och bor i 
studentbostäder med gemensamt kök. 
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Avgränsning    
Den rumsliga avgränsningen är första våningen i ett kollektiv/studentboende med 
fokus på kök. Arbetet ligger inte fokus på fördjupade studier i arkitektur, 
konstruktion och monteringsanvisningar, ljus, armaturens miljöpåverkan, 
miljömärkta vitvaror, bullerdämpning, materialval, kostnader för att renovera nytt 
kök. Teorin om lagar och regler har avgränsats och gäller bara för Sverige.	  
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Teorier  
Litteraturstudier har utförts för att se vad som gjorts inom området med ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Studier berör en allmän nivå av färg, ljus och 
organisering. Mer specifika studier handlar om färgval, städning och hygien, 
matlagningsredskap och strukturering av färgerfarenheter. Detta för att empiri-
undersökningar visar brister i rummet och där ingår dessa element. Lagar och 
regler som gäller bara i Sverige har studerats för att veta vad som gäller för att 
gestalta ett kök.  
	  

Färg  	  
Det tas upp om två tidigare forskning på hur färg påverkar mottagaren. Den första 
teorin visar hur färg, ljus och kontrast påverkar rummet. Studier har gjorts i varma 
och kalla färger som gult, rosa, blått och grönt. Byggnadens läge och mängden 
ljus som släpps in i ett rum påverkar färgen. Detta ser annorlunda ut inomhus för 
att ögonen anpassas efter färg och ljus tillsammans. Varma färger som rött 
aktiverar hjärnan och kalla färger som blått skapar harmoni (Anter, 2006, s. 149, 
193). Färgblindhet bör beaktas vid gestaltning av ett rum. Personer med 
färgnedsatt syn har svårighet att se skillnad på grönt och rött. Alla personer ser 
samma färg men hjärnan tolkar den på olika sätt. När en färg appliceras i ett rum 
kan man se hur färgkontraster samspelar med varandra (Petterson m.fl., 2004, s. 
80). Den andra undersökningen visade beteendemönster hos besökare på 
restauranger och kaféer beroende på färgvalet på väggarna. Rummet hade samma 
möblering men väggarna var gula den ena gången och violett/blå den andra. Man 
intervjuade personer på plats i rummet, om de upplevde rummet som varmt eller 
kallt. Besökarna upplevde rummet med violett/blått mer positivt än den gula 
färgen (Yildirim m.fl., 2006). Denna undersökning visar hur varma och kalla 
färger upplevs i ett rum för besökare och hur man kan göra en utprovning av två 
valda färger i ett rum. Tidigare forskning på studenters upplevelse av rum och färg 
resulterade i att blått, rött och gult gav mer harmoni i rummet (Yildirim m.fl., 
2006). Detta resultat visas som statistik i diagram.	   

En holländsk studie har gjorts på varma och kalla färger på en arbetsplats. Det 
fanns två arbetsrum. Det första rummet var i röd färg och den andra i blå färg. 
Under undersökningens gång visade det sig att personernas personlighet och deras 
psykiska tillstånd påverkas av rummet mycket mer än vad man tror (Bakker m.fl., 
2013 och Schneider, 1987). Röd skapade även motivation i kroppen och har den 
effekten att personen får större lust att lära sig nya arbetsuppgifter (Bakker m.fl., 
2013 och Schneider, 1987).  
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Blått kändes harmoniskt, lugnande och kallt, då det sänker blodtryck och lugnar 
andningen i stressiga situationer (Bakker m.fl., 2013 och Gerard, 1957 in 
Verhoeven et al., 2008). En enkät besvarades, hur personerna upplevde rummet. 
Resultatet var att den blåa färgen ger en lugnande effekt, men för de deltagande 
spelade färgen ingen större roll för upplevelsen av trivsel i rummet. Detta resultat 
visades i procent och totalt deltog 52 personer (Bakker m.fl., 2013). 
 
Organisering 
I ett professionellt restaurangkök har det gjorts studier på hur struktur används. 
För att förstå ordning bör man undersöka vad som skapar oordning. Restauranger 
använder sig av manualer om vem som gör vad och varje anställd har sin givna 
position i köket. Gunilla Lauthers har berättat om i böcker om hur man gestaltat 
kök. Gunilla har skrivit böcker som heter Kök för gemenskap (1988) och Köket: 
planera för trivsel och funktion (2000). Syftet med böckerna var att möta den 
efterfrågan, som visade sig finnas, då hon tidigare utförde inredningsuppdrag i 
kollektivhus. Hon var med och gjorde en utprovning av kök. Det fanns tillgång till 
ett laboratorium och testet gick ut på att frivilliga testpersoner fick handla och 
sedan laga mat på en köksö tillsammans. Resultatet var att personerna var sociala 
och glada i den situationen med gemensam matlagning. Det är viktigt med rätt 
placering för de olika stationerna i köket. Man bör tänka sig att personen kommit 
från affären och vill ställa sina varor på en avställningsyta för att sedan tillaga 
maten (bilaga 8). 
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Städning  och  hygien 
En norsk studie har utförts på städprocesser i gemensamma kök. Studien visar hur 
städning och hygien fungerar vid matlagning och handkontaktsytor. Personerna i 
studien har fått laga en maträtt och det observerades hur de rörde sig och på vilka 
ytor de rörde sig i köket. Personerna rörde maten, använde flera handtag på skåp, 
tvättade händerna och rörde mobiltelefonen. Detta visade att det är mest smuts i 
kök efter tillagning av mat. Städtester utfördes på skåphandtag, mobiltelefoner 
och diskhon. Det visade sig att personer använde våtservetter med och utan 
alcogel, spray med rengöringsprodukter, disktrasor, diskmedel, kokat varmt vatten 
och trasor. Dessa tester utfördes för att mäta hur bakterier sprider sig vid tvätt och 
matlagning. Hur köksredskap tvättas och torkas har stor betydelse för städningen. 
I denna görs en fördjupad undersökning av bakterier och sjukdomar som kan 
skada personer, om inte det finns en städ- och hygienprocess. Resultatet visas i 
diagram och tabeller med molekylförklaringar (Røssvall m.fl., 2015).  
 
I en australiensisk studie undersöktes vilka köksredskap som används vid 
matlagning och hur dessa köksredskap används. Studien genomfördes på ett 
online-forum. 1027 personer i åldrarna 18-65 i olika delstater deltog. Enkäten 
bestod av siffror med ja- och nej frågor. Personer från varje kontinent i världen 
deltog i undersökningen. Studien visar att om man är mer intresserad av 
matlagning använder man fler köksredskap. Personernas ålder, kön, bakgrund, 
utbildning, lön, intresse för matlagning och hushållets storlek spelar en stor roll 
för vad man använder för köksredskap. Resultatet visas i en tabell (se figur 2) där 
rangordning av vilka köksredskap som används mest i ett kök (Wang m.fl., 2014).   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

13. tryckkokare 
14. långsamkokare 
15. juicepress 
16. grill i ugn 
17. grill utomhus 
18. brickor och burkar för bakning 
19. grönsaksskalare  
20. träsked 
21. stadig och vass skärkniv 
22. tänger 
23. våg   

1. stekpanna 
2. hylla 
3. rivjärn 
4. wokpanna 
5. mikrovågsugn  
6. durkslag 
7. grytor 
8. stor stekpanna 
9. ugn 
10. mixer 
11. stor kastrull 
12. mediumkastrull 

	  
Figur  2,  Tabell  över  vika  matlagningsredskap  har  använts  mest  i  ett  
gemensamt  kök  
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(Figur 2, s.13) visar att det är en lista på vilka redskap som används mest i ett kök. 
Vissa används mer och vissa mindre. Den största skillnaden på vilka köksredskap 
som används beror på användarens etniska bakgrund. Personer som hade mer 
erfarenhet hade fler olika redskap i köket. Personer med lägre inkomst hade inte 
råd med lyxiga produkter, till exempel juicepress. Redskap som tar lång tid som 
långkokskastruller var inte populärt (Wang m.fl., 2014).  
 
Lagar  och  regler 
Det finns en lag om hur kök i bostad ska vara utformade. Lagen heter 
Byggnadsutformning för bostäder med inriktning planering för matlagning och 
måltid SS 914231(2). Boverket och konsumentverket har varit involverade för att 
skapa denna lag. Byggforskningsinstitutet har forskat på lämplig arbets- och 
räckhöjd i kök (Thiberg, 2007, s. 1).   
 
Thiberg (2007) citerar: Paragraf 3:212 för särskilda bostäder för studerande och 
ungdomar föreskriver:  "för en mindre grupp boende, (får) delar av enskilda 
lägenheternas utrymmen och utrustning sammanföras till gemensamma 
utrymmen. De gemensamma utrymmena skall vara så stora och välutrustade att de 
utgör fullgod kompensation för inskränkningarna i de enskilda lägenheternas 
standard" (Thiberg, 2007, s. 106).  
 
Säkerhetsregler   
Spis och ugn bör inte förflyttas på olika ytor, utan varma objekt ska på ett 
lättillgängligt sätt flyttas nära vatten. Det ska finnas arbetsyta för matberedning, 
avställningsyta för spis samt skåp för bestick och redskap. Ugn och mikrovågsugn 
får inte placeras högt på grund av ökad risk för brand (Thiberg, 2007, s. 33). 
 
Arbetshöjder 
Köket ska motsvara ergonomiska krav hos människan. Arbetshöjden för stående 
är 850-1000 mm högt och för sittande 600-800 mm högt. För att dra ut skåp gäller 
900 mm. Vid ugn gäller 1200 mm framför ugn. Skåpluckornas mått är 1400 mm 
och för att arbeta i sidled med spis, ugn och disklådor är det 200 mm  
(Thiberg, 2007, s. 23). 
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Källkritik 
Jag har använt litteratur främst inom Informationsdesign, inriktning Rumslig 
gestaltning. Dessa är Branzell (1976), Ching & Biggeli (2012), Fridell Anter 
(2006) och Mossberg (2003). Andra källor har även forskats utanför mitt 
ämnesområde. 
 
Jag har använt äldre källor som Dick Urban Vestbro (1982) som publicerat texter 
om kollektivhus och Socialdepartementet (Studentbostadsutredningen	  .1961) som 
skrivit om studentbostäder. Socialdepartementet är en myndighet som ansvarar för 
samhällets välfärd i Sverige. Dessa källor är relevanta i mitt arbete för att se hur 
kollektiv och studentbostäder har utvecklats under historiens gång.   
.  
Källor har använts om hur färg använts i rummet och hur de påverkar mottagaren 
men alla personer ser samma färg men tolkar den på olika sätt. Färg, ljus, syftet, 
personernas personlighet och psykiska tillstånd påverkas av rummet mycket mer 
än vad man tror (Bakker m.fl., 2013 och Schneider, 1987). Färgen röd har valts 
för att skapa en värmande känsla och tidigare forskning har visat att röd har skapat 
motivation i kroppen och har den effekten att personen får större lust att lära sig 
nya arbetsuppgifter (Bakker m.fl., 2013 och Schneider, 1987). Färgen röd har 
använts i gestaltningen för att skapa en tilldragande och utstickande utformning av 
rummet. Denna teori tillämpas med försiktighet och medveten att resultatet av 
forskningen är motsägelsefull Fridell Anter (2006). 
 
Vetenskapliga artiklar har använts då det gjorts tidigare forskning inom ett 
specifikt ämne. Artiklarna är vetenskapligt granskade, akademiska, korrekta och 
artiklarna är därför sannolikt trovärdiga.  
 
Alice Thiberg (2007) skriver om kök för planering och utformning. Syftet med 
källan är att ge information om hur man mäter och utformar kök. Källan är viktig 
för att veta vilka mått och regler som gäller när man ska formge ett kök.  
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för att samla empiri. Metoderna 
presenteras och etiska aspekter och ett kritiskt förhållningssätt har beaktats. Jag 
har fått vägledning av en bibliotekarie med expertkompetens med att söka artiklar. 
Detta examensarbete kan behövas för att det är få personer som har undersökt 
detta område. Därför har jag relaterat till olika teorier som rör rum på en allmän 
nivå.  
 
Metodval   
Det finns kvantitativa och kvalitativa metoder och de presenteras som 
arbetsredskap i processen. Kvalitativa metoder innebär en djupdykning på 
området, om informationens karaktär. Kvantitativa metoder handlar om numeriskt 
värde, hur många, hur mycket, hur långt etc. (Holme och Solvang 1997, s. 76).  
 
De kvalitativa metoderna presenteras är observation, platsanalys, notationer, 
intervjuer samt ett elektroniskt forum med kollektivboenden. Ching och Binggeli 
(2012) beskriver en analysmodell. Modellen beskriver designprocessen genom att 
analysera, framställa och utvärdera den slutgiltiga produkten. Denna modell 
illustrerar processen för hur rumsliga gestaltare jobbar och hur tillvägagångssättet 
är för att komma fram till ett slutresultat.  
 
 
 
  
  

  

     

Figur  3,  Analysmodell  Ching  och  Biggeli  (2012)  

Analysera	  
syntetiserase

Syntetisera 

Utvärdera	  
syntetiserase
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Observationer 
 
Varseblivningen av omvärlden sker med våra fem sinnesorgan. Dokumentation 
sker genom att rita och fotografera det vi undersöker (Kylén, 2004, s.8). En 
observation kan beskrivas som öppen eller dold. En öppen observation innebär att 
personerna vet innan observationen att de deltar. En dold observation är att 
personerna inte vet att man observerar dem. Min observation gällde matlagning 
och notationer av personernas rörelsemönster på kollektiv- och studentboenden. 
Studentboenden kontaktades för att undersöka hur deras gemensamma kök 
fungerar.  

Kollektivhus kontaktades för att se hur de olika kollektivboende upplever att dela 
kök. Studier har genomförts av kök, vetenskapliga artiklar och litteratur inom 
området. Det är viktigt att personerna har gett sitt samtycke till fotografering 
(Holme och Solvang, 1997, s. 111).  
 
Observationerna är:  

1.   Observation Kollektivboendet Bogemenskapen Sjöfarten, Stockholm 
2.   Observation Studentboendet Facklan, Eskilstuna 
3.   Observation Studentboendet Valfisken, Eskilstuna   

 
 

1.  Sjöfarten  	  
Syftet med platsanalys var att se vad kollektivboendet använder för 
matlagningssystem jämfört med studentboendet. Bogemenskapen Sjöfarten KHR 
är en kooperativ hyresrättsförening. Det innebär att hyresgästerna hyr huset av ett 
kommunalt bostadsbolag (FAMBO). Intervjun gjordes med Anita Nilsson som är 
boendeansvarig över Bogemenskap. Huset har 47 lägenheter och 400 
kvadratmeter gemensamma ytor. Detta utfördes den 10-04-2015. Observationen 
skedde i ett storkök som är byggt och anpassat för kollektivboende. I mitten av 
rummet finns det en köksö med olika stationer för matlagning. 
  
2.  Facklan   
2015-04-15 klockan 11.00-12.00 och klockan 18.00-18.30 utfördes två 
observationer i studentboendet på Nyforsgatan 46 i Eskilstuna. I Facklan finns det 
14 lägenheter på varje våningsplan av totalt fem. Visningen av kollektivkök i 
Facklan och Valfisken gjordes med Ulf Hed som jobbar för kommunfastigheter. 
Detta utfördes den 15-04-2015. 
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3.  Valfisken 
2015-04-24 klockan 13.30-14.30 och klockan 18.00-19.00 utfördes observationer 
på studentboendet Bruksgatan 1 i Eskilstuna. I fastigheten finns tre våningar, tio 
lägenheter på varje våning och tre lägenheter på vindsvåningen. Medan 
observationen pågick skissades rörelsemönster av personerna. 
 
I samband med observationen utfördes platsanalyser i Sjöfarten och Valfisken.  
Platsanalys utfördes enligt en metod som beskrivs av Ching och Binggeli (2012), 
för att studera rummet och se skillnader i levnadssätt och hur köket är utformat. 
För att analysera ett rum bör man observera hur personerna rör sig, storlek och 
former på objekt, dörröppningar, hur ljuset påverkar personerna, materialval på 
till exempel golv och möbler och om det är något i rummet som bör modifieras 
(Ching och Binggeli 2012). Platsanalys utfördes 2015-04-24  på kollektivet 
Valfisken i studentköket. För att analysera ett rum bör man observera hur 
personerna rör sig, storlek och former på objekt, dörröppningar, hur ljuset 
påverkar personerna, materialval på till exempel golv och möbler och om det är 
något i rummet som bör modifieras (Ching och Binggeli 2012). 
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Intervjuer 
 
Intervjuer utfördes för att få mer information om hur kollektiv- och 
studentboenden fungerar med matlagningssystem. Det finns två typer av 
intervjuer: informant- och respondentintervjuer. (Holme och Solvang, 1997, 
s.104). Det finns öppna och styrda intervjuer. Intervjuer som tar kort tid har ett 
mer strukturerat upplägg, medan intervjuer som tar lång tid är mer öppna (Kylén, 
2004, s.19). Jag har utfört informant- och respondentintervju. Det har även utförts 
öppna intervjuer för att inte begränsa personernas åsikter. Öppna intervjuer 
utfördes med Anita Nilsson som är styrelseansvarig för kollektivboendet Sjöfarten 
och med inredningsarkitekten Gunilla Lauthers. Båda intervjuerna, Målgrupps 
intervju med studenterna skedde hemma hos dem och anteckningar gjordes med 
anteckningsblock och penna. Det var mycket givande att göra en intervju och se 
hur kollektivboende upplever att bo och dela gemensamma ytor tillsammans. 
Intervjun med Lauthers var relevant att göra då hon har tidigare erfarenhet med 
kök och gemenskap. De styrda intervjuerna var hos studentbostäderna Facklan 
och Valfisken. Intervjuer har även gjorts på sociala medier, ett Facebook inlägg 
som elektroniskt forum. 
 
Intervjuerna är:   

1.   Intervju Anita Nilsson (också på s.30) 
2.   Intervju Gunilla Lauthers (också på s.30) 
3.   Målgruppsintervju Studentbostäder Facklan och Valfisken (också s.31)  
4.   Intervju Elektroniskt forum, Facebook (också s.31) 

 
1.  Anita  Nilsson 
En respondentintervju den 14-04-2015 utfördes med Anita Nilsson på 
kollektivboendet Sjöfarten. Intervjun gjordes i person hemma hos Anita Nilsson 
på kollektivboendet. Vi träffades i det gemenskaps rummet och intervjun med att 
jag frågade henne och antecknade manuellt med papper och penna.  
 
2.  Gunilla  Lauthers   
En informantintervju gjordes 2015-04-16 med Gunilla Lauthers som är 
inredningsarkitekt. Intervjun utfördes hemma hos Gunilla Lauther i 
Stockholmsskärgård. Intervjun skedde hemma hos henne över en kopp kaffe. Jag 
antecknande med penna och papper. 
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3.  Facklan  och  Valfisken   
Kontakt med studenter på Facklan och Valfisken i Eskilstuna togs 2015-04-27 
klockan 18.00-19.00. Den inledande kontakten upprättades med 
Kommunfastigheter i Eskilstuna. Totalt deltog 10 studenter som svarade på vad de 
tyckte var för- och nackdelar med att dela kök, samt kollektivboendets brister (se 
figur 11). Där gavs samtycke och jag fick tillgång till studentbostädernas nyckel. 
Jag knackade på studenternas dörr och frågade om de var öppna för två frågor om 
för- och nackdelar med gemensamt kök. 
 
4.  Elektroniskt  forum    
Det var tre frågor som ställdes till kollektivboenden. Det första med hur  fungerar 
köket i alla dessa kollektivboenden som finns? Med det menas med organisering  
och vem som gör vad i det gemensamma köket. Den andra frågan var  
om all kollektivhus har matlag? Den tredje frågan var vad är bristen med att dela 
kök med andra personer?  

  
Nedan visas när observationer på Sjöfarten, Facklan och Valfisken utfördes.   
  
  

  
  
  
 

     

Datum	   	   Tid	   	   	   	   Plats	  
14	  april	   	   16.12-‐17.32	   	   	   Sjöfarten	  

Stockholm	  
15	  april	   	   11.00-‐12.00	  och	  18.00-‐18.30	   	   Facklan	  

Eskilstuna	  
24	  april	   	   13.30-‐14.30	  och	  18.00-‐19.00	   	   Valfisken	  

Eskilstuna	  

Figur  4,  Tabell  över  tider  för  observationer    
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Resultat 
 
Forum presenteras som i följande ordning. Det är resultat från observationer, 
notationer, platsanalys, intervjuer och elektroniskt forum. 

1.   Observation Kollektivboendet Bogemenskapen Sjöfarten, Stockholm 
2.   Observationer Studentboende Valfisken och Facklan, Eskilstuna 
3.   Intervju Anita Nilsson  
4.   Intervju Gunilla Lauthers  
5.   Målgruppsintervju Studentbostäder Facklan och Valfisken  
6.   Intervju Elektroniskt forum  

 

Observationer 
 
1.  Sjöfarten 
Det finns en stor dörröppning och ljuset kommer från fönster. Kollektivboendet 
Sjöfarten har ett storkök med plats för många att vistas i samtidigt. Rummet är 
stort och rymligt. Köksön består av ett långt bord med spis, ugn, avställningsytor, 
redskap och vattenkranar. På köksön finns flera kokplattor och en fläkt i taket. I 
rummet löper det två köksbänkar längs väggarna och överskåp med förvaring. 
Ljus kommer från fönster och lysrören. Det finns tre kylskåp och en varmluftsugn. 
En diskhörna finns med diskmaskin och flera disksställ. Bullrande ljud kommer 
från diskmaskinen. Det finns ett förvaringsrum med torrvaror som kryddor och 
mjöl. Köksmiljön känns varm, fuktig och det luktar mat.   
 
Köket har mycket plats för arbete och avställning. Förvaring av 
matlagningsredskap finns under spisen för att få plats med större grytor. 
Materialen i rummet är sten, trä och kakel. Det som framträder i rummet är en 
köksö som skapar interaktion och gemenskap. Kollektivboendet har ett system 
för matlagning. De har ett matlag som består av 8-10 personer. Matlaget 
bestämmer vem som gör vad och vilken meny som ska serveras. Man gör en 
inköpslista och en kostnadskalkyl. Kollektivboendets kök består av en köksö. De 
har lappar på varje skåp och det är god ordning bland köksredskapen. Det finns 
flera skåp, ugnar och större matlagningsytor. Matlagning, städning och diskning 
sker i grupp. 
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Figur  6,  Sjöfartens  köksö    

Figur  5,  Sjöfartens  köksö    

Figur  6,  Sjöfartensköksö  andra  sida  
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Den 2015-04-14 utfördes en notation klockan 16.12-17.32. Notationer visar 
rörelsemönster och interaktion i rummet. Det finns en tydlig hierarki i rummet 
som består av en kock, en köksassistent och en diskare. Matlagning sker i grupp, 
de dricker vin och sjunger. Rörelserna i rummet har antecknas med olika 
symboler, en metod som rekommenderas av Branzell (Branzell, 1976, s.7).  
De gröna prickarna talar om var personerna rörde sig som mest och då skapades 
det bubblor. De röda prickarna är de vinklar jag observerade från (se figur 4). 
Branzell visar symboler och former som man kan använda sig av för att visa hur 
personer rör sig i den fysiska miljön, och det skapas bubblor som är 
rörelsemönster. Det som återkom var att det fanns gemenskap, struktur och 
konflikter i kollektivkök. Gemenskap skapas genom interaktivitet med 
matlagning. Struktur skapas då köket har namnskyltar på var redskap ska placeras 
i rummet.  
  

Figur  7,  Förvaringsutrymme  

Figur  8,  Notationer  på  Sjöfarten  
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2.  Facklan  och  Valfisken  
Här presenteras en sammanfattning av intervjuerna på studentbostäderna. Jag har 
frågat för och nackdelar i gemensamt kök med studenter. Både studentbostäderna 
Facklan och Valfisken, talar om att det är svårigheter anpassa så att alla kan laga 
mat samtidigt. Den största bristen är att det inte är någon som vill städa, trots 
städschema. 
  
  
2.  Facklan   
Det krävs att alla personer har samma intresse att städa och organisera efter sig. 
Det som är svårt är att anpassa så att alla kan laga mat samtidigt då det bor 14 
personer på varje våningsplan. Vissa personer har använt köket medan andra har 
bott på studentboendet i flera år och aldrig använt köket. Det är få som använder 
spisen, då alla lägenheter har egen spis, men däremot används ugnen i det 
gemensamma köket, då det inte finns i de enskilda lägenheterna.  
Kommunen har renoverat genom att måla om köket, bytt golv och anlitat en 
städfirma som kommer och städar köket. Fördelen är att det finns tillgång till ugn 
som används. Det finns ingen gemenskap i detta kök, rummet består av kalla 
färger och det finns ingen struktur för städning. Gemenskap finns inte då de 
boende inte använder det gemensamma köket. Dels för att lägenheterna har eget 
pentry men även för att rummet inte är trivsamt att vistas i. Rummet är kallt med 
gråa färger och det känns mörkt att sitta där trots stora fönster. Det finns inget som 
gör rummet hemtrevligt att vistas i och umgås med grannarna. Det som gör att det 
inte är trevligt är placering av köksdelen. Även möbleringen och avsaknaden av 
färg på möblerna bidrar till den dåliga trivseln. Det finns städschema men oftast är 
det en och samma person som ansvarar för städning efter andra. Det finns ett 
gemensamt rum med en köksdel på varje våningsplan. Alla lägenheter har eget 
pentry med kyl, frys, kokplattor och mikrovågsugn (se bilaga 7). Rummet är 
fyrkantigt och köksdelen är placerad mot väggen. Det är vita skåpluckor med spis 
och ugn. I rummet finns det gröna soffor, tv, köksbord med stolar och ett stort 
fönster för ljusinsläpp. Golvet är av plast och väggarna är gråmålade. 
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Figur  9,  Gemensamt  studentkök  Facklan  

Figur  10,  Gemenskapsrum  hos  Facklan  
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2.  Valfisken  
Vid observationen var det två saker som blev synliga. Det är smutsigt och 
städningen fungerar inte. De boende lagar mat enskilt och det är smutsigt och 
odiskat. Struktur för städning finns inte, vilket blir tydligt i studentboendenas 
gemensamma kök. Det finns struktur på ett städschema men det är ingen som 
följer den. En person skar mängder med kött som frystes in i den gemensamma 
frysen. Matlagning sker på separata kokplattor, eftersom spisen har gått sönder. 
Disken är inte undanställd. Det är smutsigt, rörigt och vasken är full av skräp.  
Vid notationen (figur 15, s.28) utfördes en platsanalys på hur personer rör sig i 
rummet. De röda prickarna visar vinklarna i rummet jag observerade från. Under 
notationen bekräftades att personer inte hade intresse av att städa eller diska efter 
sig. I rummet finns det vita skåpluckor, träbord, stolar, kyl och frys. Alla i 
bostaden har i köket tillgång till eget förvaringsskåp med nyckel. I köket var det 
tre personer som lagade mat. Valfiskens gemensamma kök är smutsigt och 
köksluckorna är slitna. Matlådor ligger på diskbänken och borden står otorkade. 
Observationen visade att personer lagade mat enskilt men inte städar efter sig. 
Studenterna hade tejpat sitt namn i besticklådorna med sitt lägenhetsnummer och 
texten ”Do not touch”, det finns även lappar med texten ”Använd inte gafflar till 
stekpannorna de är gjort i teflon. Använd plast för att röra om”. Rummet är 
ostimulerande och rörigt. Studentboendena har mindre gemensam köksyta och 
den är placerad mot väggen. Varje student har tillgång till eget förvaringsskåp. 
Studentboendet har inget matlagningssystem som kollektivboendet har.  

Figur  11,  Gemensam  matplats  hos  Facklan  
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I studentboendet lagar personerna enskild mat. Matlagningsredskap finns överallt 
i rummet. Det finns städschema men det är oftast en person som tar ansvar för att 
det är rent. Detta bekräftas från observationer och efter samtal med studenterna.   
     

Figur  12,  Gemensamt  kök  Valfisken  

Figur  13,  Observation  på  Valfiskens  struktur  
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Figur  15,  Notationer  Valfisken.  Gröna  prickarna  
visar  mest  rörelseaktivitet  från  studenterna    

Figur  14,  Valfiskens  förvaringsutrymme    
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3.,  Anita  Nilsson  1	  
Intervjun med Anita Nilsson på kollektivboendet 2015-04-14. Anita är 
boendeansvarig för kollektivhuset. Kollektivboenden är olika vad gäller bostad 
och hyresrätter, matlagning och städsystem. Det här kollektivboendet har matlag 
och obligatorisk matlagning. De har sex matlag bestående av de boende. Det är 
matlaget som bestämmer vilken meny som ska inköpas, tillagas och serveras. 
Matlaget bestämmer också över städning i kök (bilaga 6). Anita intygar att 
nackdelen med att bo kollektivt är de konflikter som uppstår, som inte går att 
undvika. Det som framkom var att konflikter och missförstånd kunde ske vid till 
exempel beställning av matvaror. Anita berättar att matlagning sker fyra dagar i 
veckan. Intervjun med Anita Nilsson för kollektivboende har gett mig en inblick i 
hur de lever. Anita beskriver matlagningssystem.	    

Det beskrivs om deras system för kollektivboende och det är tvång att vara med i 
matlag, men man behöver inte äta om man inte vill. Matlaget ansvarar vem som 
gör vad med inköp, matschema, leverantörer, recept etc. Bristen med att bo 
tillsammans med flertal är att konflikter vilket aldrig går att undan komma. 
Styrkan är att det finns regler och gemensamt kök skapar en social interaktion. En 
svaghet är att när en person flyttar ut, det är svårt att avgöra och välja personer 
som är anpassningsbar för detta typ av boende. Det är intressant att 
kollektivboende har matlag eftersom det är en struktur som fungerar, då det är 
obligatoriskt. Om matlag inte hade funnits hade kollektivboenden varit vanliga 
hyresrätter. 
 

4.,  Gunilla  Lauthers  2 
Gunilla är en inredningsarkitekt och har utfört utprovningar av gemenskapskök 
och hon talar mycket om placering och struktur. Gunilla är en inredningsarkitekt 
och köksexpert. Gunilla talar om att tänka på hur man kan skapa struktur med 
städning och matlagningsredskap, då tidigare utprovningar har gjorts på 
kollektivkök. Gunilla har inte observerat mina kollektiv- och studentbostäders 
kök, men har erfarenhet av att gestalta kök. Gunilla berättar att det i laboratorium 
gjordes en utprovning för kök som var en köksö, vilket skapade mer social 
interaktion. Man kan föreställa sig att en användare kommer från affären och vill 
ställa varor på en avställningsyta, sedan lägga produkterna i kyl eller frys och 
därefter tillaga maten. För att skapa en fungerande rumslighet är det viktigt att 
tänka på struktur och miljön runt om kring. (Se bilaga 8). 
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5.,  Målgruppsintervju  Facklan  och  Valfisken 
Totalt deltog 10 studenter som svarade på vad de tyckte var för- och nackdelar 
med att dela kök. Totalt deltog 10 studenter som hade möjlighet att svara på 
frågor om för- och nackdelar med att dela kök. 
 
 
6.,  Elektroniskt  forum    	  
Jag publicerade ett forum i Facebookgruppen, Kollektivhus NU 2015-04-15. 
Detta för att se hur kollektivboendes gemensamma kök i andra kollektiv fungerar 
och vad de anser vara nackdelarna med att dela gemensamma ytor med andra. (Se 
bilaga 9, för svar på frågorna). Denna undersökning visar hur olika 
kollektivbostäder fungerar med matlagning och vilka brister de boende anser 
finns. De har matlag och ansvarar för gemensam matlagning. Matlagning sker på 
olika dagar och tider. Det är obligatoriskt att delta i matlag med arbetsuppgifter 
som till exempel att planera recept för veckan, inhandla, diska och städa etc.  
 
Vissa kollektiv använder sig av matkuponger som betalningsmetod och andra 
kollektiv har obligatorisk storköksutbildning där man kan ta ”körkort” för att lära 
sig hur köket fungerar. Det finns några kollektivhus som inte har gemensamt kök 
eller matsal och då finns det inte matlag. Alla lägenheter i kollektivboenden har 
eget kök. Antalet boende är avgörande för hur stora matlag som bildas. Det som 
framkom från flera kollektiv-boenden var att det inte går att komma undan 
konflikter. Köksredskap läggs fel i skåp, det bråkas om hur mycket maten får 
kosta, och det klagas på att det inte finns avställningsytor. När man bor 
tillsammans med andra har alla personer olika ambitionsnivåer när det gäller att 
skapa ordning och att städa.  
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Metodkritik  
De kvalitativa metoder som utfördes var öppna observationer. Nackdelen med att 
observatören kan ha påverkat besökarens beteende och rörelse i rummet (Holme 
och Solvang, 1997, s. 78-79). Öppen eller styrd intervju påverkar svaren man 
samlar in. Kortare intervjuer har ofta mer struktur och de öppna är långa men har 
inte så mycket struktur (Kylén, 2004, s. 18). Intervjun med Gunilla Lauthers gav 
idéer om hur man kan gestalta och placera kök på ett annorlunda sätt.  
 

Observationer och notationer har skett i gemensamma kök. Det har underlättat att 
få tillgång att se studentbostädernas gemensamma kök för att kunna göra ett urval 
på vad som brister i ett kök. Ett minus har varit att alla i boendet är inte på plats 
samtidigt för att kunna se rörelsestimulansen. Fördelen med notationer var att se 
personernas rörelsemönster i rummet när matlagning pågick och vilka ytor i köket 
som användes. Observationer, notationer och platsanalyser har varit de enda sätten 
att se befintliga kök i kollektiv och studentbostäder. 
 

Denna undersökning med att intervjua studentboende har varit det enda sättet att 
nå dem. Enligt Kommunfastigheter och andra studentbostäder får man inte lämna 
ut personuppgifter för till exempel enkätundersökningar. Ett smidigt sätt att 
komma i kontakt med flera kollektivboenden runt om i Sverige var ett elektroniskt 
forum. Detta har varit ett mer tidsbesparande sätt än att besöka flera 
kollektivboenden ute på fältet.  
 
 
 
 
 

Etiska  aspekter   
Etiska aspekter har beaktats vid val av metoder. Codex (2015) förklarar regler och 
riktlinjer för forskning om informerat samtycke hämtad 2015-04-08. Den 1 
januari 2004 infördes etikprövningslagen (2003:460) om forskning. Grundregeln 
är att forskning endast får utföras om personen har samtyckt till forskningen som 
kommer att användas. De intervjuade har tagit ställning till sitt deltagande genom 
att fylla i en blankett om informerat samtycke. Detta för att skydda individen och 
för att intervjupersonerna ska förstå att det är ett seriöst projekt. Personuppgifter 
på de intervjuade och studenter har inte publicerats (Se bilaga 2,3,4 och 5). 	  

   



33	  
	  

Tabeller  på  observationer 
Nedan visas när observationer på studentbostäderna Facklan och Valfisken 
utfördes. Fördelar och nackdelar på Studentbostäder och Kollektiv i Sverige har 
listas. 
	  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

     

Facklan	   	   Valfisken	   	   	  

Fördelar	   Nackdelar	   Fördelar	   Nackdelar	  
Ugn	   Städning	   Ugn	   Städning	   	  

	   Smutsigt	   Egna	  skåp	   Bestick	  försvinner	  

	   Liten	  yta	   Diskmaskin	   Stjäla	  mat	   	  

	   	   Micros	   Rörigt	  

	   	   	   Smutsigt	   	  

	   	   	   Sopor	   	  

Kollektiv	  i	  Sverige	   	  

Fördelar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nackdelar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  

Gemenskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Konflikter	   	   	   	  

Matlag	  med	  schema	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rörigt	   	   	   	  

Inhandlingssystem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pris	  på	  maten	   	   	  

Social	  interaktion	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hög	  volym	  i	  matsalen	   	   	  

Gemensskapskök	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inte	  tillräckligt	  med	  avställningsytor	  

Figur  16,  Fördelar  och  nackdelar  med  studentbostäder    

Figur  17,  Fördelar  och  nackdelar  med  kollektivbostäder  
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Elektroniskt  forum 
Här presenteras en sammanfattning av resultat på de elektroniska forum med 
kollektivboende i Sverige. (Se frågor, bilaga 9). 
 
Stoplyckan  Linköping 
Kollektivet fungerar med att en grupp personer i varje våning ansvarar för 
matlagningssystemet. Kökspass anordnas var tredje vecka som innebär att en 
grupp personer ansvarar för hur matlagningssystemet ska ske med vem som gör 
vad. Om rester av mat blir över finns kupong system att köpa.  

Prästgårdshagen  Älvsjö 
Kollektivboendet har fyra matlag och matlag sker en gång i veckan. Det är tvång 
att delta i matlag om man bott mer än sex månader. De har kupongsystem med att 
köpa mat.   

Sockenstugan  Kärrtorp 
Det är tvång att delta i matlag när man flyttar in, i detta kollektiv äter man endast 
vegetariskt och ekologiskt. Kupongsystem vid överbliven mat.  

Dunderbacken  Axelsberg 
De boende har olika arbetsuppgifter, som till exempel vem som gör inköp, 
städning, meny för veckan, etc. Matlag görs minst en gång i veckan. 

Sockenstugan  Skarpnäck 
I detta boende har de matlag med tolv personer som planerar tillsammans två 
gånger i veckan. Ibland är det vegetariska rätter och all i de boende deltar i 
matlaget.  

Kollektivboendet  Kupan 
Det är matlag alla vardagar i veckan. De har ett bokningssystem i 10 veckors 
period på vem som ansvarar för matlag, servering, disk, städ etc. De har ett 
flexibelt system.      
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Analys  och  tolkning:  Teori  och  Empiri   
 
Färg   
Anter (2006) beskriver vilka färger som påverkar vistelsen och personer i olika 
rum. Det beskrivs inte hur färg kan appliceras i ett rum med möblering och vilka 
färger som bör finnas i specifika rum. Yildirim m.fl., (2006) talar om hur färger 
har studerats i rum. Det tas inte tas upp hur individen påverkas av fler än två 
färger. Utifrån platsanalyser visar empiriska studier att studentbostäders kök är i 
behov av varma och kalla färger. I Facklan bekräftas det att personer inte vistas i 
eller använder det gemensamma köket och rummet upplevs som trist och kallt. 
Observationsstudier bekräftar att det finns behov av färg i rummet, då studenter 
lägger köksredskap ostrukturerat i lådor. Med ett genomtänkt system med färger 
kan man skapa en struktur som förbättrar ordningen som är placering av 
köksredskap. Att ha varje redskap på sin plats. I kollektivboenden har de 
matlagningssystem och lappar på skåp så att allt läggs rätt. Studien på färgvalet är 
en studie på ett mötesrum på arbetsplatsen med varma och kalla färger. Rummet 
var målat i röd och blå färg. Man observerade personerna på plats och gjorde en 
enkät där de fick besvara hur de upplevde rummet (Bakker m.fl., 2013). 
Undersökningen visade för- och nackdelar med dessa färger. Den blåa färgen 
dominerade i undersökningen. Detta för att grupptester med den blåa färgen i 
rummet gav personerna i rummet en lugnande effekt, koncentrations förmågan 
steg och omgivningen kändes sval. Det testades inte fler än två färger i 
undersökningen. Observationer på studentbostäder visade att Facklan hade kalla 
färger och Valfisken hade varma färger. 
 
 
Organisering   
En informantintervju gjordes 2015-04-16 med Gunilla Lauthers som är 
inredningsarkitekt. Gunilla har förklarat tankesättet på hur man ska tänka vid 
utformning av ett kollektivkök. Man ska tänka att man är användaren. Att man 
kommer ifrån mataffären och vill ha en plats för avställning av inhandlade varor, 
lägga produkter i kyl eller frys.  
 
Social  interaktion 
Det har utförts tidigare utprovningar av kollektivkök med personer som tillagar 
mat tillsammans. Resultatet visade att det skapar en social interaktion med en 
köksö. I restaurangkök används manualer om vem som gör vad för att få 
processen att fungera. Det tas inte upp vad det är för manualer de professionella 
kockarna använder sig av (Kärreman och Rehn, 2007, s. 7). Efter observationer 
och platsanalys kunde man se vad som skapar ordning och oordning i köken. 
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Liknande manualer som restaurangköken använder skulle kunna användas här 
också.  
 
 
I Facklan har studentlägenheterna eget pentry och skillnaden är att det finns ugn i 
det gemensamma köket. Det finns mycket plats och det är organiserat men det är 
ingen som vistas i köket för storkok. Valfiskens studentlägenheter har egen kyl 
och frys, men studenterna måste använda det gemensamma köket för matlagning. 
Oordning skapas, eftersom det saknas plats att lägga saker och städschemat inte 
fungerar. Den största nackdelen är att personer inte respekterar de boendets 
matvanor. Det är smutsigt och ingen vill städa. Det som uppkommer i både 
Facklan och Valfisken att städning inte fungerar, bestick försvinner och att det är 
smutsigt. Alla lägenheter har egen kyl/frys, toalett och dusch. 
 
 
Städning  och  hygien   
“The effect of different hygine procedures in reducing bacterial contamination in 
a model domestic kitchen”, Journal of Applied Microbiology, vol. 119, nr. 2. 
(Røssvall m.fl., 2015). Studien visar på städprocesser i gemensamma kök. Studier 
pågick när personer observerades vid matlagning. Ett exempel som tas upp är hur 
maten tillagas och om man rör fler ställen i köket med handkontakt. Tre ställen i 
köket fokuserades på: handtag på skåp, mobiltelefoner och diskhon. De visar på 
olika sätt hur man kan tvätta och rengöra för att minska mängden bakterier och 
smittorisken för sjukdomar (Røssvall m.fl., 2015). Vad som inte tas upp är andra 
handkontaktsytor med övriga köksredskap som talrikar, bestick, stekpannor, 
grytor etc. Från mina empiriska studier kan jag se att studentbostädernas diskho 
och köksbord inte diskas och torkas av ordentligt. Detta kan leda till att bakterier 
förökar sig och sprider sjukdomar. En australiensisk studie på ett online-forum 
genomfördes. Den etniska bakgrunden var avgörande för vilka redskap som 
används mest i köket. 23 redskap listas och det var mest stekpannan som användes 
(Wang m.fl., 2014). Det tas inte upp hur man kan strukturera matlagningsredskap 
i ett kök, men studien talar om vilka redskap som används mest. I studentbostäder 
finns det ett uppenbart problem med att personer lägger matlagningsredskap 
överallt och det skapar oordning. Observationer på studenternas gemensamma kök 
har visat vilka matlagningsredskap som används mest. Detta kan kopplas till 
teorin om struktur för matlagningsredskap som (Wang m.fl., 2014) talar om. 
Utifrån denna teori kan jag se fyra kategorier som används som mest. Dessa är 
stekpanna, mikrovågsugn, grytor och en stadig vass skärkniv. Den största delen 
som mest används från observationsstudier på studentbostädernas gemensamma 
kök är matlådor.  
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Det som är intressant är att alla lägenheter i ett kollektiv har eget kök med tillgång 
till ugn och spis, men ändå har detta kollektiva system med matlag. För att bo i 
kollektivboende är det obligatoriskt med matlag och syftet är att bo tillsammans 
som generar social gemenskap, men kostnadsmässigt är det billigare att bo 
kollektivt och det är miljövänligt. Det finns struktur med matlagningsredskap med 
att alla redskap har sina hållplatser och städschema fungerar i matlaget med vem 
som gör vad. 
 
 
Lagar  och  regler   
Det är viktigt att veta vilka arbetshöjder och säkerhetsregler som gäller med 
ergonomiska krav och hur de ska appliceras i ett kök (Thiberg 2007). 
Observationer och platsanalys visade vilka arbetshöjder som gäller.  
Höjden på köksbänken är anpassad och fungerar vid matlagning. Det finns ett 
tydligt behov av fler förvaringsskåp. Med hjälp av lagar och regler för utformning 
av kök har gestaltningen underlättats.  
 
Vid observationen av kollektivköket kunde jag se tre viktiga punkter som 
återkom. Det första var att det är mycket gemenskap i ett storkök. Personer väljer 
att bo i kollektiv för att de har intresse för gemenskap med andra personer och för 
att ha möjligheten att laga mat tillsammans. Det är inte bara matlagning som görs 
tillsammans utan även andra aktiviteter som gymnastik och målning.  
Det finns ett hobbyrum. Det finns gemensamma lokaler om man vill ha fest och 
ibland anordnas bussturer till olika städer. Det är mycket tyngd på gemenskap i 
kollektiv.    
 

Det andra var att kollektivköket har en struktur för matlagning. Man har matlag 
och i matlaget har man planerat arbetsuppgifter för personerna i laget och skriver 
på papper och anslagstavla upp vem som gör vad. Matlagning och andra 
aktiviteter planeras i förväg, och att det finns namnskyltar på varje skåp för 
köksredskap. Detta bidrar till att struktur skapas och det är det enda sättet för 
kollektivboende att fungera med gemensam matlagning. Om denna struktur inte 
hade funnits tror jag det hade blivit kaotiskt att bo i kollektiv.   
 
Det tredje som kom fram är att konflikter kan förekomma. Det kan handla om till 
exempel att man kalkylerat fel på varor och råkat beställa för mycket. Konflikter 
kan även förekomma om någon lägger saker i fel förvaringslådor, även om det 
finns namnskyltar för var matlagningsredskap ska vara. Nackdelen med att bo 
med så många människor i ett hushåll är att konflikter skapas, då alla människor 
har olika ambitioner med till exempel hur noga man ska vara med städning.  
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Det som tillsammans uppkommer tre viktiga delar är gemenskap, struktur och 
konflikter att ta hänsyn till. 
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Underlag  för  gestaltningsförslag   
 
Under arbetets gång har jag utfört observationer, platsanalyser, intervjuer och 
elektroniskt forum som har lett till att följande slutsatser uppstått om hur ett 
gemensamt studentkök kan utformas.  Det har varit utmanande att utveckla en 
rumslig gestaltning som ska skapa en bättre miljö. Ching (2012) analysmodell har 
använts som stöd i idéarbetet. Ching och Binggeli (2012) beskriver en 
analysmodell.  
 
  

 

 

  
  
 

 

 

 
 
 
 
Det har tagits hänsyn till uppdragsgivaren Omniplan som talar om hur man kan få 
fler personer att bo kollektivt? Analys på de metodiska studierna har visat att det 
är en tydlig brist på städning och organisering av matlagningsredskap som inte 
fungerar i ett gemensamt studentkök. Vilken köksredskap som har används kan 
även påverkas av användarens etniska bakgrund. 
 
Rummet 
Observationer, notationer och platsanalys utfördes på tre olika platser. Vid varje 
observation och notation såg jag tydliga rörelsemönster i rummet. I 
kollektivboendet kunde jag se en tydlig hierarki i rummet. I studentbostaden 
Facklan fanns det inga tydliga rörelsemönster, då det inte är personer som vistas i 
det gemensamma köket. Personer vistas inte där, då personerna har eget pentry i 
lägenheterna, köket upplevs som otrivsamt, delvis på grund av färgsättningen. Det 
är grått med kalla färger och möblerna är bara ditställda. Köket i studentboendet 
Valfisken visar tydliga rörelsemönster vid matlagning.  

Analysera	  
syntetiserase

Syntetisera 

Utvärdera	  
syntetiserase

Figur  18,  Analysmodell  Ching  och  Biggeli  (2012)  
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Personerna som observerades lagade mat enskilt och det sker inget storkok 
tillsammans, som det gör i kollektivboenden. Undersökningen utfördes för att se 
skillnader mellan kollektiv och studenternas gemensamma köksmiljöer. Och för 
att se hur rummet är uppbyggt, möbleringens placering och vad personerna 
använder för struktur vid matlagning. I kollektivboendet finns intresse för 
matlagning och ett system för organiseringen av verksamheten kring matlagning.  
 
Social  interaktion 
Köksön skapar gemenskap. I studentboendena är köksdelen vänd mot väggen och 
studenterna lagar mat enskilt, vilket inte skapar samhörighet. Därför är köksön 
viktigt i mitt designförslag.
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Kollektivboende 
Från när det första kollektivboende byggdes har flertal kollektivbostäder ökat. Det 
är fler lagar och regler på vem som får bo kollektivt. Till exempel att man kan 
bevisa att man är student, om man jobbar att man har inkomst, att man inte haft 
några tidigare hyresanmärkningar, brott register etc. De flesta kollektivbostäderna 
har gemensamt kök, men varje lägenhet har eget kök. Syftet med att bo i kollektiv 
är att delta i social gemenskap med matlag. Jag har upptäckt att de har ett 
matlagningssystem som fungerar i kollektiv. 
 

 
 
  
Kollektivkök 
Sjöfartens kollektivkök visar att det finns struktur med matlag och matlagning 
schema. Varje person i hushållet har i sitt inflyttningskontrakt att de ska ingå i ett 
matlag och att varje person tilldelas en roll för matlagning i kollektivköket.  
Intervju med köksexperten Gunilla Lauthers (2015) har tidigare gjort laboratorie 
studier på ett gemensamt kök som har inspirerat under idéstadiet, då kollektivkök 
har ett fungerande system som är matlag och matlagning schema. Det som bör 
fokuseras på är matlagningsredskap i ett kollektivkök. Det är många objekt på en 
gemensam yta som leder till att det skapar oordning med placering. 
 

 

 

Figur  19,  Sjöfartens  gemensamma  kök  
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Studentbostäders  utveckling 
Min studie har visat att det är stökigt med matlagningsredskap och smutsigt, även 
om det finns städschema. Studenter följer inte städschema, då alla studenter har 
olika ambitionsnivåer. Det finns inget matlagningssystem med matlag, som 
kollektivboende har. Studenter ansvarar själva över sina matlagningsredskap och 
städschema.  
 
Kök 
Om min studie har visat att med tiden utformades köket i olika former och färger. 
Det finns tydlig skillnad med kök i kollektiv och studentkök. Kollektivkök har en 
köksö och matlag med struktur som fungerar, då de som flyttar in i ett kollektiv 
signerar ett avtal att vara med i ett matlag. När man bor i studentboende är det inte 
obligatoriskt med matlag. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figur  20,  Facklans  gemensamma  kök  
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Studentbostäderna  Facklan  och  Valfisken 
Facklan har inte något matlagning schema, det finns ingen gemenskap för 
matlagning. Det finns ett städschema men struktur för städning saknas. Rummet 
är i en kall ton och köket upplevs som fräscht, men problemet är att ingen 
använder de gemensamma köket. Då studentlägenheterna har egen kokvrå och 
detta gemenskapskök används sällan. Facklans gemensamma kök saknas färg och 
matlagningsredskap finns, de enda som använts är gemensamma ugnen. 
Valfiskens studentboende visar att det är ostrukturerat med städning och 
matlagningsredskap. Det finns ett städschema men fungerar inte då de 
studentboende inte tar ansvar, då de boende har olika ambitionsnivåer. Det kan gå 
månader med att ingen städar. Matlagningsredskap läggs överallt. Detta visar att 
kollektivboende har matlagning system med matlagningsredskap och städning. Då 
de ingår i deras kontrakt. Studentbostäder har inte struktur med 
matlagningsredskap och städning. Elektroniskt forum gav mig att kollektivboende 
har en struktur iform av matlag och med positioner på vem som gör vad.   
  
  
  
  
  
Introduktion  till  rumslig  placering   
Teorin organisering visar hur man ska tänka i fråga om vad som skapar struktur 
och vad som inte skapar struktur i ett rum (Kärreman och Rehn, 2007, s. 7).  
Observationer och intervjuer med både studentbostäders gemensamma kök har 
visat att studenterna inte har ett eget förvaringsskåp. Metoderna visar tydligt att 
det som inte skapar struktur i ett studentboende är att det inte finns en rumslig 
plats för studenternas privata förvaring. För att en rumslig miljö ska fungera för 
besökaren bör det vara funktionellt, organiserat och anpassat för målgruppen. Om 
studentbostädernas kök hade eget förvaringsskåp så skulle det underlätta med 
förvaring i ett gemensamt kök. Det är två tydliga spår underarbetet som 
uppkommer är att det är städning och matlagningsredskap som bör förbättras 
inom dessa områden. Dessa ytor har valts då det är där bristen ligger och bör 
förbättras. Nedan visas en planritning (figur 21, s.42) och de cirkulerade områden 
i en 3D modell var dessa två ytor har valts att gestaltas i rummet. Arbetet 
involverar många delar och då arbetet har en tidsbegränsad period, så har fokus 
valts att visa två gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget presenteras som två 
ytor, det som bör bearbetas är att skapa en rumslig plats för städning och 
matlagningsredskap, då det inte finns dagsläget. Fokus har lagts på städning som 
är gestaltat som ett förvaringsskåp och matlagningsredskap har gestaltats som en 
köksö. 
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Observationer och notationer på rörelsemönster på studentkök har visat att 
studenter inte har tillgång till eget förvaringsskåp i det gemensamma 
kollektivköket. Observationer på studentbostädernas kök har visat att studenter 
använder kurslitteratur, pennor, matlådor, torrvaror som pasta och ris, cornflakes 
paket och frukt. Dessa föremål ska enkelt kunna förvaras i sitt egna skåp. Att varje 
student ska ha ett eget förvaringsskåp med eget lås, ska bidra till att varje student 
ska ta ansvar över inhandlade varor/städning. Nedan visas den rumsliga 
planlösningen för det gemensamma studentköket. De rödmarkerade cirklarna 
visar två områden som har valts att lägga fokus på. Gestaltningsförslaget är inte av 
de verkliga kök som jag har observerat, men det är ett exempel jag använt i syfte 
att presentera mina design förslag. 	  
	  

	  
 

  

Figur  21,  Utformning  nytt  gestaltningsförslag  

Köksö  
Förvaringsskåp  

Entré  
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Gestaltningsförslag   
 
 
Här diskuteras hur och vad kan skapa bättre struktur och ordning i de 
gemensamma köken i ett kollektiv för studenter. Gestaltningsförslaget presenteras 
som två områden: Det första är ett förvaringsskåp och det andra är en köksö. 
Förvaringsskåp är en gestaltning baserat på organisering och färg. Köksön är 
baserat på städning och hygien samt lagar och regler på hur man bygger ett kök. 
Köksön har gestaltats och de stödjer social interaktion av köksarbete.	  

  
  
Förvaringsskåp  	  
  
Organisering   
Genom hela arbetet så har det visat sig att städning i gemensamma utrymmen som 
i kök speciellt i studentbostäder har en brist på förvaring. För att skapa bättre 
struktur har åtta förvaringsskåp gestaltas. Ett skåp för varje studentboende på 
varje våning. Från entrén har förslaget valts att placerats till höger om entrén. 
Placeringen är gentemot väggen för att skapa en gemensam plats för 
förvaringsskåpen. Denna struktur har valts för att konversation med (Lauthers, 
2015) bekräftar att det ska vara rymligt om brand ska uppstå ska det vara minst 
1,5 meter mellan väggarna, det ska vara fri tillgång vid brand med inga störande 
objekt som hinder. Strukturen har valts också för att det ska underlätta för 
studenterna som kommer från entrén att ha ett snabbt och tillgängligt 
förvaringsskåp för litteraturstudier eller inhandlade varor. 
 

Färg  
Varma färger som rött aktiverar hjärnan och kalla färger som blått skapar harmoni 
(Anter, 2006, s. 149, 193). Tidigare forskning på studenters upplevelse av rum 
och färg resulterade i att blått, rött och gult gav mer harmoni i rummet (Yildirim 
m.fl., 2006). De utvalda färgerna påverkar olika delar psykologiskt in i cellernas 
reaktionsdelar och de resulterade att röd är den starkaste färgen. (Derrington m.fl., 
1984; De Valois m.fl., 1966; Sandell m.fl., 1979).  Varma färger som rött aktiverar 
hjärnan (Anter, 2006, s. 149, 193). Den röda färgen har valts för att skapa en 
aktivitet med att de kollektivboende med att använda skåpen. 
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Planritningen visar var placeringen av förvaringsskåpet är i den gemensamma 
studentbostaden. De området har valts för att det ska vara lätt för studenterna att 
placera studentböcker och inhandlade varor. Varje student i bostaden har tillgång 
till sitt egna förvaringsskåp med egen personlig kod. Syftet med förvaringsskåpen 
är att det ska skapa en levande struktur med ordning och reda. Vi mår bättre av 
struktur i vardagen och inte slösa tid på att leta efter saker. Det är en funktionell 
förvaring med personlig touch. Det skapar inte bara ordning men plats för andra 
saker i de gemensamma köket. Det är en design med platsförvaring med flyttbara 
hyllor för individen att anpassa på hur de vill ha det.  

 

 
 

  
  
  
  

  
  
 
 
  
  
  
  

Figur  22,  Bild  från  entré  vyn    

Entré  Förvaringsskåp  
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Figur  23,  Bild  från  sidovinkel  

Figur  24,  Bild  från  andra  sidan  rummet  

Figur  25,  Närbild  på  utsidan  och  insidan  av  förvaringsskåpet  
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Köksön  
  
Uppdragsgivaren Omniplans koncept är att bygga en ny studentbostad med 
gemensamma ytor. De vill skapa ett attraktivt och social miljö för de boende. 
Köksön har gestaltats för att skapa bättre struktur med social interaktion, städning 
och hygien. Lagar och regler har tagits hänsyn till på hur man ska utforma en 
funktionell köksö. 
  
Städning  och  hygien  
Det andra förslaget är matlagningsredskap som är utformat som en köksö med 
förvaringslådor i olika storlek. Teorin som (Wang m.fl., 2014) tar upp 23 olika 
köksredskap som användes mest. Detta kopplas till observationsstudierna som har 
visat att det är stekpanna, mikrovågsugn, grytor, ugn, medium kastrull och stadig 
och vass skärkniv. Dessa köksredskap har tagits hänsyn för gestaltningen.  
 
Social  interaktion 
En köksö har valts främst för att skapa en mittpunkt i rummet med förvaring för 
matlagningsredskap och gemenskap för social interaktion. Detta har gestaltats för 
att observationsstudier på gemensamt studentkök har visat att lägga 
matlagningsredskap. (Wang m.fl., 2014).	  En köksö har valts att gestaltas för att 
visa hur matlagningsredskap kan förvaras och gestaltas. (Lauthers, 2015) 
laboratorier studier bekräftar att det skapar social stimulans med matlagning.  
  
Lagar  och  Regler 
De boende har ett eget personligt siffrigt kodat lås, så att ingen annan kan stjäla 
sina varor. Storleken på förvaringsskåpet har ett innermått på höjden 440mm, 
bredden 360mm och djupet är 570mm (speedservice, 2016). Dessa mått har 
använts för att det är ett standard mått för ett förvaringsskåp. Det är viktigt att veta 
vilka arbetshöjder och säkerhetsregler som gäller med ergonomiska krav och hur 
de ska appliceras i ett kök (Thiberg 2007). 
 
Planritningen visar var köksön har gestaltats. Köksön har gestaltats för att skapa 
en samlingspunkt för städning och struktur. I köksön hänger matlagning och 
matplats tillsammans. Den har en praktisk utformning med flera funktioner som 
avställningsyta, disk och matlagningsyta. Det är en kombination av över och 
underskåp. Förvaring har utformats för porslin, bestick, kastruller. Det finns en 
större arbetsyta för fler personer att vistas samtidigt. Avställningsytan är ett 
utdragbart där fler personer får plats med att äta, umgås och laga mat tillsammans.   
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Entré  

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

Köksö  

Figur  26,  Vy  från  entrén    

Figur  27,  Närmare  bild  på  köksön  
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Figur  28,  Köket  med  markerade  förvaringslådor  

Figur  29,  En  rund  form  för  att  skapa  gemenskap  

Figur  30,  Barstolar  för  att  skapa  social  interaktion  
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Figur  31,  Andra  sidan  av  köksön  

Figur  32,  Närmare  bild  på  ugn  och  förvaringsskåp  



52	  
	  

Slutdiskussion  
Det är behov av kollektivbostäder då det är eftertraktat hos studenter då det är 
bostadsbrist och långa köer för att hitta lägenhet. Dock har många personer 
fördomar att bo med andra personer. Ett stort problem som har uppkommit är 
struktur för att hålla ordning med städning i ett gemensamt kök i studentbostäder. 
 
Detta examensarbete har undersökt på hur man kan med rumslig gestaltning skapa 
bättre struktur och gemenskap med studenter i gemensamma studentkök med 
fokus på städning och matlagningsredskap? 
 
Teoretiska och empiriska studier har gett mig en grund för att arbeta fram ett 
gestaltningsförslag. I teoretiska och empiriska studier har frågan som undersökts 
besvarats med fokus på personlig förvaring och en köksö har valts för att det finns 
en tydlig brist på dessa områden i studentbostäder. Uppdragsgivaren Omniplan 
har ett mål att få fler att bo kollektiv, dem talar om att det är attraktivt att bo i 
kollektiv tillsammans med andra personer. Att få vara del av en gemenskap och 
känna samhörighet. Enligt min undersökning är det mindre bra att bo med flera 
personer då alla har olika ambitionsnivåer och det kan skapa konflikter. I 
studentbostäder finns det tydliga brister i köket som är att städning, förvaring och 
hygien inte fungerar. Det finns också brister i förvaringen av matlagningsredskap. 
Det behövs ett system för bättre struktur och städning. Empiriska studier som 
observationer och ha pratat med studentboende har visat att bristen att en av 
bristerna är på personlig förvaring. Studentbostäderna har visat sig att studenterna 
inte har tid att städa efter sig, speciellt kring tentaperioder, då ingen kan städa 
under en längre period. De flesta fastigheter har krav på hyresvärdarna innan de 
flyttar in, det kan vara att det ska vara inga kriminella bakgrunder, rökfritt, inga 
djur etc.  

  
Design förslaget har skapats svarar på huvudfrågan genom att personlig förvaring 
behövs som har en anknytning för de studentboende. Fördelen med eget 
förvaringsskåp är att studentboende tar eget ansvar över struktur för städning och 
hygien för egna förvaringsprodukter. Observationer och rumsanalyser på 
gemensamma studentkök har bekräftat att det är en tydlig förvaringsbrist vilket 
skapar oordning i ett gemensamma kök. När oordning skapas är det svårt att hitta 
saker och skapa en harmonisk och social miljö för studenterna. Köksön är viktig 
för social interaktion med andra studenter och det bidrar till gemenskap. Det är ett 
samarbete med andra studenter du bor med. Tidigare forskning har visat att färgen 
röd har en effekt och får personer att känna sig motiverade och att lära sig nya 
arbetsuppgifter. 
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Fortsätt  forskning  -  Brister  och  möjligheter 
 
Det finns stora möjligheter att utveckla mitt arbete och det finns brister i det. Det 
som brister i arbetet är att gestaltningsförslaget har inte testats för studenterna för 
att se deras reaktion och kritik. Det var bra att träffa och läsa om att 
inredningsarkitekten Gunilla Lauther (2015) gjorde med laboratorium studier på 
en köksö för att se personernas rörelsemönster och social interaktion. Ett förslag 
på mitt gestaltningsförslag är att göra en eller flera målgruppsanalyser och se hur 
personerna interagerar i ett gemensamt kök. Målgruppsanalys kan göra med att 
göra en prototyp av pappkartong av det gemensamma köket och se hur 
studenterna skulle tycka om förslaget. Ett annat förslag är att bygga upp detta kök 
för ett antal veckor för att se om båda komponenterna som förvaringsskåp och en 
köksö fungerar tillsammans, i samma rumsliga miljö. Video övervakning och 
observationer på plats under en viss tidsperiod för att få ut de mesta av denna typ 
av undersökning. Vad tycker studenterna om förvaringsskåp och köksön? 
Fungerar färgkodningen som är applicerade i rummet? Vilken av ytorna fungerar 
bäst? Vilka ytor fungerar mindre bra? Varför? Hur kan man göra det bättre? Det 
finns flertal frågor att fördjupa sin forskning med och det skulle vara intressant att 
hitta svar på. 
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Figurförteckning   
Bilder och skisser är utförda av Courtney Nyman-Amat om inget annat nämns. 
Personer på bilderna har samtyckt för fotografering.  
 

Figur 1, Planritning över studentbostaden i Linköping  med markerat område för 
gemensamt kök 

Figur 2, Tabell över vika matlagningsredskap har använts mest i ett gemensamt 
kök 

Figur 3, Analysmodell Ching och Biggeli (2012) 

Figur 4, Tabell över tider för observationer 

Figur 5, Sjöfartens köksö  

Figur 6, Sjöfartensköksö andra sida 

Figur 7, Förvaringsutrymme 

Figur 8, Notationer på Sjöfarten 

Figur 9, Gemensamt studentkök Facklan 

Figur 10, Gemenskapsrum hos Facklan 

Figur 11, Gemensam matplats hos Facklan 

Figur 12, Gemensamt kök Valfisken 

Figur 13, Observation på Valfiskens struktur 

Figur 14, Valfiskens förvaringsutrymme  

Figur 15, Notationer Valfisken. Gröna prickarna visar mest rörelseaktivitet från 
studenterna  

Figur 16, Fördelar och nackdelar med studentbostäder  

Figur 17, Fördelar och nackdelar med kollektivbostäder 

Figur 18, Analysmodell Ching och Biggeli (2012) 

Figur 19, Sjöfartens gemensamma kök 
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Figur 20, Facklans gemensamma kök 

Figur 21, Utformning nytt gestaltningsförslag 

Figur 22, Bild från entré vyn  

Figur 23, Bild från sidovinkel 

  Figur 24, Bild från andra sidan rummet 

  Figur 25, Närbild på utsidan och insidan av förvaringsskåpet 

  Figur 26, Vy från entrén  

  Figur 27, Närmare bild på köksön 

  Figur 28, Köket med markerade förvaringslådor 

  Figur 29, En rund form för att skapa gemenskap 

  Figur 30, Barstolar för att skapa social interaktion 

  Figur 31, Andra sidan av köksön 

  Figur 32, Närmare bild på ugn och förvaringsskåp 
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Muntliga  källor 
•   Anita Nilsson 
•   Ulf Hed 
•   Gunilla Lauthers 
•   Studenter på Facklan och Valfisken	  
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Bilaga  1:  Planritning	  
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Bilaga  2:  Anita  Nilssons  samtycke	  
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Bilaga  3:  Ulf  Hed  samtycke 
 

 



65	  
	  

Bilaga  4:  Ulf  Hed  samtycke   
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Bilaga  5:  Gunilla  Lauthers  samtycke  
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Bilaga  6:  Intervju  Anita  Nilsson  på  Sjöfarten 
 
1.  Vad  har  ni  för  system  idag  för  kök? 
Svar: Första ledet - Matlaget (ansvarar för en vecka)  
Det finns 6 matlag. Vi lämnar alltid över till nästa lag. Matlaget bestämmer vem 
som ska jobba vilken dag, vilken mat som ska lagas den dagen, schema för eget 
matlag struktureras upp. En kontaktar grönsaks leverantör och en person för 
kött/fisk leverantören. Detta får du hemlevererat. Matlaget bestämmer vilken mat 
för alla (husmanskost samt vegetarisk rätt, en person är laktosintolerant och då 
lagas specialkost för den personen eller så tar personen medicinering och äter 
vanligt med oss. Många äter Lchf och vill ha mindre potatis, men det är inget vi 
kan ta hänsyn till då kött är dyrare och blir inte anpassningsbart för vår budget)  
Andra ledet – Matråd (en person från varje matlag träffas var sjätte vecka)  
Det finns: trädgårdsgrupper som odlar och planterar blommor, det finns ett matråd 
som ser till om till exempel porslin skulle gå sönder behövs budget till detta, samt 
kulturgruppen om man vill åka på besök någonstans. Det som vi vill vidareföras 
till styrelsen. Det finns en almenacka för att boka rum och gäster för att boka upp 
sig om man bjuder gäster hit för att äta eller umgås. 

2.  Hur  får  ni  boende  för  detta  kökssystem  att  fungera  tillsammans? 
Svar: Se föregående svar. En del sköter och en del inte. tisdag, onsdag och torsdag 
serveras middag kl 18.00. fredagar kl 18.30.  
 
3.  Vad  brister  i  kökssystemet  idag? 
Svar: Om något går sönder. Konflikter förekommer som man aldrig kan komma 
ifrån missförstånd med varandra. Vi skriver vem som ska göra vad kan hända att 
man glömt/fattas något ändå ”hörde fel” när man diskuterade med varandra 
Viktigt att det finns regler. 
 
4.  Hur  kan  kök  påverka  verksamheten  för  kollektivboende?  
Svar: Positivt att det är en kärna och behov att vara tillsammans Det är tvång på 
att vara med i ett matlag men inte att äta. Vi gör listor på de som ska äta och de 
som inte ska äta. Det är fantastiskt att sitta tillsammans med andra 4ggr i veckan 
med serverad mat. 
 
5.  Vad  har  ni  för  verksamhetensstyrka  med  gemensamt  kök:  Styrka?  
Möjligheter?  Svagheter?  Hot? 
Svar: Styrka är träffpunkt, kärnan, umgängesform, glädje, diskussioner och prat.  
Möjligheter är vilka människor som bor här, vi kan laga mat tillsammans och sälja 
de men vi har kontrakt på detta att detta inte får utföras.  
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Mycket lagar och regler som gäller med konsumentverket. Svagheter är byte av 
lägenhet (någon flyttar in & ut personer blir som ett nystart) Ett exempel som tas 
upp är: 100 intressenter intresserar för någon av våra 46 lägenheter. Vi väljer ut 
hälften. Hälften av dessa står redan i annan bostadskö för vanliga hyresrätter. Det 
är svårt att välja vem som är anpassningsbar för detta boende. Inga hot finns idag. 	  
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Bilaga  7:  Lägenhetsansvarig  Ulf  Hed 
 
Ulf Hed är Lägenhetsansvarig för Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Den: 15-04-2015 
Plats: Nyforsgatan 46 
Vad: Studentboende på Facklan 
 
Ulf Hed berättar om Facklan: 

•   Det finns fyra våningsplan med kök och tvättstuga på varje våning. 
•   14 studenter på varje våningsplan. Det finns en spis med ugn på våning. 
•   Alla ansvarar själva för städning i korridor och det gemensamma köket 

(det som är utanför ens egen lägenhet). 
•   Alla lägenheter har eget pentrykök som består av kyl, frys, kokplatta, 

micro. Vissa studentbostäder är möblerade. Men de flesta ansvarar själva 
för möbler i sin lägenhet.  

•   Det finns två balkonger på varje våningsplan. Ett vid det gemensamma 
köket och ett vid slutet av korridoren.  

•   Det finns ett annat studentboende som även delar kök som heter Valfisken, 
Bruksgatan 21  

•   Störningsbrev kan förekomma. 
•   Idag är kök och städningssystem orättvisa. Vissa städar och vissa aldrig. 

Personer anser att de inte behöver städa om de väljer att inte vistas i det 
gemensamma köket.  

•   Kommunfastigheter vill ha köket och gemenskap rummet ska bli mer 
hemtrevligt med möblering, belysning, armaturer.  

•   Studentboende har fler önskemål om köket/gemenskapsrummet: Det ska 
finnas fler möbler, belysning och whiteboard tavla.  

•   Kommunfastigheter är positiv till förbättringar och dialog med studenterna 
och möten sker under vår och höstterminen. 

•   Hyreskunder har hänt att de har vräkts (pga. vanvård och uteblivna 
hyresbetalningar). 

•   Djur accepteras inte om de för oväsen konstant, rasta på innergården är 
förbjudet 

•   Ulf tar även hand om beställningar, störningar och till exempel en vägg 
ska målas, felanmälan görs via Kommunfastighets hemsida eller telefon. 
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Kommunfastigheter träffar även andra fastighetsägare för studentboende och har 
kontakt med dem i andra delar av landet, bl. a. nätverksträffar via 
Studentbostadsföretagen. Detta för att dela tankar och om hur man kan göra det 
bättre.  	  
 
 
Ulf Hed är Lägenhetsansvarig för kommunfastigheter AB 
Den: 25-04-2015 
Plats: Bruksgatan 21A-B 
Vad: Studentboende på Valfisken 
 
Ulf Hed berättar om Valfisken: 

•   Det finns två ingångar till fastigheten med tillgång till två gemensamma 
kök  

•   Soprum, förråd, tvättstuga finns tillgängligt 
•   Alla lägenheter har egen kyl med litet frysfack  
•   I köket har alla eget köksskåp med egen nyckel att låsa upp markerat med 

sitt lägenhetsnummer  
•   Det planeras att göra en renovering i de gemensamma köken och 

gemenskapsrummet med golv, bänkar, stolar, köksluckor etc. (Eventuellt 
två spisar med ugn eller två större mikrovågsugnar)  

•   I fastigheten på första våningen bor det tio personer, andra våningen tio 
personer och längst upp finns det tre lägenheter totalt 23 personer  

•   Städschema finns, vissa städar och vissa inte alls.  
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Bilaga  8:  Intervju  Gunilla  Lauthers	  
	  
Plats: Inredningsarkitektkontor  
Adress: Engarns byväg 3, 185 51 Vaxholm 
Datum: 16-04-2015 
 
Vem  är  du? 
Kommer ursprungligen från Visby och jobbat mycket med offentlig inredning. 
Gunilla har jobbat med Åke Axelsson (inredningsarkitekt/möbelformgivare). Hon 
är utbildad inredningsarkitekt och även undervisat som lärare på Konstfack. 
Undervisat hur man gör ritningar, hur man producerar om projektmetodik. 
Undervisade ifrån boken: Projektering av inredningar av Inredningsarkitekternas 
tekniska forum, ITF. När hon gick ut Konstfack flyttade hon till Vaxholm och då 
var huset endast ett skal och det fanns ingen elektricitet. Hon har jobbat och bott 
mycket med kollektivboende. 
 
Vad  var  syftet  med  dina  böcker?  
Boken: Kök för gemenskap: Det fanns en efterfrågan på detta. Gunilla hade fått 
inredningsuppdrag i ett stort kollektivhus. Det fanns krav inom 
stockholmspolitiken att bygga kollektivt. Hon sökte till byggforskningsrådets 
uppdrag för pengar till finansiering av forskningsprojektet. Gunilla skrev 
gemenskap i kök med tre personer. Hon själv som är inredningsarkitekt, Leif som 
är hennes man är beteendevetare och Karin för hushåll. Gunilla och hennes man 
har forskat tillsammans om kollektivboende. 
 
Vad  är  viktigt  att  tänka  på  vid  utformning  av  kök? 
Att inte gestalta så man inte ser personerna ansiktets uttryck och har ryggen mot 
varandra. Inte skapa irritation i gemenskap med placering av objekt.  
 
Varför  valde  du  att  skriva  om  just  kök?  
Gunilla har tidigare varit delägare i ett arkitektkontor och var den enda 
inredningsarkitekten. De var fyra stycken personer i detta kontor. Byggtjänst 
frågade om någon ville skriva om kök och hon har undervisat i bostadslära om 
kök. 
 
Hur  gick  denna  utprovning  till? 
En av forskingsmedlemmarna hade tillgång till laboratorium i Lund på Tekniska 
högkolan för utprovning. Testet började med att personer först fick bestämma sig 
vad de ville äta, sedan gå och handla och det tredje var sedan välkomna att laga 
mat.  
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Man ska tänka på är att stimulera gemenskap i ett kök genom att kunna se och 
kunna prata med varandra.  tillsammans. Resultatet av detta var att de var mycket 
glädje med gemensam matlagning och det gäller att väcka lusten till att göra det.  
 
Vad  är  det  som  är  viktigast  att  ha  med  i  kök? 
Ugn, flera micros, se över allergier som gluten/laktos samt vegetariskt. Ha 
tankesättet på placeringen i kök. Till exempel när man kommer precis ifrån 
handlat, ha avställningsytor, se över privata och offentliga kök.   
 
Vad  tycker  ni  om  planritningen  för  mitt  uppdrag?  
Köket ska aldrig vara i hallen om det börjar brinna det är 1.30cm mellan båda 
köksbänkarna. Handikappstoaletten är 1.30cm. Det som man kan göra är att ha 
hög skåp på ena sidan väggen för plats vid nödfall. Ett förslag är att göra en 
halvköksö då utrymmet för hela våningen är ganska tajt. Man kan ta bort en 
lägenhet för att få plats med kök, små rum går bra men gemensamma rummet ska 
ha mer plats i sådana fall. Det är viktigt att tänka på att byggnaden ska hålla i 20år 
och framåt.  
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Bilaga  9:  Elektroniskt  forum	  
Facebook forum den 15-04-2015 
 
 
Hej kollektivmedlemmar!  

Jag skriver ett examensarbete om kollektiv och studentboende med gemensamma 
ytor som är kök.  

Jag har tre snabba frågor gällande kök: 
1. Hur fungerar köket i alla dessa kollektivboenden som finns?  
(med organisering, struktur, vem som gör vad etc.) 
 
2. Har ni alla matlag?  
(Då jag förstått så fungerar alla kollektivboenden olika) 
 
3. Vad kan bristen vara med att dela kök med andra personer?  

Svara gärna här eller via mejlen. Alla svar tar jag tacksamt emot och kommer att 
behandlas anonymt. 

Tack i förhand,  

Med vänliga hälsningar  
Courtney Nyman Amat  

Student från Mälardalens högskola 
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Kollektivboendens  svar   
 
Stolplyckan  Linköping 
 
1 och 2) vi har ett storkök och matsal som vi delar med kommunens 
servicehusutförare. De fixar lunch till de gamla varje dag, och vi har köket 
kvällstid.  
På måndagar har vi måndagsmaten, då är ett eller två trapphus ansvariga för att 
laga, diska och städa, och alla i kollektivet får komma, viktigt för 
sammanhållningen att vi har möjlighet att ses allihop regelbundet. Vi lagar då 100 
portioner.  
Tisdag, onsdag och torsdag kan man också få mat, om man går med i MatVarDag 
- gruppen. Då gör man två kökspass (antingen laga eller diska, eller handla) var 
tredje vecka. MVD lagar runt 40 portioner per dag. Blir det över får man köpa 
med matlåda. Kupong kostar 25 spänn för vuxen, 5 för barn. 
Vi har också ett café med ett motsvarande vanligt lägenhetskök där det ibland 
passar bättre att arbeta och servera för Mvd. 
Vi har dessutom en övergripande köksgrupp för att köpa in materiel och fixa och 
dona med köket.  
 
3) Det är klart att det är lite krävande att samarbeta i kök, men med de resurser vi 
har och trevligt folk går det mestadels bra, och då är det ju trevligt också. Och 
fördelen att få lagad mat så ofta är ju massiv. De som det inte passar för har ju 
valet att laga hemma, alla lägenheter har ju eget kök, annars vore det säkert mer 
konflikter. De perioder vi haft många med specialkost har det varit lite knep med 
att anpassa varianter till alla. Samarbetet med kommunens utförare har ibland 
varit knepigt - en del personal har inte alls uppskattat att dela kök med nån, och då 
kan konstiga konflikter uppkomma, men nu funkar det fint. Obligatorisk 
storköksutbildning för "kökskörkort" hålls varje år för att lära ut vad man måste 
vara noga med. Har man kortet kan man även hyra köket kvällstid till privata 
fester. 
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Prästgårdshagen  Älvsjö 
 
1) I Prästgårdshagens kollektivhusförening har vi fyra matlag, ett per vecka, så att 
varje medlem lagar mat en gång i månaden. Matlagen består av en matansvarig 
och så matlagarna. Matansvarig planerar, beställer och iordningställer råvarorna åt 
matlagarna, men är själv befriad från matlagning pga. att det är ett lika stort eller 
större arbete att vara matansvarig. Varje matlag träffas söndagen innan sin 
matvecka och gör upp när var och en ska laga mat/diska. Man lagar och diskar två 
och två. Antalet matdagar varierar beroende på hur många som bor i huset och är 
friska nog att delta, t ex är vissa pensionärer och sjukskrivna befriade. Det gör att 
vi för närvarande har mat tre till fyra vardagar per vecka. Helger och sommar-
/jullov har vi inte mat. Då ligger verksamheten nere. Matansvarig lägger fram 
recept åt matlagarna, som lagar mat 16:00-18:00. Mat levereras varje måndag e.m. 
och större inköp av basvaror görs regelbundet. I vårt hus bokar man inte när man 
ska äta, utan det lagas ca 25 portioner och ca 10 vegetariska portioner. Ibland blir 
det över, ibland blir de som kommer sent utan, men det är vi medvetna om och 
föredrar framför ofriheten att behöva planera varje vardags ätande i förväg. 
Smidigt och flexibelt. En vuxenmåltid kostar mån-tor 30:- och fre 35:- (efterrätt 
och lite lyxigare). 
 
2) Alla friska lagar mat, och man blir "skyldig" till det om man bott kvar i mer än 
sex månader efter gymnasiet. 
 
3) Den enda bristen (eftersom det är frivilligt att äta i matsalen) är väl att man 
ibland måste vara hemma och laga, även då man kanske hellre hade gjort något 
annat. Du kan ta med mat från matsalen hem om du vill vara ifred. Alla har egna 
kök i lägenheterna och kan välja att laga egen mat. Du behöver aldrig utnyttja 
matsalen om du inte vill. Men det är klart, du utsätts ju till viss del för andra 
familjers interna problem osv även om vi försöker bete oss bra, (ungefär som i 
skolan eller på en arbetsplats). Det är svårt att helt undvika gnissel och konflikter. 
Men fördelarna överväger: social gemenskap, trygghet och en rikare vardag, i 
synnerhet för ensamstående föräldrar och pensionärer. Och för barnen som alltid 
har vänner och en varierad vardag omkring sig. 
 
Lycka till med examensarbetet! 
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Sockenstugan  Kärrtorp 
 
Se www.sockenstugankollektiv.nu och den nya boken om kollektivhus 
http://kollektivhus.nu/. Vi har privata kök i våra lägenheter och jobbar 
tillsammans i storköket. Obligatoriskt delta i matlagen med planering, inhandling, 
laga mat, diska, månd-fred under terminerna. Icke-boende medlemmar ger 
nödvändig förstärkning till de fyra matlagen. De "svaga" bidrar med vad de kan. 
Frivilligt att äta, anmälan i förväg.  
 
Alltid vegetarisk rätt, animaliskt (för majoriteten) 3-4 ggr/v. Restmat säljs. 
Fredagar godare mat + efterrätt, mer feststämning. Torr- och frysvaror inhandlas 
"centralt". Mycket ekologiskt. Betalning med förinköpta kuponger. 30 kr 
vardagar, 40 fredagar. 20 kr restmat. Ansvariga har stenkoll på ekonomin. Inte 
mycket mat kasseras.  
 
Ibland blir det lite rörigt i köket, prylar läggs på fel plats.  
Städningen i allmänhet tillräcklig. Storstädning i augusti innan matlagningen tar 
vid. Allt är nog lättare om inga barnfamiljer finns i huset och många har slutat 
jobba och har mer tid. 
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Dunderbacken  Axelsberg 
 
D.v.s. hur det fungerar i kollektivhus, hur det ser ut i kollektiv vet jag inte.  
 
1) Hur fungerar köket i alla dessa kollektivhusboenden som finns? (med 
organisering, struktur, vem som gör vad etc.)  
Vissa har frivillighet, vissa obligatorium. Vissa har gemensam middag en gång i 
veckan, vissa fler (jag tror att det inte är något hus som har mer än 5 dagar i 
veckan). I vissa hus sköts menyer och inköp av särskilda personer, som då slipper 
laga mat och diska, i andra hjälps alla åt med allting. I något hus har en person 
ansvar för allting en viss dag, planering, inköp, matlagning, disk. I de flesta hus 
har man indelade i grupper som har hand om varsin dag eller varsin vecka.  
 
2) Har ni alla matlag? (Då jag förstått så fungerar alla kollektivboenden olika) 
Några få kollektivhus har inte gemensamt kök och matsal, där finns inte heller 
matlag. I något enstaka hus som har kök och matsal har man ändå inte matlag. De 
allra flesta har matlag, åtminstone en dag i veckan. 
 
3) Vad kan bristen vara med att dela kök med andra personer?  
Mycket diskussioner kan det bli om vilken mat som ska serveras, hur dyr den får 
vara, hur noggrant städningen ska göras. Det kan bli ganska hög ljudvolym i 
matsalen ibland. 
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Sockenstugan  Skarpnäck 
 
I vårt kollektivhus har vi 4 matlag ca 11-12 personer, där varje matlag planerar 
och genomför en matvecka i månaden, måndag till fredag. Vi lagar två rätter per 
dag en husmanskost och en vegrätter. 1-2 dagar per vecka har vi enbart vegetarisk 
mat. 
 
Alla deltar med antingen handling, matlagning eller disk, 2 x3 timmar per vecka. 
Dagligen äter 20-30 personer av 48 boende. På fredagar är det extra god mat plus 
efterrätt. Vardagar betalar vi 30 kr, fredagar 40 kr. Man får bjuda gäster, då kostar 
det 10 kr extra. 
 
Alla har egna kök i lägenheten dessutom. Men det är ganska lyxigt att 18 av 
månadens vardagar kunna sitta ner med vännerna i huset och äta färdiglagad god 
mat till ett relativt lågt pris. Maten är till stor del ekologisk! Systemet fungerar 
bra.  
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Kollektivboendet  Kupan 
 
Hej! 

 
Nedanstående svar skickade jag tidigare till ett kollektivhus som planerades. 
  
Jag har erfarenhet från mathållning i två kollektivhus: 
Dunderbacken, där vi bodde mellan 2010 och 2012. Det var helt nytt då. 61 lgh, 
C:a 65 pers, enbart vuxna. Mat 5 dar i veckan. Fasta matlag om 12 – 14 pers 
inklusive utomboende, dvs folk som var med i matlagen min inte bodde i huset. Ett 
bra sätt att rekrytera ny boende och lära känna dem. Köket stort och fint och 
välutrustat. Dock alldeles för många kylar och frysar. Hyresvärden 
Familjebostäder (i Stockholm) hade beställt och vi blev inte av med dem. Använde 
som förvaring av pärmar och annat. Onödigt. Ugnen mycket användbar. Vi 
kokade potatis, ris o pasta där tex. Smidigare än sk kokerier. Golv av plast(?) 
svårt att få det att se rent ut. 
  
Nu bor vi i Kupan, Älvsjö. 52 lägenheter, c:a 80 vuxna och 30 barn. Mat 5 dar i 
veckan. Inga fasta matlag. Man bokar 5 pass (matlagning(2), servering(1) eller 
disk(2)) för en period om c:a 10 veckor. Mer flexibelt än fasta matlag för egen 
tidsplanering. Man lär känna fler personer, men det blir inte lika sammansvetsat 
(på gott och ont) som med fasta matlag. Köket har brist på avställningsytor vid 
stekbord, ugn spis och kokeri. Stekbordet är tippbart. Separat grönsaksrum. Vet 
inte om det är nödvändigt. I Dunderbacken hade vi det inte. I Kupan behöver vi 
inte boka mat i förväg. Mycket smidigt och ger antagligen fler ätande än om man 
måste boka. Vi lagar 40 – 50 portioner per dag, utom på fredagar då vi gör 80 
eller mer.  
  
Fettavskiljare måste ni ha. Måste tömmas varannan månad eller så. Försök få 
dispens för att inte behöva tömma den för ofta. Miljönämnden eller motsvarande. 
Ni bör absolut anlita någon expert på storköksplanering. Gunilla Lauthers Har 
ritat många kollektivhuskök. 
  
Tillägg: Vi har i Kupan åtta matplanerare. De gör matsedlar, tar fram recept och 
köper in mat för varsin matvecka. De deltar i regel inte själva i matlagningen.  
Svårigheter att dela kök med andra: Som annars, t ex att människor har olika 
ambitionsnivåer för städning och ordning.  
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Om det funkar bra eller ej hänger mycket på matplanerarna. Tex att alla 
ingredienser finns hemma, att recepten är lättbegripliga och mängderna är 
omräknade så att det inte står 30 matskedar utan 4,5 dl tex.    
 
I kollektivhuset Kupan bokar men in sig på kökspass och väljer matlagning, 
servering eller disk. Vi har matplanerare som tänker ut recept och ser till att det 
man behöver till matlagningen finns hemma. Vegetariskt alternativ finns liksom 
oftast laktosfritt. Man jobbar ihop 2 och 2(ibland 3) Man går ner och äter om man 
vill, men måste anmäla om man har gäster. Lägenheterna har eget kök. 
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Bilaga  10  –  IKEA  kök 
 
Tidigare  relevanta  studier 
Björeman (2011) har skrivit en köksrapport för IKEA. Syftet med studien är att se 
hur kunder upplevde kök och vad som är intressant i ett kök. Metoderna som 
utfördes är intervjuer med kunder för att förstå deras förutsättningar och behov. 
Björeman menar att kök handlar mer än om bara matlagning. "Det rör flera andra 
aktiviteter som umgänge, familjemöten, läxläsning, samtal och beslut, fester, 
event etc. Köket skapar en känsla och vi upplever köket som trivsamt då detta är 
en mötesplats" (Björeman, 2011). I IKEAS köksrapport har ett forskningsprojekt 
utförts av arkitekter och designers. Målet var att se hur kök påverkar människan. 
Warnhammar är designern för de svenska IKEA kök. En viktig fråga är på vilket 
sätt kan man designa kök för gemenskap och social interaktion? SIFO är Sveriges 
marknadsundersökningsföretag och visar att 78 % har åsikter om att kök har mer 
betydelse än bara matlagning (Björeman, 2011, s. 8). Resultatet redovisades i 
statistik och tabeller på hur kök har utvecklats med material, utformning, 
höjdskillnader på vitvaror etc. Kunder väljer att designa kök med fokus på det 
ytliga men glömmer att ta hänsyn till den funktionella delen. Köket brukar oftast 
placeras mot väggen och en lösning är en köksö i olika storlek och former. 
Fördelen med köksö är att vistas i gemenskap. Nackdelen är om rummet känns 
ostimulerande och att det inte finns tillräckligt med förvaring (Björeman, 2011). 
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Bilaga  11  –  Vidare  forskning  för  gestaltningsförslag 
 
En gestaltning testades i programmet SketchUp med varma och kalla färger. Detta 
för att se vilka färger som är anpassningsbara i kök och hur färger kan appliceras 
på vitvaror och möblering. Tidigare forskning med varma och kalla färger har 
utförts (Bakker m.fl., 2013). Den varma färgen som testades var rött och den kalla 
den blåa färgen. Tidigare forskning beskriver att rött och orange är de extremaste 
färgerna (Yildirim, m.fl., 2006). Personer i varma miljöer föredrog att vistas i 
kalla miljöer. Violett och blått upplevs som lugnande färger. Canter (1974) i 
forskningsstudien beskriver att rött, gult och blått visar harmoni i rummet för 
studenter. Kwallek och Lewis (1990) beskriver gult som en stimulerande färg i 
arbetsmiljöer. Färg har applicerats i ett vitt rum för att kunna tydligt urskilja rött 
och blått. Dessa förslag kan testas på studentboende.  

  

  Test  på  köksön  för  matlagningsredskap    

Disk  och  hygien  yta    

Färger  på  förvaringsskåp  


