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SaMManfaTTning
Syftet med arbetet har varit att utveckla och 
formge ett utekök i materialet trä, för en mång-
sidig matlagning utomhus, anpassat till företaget 
Opa Muurikkas produkter och varumärkespro-
fil, både till form och funktion. En viktig del i 
utvecklingsarbetet var att köket skulle främja 
samarbete och samvaro medan matlagning sker. 
Köket skulle även få ett visuellt uttryck som har-
moniserar med trädgårdar och naturen. Därför 
har trä varit det huvudsakliga materialet. Egna 
resonemang byggda på vardagliga företeelser som 
jag sett, läst eller upplevt har dokumenterats för 
att ge läsaren förståelse för besluten i utveckling-
sarbetet. Ett förarbete har gjorts, med en intervju 
med en erfaren kock och en enkätundersökning 
som grund för en behovsanalys. En inventering 
av utbudet har gjorts för att få en uppfattning 
om konkurrensen. En materialundersökning på 
homogena träskivor i värmebehandlad björk har 
gjorts, för att ta reda på förutsättningarna att 
använda det som bänkskivor till uteköket. Detta 
visar att värmebehandlad björk är betydligt 
formstabilare i fuktiga miljöer än vanlig björk 
och därför användes detta material. Utveck-
lingsarbetet är dokumenterat i form av skisser, 
fotografier och förklarande texter. Slutresul-
tatet visas till stor del med fotografier på den 
färdiga prototypen. Prototypen har funktioner 
såsom rinnande vatten och avlopp, arbets- och 
avställningsyta, förvaring av handredskap samt 
Opa Muurikkas stekhäll, wokpanna och gasol-
brännare. Resultatet ledde till vidare intresse 
från Opa Muurikka och företaget påbörjade ett 
arbete med produktionsanpassning.

abSTracT
This work has been to develop and design an 
out door kitchen of  wooden material, for a ver-
satile outdoor cooking, adapted to the company 
Opa Muurikka´s products and brand image, in 
both form and function. An important part 
of  the development was that the kitchen is to 
promote cooperation and interaction while the 
cooking is done. The kitchen would also have 
a visual expression that harmonizes with the 
gardens and nature. Therefore wood has been 
the main material. My reasoning built on ev-
eryday phenomena that I have seen, read or 
experienced has been documented to give the 
reader an understanding of  the decisions in de-
velopment. A preparatory work has been made, 
with an interview with an experienced chef  and 
a survey as the basis for a needs analysis. An 
inventory of  supply have been made to get an 
idea of  the competition. A material investiga-
tion of  homogeneous wooden panels in heat-
treated birch has been made, to find out the 
conditions to use it as worktops to the kitchen. 
This shows that heat-treated birch is much 
more stable in form in wet environments than 
ordinary birch, and therefore used this material. 
The development work is documented in the 
form of  sketches, photographs and explana-
tory texts. The end result appears largely with 
photographs of  the finished prototype. The 
prototype has functions such as running water 
and sanitation, worksurface and storage of  
handtools and Opa Muurikkas frying pan, wok 
pan and LPG burner. The result led to further 
interest from Opa Muurikka and the company 
began a process of  production adjustment.
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UTEKÖKET- En inlEdning

Bakgrund

Min idé om att ta fram ett utekök grundade sig bl.a. 
på att jag sett personer i min bekantskapskrets som 
bygger egna utekök för verandan eller trädgården. 
I tidningar som ”Vi i villa” kan man hitta gör-det-
själv-beskrivningar av hur man bygger ett utekök. 
Det är även populärt med matlagningsprogram på 
tv, där kocken står utomhus och lagar mat. Det är 
lätt att se ett samband mellan vad vi ser på tv och 
vad som blir populärt att göra hemma i stugorna.

bild 1. Matlagningsprogram i Tv4. fotat framför 
Tv´n.

bild 2. Utedusch i teak

Jag har uppfattat att många personer på sina lantstäl-
len vill på sommarhalvåret gärna vara ute och sköta 
vardagssysslor. Ofta finns en arbetsbänk utomhus 
som man byggt själv, där man kan skala potatis, 
rensa fisk eller bara tvätta av sig om händer och 
ansikte. Många har en dusch ute runt husknuten. 
Det har varit vanligt sedan decennier tillbaka. För 
ungefär ett år sedan köpte en granne till mig på mitt 
lantställe en färdig utedusch. (En likadan visas i bild 
2.) Den är en mycket enkel sådan som går att flytta 
runt och ställa på en solig plats. Vattnet kopplas in 
med en snabbkoppling till trädgårdsslangen. Det 
finns flera varianter på den svenska marknaden. 
Sådana duschar är ibland väldigt dyra trots sin enkla 
funktion. Den i bild 2 är en variant i teak som kostar 
ca 6000 kr. Denna observation är en extra intressant 
företeelse. Trots att man bor i en stuga utrustad 
med varmvatten och duschrum, väljer man att gå ut 
i trädgården och duscha kallt. Detta är en skillnad 
från förr då man ändå inte hade varmvatten. Det 
var ju då praktiskt att spara utrymme i huset genom 
att stå ute. Detta att tidigare gör-det-själv-byggen 
finns som färdiga produkter har jag tolkat som en 
trend, som ger en marknad för fler produkter. Jag 
ser det som produkter för den ohändige, eller för 
den som vill lägga tiden på något annat.
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UTEKÖKET - En inlEdning 

Frågeställningar
Hur gör man ett utekök för hemmaträdgården, 
som passar OPA Muurikkas produkter funk-
tionellt och samtidigt få fram en form med ett 
uttryck som passar deras varumärkesprofil? 
Vilka funktioner är de viktigaste för användar-
en?
Fungerar det att använda värmebandlat trä till 
att göra formstabila, homogena arbetsytor, som 
är lätta att göra rena?

•

•

•

Syfte och mål
Ett syfte med arbetet är att utöka möjligeterna 

att laga mat ute på ett mer bekvämt, trevligt och 
flexibelt sätt, än att bara använda sig av en vanlig 
grill. 

Att skapa ännu mer gemenskap kring matlagnin-
gen utomhus är ett mycket viktigt syfte. 

Ett annat är att undersöka om det går att göra 
mer formstabila träkonstruktioner i värmebandlat 
trä. Detta eftersom utbildningen har en inriktning 
mot materialet trä och för att utöka förädlingen av 
nordiska och europeiska träslag. 

Målet är ta reda på hur man kan göra ett utekök 
som passar Muurikkas profil och produkter. Funk-
tionerna i köket ska ha rätt nivå av komplex-
itet. Köket bör ha ett visuellt uttryck som speglar 
Muurikkas varumärke. 

Arbetets upplägg
Egna resonemang byggda på vardagliga före-
teelser som jag sett, läst eller upplevt har jag 
dokumenterat för att ge läsaren förståelse mina 
beslut i utvecklingsarbetet. 
Med en enkätundersökning har jag tagit reda 
på vilka behov en eventuell framtida användare 
har.
Jag har intervjuat en erfaren kock för att ta reda 
på hur man arbetar effektivt i ett kök och vilka 
funktioner som är viktiga för detta.
Med hjälp av studiebesök, intervjuer med 
företag och materialtest har jag undersökt möj-
ligheterna att använda värmebehandlat trä till 
bänkskivor.
För se vilket utbud som finns av utekök har jag 
besökt butiker och letat på internet.

•

•

•

•

•

bild 3. Stekhällen “Muurikka 48”

På samma vis som för denna typ av dusch borde det 
finnas en marknad ett utekök. Frågan är bara hur 
man gör detta på ett förnuftigt sätt? 
Under arbetets gång har jag fått kontakt med det 
finska företaget OPA Muurikka, som tillverkar mat-
lagningsutrustning för utomhusbruk. Jag fick dem 
intresserade för mitt projekt och därför ville jag 
anpassa uteköket till deras produkter.

Avgränsning
Jag har fokuserat på formen och det visuella 

uttrycket i stort och visar utvecklingsarbetet med 
utekökets funktioner. Arbetet innefattar inte några 
konstruktionsritningar eller produktionskalkyler. 
Jag kan heller inte avgöra hur trämaterialet fungerar 
på lång sikt. 

Mot denna bakgrund jag utvecklat ett förslag på 
hur ett utekök kan fungera och formges.
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Inspiration

Jag har inspirerats till mitt val av arbete från mina 
upplevelser bland vänner på mina föräldrars som-
marställe. Där grillar vi mycket ofta och det är lätt 
att bli bjuden, bjuda eller bjuda in sig på middag. Jag 
vet att många som besöker oss där ute blir mycket 
glada över att uppleva att det känns så trevligt och 
naturligt att umgås så många grannar och grannars 
vänner tillsammans. Ofta leder dessa spontana till-
ställningar till lek och spel och andra glada upptåg 
som förgyller livet. I utvecklingsarbetet hade jag 
hela tiden i åtanke att skapa en plats eller tingest 
som gör det lite lättare och roligare att vara tillsam-
mans under tiden matlagningen sker.

 Med bilderna 4-8 vill jag förmedla en känsla 
som jag vill uteköket ska harmonisera med.

bild 4-6. bilder tagna på besök hos grannar vid mina föräldrars lant-
ställe.
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UTEKÖKET - En inlEdning

bild 7 och 8. bilder från mina föräldrars lantställe på björkö-arholma, vid roslags-
kusten.
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Resonemang�till�grund�för�produk-
tutvecklingen

Det är svårt att förklara varför människor väldigt 
ofta tycker om att göra saker utomhus.  Kanske helt 
enkelt för att det är skönt att slippa vara omringad 
av tak och väggar. Det kan finnas tillfällen då man 
inte orkar vara inne för att det är stökigt. Kommer 
man i en omgivning av växtlighet etc. kan det vara 
lättare att hitta harmoni. Detta kanske gör att det är 
lätt att trivas ute?
Rent praktisk ger det en tomtägare möjlighet till att 
få stora utrymmen till förfogande. Vid fester och 
sammankomster kan man med fördel umgås på ett 
trevligt sätt när vädret tillåter. Personer kan röra sig 
på ett friare sätt än man gör på en fest inomhus i 
en villa eller lägenhet. I fritidshus är det ofta trånga 
kök. Detta är förmodligen en orsak till att grill-
ning ofta prioriteras som matlagningsätt på som-
maren. I detta fall gör det fina vädret och chansen 
att få vara ute att bekvämligheten med att ha all 
nödvändig utrustning nära till hands mindre viktig. 

Förr använde man gärna ett spritkök sommartid 
för att slippa elda vedspisen (Wallensteen-Jaeger, 
1975). Kanske är det även av nostalgiska eller bon-
dromatiska skäl en del vill laga maten ute.
Någonting att belysa är att det inte är alla som vill 
äta grillat vid varje sådant tillfälle. Det kan ju till och 
med vara så att man inte ens tänkt tanken på att laga 

bild 9

Enkel lyx en växande trend
Det man ofta tänker på när man hör ordet lyx 

är lyxbilar, lyxvillor, lyxiga kök och badrum. Lyxar-
tiklar är något man skaffar sig för att visa sin status 
eller för att belöna sig själv och sina närmaste med, 
inte för att man behöver det av praktiska skäl. I 
Bonnieris stora lexikon är lyx ”överdådigt eller yppigt 
levnadssätt; ståt, slösande prakt; överflödesvara.” 
Detta kan för många i västvärlden låta som fula 
ord och speciellt i Sverige. Det ligger inte i tiden 
att skaffa sig materiella ting som verkar tärande på 
naturresurser. Det som är lyx med en positiv klang 
idag är istället upplevelser, eller tid för sig själv 
och sin familj. Det kan vara resor, utflykter vara i 
naturen eller att koppla av med en god bok. I ett 
nummer  av webbulletinen “David Report” utgiven 
av designern David Carlsson, skrivs det om fram-
tidens lyx. Där står det skrivet att lyx kommer vara 
att bl.a. ha tid att göra ingenting, eller bjuda vänner 
på middag (http://davidreport.com). David Carls-
son har arbetat med formgivning och varumärke-
sutveckling i tjugo år (www.david.se).
Intresset för lantliv och fritidshus kommer förmod-
ligen att öka under en längre tid. Därmed även in-
tresset för ledig tid på landet. 

En undersökning från våren 2006, utförd på 
order av banken Nordea, visar att 19 procent av 
sveriges befolkning äger ett fritidshus.  Av de som 
inte äger fritidshus tror 4� procent att de kommer 
överta eller äga ett och ca 60 procent av dessa tror 
att detta kommer ske inom 11 år. (www.nordea.se)

Intresset för lantliga attribut kan man se i det 
stora utbudet av inredningstidskrifter. Det finns 
artiklar om lantkök och i tv-program såsom Som-
martorpet visas hur man skapar ett lantligt och pi-
toreskt sommarställe. Detta är vad jag menar med 
den enkla lyxen som många vill ha. Att ha tiden till 
att fixa detta och även njuta av resultatet.

annan typ av mat ute. Detta för att man inte sett 
möjligheten på grund av att det är för besvärligt, 
jämfört med att laga måltiden i det vanliga köket. 
Kanske man då blir tvungen att välja mellan att vara 
ute och laga grillat, eller inne och laga något man är 
mer sugen på?
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bild 10. Ett utekök byggt efter en beskrivning i tidskriften “vi i villa”.

Skillnaden mellan att laga mat inne och ute

Ett vanligt kök står färdigt att använda och du 
behöver inte ställa undan köket när du är klar för 
dagen. När man på sommaren ska grilla innebär 
det oftast att man måste ställa i ordning en plats 
där man kan sköta tillagningen. Det kan vara att 
rulla eller lyfta fram grillen, ta fram grillkol, tänd-
vätska, tändare, redskap, tända kolen, ta fram ett 
bord för att ställa uppläggningsfat med grönsaker 
och kött på, kryddning mm. Man vill förmodligen 
ha en rulle hushållspapper och kanske lite vatten 
tillhands. Beroende på vädret kan man vilja stå på 
olika ställen på tomten. Är det gassande sol vill man 
kanske stå skuggigt, är det svalt vill man stå på en 
solig plats. Beroende på vindriktning kan man vilja 
vara placerad på olika vis.  Det kan verka som en 
självklarhet för många att det är på det viset och 
inte heller upplevs som ett problem. Det känns helt 
enkelt skönt att allt inte är tillrättalagt. Tvärtom, kan 
det lika gärna vara så att andra personer avstår från 
att grilla för att det känns besvärligt. En bra lösning 
som underlättar användandet när man är ute och 
lagar mat kommer förmodligen även att tilltala de 
som inte upplevt det problematiskt tidigare.

UTEKÖKET - En inlEdning

Uteköket skapar gemenskap
I vårt moderna samhälle har jag uppfattat att 

människor satsar allt mer tid och pengar på att 
inreda och renovera sina bostäder, inte minst 
köken. Det har under de sista åren varit populärt att 
umgås med gäster samtidigt som man lagar maten. 
I media och reklam kan man se så kallade ”desig-
nade” kök. Köken är utrustade med köksöar där 
ett sällskap eller familjen kan umgås och samtidigt 
hjälpas åt med maten, om man vill. Detta ser jag 
som en lösning på att vi har allt mindre tid till att 
förbereda maten. Det rymliga köket gör det möjligt 
att snabba på matlagningen genom att hjälpas åt. 
Detta kan vara till vardags inom en familj eller till-
sammans med middagsgäster. Frågan är väl om 
köket verkligen utnyttjas eller om man bara vill åt 
känslan av att kunna göra det?

Några decennier tillbaka fixade hemmafrun fest-
maten. Det var prestige i att allt skulle vara klart 
till det att gästerna kom. Då det blivit förseningar 
i köket ledde det till att den som lagade mat inte 
kunde umgås med de andra i samma utsträckning. 
Detta kan man tänka sig leda till stress och lite utan-
förskap och det är ju inte särskilt festligt.

Vad erbjuder ett utekök?
På ett liknande sätt som att kunna äta, eller 

duscha ute kan ett utekök tillföra ytterligare en 
känsla av frihet. Om man upptäcker att det är lika 
enkelt eller enklare att koka en soppa, eller laga fläsk 
och potatis ute som det är inne, så kan detta göra att 
välbefinnandet ökar. Många har sett värdet i detta 
och har byggt egna utekök. Det är ofta en rullbar 
bänkyta med mer eller mindre avancerade funk-
tioner. Det vanligaste är en enkel kokplatta eller ett 
gasolkök, en vattenkran och ho samt hängare för 
redskap. Ett exempel visas i bild 10.

Paradox
Det kan vara svårt att uppfylla drömmar om 

detta lantliv som exponeras i media. Tiden räcker 
inte till för att både koppla av och renovera frit-
idshuset eller villan och samtidigt få tid att njuta. 
Det kan då kännas som man hamnat i en fälla och 
drömmen går i kras. Därför tror jag många kommer 
att vilja ha produkter som har en sådan karaktär och 
ger en känsla av enkelhet.

Tanken med detta utekök är att det ska ha arbetsyta 
som är mer än en ett par skärbrädor. Jag tänker mig 
att två personer ska kunna arbeta intill varandra.
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Vad är ett kök?
Köket kallas ibland för hemmets hjärta. Där sker 

det mesta av hushållsarbetet. Kökets funktioner är 
mycket genomtänkta. Det finns speciallösningar 
som är anpassade efter individuella behov och ge-
nerella lösningar såsom förvaring, arbetsytor och 
avställningsytor. Standardiseringen har gett oss di-
mensioner som ska passa de flesta av oss. 

Vilka funktioner är de primära i ett kök? Den vik-
tigaste funktionen i köket har alltid varit att kunna 
värma upp livsmedel. Alltsedan människan lärde sig 
hantera elden har det varit så. Omkring 1924 började 
vi få elektriska spisar i hushållen, vilket förenklade 
då man inte behövde hålla en eld i vedspisen igång 
för att kunna laga mat. Det dröjde dock länge innan 
det var vanligt förekommande. Över huvud taget 
var det först efter andra världskriget som köken för-
bättrades i större utsträckning. (Wallensteen-Jaeger, 
1975)

På 1940-talet gjordes en boendeundersökning 
i lanthemmen av hemkonsulenten och författaren 
Rut Wallensteen-Jaeger. Denna undersökning visade 
att vatten och avlopp var det mest efterfrågade i 
hemmen. (Snidare, 2004)

Nedan visas en lista på de viktigaste funktionerna i 
ett väl fungerande kök. Detta för att enklare se de 
olika beståndsdelarna. 

Uppvärmning
Arbetsyta
Avställningsyta 
Förvaring 
Vatten och avlopp
Avfallshantering

•
•
•
•
•
•

bild 11. agaspisen, en vedspis som kom 
på 30-talet. AGAs bildarkiv

bid 12. Elektrisk spis från 1929. rut Wal-
lensteen-Jaeger, Kök och stök när seklet 
var ungt
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Samarbete� med� företaget� OPA�
Muurikka

OPA Muurikka är ett företag som tillverkar mat-
lagningsutrustning för friluftsliv. Den mest kända 
produkten är en cirkulär stekhäll som kan ställas 
direkt över lägerelden. På detta vis kan man enkelt 
steka mat. Produkten kallas rätt och slätt för en 
”Muurikka”och finns i olika storlekar. De tillverkar 
även kaffepannor, kastruller, stekspadar, grilltänger 
och röklådor för att bl.a. rökning av fisk. Det finns 
även gasoltillbehör i deras produktsortiment.

Första kontakten
Jag kontaktade Muurikkas svenska distributör 

John A Hörnell AB för att höra mig för om Muurik-
kas produkter. Jag pratade med Lena Hörnell och 
förklarade att jag gör ett examensarbete om utekök. 
(Se bilaga 3) Jag frågade henne bl.a. om det finns 
några produkter i ”Muurikkas” namn som fören-
klar användningen i hemmiljö. Jag nämnde mat-
lagningsprogrammet i TV, där något som liknar 
deras 100 cm stekhäll används. Där har stekhäl-
len utrustats med ett par påhängsskivor i trä, som 
fungerar som avställningsytor. Jag frågade hur man 
får tag på dessa tillbehör. Lena förklarade att dessa 
saker är inget som Muurikka tillverkar, utan dessa 
är troligen ”hemmagjorda”. Följdfrågan blev då om 

hon tyckte att Muurikka borde ha mer tillbehör för 
hemanvändaren? Lena svarar att hon skulle föredra 
att Muurikka tog fram sådana produkter, men att 
de inte verkar se behovet. Muurikkan används inte 
i hemmet i samma utsträckning i Finland som i 
södra halvan av Sverige. Hon förklarar vidare hur 
användandet ser ut i Sverige: Norr om Sundsvall 
används Muurikkan till utflykter. Söder ut används 
de mest hemma och söder om Stockholm nästan 
bara hemma. Hon berättar även att folk i Stockholm 
som har gasspis använder stekhällen i sin lägenhet. 
Lena poängterar att hon gärna ser att Muurikka tar 
fram produkter för hemanvändaren och att hon har 
pratat med dem om detta, men att det kan dröja 
innan det finns något på marknaden. Lena tipsar 
mig till sist om att prata med försäljningschefen 
Peter Isaksson på OPA Muurikka i Finland.

Efter ett telefonsamtal med Peter Isaksson verkar 
intresse uppstå för ett samarbete. Jag förklarar att 
jag kan tänka mig att arbeta kring deras ”Muurikka” 
och han ber mig att skriva ett e-mail och presentera 
mig mer, vilket jag gör. Jag beskriver mig själv, att 
jag studerar industridesign och att jag är intresse-
rad av att ta fram en produkt i form av ett enklare 
utekök anpassat till Muurikkan och vill ha tillgång 
till deras några av deras produkter. Efter ett par 
veckor har jag fått produkter levererat till mig. En 
58 cm stekhäll, en rejäl wokpanna, två stycken gas-
olbrännare med stativ och vindskydd.

bild 13. Skådespelaren och matprogramledaren Per Morberg med 
en stekhäll som liknar Muurikkas, i en artikel i aftonbladet.
foto: björn lindahl

UTEKÖKET- En inlEdning

bild 14. En 58 cm stekhäll, en rejäl wok-
panna, två stycken gasolbrännare med 
stativ och vindskydd.
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Estetik och funktion

Arbetet är inriktat mot att ta fram ett utekök för 
Muurikkas stekhäll och wok med tillhörande gas-
olbrännare. Detta ledde till att jag såg målgruppen 
tydligare än innan jag hade någon annan produkt att 
anpassa designen till. Eftersom stekhällen är gjord 
för flexibel och enkel användning i friluftsmiljöer 
ser jag att muurikkaanvändaren och även företaget 
uppskattar ett utekök som estetiskt harmoniserar 
med naturen. Det räcker inte med att bara ge köket 
ett passande utseende. Köket måste ha smarta lös-
ningar för att locka till köp. Enkla, smarta och funk-
tionella lösningar lockar även andra kundgruppers 
intresse. I bild 15 och 16 visas ett par produktbilder, 
skickade  av Peter Isaksson.

Bild 15. Elektrisk röklåda. Fotografier skickade av Peter Isaksson.

bild 16. El-grill. Källa Peter isaksson
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UTEKÖKET- En inlEdning

Inventering�av�utbudet

Med sökningar på internet, hittade jag mest olika 
typer av gasolgrillar i rostfritt stål. Många har en 
extra gasolbrännare för att exempelvis kunna koka 
ris eller potatis på. En variant är mer primitiv, form-
given likt en lägereld och utrustad med en stekhäll 
som påminner om Muurikkas (bild 21). Jag hittade 
ett par stycken utekök med kran och vask vid besök 
på större butiker med trädgårdsavdelning (bild 17 
och 18).  Det finns att hitta varianter med mer trä 
som balanserar upp ”storkökskänslan”, men de var 
inte lätta att hitta genom att besöka en butik.

bild 17. Utekök med kran och vask. Säljs av butikskedjan rusta.

bild 18. Utekök med kran och vask från butikskedjan Plantagen.

Det mesta som jag hittat har ett utseende som 
framhäver rostfria ytor.  Det finns en del varianter 
som har balanserat upp detta med träkonstruk-
tioner. (bild 19-26) Utbudet idag ger utrymme på 
marknaden för utekök där träet får ta överhanden 
över det rostfria. Detta tror jag att det finns en eft-
erfrågan på.



20

UTEKÖKET - En inlEdning 

bild19. Electrolux Outdoor Kitchen Egl 4400X
pris ca. 16 000 - 27 000 kr beroende på storlek

bild 23. Weber E-320 genesis
pris ca. 11 000 kr

bild 20. Electrolux island barbeque
Pris ca. 44 000 kr

Bild 21. Bon-fire. Startpaketet kostar ca. 1800 kr

bild 22. Primus Trio deluxe
Pris ca. 5 495 kr

bild 24. broil King imperial
Pris ca. 9 500 kr

bild 25. lidab gourmet
Pris mellan ca. 3 990 - 5 990 kr beroende på ut-
förande

bild 26. Scandy garden
Pris ca. 9 900 kr
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bEhOvSUndErSÖKning

Vill man ha ett utekök?

Min idé om uteköket måste få en förankring i verk-
ligheten. Jag använder mig av s.k. behovsanalys och 
bygger denna på enkätundersökningar. Detta görs 
för att få en bild över vad andra människor tycker 
är viktigt. Genom att ta reda på slutanvändarens 
behov kan jag motivera designbeslut. 

Vad ska jag fråga om?
Jag har intervjuat en erfaren kock, för att få hjälp 

med vilka funktioner som är viktiga att tänka på. 
Med hjälp av expertisen och egna erfarenheter har 
jag formulerat påståenden i enkäten som härrör till 
viktiga funktioner i ett kök. Jag har även frågat om 
saker som handlar om umgänget kring måltider, för 
att ta reda på om det finns behov av att underlätta 
för detta. Jag har även försökt få med frågor som 
handlar om hur man ska uppleva produkten t ex. 
modern eller mer primitiv.

Intervju med en kock
Jag intervjuade kocken Johan Hellberg och 

ställde frågor om funktioner i ett kök. Johan har 
arbetat som kock i 25 år. Jag ville få den proffisio-
nella uppfattningen om vad som är viktigt. Jag fick 
bl.a. svar på varför tillgången till rinnande vatten 
gör matlagningen mer effektiv. (Se bilaga 1)

Sammanfattningsvis säger Johan att de vikti-
gaste funktionerna för effektiv matlagning är att 
ha en värmekälla ganska nära sig samt arbetyta och 
avställningsyta. Vatten för att hålla rent och skölja 
grönsaker, samt närhet till en soppkorg. Rinnande 
vatten i köket gör det lättare att få utrymme genom 
att man inte behöver lika många saker framme. Det 
kan räcka med att skölja av bunkar, skärbrädor, fat 
eller redskap medan man lagar maten. Fördelar med 
att stå ute och laga mat är att man slipper oset inne 
då man steker exempelvis strömming, raggmunk 
eller pannkaka. Nackdelar är att man kan utsätta 
känslig mat för solsken, vilket missfärgar kött om 
man är för långsam. Även insekter och fågelfekalier 
kan vara en hygienisk risk. 

bild 27. Kocken Johan hellberg

Mycket av effektiviteten i matlagningen beror på 
vilken ordning man gör saker. Om man gör det som 
tar längst tid först vinner man mycket tid.

Att kunna koka potatis eller ris skulle underlätta 
kontrollen över hela matlagningsarbetet.

För att underlätta samarbete i köket är en köksö 
bra. Man bör även tänka på att inte placera sopkor-
gen under diskhon, då ofta en person står framför 
den.

Förvaring av vissa redskap kan vara bra att ha 
utomhus i ett utekök. Johan nämner några: pota-
tisskalare, ett par kvivar, vitlökspress, stekspade, 
grilltång, konservöppnare och durkslag. 

Jag frågar om det finns några typer av livsmedel 
man kan förvara i ett utekök. Han säger att han kan 
tänka sig att förvara konservburkar, om de inte står 
allt för varmt. 
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Urval
Jag har låtit målgruppen varit öppen från början, 

för att kunna se vartefter hur olika grupper svarar. 
Detta gör även att jag kan få fler svar på kort tid. 
Med hjälp av släkt och vänner, besök på en bomässa 
samt dörrknackning i villakvarter har jag fått tag 
i folk som svarat. Detta resulterade i att de flesta 
som har svarat är villaägare. Totalt har 5� person-
er svarat. 29 personer är villaägare, 15 stycken har 
både fritidshus och annat boende. Fem stycken bor 
i lägenhet och fyra stycken i radhus. Vid utvärderin-
gen har svar från alla grupper tagits med. Detta är 
alltså en kvantitativ undersökning.

Diagram
I diagram 1 visar den röda kurvan ”behovet” och 

de blå staplarna visar ”betyget”. Eftersom det är 
väldigt många frågor i enkäten, blev jag tvungen av 
praktiska skäl att dela upp diagrammet i två delar. I 
bilaga 4 kan diagrammet ses i sin helhet.
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Behov - Betyg 1 - 22, alla betyg, medel alla behov, medel alla

diagram 1. diagrammet visar behovet i röda kurvan och betyget i blå staplar.

Enkätens utformning
I denna undersökning har jag låtit folk svara på 

en enkät med förskrivna frågor kring situationer vid 
matlagning utomhus.

Frågorna har formulerats som påståenden. Den 
som svarar får gradera hur bra påståendet stämmer 
med dennes situation (Se bilaga 2). Enkäten är upp-
delad i tre delar. En del innehåller frågor om per-
sonen som svarar. Detta för att få en uppfattning 
om vilket kundsegment personen tillhör, ålder, kön, 
hur ofta man lagar mat ute och typ av boende mm. 
Nästa del är formulerad med påståenden, t ex ”jag 
vill kunna koka mat ute”. Personerna får då svara 
på en bestämd skala hur de värderar påståendena. 
Skalan rör sig mellan 1-5, från “helt oviktigt” till 
“helt avgörande”. I den tredje delen återkommer 

samma påståenden, men här ska personen svara 
på hur bra det fungerar i nuläget, på en skala på 1-
5. Skalan går från “Inte alls” till “Mycket bra”. Jag 
lämnade även utrymme för deltagarna att tillägga 
egna kommentarer. Detta med tanke på att jag kan 
missa att fråga om något som deltagaren tycker är 
viktigt.

Behovsanalys
Metoden går ut på att ta reda på vad folk tycker 

är viktigt att kunna utföra i en bestämd situation. I 
nästa steg tar man reda hur bra personerna tycker att 
det går att genomföra dessa saker. Detta är en metod 
som Mikael Nilsson föreläste om under våren 2009 
i kursen “Design och produktutveckling C”. Mikael 
är VD för företaget Green Human Project, som gör 
undersökningar på uppdrag av andra företag.
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Vilka är de viktigaste behoven?
Med hjälp av diagrammen kan man se hur högt 

personerna värderar att kunna genomföra olika 
saker (röda kurvan). Jag ser samtidigt hur bra det 
anses bli uppfyllt (blå staplar). För att se vilka frågor 
som är viktiga att tänka på i designprocessen har 
jag tittat på de ”behov” som har fått ett medelvärde 
nära tre eller över. Jag har även tagit hänsyn till me-
delvärdet på ”betyget”. Ligger ”betyget” nära eller 
över ”behovet” kan detta tolkas som att folk är 
nöjda. 

I tabell 1 visas de punkter som jag funnit viktiga 
att tänka på i produktutvecklingen. De röda siffror-
na visar “behovet” och de blå “betyget”. 

Viktiga punkter, uppfyllnad

• Mer än grillning (3,0) 2,1

• Slippa os och rök (3,1) 2,1

• Att alla kan vara ute (3,0) 1,9

• Arbetsyta för grönsaker (3,2) 2,1

• Snabb kunna skölja (3,4) 1,5

• Steka (3,3) 1,9

• Umgås m. middagsgäster (4,3) 3,1

• Få plats två som arbetar (3,4) 2,5

• Arbetsyta som enkelt går att flytta (3,2) 2,1

• Kunna laga mat i en stor wokpanna eller liknande (2,9) 1,7

• Ordning och reda (3,5) 3,2

• Vacker plats när den inte används (3,4) 2,8

Att umgås är viktigast
I tabell 1 ser man att det som anses viktigast är att 

kunna umgås med middagsgäster. Det anses även 
ganska väl uppfyllt. Detta kan tolkas som att det går 
bra nu, men det kan vara bra att tänka på i produk-
tutvecklingsarbetet hur man underlättar ännu mer 
för det sociala livet.

Tabell 1. lista över viktiga behov

bEhOvSUndErSÖKning

Analys av resultatet
Siffersvaren fördes in i ett kalkylprogram. På så 

vis fick jag fram medelvärden på hur personerna 
värderat varje påstående. Personerna har i princip 
i en del av enkäten svarat på vad de vill kunna göra 
när de är ute och lagar mat. Jag kallar den delen för 
”behovet”. I den andra delen har personerna svarat 
på hur bra det går att genomföra i nuläget. Detta 
kallar jag ”betyget”. Genom att visa medelvärdena 
på varje fråga i ett diagram, kan man se medelbehov 
och medelbetyg för varje enskild fråga. 

I diagram 1 ser man att de flesta frågorna har ett 
medel nära tre. Det är svårt att bedöma hur stor eft-
erfrågan på uteköket skulle bli. Det jag kan se i stort 
på individnivå, är att det är de högsta medelbetygen 
som fått flest “femmor” och “fyror”. Det var oftast 
fritidshusägare som gav de högsta siffrorna. Detta 
tolkar jag som att fritidshusägare är en viktig mål-
grupp. 
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MaTErialUndErSÖKning

Värmebehandlat� trä� istället� för�
teak?

Många tycker att möbler i trädgården ska vara av 
trä. Därför vill jag använda trä i stor utsträckning i 
konstruktionen. Teak är ett bra träslag att använda 
utomhus, på grund av sin beständighet mot röta. Det 
är även mycket formstabilt i fuktiga miljöer, jämfört 
med traditionella nordiska träslag. Det anses vackert 
av många och kan åldras på ett värdigt sätt genom 
sin silvergrånad. Det är däremot dyrbart och är ett 
tropiskt träslag som växer långt bort från norden, 
vilket innebär miljötärande transporter. Averknin-
gen av teak får även konsekvenser för regnskogar. 
Det finns dock miljömärkt teak. FSC-märkning  är 
en sådan. I tidningen Aftonbladet finns en artikel 
där det står skrivet om FSC. “Forest Stewardship 
Council, FSC, är en global organisation som beslu-
tar om certifiering. De tittar på om skogsbruket är 
hållbart, miljöanpassat och bra för lokalbefolknin-
gen.” (www.aftonbladet.se)

Ett alternativ är att använda värmebehandlat 
trä (VB-trä). Det är billigare och råvaran finns på 
närmare håll. Efter värmebehandling av t ex. björk 
eller bok får det betydligt bättre utomhusegenskaper 
än tidigare. Det blir mer formstabilt och beständi-
gare mot rötsvampar. Detta beror på att andelen 
näringsämnen för svampar minskar i värmebehand-
lingsprocessen. (www.thermowood.fi)

 I konstruktionen vill jag gärna ha formstabila 
homogena skivor i trä till arbetsytorna. Detta bl a. 
för underlätta rengöring. Därför vill jag prova att 
använda mig av VB-trä. Det är dessutom ett bra sätt 
försöka hitta nya användningsområden för bran-
schen inom värmebehandlat trä.
Jag kontaktade VD´n Gustav Åström på företaget 
Heatwood utanför Hudiksvall för att ta reda på mer 
om värmebehandlat trä. Efter en kort intervju får 
jag veta att det kan vara lämpligt att använda värme-
behandlad bok som ett alternativ till teak och andra 
tropiska träslag. (Se bilaga 5). Jag bokar även in ett 
studiebesök tillsammans med lärare och en kollega 
från högskolan.

bild 28. Provbitar av värmebehandlad björk. 
Två stycken är oljade.

bild 29. limfogen som stått utsatt för väder mellan augusti och 
januari.
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Träskivor från Torsby Lamell

Redan innan besöket på Heatwood var jag i kontakt 
med VD´n Tomas Hallgren på Torsby Lamell via 
telefon. De är tillverkare av massivträskivor för bl.a. 
köksluckor och bänkskivor. De tillverkar krysslim-
made träskivor i treskikt som används till köksluck-
or. Min tanke med samtalet var att ta reda på om 
det var möjligt att använda deras skivor i värme-
behandlat trä till bänkskivor utomhus. Jag frågade 
då om deras skivor tålde utomhusmiljö, vilket jag 
fick tveksamma svar om. (Se bilaga 6) Det hade 
inte gjorts några riktiga tester. När jag kontaktade 
Tomas igen frågade jag om han ville hjälpa mig med 
material till mitt utekök. Jag förklarade att jag ville 
prova om deras skivor går att använda utomhus och 
på så vis får de reda på det. Efter drygt en vecka fick 
jag ett parti med 21 mm treskiktslamell och �8 mm 
enskiktslamell. Båda sorter var i värmebehandlad 
björk. Jag frågade om de hade bok, men det hade 
de inte tillgång till för tillfället. VB-Björken har 
beständighetsklass �, samma som t ex. sibirisk lärk. 
VB-Boken tillhör klass 1, alltså den högsta bestän-
digheten mot röta (Se bilaga 5).

Studiebesök på Heatwood

På studiebesöket berättar Gustav Åström hur pro-
cessen med värmebehandling går till. De använder 
en patenterad process som kallas Thermowood®. 
Vi får se på provbitar i olika träslag (bild 28) och 
sedan visar han värmebehandlingsanläggningen. Vi 
kan dock inte se den inifrån, då den är i bruk. (Jag 
går inte in på värmebehandlingsprocessen i detta 
arbete)
Jag frågar Gustav om han vet hur en limfog i värme-
behanlat trä skulle bete sig i utomhusmiljö. Jag vill 
veta om limfogen håller ihop eller böjer sig mycket. 
Han visar mig en bit limfog i furu som blivit glömd 
ute, lutad mot en vägg. Han berättar att den stod 
ute, utsatt för allt väder mellan augusti och januari. 
Den är visserligen trasig, men detta beror på att de 
testade att hoppa på den. Limfogarna höll dock för 
detta, då den sprack mitt i en lamell och inte i fogen 
(se bild 29).

Jag frågar vidare hur jag kan få tag i en tillverkare 
av limfog med värmebehandlat trä. Gustav föres-
lår att jag ska kontakta företaget Torsby Lamell i 
Värmland.

bild 30. gustav Åström förklarar deras värmebehan-
dlingsprocess

MaTErialUndErSÖKning
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Fukttest av lamellskivor

I detta test ville jag få en snabb uppfattning om hur 
en bordskiva kommer att bete sig då den utsätts för 
regn eller annan väta. Det är inget exakt test, utan 
kan bara visa en tendens. Skivorna har olika tjock-
lek vilket påverkar resultatet. 

Jag tillverkade en enskikts referensskiva av vanlig 
björk för att kunna se hur mycket den böjer sig i 
jämförelse med den värmebehandlade. Referensski-
van har samma tjocklek som den värmebehandlade 
enskiktsskivan (�8 mm). Jag sågade till treskikts- och 
enskiktslamell till samma längd och bredd som ref-
erensskivan, 620 mm bred och 500 mm lång. Dessa 
lades på strön bredvid varandra och sedan blöttes 
de ner på ovansidan med trasor som får ligga kvar. 
Tanken är att skivorna sväller på ovansidan. Den 
våta textilen ska göra så att skivorna har ungefär 
samma tillgång till vatten att suga upp. Ju mer de 
sväller desto större blir böjningen. Över detta lägger 
jag plastemballage som ska förhindra avdunstning. 
På detta vis låter jag skivorna ligga i två dygn för att 
se vad som händer. 

Efter två dygn har skivorna böjt sig märkbart 
tvärs emot fiberriktningen på ytan.  Det är tydligt 
att de båda VBT-skivorna har böjt sig mindre. Det 
visar sig att VBT-skivorna trots olika tjocklek har 
böjt sig lika mycket. Se resultat i tabell 1. Figur 1 
visar hur böjningen mättes.

fukttest referens-
skiva 

Treskikts 
vbT-björk

Enskikts 
vbT-björk

Tjocklek 38 mm 21 mm 38 mm
böjning 
efter 48 
timmar

11 mm 4 mm 4 mm

bild 34. Skivorna liggandes på strönTabell 2. resultat av fukttest

bild 31. avståndet mellan pilarna visar formändringen.

bild 32. referensskivan buktar upp 11 mm

bild 33. Enskikts- och treskiktslamellen buktar upp 
4 mm. bilden visar treskicktslamellskivan.
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Slutsats av fukttest

Det visade sig att treskiktsskivan var bäst lämpad 
att använda. Jag upptäckte att den tjockare enskikts-
skivan gick isär i fogarna då skivan torkat några 
dagar efter att fukttestet var slutfört. Däremot 
fanns inga synliga skador på treskiktsskivan. Den 
hade dock böjt sig lite i motsatt riktning mot hur 
den böjde sig i vått tillstånd. Jag bedömde därför att 
en förstyvning med tvärslåar på skivans undersida 
blir nödvändig för att behålla tillräcklig rakhet. Om 
man jämför med referensskivans formförändring är 
VB-björken betydligt stabilare.

MaTErialUndErSÖKning

bild 35. foto taget under utvecklingsarbetet. Tvärslåar 
monterade med skruv på treskiktsskivans undersida.
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fUnKTiOnSanalyS 

Grunden till utvecklingsarbetet

Under researcharbetet har idéer om vad som ska 
ingå i ett utekök kommit fram. Jag har tagit ställ-
ning till behovsanalysen, intervjuen med en kock, 
marknadsanalys och  utformningen av Muurik-
kas produkter. Egna erfarenheter av sommarstuge 
vistelser med grillning är också en viktig del som 
påverkar. Behovsanalysen visar på vilka funktioner 
som är mest efterfrågade. 

I intervjuen med kocken  Johan Hellberg (se 
bilaga 1) förklarar han varför tillgången till rinnande 
vatten underlättar. Han berättar att nackdelar med 
att vara ute är utsatthet för sol, värme, insekter. Det 
är bra om det är lätt att hålla arbetsytor rena från 
fågelfekalier etc. Fördelarna med att kunna vara 
ute är att slippa stekos inne. Att vara ute ger även 
förstås en känsla av frihet, där man kan drälla lite 
mer än annars.
 Genom att jag skulle utveckla ett utekök för 
Muurikkas produkter har jag både form- och funk-
tionsmässiga hänsyn att ta. En viktig del i arbetet är 
att förenkla hanteringen av den tunga och skrym-
mande utrustningen. Det är därför bra att kunna 
förvara dessa saker i denna köksmöbel. Jag menar 
att jag vill göra det lätt för användaren att komma 
igång med matlagningen.

Formässigt vill jag ha en produkt som ska har-
monisera med naturen. Jag vill gärna att köket ska 
passa utemöbelformspråket.

I tabell 3  har jag sammanställt de funktioner jag 
tycker är viktiga att ha med. Detta är en struktur 
som brukar kallas för funktinsanalys och består av 
funktioner beskrivna med ett verb och ett substan-
tiv, funktionerna värderas sedan med orden: Huvud-
funktion, Nödvändig funktion och önskvärd funktion. Jag 
har i detta fall formulerat mig lite annorlunda. 

funktionsanalys utekök 

Medge Matlagning   h
Medge generös stekyta  n 
Erbjuda arbetsyta för skärarbete n
Erbjuda närhet till vatten  Ö
Erbjuda redskapsförvaring  n
Erbjuda mobilitet   Ö
Möjliggöra förvaring av livsmedel Ö
förenkla vattenanvändning  Ö
Erbjuda avställningsytor  n
förenkla samarbete   Ö
Minimera os och rök   Ö
förenkla sophantering   Ö
Underlätta rengöring av ytor  Ö
Maximera utomhusvistelse  Ö
avvisa  vatten    Ö
Minimera Starttid   Ö

special Muurikka....

förvara gasoltub   n
förvara Stekhäll   n
förvara Wokpanna   Ö
förvara gasolbrännare  n
Minimera  brandrisk   n

h=huvudfunktion
n=nödvändig funktion
Ö=Önskvärd funktion

Tabell 3.
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Scenarier
För att beskriva mindre problem och fördela 

mer konkret har jag skapat två scenarier. Det första 
är ett exempel på den enkla lyxen som jag vill att 
uteköket ska bidraga till. Det andra är ett exempel 
på hur det kan uppstå små problem. Jag tror att per-
soner ofta accepterar detta, men upplevelsen av att 

slippa problemet tror jag kan kännas lyxigt.

Enkel mat med uteköket

Fritidshuset på sommaren med fint väder: Kalle ska laga 
sillunch i uteköket. Tar ut en kastrull ur skåpet,�fyller med 
vatten,� tänder gasen� och ställer kastrullen på gasolhällen.�  
Tar fram potatis sköljer och skrubbar den i vasken, lägger 
sedan varefter i kastrullvattnet och slänger i några dillkvi-
star från trädgårdslandetlandet. Kalle sköljer�och hackar lite 
rödlök och gräslök från landet. När halva koktiden gått 
kokar han ett par ägg tillsammans med potatisen. Han 
hämtar en skål med gräddfil, bestick,tallrikar och glas inne. 
Sedan öppnar en burk med sill och lägger upp på tallrik.

Min vision
Jag vill skapa möjlighet till att matlagningen blir 

mer mångsidig och skapar gemenskap. Det ska vara 
bekvämt och skapa en känsla av frihet. Ett kök där 
du kan ta ut svängarna mer än när du är inne. Jag 
vill skapa balans mellan det moderna, funktionella 
och det gamla, rustika. Man ska kunna laga stora 
måltider för festen, som fajitas, paella eller asiatis-
ka wokrätter och sedan använda kökmöbeln som 
buffébord. Det är även viktigt att kunna göra enkla 
snabbluncher eller göra fika. Fläsk och potatis, 
korv och mos eller bara koka färska primörer ifrån 
sin egen trädgård med en burk sill är exempel på 
mervärde med uteköket.  Det kan även tänkas att 
man vill kunna vara med kring trädgårdsfesten 
medan man tar han om disken.

Irritationsmoment som gör matlagning utomhus mindre 
roligt.

Person UTE står på gräsmattan vid en grill fulladdad med 
fläskkarré som fräser för fullt. Det är svårt att gå ifrån för 
att det slår upp lågor mot köttet hela tiden som UTE måste 
släcka med en sprayflaska med vatten varefter de uppstår. 
Person INNE står inomhus i köket och gör sallad. UTE 
har glömt att ta med ett rent uppläggningsfat till köttet som 
börjar bli klart. UTE kallar på INNE:s uppmärksamhet 
genom att ropa. INNE hör inte för att vattenkranen står 
på och brusar. UTE ropar igen men, inget svar. Det går inte 
att vänta längre nu. UTE får rusa de tio metrarna, öppna 
terrassdörren med lill- och ringfinger som ej är kladdiga och 
leta upp ett lämpligt uppläggningsfat.

Välbefinnande
När man får köttsaft eller marinad på fingrar-

na, vill man kunna skölja sig. Detta kan vara bra 
av hygieniska skäl. Det är bra att minimera risken 
för bakteriell kontamination mellan rå och tillagad 
mat. Det kan även leda till att man kladdar ner 
andra saker så som dörrhandtag, om man behöver 
gå inomhus för att skölja sig. För mig personligen 
brukar bristen på närhet till vatten leda till mycket 
användande av hushållspapper. Detta gör att tussar 
med papper ligger och skräpar omkring mig och 
ger ett lite stökigt intryck på mig och även gäster.

Kommunikationsproblem
Det kan upplevas problematiskt att inte ha visuell 

kontakt med personer man lagar mat tillsammans 
med. Det är vanligt att en person är inomhus vid 
diskbänken medan en annan står vid grillen. Detta 
problem och liknande kan avhjälpas genom att per-
sonerna kunde vara intill varandra och laga maten. 
Personerna kan snabbt hjälpa varandra utan skrik 
eller spring. De kan även snabbt sätta sig in i den 
andres situation genom att man ser vad som sker.

fUnKTiOnSanalyS
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Skissfas

Innan jag hade inriktningen mot Muurikka hade jag 
mer fria idéer. Jag har hela tiden haft tankar på att 
få med rinnande vatten, uppvärmning och förvar-
ing. Jag ville gärna ha en lockfunktion som skyd-
dade köksfunktionerna när de inte används. Jag 
försökte också få till avloppsrör och vattenledning 
som en del av den bärande konstruktionen. Detta 
för att spara på material. Det blev dock ingen sådan 
lösning, för det gav inte rätt uttryck. Köket skulle se 
alldeles för tekniskt ut och inte som en möbel som 
harmoniserar med naturen. Det skulle förmodligen 
innebära en allt för lång och kostsam utvecklings-
prosess att få en enkel och hållbar ihopsättning av 
möbeln.

När jag senare skulle anpassa köket till Murrik-
kas stekhäll blev dessa skisser inget bra underlag att 
fortsätta med. Detta berodde på att stekhällens yta 
var stor och skulle göra intrång på övrig arbetsyta.

bild 36. Exempel på en tidig skiss på en idé med en 
draglåda för spisplattorna. när man drar ut lådan fäller 
man en lucka åt sidan för att få ytterliggare arbetsyta till 
höger om spsen. 

bild 37. Ett kollage av mina tankar på papper. 
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bild 38. fler idéer till lockkonstruktioner samt ideér till form på möbeln. här försökte jag bl.a. lösa 
problemet med att vattenkranen kommer ivägen för luckan. det två högra bilderna visar hur kranen 
sitter monterad på luckan och kan kan fällas ned i vasken. bilden nere till vänster visar hur av-
loppsrör och vattenledning kan användas som ben i konstruktionen.
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I skissarbetet har jag växlat mellan att göra 
snabbskisser på papper och jobba i modell. Det 
var svårt att göra en skalmodell. Jag inte fick någon 
uppfattning om de funktionella proportionerna på 
bänkytor och placering av de ingående delarna som 
Muurikka skickat mig. Därför blev mitt beslut att 
skissa i både �D och i fullskala. Det blir dessutom 
lättare att få en uppfattning om stabiliteten i kon-
struktionen. Jag arbetade med wellpappskivor, som 
är snabbt och relativt billigt att arbeta i.   

bild 39. Ett första försök att arbeta med modell i 
skala 1:10. det blev svårt att veta hur det skulle 
fungera i verkligheten.

Bild 40 och 41. Två skisser som jag tyckte fick rätt uttryck. T. h. en elegant lösning med muurikkan ovanför ett runt skåp. I 
övrigt öppna hyllor. T. v. “skottkärran”. Ett lekfullt uttryck som passar trädgården. båda idéerna gav dock för liten arbetsyta 
och för lite förvaringsutrymme. 
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Vask

Jag tänkte mycket på att använda en lös zinkbalja 
som ämbar. Det vore enkelt och skulle kännas 
rustikt. Det kan vara lite tungt att tömma dessa, så 
jag letade vidare efter andra lösningar.

En annan annorlunda lösning blev jag inspirerad 
till i en trädgårdsbutik. Det var en kruka i materi-
alet polyterasso. Ett kompositmaterial, som är en 
slags plast blandad med sten. Det ser ut som sten 
men är mycket lättare och skulle även vara “snällt” 
emot glas och porslin. Insidan på krukan var ojämn 
och skrovlig och skulle bli svår att hålla ren. Därför 
använde jag mig inte av denna.

En tredje variant är den vanliga rostfria vasken 
med avlopp. Jag hittade en rund sådan som jag 
beslutade mig för att använda i prototypen för att 
den är lätt att hålla ren och den har ett avlopp som 
gör tömningen enkel (bild 44).

Avloppet ska vara enkelt. Användaren ska inte 
behöva förbereda anslutningar. Därför bestämde 
jag mig för att göra utrymme för en hink i skåpet. 
För den som vill kan man enkelt ansluta en slang 
och ställa hinken utanför skåpet (bild 45).

bild 42. inspirationsbild.Trä och zink.

bild 43. Utomhuskruka i polyterasso

bild 44. denna vask blev valet tillslutbild 45. avlopp med hink

PrOdUKTUTvEcKling
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Vattenkran

För att få en flexibel vattenanslutning ville jag använda 
den klassiska snabbkopplingen till trädgårdslangen. Jag 
gjorde besök i vvs-butiker för att få ideér och inspiration 
till en vattenkran som skulle passa Muurikkas rustika 
profil.

I det stora sortimentet av blandare hittade jag inget 
som passade formässigt. Dessutom är blandare ett 
problem på vintern då det ofta blir vatten kvar  i dem, 
som kan ge frostsprängning. Jag blev däremot inspirerad 
av sortimentet av kopparrör och mässingskopplingar. 
Det kändes som om det kunde ge ett spännande och 
rustikt uttryck (bild 48).

bild 48.vattenledning i koppar med mässingskop-
pling

bild 46. inspirationsbild på gammeldags kök.

bild 47. På jakt efter en kran
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Lösningsidé för kranen
Placeringen av kranen var svår att bestämma. Dels 

för att man kan tänkas stå på olika vis runt köket. Är 
man två som jobbar mitt emot varandra vill man ha 
kranen så att båda når den bra. Annars vill man ha den 
så bekvämt som möjligt för sig själv. 

En lösninng är att böja till ett kopparrör till en gem-
liknande konstruktion. På detta vis kan man klämma 
fast kranen där man själv vill (bild 49). Genom detta 
behös inga hål i bänkskivan för olika lägen. Vid ändarna 
på röret kan en ventil respektive snabbkoppling mont-
eras. Om man låter röret börja nära marknivå slipper 
man oavsiktliga vattenstänk över bänkytor vid urkopp-
ling av trädgårdslangen. 

PrOdUKTUTvEcKling

Idéen med “gemet” övergavs under utveckling-
sarbetet.  Det var för svårt att böja röret. Istället 
tillverkade jag en klämma av ekträ förstärkt med 
plattjärn av stål. Stålet fungerar som fjädrar och 
eken skapar stadga åt klämman. Idéen med att 
använda kopparrör och mässingskopplingar till 
kranen fungerade dock bra (bild 51).

bild 51. den slutgiltiga lösningen för vattenkranen.

bild 50. Mässingskopplingar använda under utvecklingsarbetet.

bild 49. Skiss på idéen med “gemet”.
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Förvaring

För att kunna förvara matlagningsutrustningen ville 
jag att köket skulle ha ett skåp.
Jag kom fram till en idé om ett skåp med runda 
former. Detta för att stekhällen och gasolbrännar-
en är runda. Rundade kortsidor på skåpet ger även 
extra stabilitet åt hela konstruktionen. Ett problem 
med detta är att runda saker tar utrymme vid trans-
porter och blir kostsamt för distrubutionskedjan. 
En lösning är då att binda ihop brädor till en flexi-
bel jalusiekonstruktion. På detta vis kan man svepa 
kostruktionen runt en kurvatur då man monterar 
ihop skåpet. Genom att låta en del av jalusiet vara 
löst får man flexibla, böjbara skåpluckor (bild 52). 

Vid ett besök på en järnaffär hittade jag en 
liknande konstruktion, en rullbar trall som är till för 
att lägga på marken (bild 5�). Den var tillverkad i 
akasiaträ ihopsatt med gummiliknande band. Jag att 
testade min idé med denna trallkostruktion, vilket 
fungerade bra. Jag tyckte även att materialen passar 
ihop visuellt (bild 54). Det var lätt att ställa trallen 
direkt på golvet och testa olika storlekar på skåp. 
Jag ritade upp en oval yta på wellpapp som skulle 
rymma stekhällen och wokpannan (bild 55). Sedan 
ställde jag rulltrallen längs konturlinjen på wellpap-
pen och justerade tills jag blev nöjd med propor-
tionerna (bild 61).

Skåpet fick en storlek som gott och väl rymmer 
gasoltub och de båda faten. 

bid 53. ihoprullbar trall. En 
produkt köpt på en järnaffär.

bild 54. Test av materialmöten.

bild 52. Skiss på skåp

bild 56. bild 57. bild 55. Utritning av skåpets kontur på wellpapp, anpas-
sat efter stekfat.
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För att få en uppfattning om utrymmet i skåpet 
gjorde jag skisser med saker som kan tänkas behöva 
förvaras. Jag gjorde en översikt på Opa Muurikkas 
produktsortiment. Detta bestod av kastruller, stek-
spadar, grilltänger, en rökpanna mm. (bild 58).  

Jag skissade upp två varianter med samma di-
mensioner på skåpet. En med ett hyllplan som går 
över halva skåpet och ett som sträcker sig över hela 
skåpets längd (bild 59). 
I behovundersökningen framkom att det kan tänkas 
vara bra att kunna förvara livsmedel i köket. Därför 
har jag tänkt på utrymme för en kylväska eller grön-
sakslåda i skåpet. Man kan även ordna för att ha 
konserver där. Jag har personligen extra förvaring 
utomhus under fritidshuset för att spara utrymme 
inne. Därför kan man tänka sig att man har det i 
uteköket istället för under huset eller annat förråd-
sutrymme.

bild 58. Produkter från Opa Muurikka

bild 59. Skisser på förvaring
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Arbetsyta

Jag började med att testa arbetsytor i wellpapp. 
Bredden jag började med var 60 cm. Det är den van-
ligaste bredden på bänkar i kök. Jag testade längder 
från ca. 120  till 200 cm. Jag ville helst inte gå över 
200 cm för att det inte ska kännas för klumpigt och 
att känslan av den stora stekhällen försvinner. Det 
blev dock svårt att få en bra arbetsyta jämförbar 
med en vanlig köksbänk, p.g.a. Muurikkans diam-
eter på 58 cm och vaskens storlek som är dryga 40 
cm i diameter (bild 61). 

bild 60. gasolbrännare på wellpapp

bild 62. Principen för den lösningen jag ville utveckla vidare 
blev att placera muurikkan och vasken (kallad ho i skissen) på 
varsin skiva. vasken är på den övre skivan och muurikkan på 
den undre. 

Problem med nivåskillnader
Det blev svårt att få saker på en bra arbetshöjd 

när de är satta på samma bänkskiva. Muurikan 
hamnar på en höjd över bänken på ca 12 cm. Detta 
p.g.a. gasolbrännarens höjd. Det är bra om denna 
stora stekyta hamnar lite under 90 cm som annars 
är standard för kök. Däremot är det bra om arbets-
ytan och vaskens överkant hamnar på 90 cm. Det 
går alltså inte att göra en enda bänkyta för alla tre 
funktioner för att få bekväma arbetshöjder (bild 
6�). 

Jag gjorde ett flertal skisser på papper för att 
försöka lösa problemet. Den lösningen jag ville ut-
veckla vidare visas som en skiss i bild 62. Lösningen 
blev till sist att ha två skivor ovanpå varandra, där 
den övre har vask och arbetsyta och är vridbar. På 
den undre ställs brännaren och Muurikkan ligger 

bild 63. illustration av att gasolbrännarens 
höjd gör att stekhällen hamnar för högt om 
den står på en bänkskiva som har arbets-
höjd.

bild 61.  atrapp av vasken och muurik-
kan på wellpappskiva.

då på en nivå strax under 90 cm. Arbetsytan med 
vasken fungerar även som ett tak över muurikkan 
och brännaren när de inte används. Jag bestämde 
mig för att testa detta i full skala (bild 64).



�9

Utvecklingen�i�verkstadsarbetet

Under verkstadsarbetets gång ändrades konstruk-
tionen lite. Jag tillverkade en slags korg som hölje 
runt vasken. Trallmaterialet och ringar av träskive-
materialet användes till detta (bild 65). I överskivan 
och underskivan sågas hål för vasken respektive 
avloppet. Dessa är centrerade mot varandra. Över-
skivan, vasken och träkorgen monterades ihop (bild 
66). Undersivans hål fick en krage som håller korgen 
centrerad och samtidigt rörlig. Korgens öppning 
fördes över underskivans krage. På detta vis kan 
överskivan vridas runt underskivans avloppshål 
(bild 67 och 68).

bild 64. Wellpappskivor i två nivåer lagda 
ovanpå den löst ställda rulltrallen.

PrOdUKTUTvEcKling

bild 67. Korgens öppning förs över Kragen i undersk-
ivans hål.

bild 68.bild 66. vasken monteras ihop med korgen och överski-
van.

bild 65. Tillverkning av höljet för vasken. den sk. 
korgen.
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bild 71. Köket med bänkskivor i treskiktslamell av värmebehan-
dlad björk.

När jag sågade ut de riktiga träskivorna använde jag 
måtten från de utprovade skivorna i wellpapp. Jag 
tillverkade tre stycken skivor. En överskiva med hål 
för vasken. En underskiva som har hål för avlopp 
och är skåpets överdel. Denna skiva fick även två 
bågformade fräsningar för att fixera skåpets kort-
sidor i (Bild 69). Tillsist en bottenskiva, som är 
skåpets botten.
Längre fram under arbetetsgång tillverkade jag ett 
stödben för överskivan. Den gav jag formen av en 
svamp. Det blev en följd av att jag fick spillbitar 
som passade denna form och även för att svampen 
är ett livsmedel förknippat med skog och friluftsliv.  
Detta passar Muurikkas profil (Bild 72).
Alla delar skruvades ihop med träskruv. 

Det tillkom även ett par hjul som visas bl.a. i bild 
79. Dessa var enkla och avsedda för barnskrindor 
och borde vara något bredare för att inte gräva ner 
sig i mjuk mark.

Ytbehandling
Allt trä fick en ytbehandling med linoljebaserad 

olja, som härdar av luften. Detta ger en blank och 
vattenavvisande yta, som är lätt att hålla ren. Detta 
gjorde även att det värmebehandlade träet mörknar 
avsevärt. Det är inget pigment i oljan, utan det 
mörknar på samma sätt som om man väter ytan 
med vatten. (Bild 72)

bild 72.

bild 69. Kortsidan placerad i fräsningen.

bild 70. Utritning av skivor
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Multifunktionalitet

Tackvare den flexibla skåpluckan kan både sopkorg 
och redskap få en bra placering som ordnas i ett 
kick. Genom att köket har luckor på var sida om sig 
får man två sopkorgar. Man kan ha olika typer av 
redskap grupperade på varsin sida. På ena sidan kan 
redskap som används vid muurikkan hängas, såsom 
stekspade och grilltång. På den andra sidan hängs 
redskap som används när man är vid vasken, exem-
pelvis potatisskalare och durkslag. Multifunktion-
alitet är uppskattad i friluftslivet. Den schweitziska 
fickkviven och trangiaköket är ett par exempel. 
Därför passar det bra både till stil och av praktiska 
skäl att köket får ett sådant inslag. Jag tror att denna 
lösning kommer att uppskattas särskillt mycket av 
en framtida användare. (Bild 7� och 74)

PrOdUKTUTvEcKling

bild 74. fixering av skåpluckan.bild 73. Skiss på principen för multifunktionell skåplucka. 



42

Jag tillverkade även ett lock till vasken i värmebe-
handlad björk. Det förhindrar att regnvatten fyller 
vasken eller avloppshinken när köket inte används. 
Locket kan även användas till skärbräda. 

bilid 75 och 76. locket till vasken fungerar även som skärbräda.



4�

PrOdUKTUTvEcKling

Trä�och�eld...

För att miska risken för att köksmöbeln ska ta eld 
tillverkade jag en värmesköld att montera på un-
dersidan av brännaren (bild 77). Den skapar ett 
skydd genom att metallen tar upp värmen bättre än 
träet  under brännaren. En luftspalt skapar ett drag 
mellan träskivan och metallplåten som leder bort 
värmen. Det är dock bra att fundera över tänkbara 
scenarier som kan ge upphov till brand. Som vanligt 
ska man inte lämna köket oövervakat, på samma vis 
som man behandlar ett levande ljus. Bild 77. Gasolbrännaren modifierad med värmesköld.

Då köket inte används ska den övre skivan fungera 
som ett tak för brännare och även stekhällen om 
man vill. För att detta ska fungera måste brännaren 
placeras närmare centrum av köket. När man an-
vänder brännaren måste den placeras så långt ut på 
kanten som möjligt för att minimera brandrisken. 
Detta gör att gasolbrännaren bör ha två fasta po-
sitioner. Det gör det enklare för användaren göra 
rätt. (Bild 78)

bild 78. Två positioner för gasolbrännaren
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Den slutgiltiga prototypen för det här arbetet fick 
en vridbar skiva som fungerar  både som arbets-
yta och skydd för utrustning. Tackvare sin storlek 
fungerar den bra att använda som en generell av-
lastningyta i trädgården eller på verandan, som t.ex. 
servering eller att ställa blommor på.  Den symetri-
ska formen gör det möjligt att arbeta flera personer 
samtidigt. Den har ett formspråk som harmoniserar 
med naturen och Muurikas produkter. Den är inte 
onödigt komplicerad att förstå hur man använder.

En nackdel med detta kök är att de blev ganska 
tungt med all utrustning. Mobilteten kan förbättras 
mycket genom bredare hjul.

I bilaga 7 finns en måttsatt skiss som visar de 
viktigaste huvudmåtten på möbeln.

Vad�tycker�Muurikka?

Jag skickade bilder till Muurikka i Finland (bild 79-
81). Dagen efter fick jag ett e-postmeddelande från 
VD Sami Koskimaa. Där han sa att han ville besöka 
mig och se på köket och även skriva ett rojaltykon-
trakt med mig. Vid mötet visade Sami mig bilder 
på tidigare projekt med utekök. Dessa utekök hade 
sålt för dåligt för fortsatt tillverkning. Mötet ledde 
vidare till att jag åkte till Finland med köket, för att 
Muurikka ska produktionsanpassa det.

bild 79. arbetsyta utvriden. bild som skickats till Opa 
Muurikka.

bild 80. Köket stängt! bild som skickades till Opa Muurikka.

bild 81. Miljöbildbild 82. besök i finland. Till vänster, vd Sami Koskimaa diskuterar 
med konsulter, som ska arbeta med produktionsanpassningen.
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bild 83 och 84.
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Användning

Jag och några vänner lagade mat för att få uppfatt-
ningen hur det fungerade att arbeta tillsammans  
och även om möbeln gav rätt känsla av harmoni 
med naturen. Reaktionerna från mina kamrater 
var mycket positiva och det fungerade utmärkt att 
arbeta tre personer samtidigt tackvare den ovala 
formen. (Bild 85 och 86)

bild 85
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bild 86
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Hur�man�färdigställer�köket�för�använd-
ning

Som beskrivet tidigare vrids den övre skivan så att stekhäl-
len och gasolbrännaren kommer fram. Vattenkranen kan 
förvaras i skåpet och sättas på plats där man vill ha den 
på överskivan. Skåpluckorna på vardera sidan om köket 
öppnas och fixeras i haken som tidigare beskrivs. Dessa blir 
till sopkorgar genom att sätta en påse i rundeln som bildas. 
På insidan av luckorna finns krokar där handredskapen kan 
hänga även när skåpet är stängt. 

bild 87. Köket som det står när det inte 
används.

bild 88. vattenkranen framtagen, fastklämd på 
bänkskivan och trädgårdsslangen ansluten.

bild 89. den övre bänkskivan vrids till 
önskad position. luckan med redskapen på 
insidan öppnas. En likadan lucka finns på 
andra sidan.

bild 90. Köket färdigställt för användning. Stekhällen och brännaren har placerats 
rätt och gasoltubens slang är inkopplad. En påse har satts i sopkorgen. 
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Viktiga punkter, uppfyllnad

• Mer än grillning (3,0) 2,1

• Slippa os och rök (3,1) 2,1

• Att alla kan vara ute (3,0) 1,9

• Arbetsyta för grönsaker (3,2) 2,1

• Snabb kunna skölja (3,4) 1,5

• Steka (3,3) 1,9

• Umgås m. middagsgäster (4,3) 3,1

• Få plats två som arbetar (3,4) 2,5

• Arbetsyta som enkelt går att flytta (3,2) 2,1

• Kunna laga mat i en stor wokpanna eller liknande (2,9) 1,7

• Ordning och reda (3,5) 3,2

• Vacker plats när den inte används (3,4) 2,8

Tabell 1. lista över viktiga behov

SlUTKOMMEnTarEr
Jag har utvecklat ett kök där jag haft ambitionen 
att skapa möjligheter för många av de behov som 
jag bedömt finns vid matlagning utomhus. I tabell 1 
finns de behov jag ville att köket skulle tillfredställa. 
Alla dessa har jag tagit hänsyn till i utvecklingsar-
betet och till stor del lyckats med. 

För att göra köket konkurrenskraftigt har jag tagit 
fram en form som är annorlunda och tilltalande för 
många. Det fick jag uppleva när jag visade köket 
på en examensutställning. Jag fick många positiva 
kommentarer från besökare.

Det som är viktigt att säga är att Opa Muurikka 
ville ta mitt projekt vidare, med ambitionen att få 
uteköket i produktion. De har haft tidigare projekt 
med utekök, men de har givit upp dessa, då de inte 
sålt tillräckligt bra. Att de ville fortsätta med mitt 
utekök trots tidigare misslyckanden är ett bevis på 
att det finns något som gör mitt arbete värdefullt 
för Muurikka. Med detta tycker jag att syftet med 
att anpassa köket till Muurikkas varumärke är upp-
fyllt. Det återstår att se hur bra det går att få köket ut 
på marknaden. I mina resonemang om den “enkla 
lyxen” tycker jag att det finns förutsättningar för ett 
ökat intresse för den här typen av produkter. Jag 
menar produkter där det visuella utrycket är mer 
rustikt och “low tech” i motsats till vad som domin-
erar utbudet av utekök idag.
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intervju med Johan hellberg, 42 år, Sollentuna, arbetat som kock i 25 år. Sambo och bor i villa, samt 
har fritidshus i Stockholms skärgård. Johan har även byggt en köksbänk med vattenkran och vask 
kopplad till ett enklare avlopp. bänken står permanent på verandan på sommarstället. 4/3-2009, kl 
10.30

Fråga 1: Vilka är kökets viktigaste basfunktioner för effektiv matlagning?
Svar: Värmekälla ganska nära, arbetsyta och avställningsyta. Vatten för att hålla rent. Skölja grönsaker, soppkorg, närhet 
till detta. 

Fråga 2: Hur viktigt är rinnande vatten för effektiv matlagning?
Svar: Mycket viktigt! Hålla rent skärbrädor, mellan användning av kött och grönsaker, skölja ur stekpannan. Det går med 
skopa och hink, men det ger dåligt tryck.

Fråga �: Används rinnande vatten kontinuerligt när man arbetar i ett restaurangkök?
I så fall till vad?
Svar: Städning ska ta lite tid, detta gör att man inte måste ha dubbletter av redskap. Detta sparar utrymme. Handduk för 
att torka fingrar, slippa hala, kladdiga händer. Annan handduk för torka bort vatten.

Fråga 4: Ser du några hygieniska risker med att stå ute och laga mat?
Hur undviker man dessa?
Svar: Fågelskit, flugor och solsken, rått kött ska inte stå i solen. Det blir grönt. Ju mer blod det innehåller desto fortare går 
det. Lever är ett extremfall. Ett litet tak kan underlätta, folje etc. Arbeta i rätt ordning. Gör det som tar lång tid att tillaga 
först.

Fråga 5: Förutom vädret, vad skulle få dig att laga mat ute oftare? 
Svar: Närhet till ute. Slippa os inne när man steker raggmunk, strömming, pannkaka mm.

Fråga 6: Förutom vädret, vad gör att du hellre lagar maten inne?
Svar: Ska maten läggas direkt på tallrik och det innebär en tidskrävande uppläggning är jag helst inne pga. Insekter.  
Närheten till det mer bekväma köket. Jag skulle vilja kunna stå på verandan med utsikt över tomten. 

Fråga 7: Skulle du vilja laga maten ute oftare om det blev mer bekvämt än det är nu?
Svar: Ja, naturligtvis

Fråga 8: Vilka praktiska fördelar är det med att laga mat ute? 
Svar: Slippa os, skönt med utrymmet, behöver inte städa golvet i samma utsträckning. Man kan drälla lite mer. Det går att 
spola av med slang. Rökare kan umgås med andra på fest. Spotta ut snuset enkelt. Frihetskänsla! Om man äter inomhus i 
köket, kan man snabbt lämna röran som annars är i köket och ta hand om det lite senare. Skönt att slippa se det när man 
äter. 

Fråga 9: Vilka fördelar innebär en direkt tillgång till vatten?
Svar: Renhållning

Fråga 10: Vilka skillnader ser du mellan hur kockar och hur vanliga människor arbetar i köket hemma?
Svar: Dom gör saker i fel ordning, 

bilaga 1
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Fråga 11: Vad tror du folk tycker är jobbigt men behöver inte vara jobbigt med matlagningsarbetet i 
hemmet? 
Svar: Onödigt mycket disk. Folk drar fram för mycket på sina bänkar. Bara för att man har använt en sak behöver man 
inte diska den. Det räcker ofta med att skölja så kan man snabbt använda den igen.

Fråga 12: Har du upplevt besvärliga situationer som skulle ha undvikits genom visuell kontakt med andra 
personer som deltar i matlagningsarbetet? Vad?
Svar: Inget stort problem. Det kan däremot kännas skönt att ha kontroll och överblick över vissa saker. Det kan underlätta 
att se om potatisen kokar över om man står ute och grillar t.ex. Problem kan däremot uppstå i det vanliga köket om man 
arbetar flera. Något som inte är bra är soptunna under diskhon om man jobbar flera. Heller inte diskhon i ett innerhörn. 
Köksö med ho är bra

Hur kan man underlätta för detta?
Svar: Kunna koka utomhus. Potatis eller ris.

Fråga 13: Har du känt att det finns brist på förvaring när du ska börja laga mat ute?
Svar: Ja lite. Det vore skönt med en skalare, vitlökspress, stor och liten kniv, stekspade, grilltång, konservöppnare, durkslag. 
Kryddor då? Blir klumpar. Men bra att ha en flyttbar låda att ta med ut.

Fråga 14: Finns det typer av livsmedel som du skulle vilja förvara i ett utekök, i så fall vad?
Svar: Nej, det behövs inte. Svårt att hålla koll på logistiskt.
En del konserver skulle man kunna förvara om det inte blir för varmt.  

Fråga 15: (special Johan): Av vilken anledning byggde du erat bänkskåp med kran och ho till 
verandan?
Svar: Vatten var för matlagning, närmare tillgång till vatten på tomten. Kunna dricka, skölja av jordiga händer.Trevlig 
avställningsyta för drinkservering och blommor. Vi har även en lös halogenplatta som man kan värma mat på, men den har 
för låg effekt för att vara riktigt användbar.

Fråga 14: Skulle det vara bra att kunna fixa fika och enklare saker utan att gå in om du är i trädgården och 
vill ta en paus från någon syssla? 
Svar: Kaffe skulle för min del hinna bli gammalt om det stod ett öppnat paket i ett utekök. Kan tänka mig att folk med 
mindre barn skulle blanda saft. Ha en flaska med saft, burk med kakor. Snabblunch kanske man skulle kunna fixa!

bilaga 1
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intervju med lena hörnell på John a hörnell ab i Överhörnäs. företaget distribuerar OPa Muurikkas 
produkter i Sverige. 2/3-09 kl. 10.40-11.00

Fråga 1: På tv har jag sett Per Morberg laga mat med något som liknar era produkter. Den har även ett par 
arbetsytor i trä påhängda. Finns det någon produkt i form av tillbehör som erbjuder arbetsytor åt den som 
använder era stekhällar?
Svar: Nej! Det som har setts på tv är inte tillverkat av Muurikka. Finländarna ser inget behov, för de använder inte grejerna 
på samma vis som man gör i Sverige. Dom åker ut ett stort gäng på skotrar och vill inte ha med sig så mycket packning. I 
Sverige ser det ut som man inte ska göra annat än att äta när man drar iväg.
Lena fortsätter: Norr om Sundsvall används Muurikkor mest i samband med utflykter, medans söder om används de mer 
hemma. Söder om Stockholm används de nästan bara hemma. En del som har gasspis använder Muurikkan i sitt kök.

Fråga 2: Skulle du vilja att det fanns tillbehör till Muurikkas produkter. Tillbehör som gör det enklare att 
använda dessa hemma?
Svar: Ja! Jag har varit på finländarna om detta, men det verkar gå trögt.

Fråga �: Föredrar du att Muurikka tar fram produkter i form av tillbehör?
Svar: Ja, men det tar tid för dom. Du kan kontakta dom och höra vad dom säjer.

bilaga 3
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bilaga 5

intervju med gustav Åström på heatwood i forsa, hudiksvall, 2/3-09 kl. 09

Fråga�1: Jag vill bygga ett utekök i värmebehandlat trä. Vilka träslag är lämpliga för mig?
Svar: Björk är nog inte tillräckligt beständigt. Bok däremot har den högsta beständigheten efter värmebehandling.

Fråga�2: Ungefär hur mycket kostar virket i jämförelse med tropiska träslag?
Svar: Marknadspriserna har inte slagit igenom ännu, men det är mindre än halva priset.
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intervju med Tomas hallgren på Torsby lamell ab, 2/3-09 kl. 14.30

Fråga�1: Tror du att era lamellskivor i värmebehandlat trä kan passa till ett 
utekök?
Svar: Ja det tror jag kan funka. Träet är formstabilt och beständigt.

Fråga�2: Vilken typ av lim använder ni?
Svar: Det är ett karbamidlim med härdare.

Fråga�3: Tror du att era skivor tål att stå ute?
Svar: Jag ska kolla med grabbarna om det håller för att stå ute i spöregn. Ring mig på fredag så ska jag svara.

Fortsättning, fredagen 6/�-09
Svar: Grabbarna tror att skivorna kan böja sig om de står ute.
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