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Förord 
 
Denna rapport som behandlar ett produktutvecklingsprojekt av ett kompakt japanskt kök och 
omfattar tio högskolepoäng kommer att ligga till grund för min kandidatexamen i tekniskt 
design vid Luleå tekniska universitet.  
 
Jag har under projektets gång befunnit mig i Tokyo, Japan och har i och med detta varit i 
daglig kontakt med den japanska kulturen och befolkningen, något som gjort att jag har 
utvecklat en stor förståelse för hur saker och ting fungerar i detta land samt vad folket 
efterfrågar och vill ha. Detta har varit till mycket stor nytta för mig under arbetets gång. 
Eftersom jag hela tiden har kunnat vända mig till projektets målgrupp för att göra olika typer 
av undersökningar och intervjuer samt stämma av hur väl mina tankar och idéer passar folket 
och dess kultur har jag kunnat nå ett resultat som tagits emot väl.  
 
Att driva ett produktutvecklingsprojekt på egen hand har varit mycket lärorikt. Jag har under 
arbetets gång genomgått olika faser och stött på situationer och svårigheter som jag tack vare 
de kunskaper jag erhållit under mina tidigare studieår kunnat hantera och lösa på ett bra sätt.  
 
Det finns flertalet personer som på olika sätt bidragit till att detta projekt har varit möjligt att 
genomföra och som jag skulle vilja rikta ett stort tack till. Dessa personer är:  
 
Stig Karlsson, handledare, utbildningsledare. T-sektorn, LTU  
Atzuko Momozuka, Fastighetsförmedlare, Tokyo 
Alla tokyobor som har medverkat i diverse diskussioner, intervjuer och undersökningar  
Familj & vänner 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt av ett kompakt japanskt kök. Arbetet 
är utfört i Tokyo, Japan, och är baserad på metoden systematisk problembehandling. Arbetets 
slutprodukt är ett koncept för ett kompakt kök anpassat för det japanska hemmet och kulturen. 
Läsaren kan i form av texter, bilder och skisser på ett enkelt sätt följa arbetsgången från 
projektets uppstartsfas fram till det slutgiltiga konceptet. 
 
Japans huvudstad Tokyo är med sina 12,4 miljoner invånare ofta ansedd som världens största 
stad. I Stortokyo som innefattar huvudstaden med dess omkringliggande områden bor det 
omkring 34 miljoner människor. Denna enorma folkmängd ska tillsammans dela på en 
landyta endast något större än Skåne län. Detta gör Tokyoborna till ett av världens mest 
trångbodda folk. Compact-Living, boende på små ytor, är en regel snarare än ett undantag 
som måste accepteras av den som väljer att bosätta sig i området. Boendeformerna är i de 
flesta fall små, dyra och oftast väldigt dåligt planerade. Detta har medfört att köken i de flesta 
hemmen är av samma karaktär. Det vill säga små och ofta inte så välplanerade. I jakten på 
maximalt utrymme och fler fria kvadratmetrar har köket fått ta en diskret undangömd plats, 
ofta placerat i en trång passage eller svårmöblerat hörn. 
 
Under projektets gång har jag genom en mängd olika metoder identifierat de upplevda 
bristerna, förtjänsterna och problemområdena, tagit med mig de positiva sakerna, förkastat de 
dåliga, utvecklat nya lösningsförslag till de olika problemområdena samt varit lyhörd för 
önskemål och idéer kring hur tokyoborna skulle vilja att deras kök var utformat. Jag har sedan 
utformat ett ergonomiskt och funktionellt kök som på ett effektivt sätt utnyttjar den 
begränsade ytan som köket i japanska hem tilldelas. Det slutgiltiga konceptet presenterar i 
form av bilder, skisser och CAD-ritningar med förklarande texter där så väl tekniska som 
estetiska lösningsförslag åskådliggörs.  
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Abstract 
 
This bachelor thesis deals with a product development project which concerns a compact 
Japanese kitchen. The thesis was completed in Tokyo, Japan. Metohds for systematic 
problem-solving were applied in order to generate a concept for a compact kitchen, suitable 
for the Japanese way of life. Through texts, pictures and sketches, the reader can easily follow 
how the work progressed; from a simple idea to a final concept.  
 
Tokyo is the capital of Japan, the most populous subnational entity and city in the country, 
and the center of the most populous metropolitan area in the world with a population of 12,4 
million inhabitants. Also, in what is called the greater Tokyo area, 34 million people reside, of 
which most of them communte to downtown Tokyo. To put this into a Swedish picture, the 
greater Tokyo area only covers the land size equivalent to Skåne county. Thus, the people of 
Tokyo are considered the most confined citizens of the world. Therefore, for Tokyo residents, 
the way of compact-living, to make the most out of limited floor space, is a rule rather than an 
exception. Moreover, housing is in most cases very expensive, limited in floor space and 
often suffer from poor design planning. This has lead to the fact that the kitchen in most 
residential buildings are poorly planned. Also, to make the most out of limited floor space, 
Tokyo residents commonly tuck away their kitchens in some hidden place, such as a walkway 
passage or in a corner. 
 
As the project progressed, I have applied numerous methods in the quest to identify customer 
needs. Stages include methods such as identifying current best practice but also to pinpoint 
areas that in the need of improvement. Consequently, I have mapped out the problem area and 
derived a concept which combines current best practice with new insights. Throughout the 
process, I have been keen on incorporating suggestions for minor improvements as well as 
completely new ideas on how the Tokyo residents would like to have their kitchen designed. 
Also, in the final concepts, I have emphasized  ergonomical and functional aspects along with 
the overall objective to create a concept of a compact kitchen.  
 
Along with complementary texts, the final concept is visually presented in the form of 
sketches, picture and Computer Aided Design drawings.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Compact living, boende på små ytor, är en vanlig företeelse i dagens samhälle, särskilt i 
storstäderna. För japaner bosatta i huvudstaden Tokyo, ofta ansedd som världens största stad, 
är detta fenomen en regel snarare än ett undantag. Lägenheterna är dyra och oftast väldigt små 
och dåligt planerade. Detta har medfört att köken i de flesta lägenheterna är av samma 
karaktär. Japanska kök är små och ofta inte välutformade varken med hänsyn till ergonomi 
eller funktionalitet. Tokyobor utnyttjar i många fall inte de befintliga ytornas kapacitet i köket 
till fullo och tar heller sällan hänsyn till varken funktionalitet eller ergonomiska aspekter vid 
dess utformande. I jakten på fria ytor och fler kvadratmetrar har köket fått stå tillbaka, ofta 
placerat i en trång passage mellan hall och övriga lägenheten eller i ett litet och svårmöblerat 
hörn. Detta har bidragit till att allt färre tokyobor lagar sin egen mat. Istället för att ställa sig 
vid spisen när det nalkas middag vänder de sig till de vanligt förekommande butikerna som 
specialiserat sig på färdiglagad hämtmat. Där fyller tokyoborna ett par lådor med diverse 
godsaker och beger sig sedan hem för att koka lite ris och te och avnjuta sin måltid. 
Till följd av de mycket dyra tomtpriserna i Tokyo styckas numera villatomter upp i så små 
bitar som 58 kvadratmeter (att jämföra med svenska normalstandarden 800 kvm). Detta 
innebär att även de som bor i villa, som tidigare ansågs ha gott om utrymme, numera också 
kan kategoriseras som trångbodda. Således spelar compact living en allt viktigare roll i det 
japanska samhället. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en modell av ett kompakt kök anpassat för det 
japanska folket och dess matlagningskultur. Vidare ska köket vara ergonomiskt och 
funktionellt utformat med tekniska lösningar som underlättar köksarbetet. Arbetet ska 
behandla utformning av så väl stomme som skåpinredning och positionering av nödvändig 
köksinredning samt ha en tilltalande och innovativ design som passar in i det japanska 
hemmet. Målgruppen för detta kök är trångbodda japaner i lägenhet, mansion (en 
kombination av lägenhet och radhus) eller liten villa. Köket ska inte vara anpassat till någon 
speciell åldersgrupp utan det ska kunna användas av såväl unga som gamla. 
 
 

1.3 Mål 
 
Målet med detta examensarbete är ta fram en CAD-modell av ett kompakt japanskt kök med 
en innovativ design som passar väl in i det japanska hemmet och dess inredningskultur, där 
alla lösningar, så väl tekniska, ergonomiska som estetiska lätt kan åskådliggöras. Denna 
modell ska tillsammans med en skriftlig rapport leda läsaren genom designprocessens olika 
steg. Rapporten ska innefatta såväl teori kring de olika metoder jag använt mig av samt ett 
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metod- och resultat avsnitt där jag redogör för mitt tillvägagångssätt och slutgiltiga resultat. 
Rapporten ska även innehålla skisser över hur arbetet fortskridigt fram till den slutgiltiga 
modellen. Denna dokumentation skall presenteras i form av konceptskisser och 
lösningsförslag till de olika problemområdena. Rapporten ska delges Institutionen för 
arbetsvetenskap. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Projektet innefattar ett par avgränsningar. Kökets totala storlek får på sin höjd ta upp en 
golvyta på två kvadratmeter. Eftersom inget specifikt företag är knutet till detta projekt 
kommer inte några tillverkningskostnader att räknas ut, ingen hänsyn kommer heller att tas till 
att den slutgiltiga modellen ska tala något specifikt företags formspråk. 
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2. Teori 
 
I detta avsnitt kan läsaren följa tillvägagångssättet vid ett produktutvecklingsprojekt där 
metoden systematisk problembehandling tillämpats. I avsnittet är grundsteg som ingår i denna 
metod beskrivna. Vidare följer en presentation av de metoder som använts i detta specifika 
projekt inom varje grundsteg. 
 
 

2.1 Ergonomi & Antropometri 
 
Den vetenskapliga förklaringen av ordet ergonomi säger att ”Ergonomi är något som avser att 
tillgodose optimal komfort och förhindra stress och skador”. Ordet Ergonomi kommer från 
grekiskans ergon som står för arbete och nomian som betyder kunskap. Ergonomi är en 
multidisciplinär aktivitet som strävar efter att samla in information över människans kapacitet 
och kompetens och sedan använda den informationen vid utformande av arbeten, produkter, 
arbetsplatser och utrustning. Resultatet av informationsinsamlingen kring människans 
kroppsmått kan kännas igen vid benämningen antropometrisk data. Informationen grundar sig 
på vetenskapliga studier av människans kroppsmått och proportioner som man i den 
antropometriska datan anger i centimeter eller tum översatta till percentiler. Dessa percentiler 
sträcker sig på en skala från fem till nittiofem där den femte percentilen motsvarar den minsta 
människan i studien och den nittiofemte percentilen motsvarar den största människan i 
studien. 
 
 

2.1.1 Stående arbete 
 
Vid stående arbete finns det vissa rekommendationer som bör eftersträvas för att uppnå en så 
ergonomisk arbetsställning som möjligt. Dessa rekommendationer ser ut som följande:  
 

• Vid precisionsarbete bör arbetshöjden ligga omkring 50-100 mm under armbågshöjd 
• Vid lätt manuellt arbete bör arbetshöjden ligga omkring 50-100 mm under 

armbågshöjd 
• Vid tungt arbete (speciellt om det krävs nedåtriktade krafter) bör arbetshöjden ligga 

omkring 150-400 mm under arbetshöjd 
 
Det är dock viktigt att skilja på begreppen arbetshöjd och arbetsyta. Exempelvis, vid 
användandet av någon typ av utrustning för att utföra arbetet (till exempel en kniv och 
skärbräda för att förbereda mat) kan arbetsytan ligga mycket längre ner än arbetshöjden. 
Arbetshöjden är i detta exempel alltså den höjd på vilken personens händer som håller kniven 
befinner sig medan arbetsytan är den yta som ligger under skärbrädan, det vill säga 
diskbänken. 
Eftersom köksarbete vanligtvis kräver någon typ av redskap för att utföra arbetet bör 
arbetsytan ligga en bit under den rekommenderade arbetshöjden för lätt manuellt arbete. En 
lämplig höjd på arbetsytan i detta fall skulle därför ligga på omkring 50-150 mm under 
armbågshöjd. 
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2.1.2 Den japanska kvinnan 
 
Den japanska befolkningen blir precis som världens övriga nationaliteter allt längre och 
längre. Medellängden på en tjej som gick ut gymnasiet år 2005 låg på 158,0 centimeter vilket 
kan jämföras mot medellängden på en tjej som gick ut gymnasiet år 1950 som låg på 152,7 
centimeter (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan, 2005, se 
bilaga 1 för utförligare data). Medellängden har alltså ökat med cirka 5,3 centimeter på 55 år. 
Något som dock bör noteras är att det föds allt färre barn i Japan. Kring år 1950 föddes i snitt 
4.32 barn per kvinna medan det år 1999 föddes så lite som 1.34 barn per kvinna. Detta gör 
japan till det land i världen med det lägsta barnafödandeantalet. Det låga barnafödandet i 
kombination med faktumet att Japan har världens längsta medellivslängd, 83,9 år för en 
kvinna idag, bidrar till en starkt åldrande befolkning.  
Med dessa fakta som grund kan man konstatera att den totala medellängden bland japanska 
kvinnor idag ligger en bit under 158,0 centimeter vilket kan jämföras mot den svenska 
kvinnans medellängd som ligger på 168,0 centimeter. Den japanska kvinnans medellängd 
ligger med andra ord drygt 10,0 centimeter under en svensk kvinnas medellängd, något som 
bör tar i beaktning vid utformande av ergonomiska produkter anpassade för deras 
förutsättningar. En annan viktig faktor som bör beaktas vid utformande av produkter såsom 
kök är det faktum att stående arbete utgör en betydande del av kökssysslorna. En viktig aspekt 
är därför armbågshöjden och dess relation till den totala kroppslängden. En tumregel är att 
armbågshöjden (avstånd från golv till armbåge i stående ställning) normalt är lokaliserad vid 
sex tiondelar av den totala kroppslängden.  
 
Exempel: En kvinna som är 40 år gammal idag har enligt tabellvärden en medellängd på 
cirka 157 centimeter. Detta innebär att hennes armbåge ligger på ungefär 94 centimeters 
höjd från golvet i stående position. För att hennes köksarbete ska kunna utföras på ett 
ergonomiskt sätt bör arbetsytan vara belägen omkring 5-15 centimeter under armbågshöjd. 
Detta innebär att arbetsytan i detta fall bör vara placerad på en höjd någonstans mellan 79- 
89 centimeter från golvet. 
 
 

2.2 Systematisk problembehandling 
 
Vid produktutvecklingsarbete och behandling av olika problem är det viktigt att det görs på 
ett så organiserat och strukturerat sätt som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Systematisk problembehandling är ett systematiskt organiserat och kreativitetsbefrämjande 
arbetssätt som lämpar sig bra vid dessa situationer. Denna metod delar in arbetet i delmoment, 
så kallade faser eller arbetssteg som systematiskt utförs. Arbetsstegen som ingår i denna 
metod är informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning, idéverksamhet, 
Idébedömning och slutförande. I detta teoriavsnitt kommer en djupare beskrivning av var och 
ett av dessa arbetssteg att presenteras. Genom att tillämpa olika valbara och för projektet mest 
passande metoder fortskrider produktutvecklingsprojektet systematiskt igenom de olika 
arbetsstegen. Ibland kan kompletteringar eller upprepningar av ett tidigare passerat steg i 
arbetsplanen vara behövligt för att nå det bästa resultatet.  
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2.2.1 Informationsinsamling 
 
Grunden för ett bra produktutvecklingsarbete bygger på att korrekt och mångsidig 
information samlas in kring den produkt som ska utvecklas. Det första som bör göras är att 
bedöma vilken typ av information som är nödvändig för projektet, sedan hur det på bästa sätt 
går att ta reda på den informationen. Det kan till exempel handla om att göra intervjuer, 
enkäter, läsa skrivet material om produkten i fråga och göra konkurentanalyser för att se hur 
marknaden ser ut idag. Praktiskt kan detta betyda att ge sig ut på marknaden och dokumentera 
befintliga produkter. Det är dock inte enbart i början av projektet som 
informationsinsamlingen spelar en viktig roll. Även under analys- och idéfasen är det viktigt 
att relevant information samlas in. Informationsinsamlingsfasen brukar delas in i tre områden, 
grundläggande information vid arbetets början, kompletterande information i samband med 
analysskedet och kompletterande information i samband med slutförande skede. 
 
 

2.2.2 Problembestämning 
 
Arbetsmomentet problembestämning kan påbörjas efter att all nödvändig information om 
produkten samlats in. Det går ut på att ta fram en problemformulering för projektet. Problemet 
bestäms med hänsyn till den önskade arbetsinsatsen och problembestämningsarbetet brukar 
delas in i tre moment som bör arbetas igenom i tur och ordning. De momenten är, formulera 
problemet, bestäm problemnivå och uppdela och avgränsa problemet. 
 
 

2.2.3 Problemundersökning 
 
I arbetssteget problemundersökning studeras och kartläggs problemets sammansättning. En 
fördjupad undersökning av problemets bakgrund, nuläge och framtida situation görs och 
normalt innefattar detta arbetssteg tre moment, uppdelning, analysering och precisering av 
problemet. Vid uppdelningen av problemet försöker projektgruppen bryta ner 
huvudproblemet i mer hanterbara delproblem. Dessa, förhoppningsvis mer hanterbara och 
mindre abstrakta, delproblem behandlas sedan vart för sig. Vid analys av problemet försöker 
projektgruppen studera och utreda problemen och komma fram till krav och önskemål som 
den slutgiltiga produkten ska uppfylla. Preciseringen innebär att projektgruppen specificerar 
problemen ytterligare och riktar in sig på de viktigaste problemdelarna. Nedan presenteras 
teorin kring de metoder som tillämpats i detta projekt i de tre olika momenten. 
 
2.2.3.1 Moment 1: Uppdelning 
 
Beskrivning av metoden funktions-/föremålsuppdelning 
För att på ett enklare sätt kunna arbeta med produktens utformande och identifiera vilka 
funktioner som produkten är uppbyggd av kan tillämpning av metoden funktionsuppdelning 
vara användbar. Metoden funktionsuppdelning fungerar som så att produkten delas upp i dess 
huvudfunktion, stödfunktioner och delfunktioner. Huvudfunktionen är den funktion som 
produkten i första hand är avsedd för. Stödfunktioner är de som stöder produktens 
användning, attraktivitet eller tillverkning utan att vara nödvändig för huvudfunktionen. 
Delfunktionerna är slutligen de funktioner som samverkande bildar en annan överordnad 
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funktion. 
 
2.2.3.2 Moment 2: Analysering 
 
Beskrivning av metoden Brist- och förtjänstanalys 
Denna analysmetod kan användas för att utvärdera befintliga produkter inom det tilltänkt 
produktområde. Genom att identifiera och analysera vilka brister och förtjänster som finns på 
befintliga produkter är det möjligt att undvika upprepandet av de misstag vid utvecklandet av 
den nya produkten samt ta med sig de delar som var bra. 
 
Beskrivning av metoden Usability Lab. 
Denna metod bygger på observationer av den produkt som ska utvecklas under användning. 
En person blir ombedd att använda den aktuella produkten på ett sätt som han/hon brukar 
använda den eller tror att den ska användas. Utan att kommentera eller prata med personen 
som använder produkten under tiden som han/hon utför övningen försöker observatören iaktta 
hur personen använder produkten. Sedan analyseras hur testpersonen använder produkten. 
 
Beskrivning av metoden Funktionsanalys 
Denna analysmetod hjälper till i arbetet med att ta fram vilka funktioner och krav den nya 
produkten ska klara av och uppfylla. Under detta steg benämns de önskvärda funktionerna 
och kraven hos den nya produkten med ett verb följt av ett substantiv. På så sätt kan 
projektdeltagarna, på grund av att det ibland är svårt att hitta lämpliga ord, "råka" konstruera 
ordbildningar som i vanliga fall inte hade kommit fram. Detta kan leda till en upptäckt av 
något som tidigare inte var påtänkt. Kravet på ordbildningarna är alltså att de måste bestå av 
ett verb följt av ett substantiv samt att benämningen bör beskriva de funktioner och krav som 
produkten ska ha utan att för den skull beskriva en lösning. 
 
2.2.3.3 Moment 3: Precisering 
 
Beskrivning av metoden Viktning 
I en kravspecifikation listas alla de funktioner och krav som är önskvärda för den slutgiltiga 
produkten. Genom att sedan vikta, det vill säga rangordna de listade funktionerna och kraven 
beroende på hur viktiga de anses vara kan problemet preciseras ytterligare. Denna aktivitet 
möjliggör att det går att avläsa vilka funktioner som är de viktigaste att ta hänsyn till vid 
utformning av produkten. 
 
 

2.2.4 Idéverksamhet 
 
Grunden för designarbetet är i och med genomarbetandet av ovan nämnda metoder lagd. 
Information kring produkten har samlats in, problemformuleringen är klar, 
problemundersökningen är genomförd och de behov och krav som den slutgiltiga produkten 
ska uppfylla är kända. Detta innebär att det är dags att arbeta vidare med idéverksamheten.  
Målet med Idéverksamhetsarbetet är att med hjälp av kreativa metoder ta fram ett 
tillfredsställande antal olika konceptlösningar på produkten man arbetar med. Dessa 
konceptlösningar ska i så stor utsträckning som möjligt uppfylla de krav och önskemål som 
fastställts under problemundersökningsarbetet. Nedan presenteras teorin kring de olika 
kreativa metoder som tillämpats i detta projekt. 
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2.2.4.1 Kreativa metoder 
 
Beskrivning av metoden Brainstorming 
Brainstorming är en kreativ metod utformad av en amerikansk annonsbyråman vid namn Alex 
F. Osborn, grundare av Creative Education Foundation. Brainstorming kan användas i flera 
olika varianter men det finns fyra regler som måste följas för att resultatet ska bli lyckat, 
oavsett vilken variant projektgruppen väljer att arbeta med. Dessa regler är: 
 
1. Kritik och bedömning är absolut förbjudet 
2. Stort antal idéer eftersträvas 
3. Gå gärna utanför det vanliga 
4. Kombinera och komplettera framkomna idéer 
 
Utöver dessa fyra regler bör någon deltagare dokumentera övningen genom att skriva eller 
skissa ned alla idéer. Ett problem som ska lösas med hjälp av brainstormingmetoden ska vara 
noggrant definierat utan att för den skull avgränsa området för mycket. En för snävt 
formulerad problemställning kan hindra utövarna att tänka utanför ”boxen” och ge ett dåligt 
resultat. Det finns inga exakta regler om hur länge en brainstormingövning bör pågå men i 
praktiken visar det sig att idéströmmen stannar av ganska fort, oftast redan efter en halvtimma 
till en timmas utövande. 
 
Beskrivning av metoden Stop and Go 
Stop and Go är en variant av brainstorming som fungerar som så att deltagarna "stormar" 
cirka 10 minuter, sedan tar gruppen paus i cirka 10 minuter. Denna procedur upprepas tills det 
att deltagarna känner att de fått ut maximalt av övningen. Bakgrunden till denna uppdelning 
mellan "stormar” /arbete 10 minuter och vila 10 minuter är för att undvika idéutmattning.  
 
Beskrivning av metoden Ytterlighetstänkande 
Ytterlighetstänkande är en annan variant av brainstorming som går ut på att hitta nya 
infallsvinklar till problemet genom att identifiera dess ytterligheter. Den fungerar som så att 
man ställer sig frågan, "hur skulle lösningen se ut/fungera om vi gör den..." följt av en 
ytterlighet. Till exempel enklaste, mest komplicerade, billigaste, dyraste, vackraste, fulaste, 
vildaste, mest vanliga, mest klassiska eller mest trendiga lösningen. På så sätt kan det dyka 
upp idéer som inte hade kommit fram i vanliga fall. 
 
 

2.2.5 Idébedömning 
 
När projektgruppen har tagit fram ett tillfredsställande antal konceptlösningar är det dags att 
utvärdera och bedöma de olika koncepten. Det kan göras genom att jämföra koncepten mot de 
krav och önskemål som fastställdes i problemundersökningsfasen, genom att göra en så kallad 
kriterieviktning. Det koncept som anses bäst uppfylla dessa krav och önskemål förfinas sedan 
ytterligare. Detta moment avser förbättra och utveckla de olika idéer och lösningar som ingick 
i konceptet tills dess att projektgruppen har ett slutgiltigt koncept som dem känner sig nöjd 
med. 
 
Beskrivning av metoden kriterieviktning 
Vid kriterieviktning jämförs de framtagna koncepten mot kravspecifikationen. I 
kravspecifikationen har en bedömning av de olika kravens viktighetsgrad gjorts på en 
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bestämd skala, till exempel 1-5 där 1 står för "inte alls nödvändigt" och 5 står för "måste 
uppfyllas". Koncepten viktas vid kriterieviktning mot kravspecifikationen och en bedömning 
av hur väl konceptet uppfyller dessa punkter genomförs. Sedan multipliceras kravets 
viktighetsgrad med poängen för hur väl konceptet uppfyllde kravet. Genom att sedan adderar 
poängen för varje krav i ett koncept erhålls en totalpoäng som kan jämföras koncepten 
emellan. Det koncept som erhåller högst poäng ”vinner” kriterieviktningen och är det koncept 
som förbättras och utvecklas till den slutgiltiga produkten. Givet att även av de personer som 
arbetar i projektet tycker att det känns som en bra väg att arbeta vidare på. 
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3. Metod 
 
För att ta fram en modell av ett kompakt kök anpassat för den japanska befolkningen och dess 
kultur, som detta arbete går ut på, har som nämnts tidigare metoden systematisk 
problembehandling tillämpats. Det är en metod som underlättar och systematiserar 
arbetsgången vid ett produktutvecklingsprojekt som detta. Det finns så klart flera olika 
metoder kan appliceras i de olika arbetsstegen. De metoder som tillämpats i detta projekt är de 
som ansågs passa bäst för just detta arbete och som jag kände mig bekväm i att arbeta med. 
Allt för att komma fram till ett så ett så bra resultat som möjligt. 
 
 

3.1 Informationsinsamling 
 
De metoder som tillämpats för att samla in nödvändig information vid projektets start var:  
 

1. Läsa skrivet material om det japanska folket, "compact living" och boendesituationen i 
Tokyo 

2. Läsa skrivet material kring japanernas matlagningskultur samt ta del av den själv. 
3. Besöka olika typer av japanska hem och se hur deras planlösningar och kök är 

utformade 
4. Titta på Internetsidor som förmedlar lägenheter hur olika planlösningar och kök kan se 

ut  
5. Bege mig ut på den japanska köksmarknaden med papper, penna och kamera för att 

dokumentera befintliga produkter 
 
Innan informationsinsamling kring de japanska kökens utformning påbörjades gjordes en lite 
bredare informationsinsamling kring tokyoborna, deras boendesituation och matkultur. Allt 
för att få en så bra grund som möjligt att starta upp arbetet från. Utifrån skrivet material, egna 
upplevelser samt iakttagelser och reflektioner som gjorts under vistelsen i Japan genererades 
en lista på de mest intressanta och anmärkningsvärda sakerna som skulle kunna ha betydelse 
för det fortsatta arbetet. Eftersom jag spenderade min sex månader långa vistelse i Japan i 
Tokyo så kommer mina upplevelser, iakttagelser och reflektioner till största del spegla 
situationen och kulturen hos befolkningen i huvudstaden. 
 
Efter att ha gjort den lite bredare undersökningen kring tokyoborna, deras boendesituation och 
matkultur kändes det som att det fanns en bra grund att starta upp arbetet ifrån. Arbetet gick 
därför vidare i och med att en mer omfattande informationsinsamling kring de japanska 
kökens utformning gjordes. Flertalet japanska hem i olika stadsdelar och prisklasser besöktes 
för att få en så komplett bild som möjligt av olika köksutformningar och frågor kring hur de 
upplevde sitt kök, vad de tyckte var bra och dåligt, ställdes. Vilka material som var de 
vanligaste förekommande undersöktes också. Internetsidor som förmedlar lägenheter gav en 
bra bild av hur olika planlösningar och kök kan se ut och besök i olika köksbutiker gav en god 
uppfattning av det befintliga utbudet på dagens japanska köksmarknad. Med papper, penna 
och kamera dokumenterades befintliga produkter och köksuppsättningar, hur de var 
utformade samt vilka funktioner och material som användes mest.  
 
Efter att ha gått igenom ovan nämnda steg fanns en relativt klar bild av hur japanska hem 



 15

generellt sett är utformade, vilken betydelse köket har i deras hem, hur ett ”standardkök” i 
kompakt format ser ut och vilket utbud som finns att tillgå på den japanska köksmarknaden 
idag. I detta skede kunde även flera stora problemområden i utformningen av de befintliga 
köken konstateras. 
 
 

3.2 Problembestämning 
 
Den metod som tillämpades för att bestämma problemet var: 
 

• Gruppdiskussion 
 
För att få en djupare förståelse för hur det japanska köket uppfattas av dess användare 
diskuterades detta i en grupp bestående av ett par vana användare. Detta gav inte bara en 
klarare bild och bättre förståelse för de sedan tidigare upptäckta problemen utan det gjorde 
även att andra problemområden som sedan tidigare inte reflekterats över upptäcktes. Efter 
detta skrevs en problemformulering grundad på den tidigare informationsinsamlingen ner 
samt de åsikter och tankar som framkom under gruppdiskussionen. Efter att 
problemformuleringen skrivits var det dags att arbeta vidare med problemundersökningen. 
 
 

3.3 Problemundersökning 
 
De metoder som tillämpades vid problemundersökningen var: 
 

• Funktionsuppdelning/Föremålsuppdelning  
 
• Brist- och förtjänstanalys 

 
o Besökte köksbutiker och pratade med försäljare och dess kunder 
o Pratade med Tokyobor om deras åsikter kring dagens japanska kök. 
o Pratade med fastighetsförmedlare om de japanska kökens utformning 
o Använde ett japanskt kök själv och gjorde en utvärdering.  
o Pratade med svenskar som har använt japanska kök under en längre tid och 

frågade vilka brister och förtjänster samt skillnader de upplevde.  
o Observerade köket i användning/Usability Lab, det vill säga observerade en 

japansk kvinnas arbete i köket och konstaterade brister och förtjänster, 
(upplevda och iakttagna) 

 
• Funktionsanalys 

 
• Kravspecifikation 

 
Eftersom ett kök består av väldigt många olika delar och områden var det lägligt att börja 
problemundersökningen med att göra en funktionsuppdelning. På så sätt gick det att på ett 
enkelt och systematiskt sätt analysera de olika områdena var för sig och minimera risken att 
något glömdes bort.  
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Efter att ha gjort det genomfördes en grundlig brist- och förtjänstanalys. Genom att prata med 
några utvalda personer med stor erfarenhet och anknytning till området erhölls en ännu bättre 
förståelse för hur arbetet i det japanska köket upplevs, vad som är bra och dåligt och hur dem 
skulle önska att sitt kök var utformat. Detta förstärktes även i och med utförandet av ett så 
kallat Usability Lab där en japansk kvinnas arbete i köket iakttogs. Genom att se hur hon 
förflyttade sig och arbetade i den japanska matlagningsprocessen samt höra hur hon upplevde 
köksarbetet kunde ytterligare några brister, förtjänster och problemområden konstateras. Det 
undersöktes också vilka skillnader som finns mellan det japanska och det svenska kökets 
utformning.  
 
Med funktionsuppdelningen och brist- och förtjänstanalysen som grund kunde sedan 
funktionsanalysarbetet påbörjas. Detta gjordes genom en brainstorming kring vilka funktioner 
som köket skulle kunna tänkas ha. En hel del funktioner och idéer kom fram, allt från de mest 
grundläggande till de mest galna, fantasifulla och eventuellt ogenomförbara funktionerna. Allt 
antecknades ner och förslagen analyserades sedan. Vissa var självklara, odiskutabla 
funktioner som är uppenbara att köket bör innefatta, andra kunde uteslutas på en gång. Det 
kom även fram några intressanta idéer som gick att vidareutveckla till genomförbara 
funktioner. Den slutgiltiga funktionsanalysen skrevs ner och de problem, idéer och önskemål 
som konstaterats under analysens gång lyftes fram till olika funktioner som det slutgiltiga 
konceptet i så stor utsträckning som möjligt skulle uppfylla. Denna analys kunde sedan 
översättas till en kravspecifikation där alla krav och önskemål listades utan att för den skull 
beskriva hur de skulle lösas eller uppfyllas. För att sedan reda ut vilka krav i specifikationen 
som hade högsta prioritet och vilka som hade mindre betydelse gjordes en enkätundersökning 
där de personer som tidigare medverkat i arbetet betygsatte kravens viktighetsgrad på en skala 
från ett till fem. Med den viktade kravspecifikationen som grund kunde sedan arbetet med att 
ta fram olika konceptlösningar i idéverksamhetsstadiet påbörjas. Bedömningen av kravens 
viktighetsgrad kommer även att vara till stor hjälp i viktningsskedet då en bedömning av de 
olika koncepten ska ske och senare när en slutlig ”vinnare” ska utses.  
 
 

3.4 Idéverksamhet 
 
De kreativa metoder som tillämpades under idéverksamhetsarbetet var: 
 

• Brainstorming 
• Stop and Go 
• Ytterlighetstänkande 

 
För att uppnå ett så bra resultat som möjligt i utformandet av de olika koncepten 
brainstormades det till att börja med på lösningsförslag kring var och en av de olika 
sektionerna som köket tidigare delats in i. Under detta moment togs flera olika lösningar på de 
upplevda problemen och kraven fram. Målsättningen var att lösningarna i så stor utsträckning 
som möjligt skulle uppfylla de krav som ställts på respektive sektion. Efter att ha gjort det 
kombinerades de olika lösningsförslagen till fullständiga koncept som förfinades och 
utvecklades ytterligare. För att inte fastna vid tidigare påkomna idéer och gå runt i samma 
tankebanor användes några olika typer av brainstormingmetoder.  
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3.5 Idébedömning 
 
Den metod som tillämpades under idébedömningsarbetet var: 
 

• Kriterieviktning 
 
Med den viktade kravspecifikation som grund kunde arbetet med att bedöma och utvärdera de 
olika konceptlösningarna påbörjas. Koncepten utvärderades och analyserades var och ett för 
sig för att se hur väl de uppfyllde kraven listade i specifikationen. Detta bedömdes på en skala 
från ett till fem. En totalpoäng räknades sedan fram för respektive koncept och jag kände 
precis som uträkningarna visade att det vinnande konceptet var värt att arbeta vidare med. Det 
var alltså dags att vidareutveckla och förfina konceptet till ett slutgiltigt utformningsförslag.  
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5. Nulägesbeskrivning 
 
Nedan följer en nulägesbeskrivning av de viktigaste och mest anmärkningsvärda sakerna 
kring tokyoborna, deras boende- och kökssituation samt matlagningskultur  
 

Tokyoborna är mycket trångbodda (bild 1 och 2). Tidigare gällde detta endast de som 
bodde i lägenhet eller mansion (en kombination mellan lägenhet och radhus) men 
eftersom villatomter idag delas in i så små bitar som 58 kvadratmeter kan även 
villaägare klassas som trångbodda. Trångboddheten har alltså gått från att endast gälla 
tokyobor tillhörande de undre samhällsklasserna till att även gälla folket som tillhör de 
övre samhällsklasserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 1 och 2, Trångboddhet i Tokyo 
 
Köken i de japanska hemmen håller, med svenska ögon sett, en över lag ganska dålig 
standard (bild 3, 4 och 5). De är dåligt planerade, inte speciellt funktionellt utformade 
och på inget sätt ergonomiska. Köket är ofta, i motsats till den svenska modellen, 
placerat på en diskret, undanskymd och ocentral plats i hemmet, i en trång passage, 
svårmöblerat hörn eller på en yta som inte går att använda till något annat. I och med 
detta lagar tokyoborna väldigt lite mat i hemmet. Man hämtar oftast mat från någon av 
de mycket vanligt förekommande bufféliknande matbutikerna, sedan går man hem och 
kokar sitt eget ris och te och avnjuter måltiden. 
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Bild 3, 4 och 5,  Ett typiskt japanskt kök 
 
Det är nästan uteslutande kvinnan i det japanska hushållet som lagar mat till familjen. 
Alla roller i det japanska hemmet är väldigt strikta och påtagliga. Mannen är familjens 
överhuvud och det är han som jobbar och drar in pengar till hushållet. Kvinnan har efter 
barnafödsel inget inkomstbringande arbete utan jobbar på heltid med att sköta barn och 
hushåll. Det japanska samhället är med andra ord väldigt gammalmodigt och 
traditionellt uppdelat där ett ord som jämställdhet knappt existerar.  
 
När det kommer till den japanska matkulturen finns det många saker som skiljer sig från 
vad vi är vana i Sverige. Att storhandla existerar inte över huvudtaget. 
Matvarubutikerna har ett väldigt litet frysvarusortiment och inställningen till frysmat är 
över lag väldigt dålig. Man köper och äter i princip bara färskvaror. En japansk måltid 
består alltid av flertalt olika smårätter som plockas på små fat och det serveras alltid 
tillsammans med ris och en kopp te som måltidsdryck (bild 6).  
 

 
Bild 6, En traditionell japansk måltid 
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På dagens japanska köksmarknad finns det ett stort utbud av stora och exklusiva kök av 
hög kvalitet med såväl god funktionalitet som ergonomi. Det finns även ett relativt stort 
utbud av kök av de mycket enkla, billiga, oergonomiska och -funktionella slaget. I 
mellanklassen där emot finns det inte speciellt mycket att välja på. Detta har medfört att 
många av dagens små japanska kök har en onödigt klumpig och stor inredning. Fläktar, 
spisar, diskhoar är av opassande storlek i förhållande till den totala köksytan. 

 
Japanerna och då främst Tokyoborna har blivit allt mer intresserade av heminredning på 
senare år. De har tidigare visat sin och familjens framgångar och förmögenhet genom 
att bära dyra kläder och designerväskor. Nu där emot har heminredning blivit ett allt 
populäre uttryck för dessa saker. Det räcker inte längre med fina kläder och accessoarer, 
nu ska Tokyoborna även ha ett vackert hem att visa upp och då är köket en mycket 
viktig del.  
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6. Problemformulering 
 
Nedan presenteras problemformuleringen för projektet som togs fram under 
problembestämningsfasen.  
 

Projektet ska resultera i en CAD-modell av ett kompakt kök anpassat för den japanska 
befolkning och dess matlagningskultur. Köket ska vara ergonomiskt och funktionellt 
utformat med tekniska lösningar som underlättar köksarbetet. Arbetet ska innefatta 
utformning av så väl stomme som skåpinredning och positionering av nödvändig 
köksinredning samt ha en tilltalande och innovativ design som passar in i den japanska 
hemmiljön. 

 
 

7. Problemundersökning 
 
I problemundersökningsfasen användes som tidigare nämnts fyra olika metoder för att dela 
upp, analysera och precisera problemen. De metoder som tillämpades var: 
 

• Funktionsuppdelning/Föremålsuppdelning 
• Brist- och Förtjänstanalys (bilaga 2) 

o Skillnader mellan det japanska och svenska kökets utformning (bilaga 3) 
• Funktionsanalys (bilaga 4) 
• Kravspecifikation 

 
 

7.1 Funktionsuppdelning/Föremålsuppdelning 
 
I funktionsuppdelningen/föremålsuppdelningen (figur 1) har köket delats in i fem olika 
sektioner, den övre-, mitten-, nedre- och kyl & frys sektionen samt övrigt. Anledningen till 
just den indelningen beror på några olika saker. De tre första sektionerna kändes som 
naturliga områden i köket. Den övre sektionen sträcker sig från tak till underkant av överskåp, 
mittensektionen sträcker sig från överskåpens underkant ner till arbetsbänken och slutligen 
den nedre sektionen som sträcker sig från arbetsbänken och ner till golvet. Kyl- och 
fryssektionen kom till eftersom att dessa inte ville knytas till något specifikt område och 
samma gäller de saker som är listade under sektionen övrigt. Dessa produkter är mycket 
vanligt förekommande i det japanska köket men de har ingen naturlig tillhörighet eller 
specifik plats så för att inte hämma mig själv när det kommer till idéverksamhetsstadiet lades 
dessa funktioner under en egen sektion. 
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Figur 1, Funktionsuppdelning/Föremålsuppdelning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Kravspecifikation 
 
Nedan presenteras den viktade kravspecifikationen (tabell 1).  
 
Tabell 1, Viktad kravspecifikation 
Kravbeskrivning Viktighetsgrad

Skala 1-5 
Krav som gäller alla sektioner  
Köket ska vara ergonomiskt utformat 5 
Köket ska vara funktionellt utformat 5 
Köket ska erbjuda goda förvaringsutrymmen för nödvändiga köksredskap 5 
Köket ska förhindra att man skadar sig 3 
Köket ska underlätta köksarbetet 3 
Köket ska tillgodose de grundläggande behov som japansk 
matlagningskultur kräver 

5 

Köket ska vara hygiensikt och lätt att hålla rent 3 
Kökets sektioner och områden ska vara lättåtkomliga 4 
Köket ska utnyttja ytan på ett effektivt sätt 4 
Köket ska erbjuda elektricitet 5 
Köket ska förmedla ett estetiskt uttryck som passar in i det japanska 
hemmet 

4 

Krav som gäller övre sektionen  
Övre sektionen ska erbjuda användaren skåpförvaringsmöjlighet 5 
Övre sektionen ska avlägsna matos 4 

Japanskt kök 

Övre  
sektionen 

Överskåp 

Fläkt 

Belysning 

Mitten 
sektionen 

Nedre  
sektionen 

Underskåp 

Arbetsbänk 

Diskho 

Spis & Ugn 

Kyl- & Frys- 
sektionen 

Kyl 

Frys 

Sval 

Övrigt 

Riskokare 

Vattenkokare 

Mikrovågsugn 

Grill 
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Övre sektionen ska medge god belysning 3 
Krav som gäller mittensektionen  
Mittensektionen ska se till att det finns ett fritt arbetsutrymme 4 
Krav som gäller nedre sektionen  
Nedre sektionen ska ge användaren fria arbetsytor 4 
Nedre sektionen ska erbjuda användaren skåp- och lådförvaringsmöjlighet 5 
Nedre sektionen ska erbjuda användaren goda matförberedelsemöjligheter 5 
Nedre sektionen ska erbjuda användaren goda mattillagningsmöjligheter 5 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren enkel riskokningsmöjlighet 5 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren enkel tekokningsmöjlighet 5 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren uppvärmningsmöjlighet 4 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren kokmöjlighet 5 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren grill- och rostmöjlighet 3 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren friteringsmöjlighet 2 
 Nedre sektionen ska erbjuda användaren stekmöjlighet 4 
Nedre sektionen ska tillhandahålla vatten 5 
Nedre sektionen ska erbjuda användaren diskningsmöjligheter 5 
Nedre sektionen ska ta han om nödvändig sopsortering 5 
Krav som gäller kyl- & fryssektionen  
Användaren ska kunna kyla matvaror  5 
Användaren ska kunna frysa matvaror  4 
Övriga krav  
Köket ska kunna användas till flera aktiviteter än de som hör matlagningen 
till 

3 
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8. Idéverksamhet & Idébedömning 
 
Efter att ha brainstormat med hjälp av olika metoder kom flertalet med lösningsförslag på de 
olika problemområdena fram (bild 7, 8 och 9). Resultatet blev som det alltid brukar vid 
brainstorming, av blandad kvalité. Vissa idéer och lösningsförlag var väldigt bra medan andra 
visades sig vara mindre bra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7,8 och 9, Delar av resultat från brainstormingen kring problemområdet, åtkomlighet. 
 
Som man kan se på bilderna ovan har flertalet med olika förslag på hur det skulle kunna gå att 
lösa problemet kring åtkomligheten av den övre och nedre sektionens skåp och hyllplan tagits 
fram. Den västra bildens lösningsförslag visar några olika sätt att komma åt hyllplanen genom 
botten av överskåpen medan mittenbildens skisser visar på hur man genom roterande eller 
utdragbara hyllplan, en trapp skapad av lådrad eller ”uthoppande” hyllsektion skulle kunna 
lösa det problemet. På bilden till höger återfinns skisser av olika förslag på luckor och skåp. 
Idéverksamheten resulterade slutligen i tre stycken konceptlösningar (bild 10, 11, 12 och 13) 
som har viktats mot kravspecifikationens olika punkter (tabell 2). 

 
 
Koncept 1 (bild 10) består av två delar. En fast del där diskho och 
vattenkran är belägen (den mörkare delen av skissen) och en mobil 
del på hjul. Den fasta delens över- och underskåp kan öppnas från 
två sidor. Den mobila delen är flyttbar i 90º medsols från 
utgångsläget i skissen. I denna del av köket finns tillgång till en 
flyttbar kokplatta som drivs av elektricitet och även en kyl. Över- 
och underskåpen har samma djup och bredd. Alla hyllplan är fasta. 
Belysning i delar av underkanten av överskåpen 
 
 
 
 
 

Bild 10, Konceptskiss 1  
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Koncept 2 (bild 11) är kvadratiskt utformat med tre användbara 
sidor. Som bilden visar finns hyllor, skåp och lådor placerade på 
alla dessa sidor. På den ena sidan återfinns diskho, vattenkran och 
en över- och undersektion med både hyllor, skåp och lådor samt en 
arbetsyta. På sidan mitt emot är en spis, grill, fläkt, kyl med 
frysfack, hyllor, lådor och en arbetsyta placerad. Den tredje sidan 
som binder ihop de två andra sidorna har ett par olika typer av 
hyllplan samt en bänkskiva som skjuter ut en bit utanför den nedre 
sektionen. Denna yta kan användas som arbetsyta eller matplats. 
Överskåpens hyllsektioner är ut- och nerdragbara. Ljusramp finns 
belägen ovanför överskåp samt under. 
 
 
 
 
 
 

Bild 11, Konceptskiss 2 
 

 
Bild 12 och 13, Konceptskiss 3 
 
Koncept 3 (bild 12 och 13) är utformat som ett fristående kök som kan placeras på vilken 
position som helst i ett rum. Den har en liten mobil del på hjul (Det mörkgråa områden i den 
nedre sektionen). Alla sidor har ett estetisk tilltalande utseende med diverse funktioner. 
Överskåpen har ett mindre djup än underskåpen och sidorna är täckta. Till höger i köksdelen 
finns en diskho och vattenkran. Till vänster i köksdelen är en spishäll och under den en liten 
grill placerad. Fläkten är inbyggd i överskåpet ovanför spishällen. I övrigt finns en kyl med 
frysfack, hyllor, lådor och skåp. Överskåpens hyllsektioner är ut- och nerdragbara och alla 
delar av den nedre sektionen förutom kylen har utdragbara förvaringsutrymmen. Bakstycket 
är utformat som en typisk japansk rumsavdelare. Belysning längs hela underkanten av 
överskåpen 
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Tabell 2, Konceptviktad kravspecifikation 
Kravbeskrivning Viktighetsgrad 

Skala 1-5 
Koncept 

1 
Koncept 

2 
Koncept 

3 
Krav som gäller alla sektioner     
Köket ska vara ergonomiskt utformat 5 2 5 5 
Köket ska vara funktionellt utformat 5 2 3 4 
Köket ska erbjuda goda 
förvaringsutrymmen för nödvändiga 
köksredskap 

4 4 4 4 

Köket ska förhindra att man skadar sig 3 1 4 3 
Köket ska underlätta köksarbetet 3 2 3 4 
Köket ska tillgodose de grundläggande 
behov som japansk matlagningskultur 
kräver 

5 4 5 5 

Köket ska vara hygiensikt och lätt att 
hålla rent 

3 2 4 4 

Kökets sektioner och områden ska vara 
lättåtkomliga 

4 2 3 5 

Köket ska utnyttja ytan på ett effektivt 
sätt 

4 3 3 4 

Köket ska erbjuda elektricitet 5 4 5 5 
Köket ska förmedla ett estetiskt uttryck 
som passar in i det japanska hemmet 

4 3 3 5 

Krav som gäller övre sektionen     
Övre sektionen ska erbjuda användaren 
skåpförvaringsmöjlighet 

5 5 5 5 

Övre sektionen ska avlägsna matos 4 1 5 5 
Övre sektionen ska medge god 
belysning 

3 4 4 4 

Krav som gäller mittensektionen     
Mittensektionen ska se till att det finns 
ett fritt arbetsutrymme 

4 4 4 4 

Krav som gäller nedre sektionen     
Nedre sektionen ska ge användaren fria 
arbetsytor 

4 4 5 4 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren skåp- och 
lådförvaringsmöjlighet 

5 3 5 4 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren goda 
matförberedelsemöjligheter 

5 3 4 4 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren goda 
mattillagningsmöjligheter 

5 2 5 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren enkel riskokningsmöjlighet 

5 2 3 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 5 5 5 5 
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användaren enkel tekokningsmöjlighet 
Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren uppvärmningsmöjlighet 

5 3 5 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren kokmöjlighet 

5 4 5 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren grill- och rostmöjlighet 

3 2 5 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren friteringsmöjlighet 

2 2 2 2 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren stekmöjlighet 

4 4 5 5 

Nedre sektionen ska tillhandahålla 
vatten 

5 5 5 5 

Nedre sektionen ska erbjuda 
användaren diskningsmöjligheter 

5 4 4 4 

Nedre sektionen ska ta han om 
nödvändig sopsortering 

5 3 4 4 

Krav som gäller kyl- & fryssektionen     
Användaren ska kunna kyla matvaror  5 5 5 5 
Användaren ska kunna frysa matvaror  4 5 5 5 
Övriga krav     
Köket ska kunna användas till flera 
aktiviteter än de som hör matlagningen 
till 

3 2 3 4 

Total poäng  
Addition av samtliga kravs 
viktighetsgrad∗konceptpoäng 

 449 592 642 

 
 
Huvudresultatet av denna konceptviktning är att koncept tre är det vinnande bidraget med 
högsta totala poäng. Jag tycker även personligen genom att titta och analysera de olika 
koncepten att nummer tre är det bästa konceptet. Det uppfyller kraven i kravspecifikationen 
bäst, har de bästa lösningarna på de olika problemområdena samt stora 
utvecklingsmöjligheter. Valet föll därför på att jobba vidare med att utveckla det till ett 
slutgiltigt koncept och göra en tre dimensionell CAD-ritning av köket i datorprogrammet 
Alias.  
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9. Slutgiltigt resultat  
 
I detta avsnitt presenteras det slutgiltiga koncept som togs fram efter vidareutveckling av 
koncept tre. Projektets resultat kommer att presenteras i sektion för sektion med stöd av 
bilder, CAD-ritningar, skisser och förklarande texter. Såväl tekniska som ergonomiska och 
estetiska lösningar kommer att åskådliggöras.  
 
 

9.1 Helheten 
 
Vidareutvecklingen av det vinnande konceptet resulterade i ett funktionellt och ergonomiskt 
kompakt kök som passar väl in i den japanska hemmiljön och som med dess olika funktioner 
underlättar och möjliggör matlagning i större utsträckning (bild 14). Köket är totalt 220 
centimeter högt och tar i sitt största utförande upp en golvyta på cirka 1,8 kvadratmeter och i 
det mest kompakta läge tar det upp en golvyta på cirka 0,9 kvadratmeter.  Köket är fristående 
och utformat på ett sätt som gör att det kan placeras och användas på en mängd olika sätt. Det 
enda kravet för dess placering är att det finns möjlighet att koppla in vatten och elektricitet. 
 

 
Bild 14, Kökets utseende 
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Fullständig måttredovisning i centimeter (bredd/djup/höjd) 
Övre sektionen 150/40/90 
Mittensektionen 150/X/45 
Nedre sektionen 150/60/85 
 

9.2 Övre sektionen 
 
Den övre sektionen (bild 15) består av tre stycken överskåp á 50*40*90 centimeter med olika 
funktioner och utrymmen.   
 

 
Bild 15, Övre sektionen 
 
I den nedre delen av det vänstra skåpet finns en inbyggd kolfilterfläkt med reglage som sitter 
intill filtret och som nås underifrån. För att få en så enhetlig och ”ren” design som möjligt går 
skåpluckan ner hela vägen och täcker framstycket av fläkten. Fläkten är 40*30*20 centimeter 
till storlek och drivs av elektricitet som den får via ett eluttag inne i skåpet. Längst ner i de två 
övriga skåpen finns ett fast hyllplan med samma höjd som fläkten, det vill säga 20 centimeter. 
De resterande 70 centimetrarna i var och ett av skåpen består av en ergonomisk hyllsektion 
som på ett smidigt sätt ”lyfts” ut ur skåpet (bild 16).  
 

 
Bild 16, Åtkomlighet överskåp 
 
Handtagen till dessa hyllsektioner kommer ner genom botten av skåpet (bild 17 och 18) och i 
det vänstra skåpet där fläkten sitter kommer handtaget ner framför fronten på fläkten. 
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Bild 17, Skåputformning  Bild 18, Botten av mitten- och  
      högra skåpet sett uppifrån 
 
Belysning är placerad i framkanten under överskåpen (innanför handtagen till 
hyllsektionerna) och täcker två tredjedelar av överskåpens längd. Under den vänstra och sista 
tredjedelen sitter fläkten som har inbyggd belysning. I insidan av den vänstra skåpluckan 
finns ett praktiskt kryddställ monterat (bild 19). Det är utformat som klor som nyper fast 
kryddburkarna. 
 

 
Bild 19, ”klokryddställ” 
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9.3 Mittensektionen 
 

 
Bild 20, Mittensektionen 
 
Ett 10 centimeter djupt hyllplan är placerad i den övre delen av sektionen och sträcker sig från 
kortsida till kortsida . Detta hyllplan är till för teburkar, silar, sojaflaskor och små fat och 
koppar som används vid varje måltid. De är lätta att komma åt och sitter på en höjd som gör 
att det från många vinklar inte kan ses. Även detta för att få ett så rent uttryck som möjligt i 
designen. Längst till höger finns en ”kopp” med små hål i botten monterad som kan användas 
för pinnar och andra bestick efter att de diskats. Till vänster om den är tre stycken upp- och 
nerfällbara hyllplan som kan användas som diskställ eller hyllplan för porslin och andra 
köksredskap placerade. En löstagbar platta är monterad under var och ett av 
diskställena/hyllplanen vilket gör att användaren kan välja att antingen ha det under hyllplanet 
för att fungera som vattenuppsamlare vid disk eller ovanpå hyllplanet för att fungera som en 
plan avlastnings- /förvaringsyta. Det vänstra hyllplanet som är placerat i mitten av sektionen 
är tänkt att användas för ris- och/eller vattenkokare. Detta är något japanerna använder sig av 
vid varje måltid men för att inte ta upp onödig bänkyta finns alltså ett upp- och nerfällbart 
hyllplan för detta ändamål. 
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9.4 Nedre sektionen 
 
Den nedre sektionen (bild 21) är indelad i tre delar á 50*60*85 centimeter med varierande 
funktioner för var och en av de olika delarna. 
 
 

 
Bild 21, Nedre sektionen 
 
Ovansidan av den nedre sektionen är utrustad med en spishäll med två olika storlekar på 
kokplattorna och reglage i det högra nedre hörnet av hällen. Längst till höger är en diskho och 
vattenkran placerad. Kranen sitter placerad till höger om diskhon i stället för rakt framför som 
det i de allra flesta kök gör. Detta för att ta till vara på den bakre ytan på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Kranen är vridbar inom diskhons område och avloppsmynningen i diskhon går 
att täppa igen med en gummipropp. På grund av att vatten- och avloppsledningarna tar upp 
utrymme under och bakom diskhon är djupet på lådan samt kylen som sitter under diskhon 
cirka tio centimeter mindre än i övriga delar av den nedre sektionen (bild 22) 
 

 
Bild 22, Avloppsledningar 
 
Mitt mellan spisen och diskhon finns en arbets-/avlastningsyta och även en utdragbar yta som 
kan användas som till exempel skärbräda. Som fronten visar är den nedre sektionen utrustad 
med såväl lådor som skåp och längst upp till vänster finns en liten grill som finns i nästan alla 
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japanska hem. Den används för att grilla och värma mat. Under grillen finns två stycken 
utdragbara lådor som är till för att förvara grytor, pannor, ris- och vattenkokare i (bild 23 och 
25). I mitten av sektionen är två stycken lådor placerade för förvaring av pinnar, bestick och 
andra mindre köksredskap (bild 24). 
 
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 23, Grytlåda            Bild 24, Besticklåda      Bild 25, Lådfunktion 
 
 
Under dessa lådor finns en helt fristående sektion på hjul (bild 26) som låses fast genom den 
fällbara sockeln. I fritt läge kan den användas som avlastningsyta, arbetsyta eller sittpall. Det 
går även att placera den intill ett eluttag och placera ris- och vatten kokaren där vid 
användning eller också låta det fungera som en arbetsyta för barn. På så sätt kan den som 
lagar mat samtidigt ha barnet under uppsikt. På så vis kan även barnet vara delaktigt i 
matlagningen eller ägna sig åt att rita och måla. Ovansidan är av samma material som 
bänkskivan och är i och med detta slittåligt och lätt att rengöra. De utdragbara avlånga lådorna 
i sektionen är till för sopsortering, (bild 27). 
 
 

 
Bild 26, fristående sektion 
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Bild 27, Sopsorteringslådor 
 
Direkt under diskhon finns ytterligare en låda för förvaring av mindre köksredskap eller annat 
lämpligt. Nedanför den finns kyl- och fryssektionen placerad. 
 
 

9.5 Kyl- och Fryssektionen 
 
En kyl med ett litet frysfack är placerat i det stora skåpet under diskhon. För att ge köket ett 
”rent” helhetsintryck har kylen fått samma utseende på den yttre dörren som övrig 
köksinredning. 
 
 

9.6 Övriga funktioner 
 
Resultatet av den punkt i kravspecifikationen som står under övriga krav och som lyder 
”Köket ska kunna användas till flera aktiviteter än de som hör matlagningen till” presenteras 
nedan. 
 
En av dessa aktiviteter har redan presenterats under rubriken ”Nedre sektionen” där några 
olika funktioner som den fristående sopsorteringssektionen kunde användas till togs upp. 
 
När det kommer till köket som helhet så har det designats i trehundrasextio grader. Det vill 
säga att varje del av köket är utformat på ett sådant sätt att det passar in i den japanska 
hemmiljön, oavsett vilket håll möbeln ses ifrån. Från ena sidan ser det ut som ett kök medan 
det från andra sidan ser ut som en traditionell japansk rumsavdelare (bild 28). 
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Bild 28, kökets bakstycke 
 
På så sätt går det att antingen placera köket helt fristående från alla väggar mitt på golvet eller 
med ena kortsidan mot en vägg. Det går även så klart att placera köket som ett ”vanligt” 
väggfast kök med skärmväggen mot en fast vägg (bild 29). 
 

 
Bild 29, Placeringsförslag 
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Den nedre delen av bakstycket består av två stycken uppfällbara bänkskivor i olika höjder 
(bild 30, 31 och 32). 
 

 
Bild 30, Övre bänkskivan   Bild 31, Nedre bänkskivan       Bild 32, Båda bänkskivorna 
 
Dessa kan användas som matplats, att matgästerna antingen sitter på stolar (eller varför inte 
på den fristående sopsorteringssektionen) och äter vid den övre bänkskivan eller som så ofta i 
Japan sittandes på kuddar på golvet och äter vid den nedre bänkskivan. Det är även möjligt att 
använda bänkskivorna som en arbetsyta, skrivbord eller till exempel placera tv: n på den övre 
hyllan och böcker eller prydnadssaker på den nedre. Det finns således flertalet olika 
placeringsalternativ och användningsområden som detta kompakta japanska kök kan 
användas till. 
 
 

9.7 Materialval 
 

• Bak- och sidostycken består av brunsvartbetsad ek (bild 33).  
• De vita områdena i bakstycket består av en vit väv.  
• Köksstomme, luckor och lådor är lackerade i en vit matt nyans (bild 33).  
• Bänkskivan är mörkgrå.  
• Disko, vattenkran och grill har ett rostfritt stålmaterial 
• Handtagen för överskåpens hyllsektioner samt för lådor och skåp har ett borstat 

stålmaterial  
• Spishällen är i keramik. 

 

 
Bild 33, Betsad ek & vitlackerat 
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9.8 Elektricitet 
 
Det finns totalt fyra eluttag i köket. Ett i det vänstra överskåpet där fläkten är belägen, ett 
centrerat högst upp i mittensektionen, ett vid kyl- och fryssektionen samt ett under den övre 
uppfällbara bänkskivan i bakstycket. All el är dragen genom en luftspalt mellan köksdelen 
och bakstycket med en gemensam utgång. 
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10. Diskussion 
 
Att arbeta med ett projektarbete som detta innebär många olika moment och prövningar, 
speciellt om det drivs det på egen hand. När man fastnar i svårigheter, går runt i samma 
tankegångar och måste ta beslut finns det ingen annan som kan råda en och komma in med ny 
energi, idéer och hjälp på traven. Är man flera stycken som arbetar i ett projekt och är insatta i 
allt vad det innebär kan man bolla idéer med varandra och få hjälp när man hamnar i en 
svacka, men när man är på egen hand får man se till att lösa alla dessa bitar själv. Något som 
jag har upplevt både utmanande och lärorikt men även svårt ibland.  
 
Eftersom jag under arbetets gång bott i Japan har jag fått ta del av och lärt känna den japanska 
kulturen på nära håll. Något som har varit roligt, intressant, lärorikt och till stor nytta under 
projektarbetets gång. Jag har i och med detta hela tiden kunnat stämma av hur väl mina idéer 
och förslag tagits emot av folket och även kunnat göra undersökningar löpande under arbetets 
gång.  
Att befinna sig i ett främmande land och kultur har dock inte alltid varit helt enkelt. Det har 
funnits tillfällen då man har upplevt att det varit svårt och besvärligt att nå fram till folket, 
göra sig förstådd och förstå dem och grunden till det ligger främst i den berömda 
språkbarriären. Eftersom jag inte pratar japanska och japanerna i princip inte pratar någon 
engelska har det många gånger varit svårt att kommunicera med varandra. Jag trodde till en 
början att man skulle kunna ge sig ut på gatorna och utföra olika enkät och 
intervjuundersökningar, men jag märkte ganska snabbt att det skulle krävas en helt annan 
strategi för att lyckas med det. Istället för att stoppa folk på gatorna fick jag söka upp områden 
där det fanns bättre engelskkunskaper, till exempel universitetsområden och även försöka ta 
till vara på varje tillfälle som gavs till samtal med en engelsktalande japan. 
 
Alla dessa upplevelser tillsammans gör att jag i slutändan känner mig väldigt nöjd med det 
resultat jag åstadkommit. En produkt som jag känner skulle tas emot väl av sin målgrupp.  
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Bilaga 1 (1/1) 
 
 

Physical Development of Students
<Female> (Average)

Upper secondary school

Age 15 16 17

Height (cm)

1950 150,2 151,8 152,7
  55 151,7 152,6 153,2
  60 152,7 153,3 153,7
  65 154,0 154,6 154,8
  70 155,1 155,4 155,6
  75 155,7 156,2 156,3
  80 156,6 156,9 157,0
  85 157,0 157,4 157,6
  90 157,2 157,6 157,9
  95 157,3 157,8 158,0
2000 157,3 157,7 158,1
  05 157,3 157,8 158,0  
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Bilaga 2 (1/2) 
 
Brist- och Förtjänstanalys 
 
Övre sektionen 
Brister  

• För högt uppsatta och små överskåp om de över huvud taget existerar 
• Svåråtkomliga hyllplan om de över huvud taget existerar några hyllplan. Ofta ser 

överskåpen ut som tomma lådor med endast ett hyllplan, botten på skåpet. 
• Outnyttjad takhöjd 
• Stora, klumpiga och utrymmeskrävande fläktar i små kök. I många kök saknas fläkt helt 

och hållet. 
• Dålig belysning 

Förtjänster  
• Inga uttalade förtjänster i denna sektion 

 
Mittensektionen 
Brister  

• Outnyttjad yta, tar ej till vara på väggytan mellan övre och nedre sektionen.  
• Dålig belysning 

Förtjänster  
• Ger ett luftigt och rent intryck och det finns inget som är i vägen när man arbetar i köket 

 
Nedre sektionen 
Brister  

• Underskåp och arbetsbänk monterade på en obekväm höjd vilket medför en ej 
ergonomisk arbetsställning 

• Saknas ofta hyllplan i skåpen 
• Få eller inga lådor för bestick och andra mindre köksredskap  
• Dåliga eller ej existerande sopsorteringsanordningar i skåpen trots mycket omfattande 

sopsorteringsregler. Detta medför att soporna hamnar i säckar på golvet utanför 
skåpen 

• Inga infällda skärbrädor i sektionen 
• Stora, klumpiga och utrymmeskrävande diskhoar 
• Har ofta ett stort, klumpigt och utrymmeskrävande ”diskställ” liggande över en del av 

diskhon 
• Ofta två kranar  
• Ingen blandare på kranen utan två separata vreden för varm- och kallvatten 
• Stor avloppsmynning med konstig slasktratt. Går ej att täppa igen när man ska diska 
• Utrymmeskrävande gasolspisar. Gasolspisarna tar onödigt mycket plats trots att de bara 

har ett par kokplattor.   
Förtjänster  

• Relativt generösa och fria arbetsytor trots små kök 
• Liten smidig grill istället för en stor ugn 
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            Bilaga 2 (2/2) 
Kyl- & fryssektionen 
Brister  

             
• Oftast väldigt små frysar, ibland bara frysfack 
• Trots att man har en liten kyl och frys står den och tar upp väldigt mycket plats på sidan 

av den övriga köksutrustningen, aldrig inbyggd. 
Förtjänster  

• Inga uttalade förtjänster i denna sektion 
 
Övrigt 
Brister  

• Har ofta placerat tvättmaskinen i köket eller alldeles intill.  
• Man har sällan diskmaskin 

Förtjänster  
• De flesta hushåll har en ris- och vattenkokare. Japanerna äter ris och dricker te till alla 

måltider. Genom att ha ris- och vattenkokare för detta ändamål kan man ha en mindre 
spis med bara en eller två plattor vilket skapar mer utrymme. Ris- och vattenkokare är 
lätta att ställa undan i ett skåp efter användning om man inte vill ha kärlen stående på 
bänken och ta upp yta. 

• Istället för en stor ugn som man har i de allra flesta svenska köken har man i japan en 
liten grill inbyggd under spisen eller stående på diskbänken. Eftersom man 
sällan/aldrig använder en vanlig ugn i matlagningen är detta en bra lösning. Eller så 
har man en kombinerad mikrovågsugn och grill.  
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            Bilaga 3 (1/1) 
 
Skillnader mellan det japanska och svenska kökets utformning 
 
I japanska kök har man oftast:  

• Gasolspis. Det är det billigaste alternativet, endast exklusivare kök har eldriven spis. 
• Tvättmaskin. Japanska hem saknar tvättstuga och man placerar därför ofta 

tvättmaskinen i köket. 
• Väldigt liten frys. Ibland har man bara frysfack trots större hushåll. I den japanska 

matlagningskulturen använder man sig nästan uteslutande av färskvaror. 
• Väldigt noggrann och utrymmeskrävande sopsortering. Japanska hem saknar allt 

som oftast förråds-/garageutrymmen för grov-/större sopor. 
• Riskokare. Man äter ris till i princip alla mål 
• Vattenkokare. Man dricker te till alla mål, frukost, lunch och middag. 
• Väldigt högt uppsatta och små överskåp. Man tar liten hänsyn till de ergonomiska 

aspekterna 
• En enormt stor diskho i förhållande till kökets övriga storlek 
• Få lådor i den nedre sektionen 

 
I japanska kök saknas oftast: 

• Ugn. Man har oftast en liten grill på bänken eller monterad under spisen. 
• Skåpinredning. Skåpen är ofta helt ”nakna” invändigt, man har inga hyllplan. 
• Blandare. Man har den gammalmodiga kranen med två vreden 
• Infällda skärbrädor 
• Fiffiga lösningar för olika köksredskap så som kniv-, krydd- och diskställ 

 
En annan stor skillnad mellan det japanska och svenska köket är att i ett svenskt hem har 
köket oftast en väldigt central placering. Mycket kretsar kring köket och det fungerar lite som 
hemmets mötesplats. I det japanska hemmet där emot har köket fått ta en mer undangömd, 
anonym plats. Man får ofta känslan av att köket bara är ett måste som tar upp värdefull yta 
som man hellre skulle utnyttja till fördel för andra möbler och aktiviteter.  
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Bilaga 4 (1/1) 
 
Funktionsanalys 
 
Alla sektioner ska    

• Medge ergonomi    
• Medge funktionalitet 
• Erbjuda förvaringsutrymmen   
• Förhindra skador    
• Underlätta köksarbetet  
• Underlätta städarbete  
• Erbjuda åtkomlighet   
• Utnyttja ytan      
• Erbjuda elektricitet   
• Uttrycka Japan 

 
Övre sektionen   

• Erbjuda ventilering 
• Erbjuda belysning 

 
Mittensektionen 

• Erbjuda yta 
 
Nedre sektionen  

• Erbjuda arbetsbänk 
• Erbjuda matförberedningsmöjligheter 
• Erbjuda mattillagningsmöjligheter 

o Erbjuda riskokningsmöjlighet 
o Erbjuda tekokningsmöjlighet 
o Erbjuda matuppvärmningsmöjlighet 
o Erbjuda kokmöjlighet 
o Erbjuda grill- & rostmöjlighet 
o Erbjuda friteringsmöjlighet 
o Erbjuda stekmöjlighet 

• Erbjuda vatten 
• Erbjuda diskningsmöjligheter 
• Erbjuda sopsorteringsmöjlighet 

 
Kyl- & fryssektionen 

• Erbjuda kylförvaring 
• Erbjuda frysförvaring 

 
Övrigt 

• Erbjuda flerfunktionalitet  
 




