


Antitrend är den 
nya trenden!

Att planera, köpa och bygga ett nytt kök eller att renovera ett kök kan innebära 
att många val och beslut behöver tas innan köksdrömmen kan slå in. Köket ska 
dessutom hålla över tid, ha en tidlös design som du inte tröttnar på och vara bra 
för såväl klimatet som plånboken. Även om de flesta förstår att produkter med 
längre livslängd och underhåll är bättre än att köpa nytt, så är det ändå hela 54 
procent** av konsumenterna som har svårt att veta säkert om något är hållbart. 

Kvik har lång erfarenhet av både stora och små köksprojekt och när du väljer ett 
Kvik-kök får du inte bara prisvärd dansk design, du kan också vara trygg med 
vetskapen att det är producerat av hållbara material. Du får dessutom 
rådgivning och stöd av en och samma kökskonsulent, hela vägen från 
planering tills att köket är på plats.

De senaste decennierna har präglats av kökstrender som kommit och gått och 
kök som kasserats och renoverats, fast de har varit så gott som nya. Det är inte 
hållbart. Varken för miljön eller plånboken. Vi ser också att allt fler av våra kunder 
gått från att se sina kök som en utbytbar trendaccessoar till att söka efter 
långsiktiga och hållbara lösningar. Såväl när det kommer till material och kvalitet 
som estetik och design.  Denna bild stärks också av vår undersökning som visar 
att drygt hälften av svenskarna tycker att det viktigaste i köket ur ett 
hållbarhetsperspektiv är att det har en lång livslängd.

* Undersökning utförd av Yougov på uppdrag av Kvik under perioden 26-29 november 2021. 
Totalt har 1 010 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

** Pej gruppen – Marketingtrender för 2022

Välkommen till Antitrendrapporten 
från Kvik! En rapport som redovisar 
svenskarnas inställning till hållbarhet 
kopplat till kök och som samlar våra 
bästa tips och råd kring hur ett kök kan 
byggas för att vara hållbart över tid. 

Att prata trender kring kök känns förlegat 
då cyklerna för vad som ska kännas 
modernt och inne just nu är så mycket 
längre när det gäller kök. Det ska finnas 
där i minst tio år, oavsett om det är du 
eller någon annan som kommer att flytta 
in i bostaden. Vi på Kvik tror helhjärtat att 
den största trenden inom köksdesign är 
antitrenden, och den är här för att stanna!

Att bygga ett nytt kök är ofta ett känslo-
mässigt projekt. Där finns drömmar om 
mer tid till matlagning och middagar med 
vänner och familj.

Redan 1999 lanserade Kvik konceptet 
SamtalsKök® som innebär att det sociala 
ska ha lika stort fokus i planeringen som 
funktionen i köket. Att köket är hemmets 
pulserande hjärta och sociala mötesplats 
har blivit allt tydligare, inte minst under 
pandemin. 

Köket är den plats där vi samlas kring 
stort och smått, både på distans genom 
digitala plattformar och fysiskt genom att 
samla vänner och familj. Och vi tillbringar 
alltmer tid i köket. I vår undersökning*, 
där vi kartlagt svenskarnas köksvanor och 
beteenden, framkommer det att en 
tredjedel av svenskarna spenderar 3-4 
timmar eller mer i köket per dag. På 
frågan vad köket används till, svarade 
4 av 10 att det är platsen för att umgås 
med vänner och familj. 

”Vi har gått från att se 
köket som en utbytbar 
trendaccessoar till att 
söka efter långsiktiga 
och hållbara lösningar.”

FÖRVERKLIGA DEN HÅLLBARA KÖKSDRÖMMEN

-- Claus Johnsen, Head of Product management & Design, Kvik
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Svenskarna och köket
Vi frågade svenskarna om deras köksvanor, vad som är viktigt 
när det kommer till att renovera och köpa nytt kök samt vad 
som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Köket har under lång 
tid klassats som hemmets hjärta och under pandemin har köket 
befäst sin centrala roll i hemmet. 

Förutom att ha funktionen som matplats fyller köket så väldigt 
många fler funktioner för svenskarna. Det är en arbetsplats om 
dagarna och det är där man umgås med vänner och familj samt 
hjälper barnen med läxor på fritiden. På helgerna är det ofta 
festens centrala mittpunkt.  

På frågan om vad som är viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv 
när det kommer till kök svarade nära hälften att det viktigaste 
är att köket har en lång livslängd. Merparten svarade också att 
de upplever att det som slits mest i ett kök är luckor, skåp och 
lådor.

Kökets förvaringslösningar, pris och design är de faktorer som 
de flesta svenskar anser är det viktigaste vid en köksrenovering 
och 4 av 10 tycker att den största utmaningen med köket är att 
det finns för lite arbetsyta och för lite förvaring.

Hur umgås vi med familj och vänner i köket?

46% spenderar 1-2 timmar per dag 
och hela 26% spenderar så mycket som 
3-4 timmar per dag i köket. 

16% använder köket som arbetsplats 
och 10% ägnar sig åt läxläsning. 
 

Digitalt

Fysiskt
41%

13%



En slutsats vi kan dra är att köket är ett av våra allra viktigaste rum, 
både ur ett funktionellt och socialt perspektiv. Undersökningen 
visar också att konsumenten lägger stor vikt vid att köket ska vara 
hållbart, att det har både en tidlös design och håller över tid. 

Förutom att Kviks kök lever upp till de kraven, är alla Kviks kök 
tillverkade i kvalitetsmaterial av resurser från ansvarsfulla och 
helst återvunna material. Ett Kvik-kök är en hållbar investering 
som tål att användas och kommer uppskattas under många år, 
oavsett vilka trender som råder.

Köket spelar r
oll!

Har pandemin medfört att du och din familj 
spenderat mer tid i köket?

3 av 10 
upplever att 
pandemin 
medfört att de 
spenderat mer 
tid i köket.

Ja Nej Vet ej

29%

66%

6%



Kökets roll i hemmet

Köket är hemmets centralstation, där vi samlas när vi kommer hem 
från jobbet och skolan och platsen vi sällan lämnar före läggdags. 
Det är här vi träffas innan, under och efter måltider och vi som 
föräldrar har en chans att kommunicera med våra barn innan de 
drar sig tillbaka till sina rum med olika skärmar. Ett riktigt socialt 
kök är hemmets kärna och utformat på ett sätt där alla kan vara 
delaktiga i matlagningen, oavsett om man rör i grytorna eller inte.

Hur ser du på kökets sociala roll?

Köket kommer att förbli hemmets kärna men kommer att 
behöva kunna anpassas till olika behov beroende på veckodag 
och livssituation. 30 procent av de tillfrågade i undersökningen 
anger förvaring som viktigast när de köper eller renoverar kök. 
Samtidigt så kan det diskuteras om behovet av utrymme minskar i 
takt med att enkel och snabb tillgång till skräddarsydda 
matkassar och leveranser direkt till dörren ökar. 

På vardagarna vill vi ha ett kök som underlättar och är anpassat för 
familjens olika behov och på helgerna förvandlar vi köket till ett 
fine-dining-kök där vi experimenterar med sous vide, 
slow-cooking, hemodlat och bakar vårt eget surdegsbröd.  

Köket har också blivit mer av en multifunktionell plats, en plats där 
man konsumerar media på olika sätt, leker, jobbar och umgås. Vi 
ser att köket blir allt viktigare utifrån aspekten harmoni, välmående 
och hälsa där bland annat design, funktionalitet, teknik och 
belysning spelar en avgörande roll.

Hur tror du kökets roll kommer se 
ut i framtiden?

Pandemin har medfört att de flesta av oss mer eller mindre 
tvingats till mer tid i hemmet, på gott och ont. En stor del av denna 
tid har spenderas i köket och vi värderar i allt högre grad allt sådant 
som också tar tid; slow cooking, slow brewing och hemodlat. 
Att tiden i köket har ökat har också inneburit att vi är många fler i 
köket. Vuxna, barn och gäster på en och samma gång. 

WIFI-aktiverade apparater som till exempel högtalare och 
belysning fick ett uppsving för några år sedan, men det är först nu 
vi ser att tekniken faktiskt börjat användas och vi utforskar olika 
bekvämligheter och funktioner som gör livet lättare på många sätt.

Hur tror du att våra beteenden i köket har 
förändrats under pandemin? 

För över 20 år sedan lanserade Kvik konceptet SamtalsKök® 
som kom att revolutionera hela köksbranschen och i grunden 
förändra skandinavernas sätt att se på köket. Kviks designchef 
Claus Johansen reder ut vilken roll som köket spelar idag och 
hur isolering och ett begränsat socialt liv påverkat och 
förändrat hur och varför vi spenderar tid i köket.



Pandemin har 
medfört att 

3 av 10 
spenderar mer 

tid i köket

46% 
spenderar 1-2 

timmar per 
dag i köket

26% 
spenderar 3-4 

timmar per 
dag i köket

4 av 10 
umgås fysiskt med familj 

och vänner i köket

6 av 10 
använder köket 

till matplats 

8 av 10 
hade jobbat 
hemma det 
senaste året 

7 av 10 
kommer att 

fortsätta jobba 
hemma efter
 pandemin 7 av 10 

lägger mindre än en 
timme på att laga mat 

56% 
har testat 

matkassar eller 
beställt mat online 

det senaste året

50% 
beställer 

takeaway-mat 
minst en gång 

i veckan 

Källor:
Kvik Instagram - Sociable kitchen facts 2020
Kvik Antitrendrapporten 2022



Vitvaror         (38,5%) 
Elförbrukning i konsumentfasen    (16,8%)
Bänkskiva, komposit      (15,5%) 
Lådor          (11,8%) 
Skåp          (9,6%) 
Luckor          (2,7%) 
Bortskaffande         (3%) 
Återstående köksdelar     (2,1%) 

Kökets fotavtryck
När man köper ett nytt kök eller väljer att renovera sitt kök kan 
det vara en utmaning att veta vad som är det bästa valet ur ett 
hållbarhetsperspektiv. För att förenkla för konsumenter att göra 
medvetna val har Kvik genomfört en livscykelstudie som visar 
vilka delar i ett kök som genererar störst koldioxidavtryck 
under sin livstid. 

4 av 10 byter ut vitvaror 
i köket vart 6:e till 10:e år

TRE TIPS PÅ HÅLLBARA VAL 
VID KÖP AV ETT NYTT KÖK  

1.
Vitvaror är den del av köket som avger mest koldioxidutsläpp, 
vid såväl tillverkning som vid användningen. Totalt under ett 
köks livstid står vitvarorna tillsammans med elförbrukningen för 
hälften av det totala koldioxidavtrycket i ett kök.

VÄLJ VITVAROR SOM SPARAR SÅ 
MYCKET ENERGI SOM MÖJLIGT

2.
Valet av bänkskiva är viktigt ur flera aspekter och en av dem 
är att koldioxidavtrycket skiljer sig väldigt mycket mellan olika 
material. 

Det bästa valet ur hållbarhetssynpunkt är en massiv bänkskiva 
i trä, då den ger lägst koldioxidavtryck och kan återvinnas till 
100 procent. En bänkskiva i laminat är träbaserad och gör att 
den till ett smart val när det gäller såväl pris, underhåll samt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Bänkskivorna i laminat hos Kvik är 
tillverkade av återvunnet material och kan återvinnas till 
100 procent.

VÄLJ EN TRÄBASERAD BÄNKSKIVA

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1610
702
650
494
403
116
124
   81



Bordo representerar mycket av det Kvik arbetar med när vi ställer 
om från linjära till cirkulära produkter. Bordo består av en stor andel 
återvunnet material. Men resan slutar inte där. Upp till 99 procent av 
Bordo-köket kan återvinnas och omvandlas till nya produkter efter 
att det har fullgjort sitt långa uppdrag i ditt kök.  

Dessutom har de färgade fronterna en mycket hållbar yta gjord av 
återvunna PET-flaskor. Vi återvinner 40 PET-flaskor till varje 60 cm 
front. Kärnan i alla fronter är gjorda av återvunnet trä och de nya 
träet som används kommer från certifierade, hållbara källor. Bordo 
är Kviks mest hållbara kök hittills och ett perfekt exempel på hur 
hållbarhet inte behöver kosta mer.

Att välja ett kök där så stor del som möjligt är tillverkat av 
återvunna material och som kan återvinnas igen är viktigt 
då det håller nere koldioxidavtrycket. Från 2021 är samtliga 
av Kviks slitstarka foliefronter tillverkade av återvunnen PET. 
Till en front på 60 cm återvinns hela 40 PET-flaskor. Under 
2022 kommer samtliga fronter med MDF-kärna dessutom 
vara av återvunnen MDF vilket är ett unikt projekt som Kvik 
lyckats med genom ett nära samarbete med leverantörer. 
Även stommarna är tillverkade av 50-99 procent återvunnet 
trä. Kviks kök Bordo är tillverkat av 50 procent återvunnet 
material och 99 procent går att återvinna till nya produkter 
efter kökets livscykel.

28 % upplever att arbetsytor
 

och bänkskivor är de delar som 

slits mest i köket

MED ÅTERVUNNET 
VINNER DU MYCKET3.

Att köket har en 
lång livslängd

Att köket är tillverkat 
av slitstarka material

Att köket är tillverkat 
av hållbara material

Att köket är tillverkat av 
återvinningsbara material

Att köket har ett  
lågt co2-avtryck

Annat

Att köket är tillverkat 
av återvunna material

Vad är viktigast för dig i köket, ur ett hållbarhetsperspektiv?

48%

22%

11%

4%

3%

2%

9%

HÅLLBART BEHÖVER INTE KOSTA MER

Nästan 50% anser att 

ett kök med lång livslängd 

är mest viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv



Livslängden för oss människor har de senaste 100 åren ökat dramatiskt, 
men samtidigt går utvecklingen mot en allt kortare livslängd för många av 
våra konsumentprodukter. Att förlänga livslängden på produkter ger stor 
klimat- och miljönytta, och är absolut nödvändigt för att uppnå en hållbar 
framtid inom planetens gränser.

När vi frågade om anledningen till att svenskarna byter ut sitt kök uppgav 
7 av 10 att anledningen är utslitna delar och 35 procent upplever att det är 
luckor, skåp och lådor som slits mest i köket. Samtidigt anger nära hälften 
att det viktigaste ur ett hållbarhetsperspektiv är att köket har en lång 
livslängd medan 1 av 5 svenskar i stället tycker det viktigaste är att 
köket är tillverkat i slitstarka material. 

Hur kan ett kök 
renoveras hållbart? 

35% upplever att luc
kor, skåp 

och lådor slits mest i köket

Luckor/skåpslådor

Arbetsytor/bänkskivor

Vitvaror - kyl/frys, diskmaskin, eller spis/ugn

Annat

Vilken del av köket upplever du slits mest?

35%

30%

28%

7%

68%

7 av 10 anger att anled
-

ningen till att m
an byter ut 

sitt kök är utsli
tna delar 

Utslitna delar

Tycker det är roligt att förnya

Omordernt

Opraktiskt

Har tröttnat på det

Annat

Passar inte min stil

Varför byter du ut ditt kök?

22%

18%

14%

13%

9%

8%



Ytor av laminat och folie är de mest hållbara och 
samtidigt de mest prisvärda. Bänkskivor i komposit är 
nästan oförstörbara men också ganska dyra, så ur ett
prisperspektiv är laminat i stället ett bra alternativ. De 
nyaste laminaten är designade för att se ut som en 
bänkskiva i sten.

Hållbara renoveringstips
-- från Johanna Strömberg, Lead Marketing Manager Norden, Kvik

Kviks nya kök Avolia är tillverkat av en stor andel 
återvunnet material, de hållbara ytorna är tillverkade 
av återvunna PET-flaskor och kärnan är av återvunnet 
trä. Hållbarhet ingår i priset när du köper Kviks 
högkvalitativa fronter av återvunnet material och 
certifierat trä. Du kan enkelt förlänga Avolias livslängd 
ytterligare genom att byta handtag för att uppdatera 
designen på köket.

Undvik målade ytor på luckor och skåp när du ska 
renovera eller köpa ett nytt kök. Det slits mycket fortare 
än exempelvis ytor av högkvalitativ folie. Alla våra skåp 
och luckor i folie är gjorda av återvunna PET-flaskor. 
Ett slitstarkt material som är mycket hållbart samt 
antibakteriellt och i färger som inte bleknar med tiden.

Nästan alla delar i ett kök kan relativt lätt bytas ut mot 
nya för att på så sätt underhålla köket så att det får en 
längre livslängd. Dock tenderar skåp och luckor i 
målade ytor att blekna med tiden. Att byta en eller 
två fronter i ett kök kommer att skapa en märkbar 
färgskillnad jämfört med de gamla fronterna, vilket 
rent estetiskt kanske inte är så snyggt. 

Ett tips för att undvika att större delar av köket 
behöver bytas ut är att alltid välja ett sockelsystem med 
plastben. Kviks sockelben består av 99 procent åter-
vunnen plast och kan enkelt bytas ut och fästas på med 
clips. Sockeln utsätts ofta för väta och det kan orsaka 
skador på sockeln och ett byte av en fast sockel kräver 
demontering av hela köket, vilket man vill undvika. 

Vad är dina bästa tips för att tänka hållbart vid 
en köksrenovering?

Vad är slitstarka och hållbara material i ett kök? 

Vilka delar i ett kök går lätt att byta ut och hur 
undviker man onödiga renoveringar?



Köksdesign för livet
Ett modernt kök ska inte bara ha en snygg, tidlös och prisvärd design, det ska också 
hålla i många år. För att köket ska vara hållbart över tid är det viktigt att design och 
planering sätts i det främsta rummet vid en renovering. Inte bara för att vardagslivet 
i köket ska vara så funktionellt som möjligt, utan också för att underlätta såväl städ-
ning och underhåll som socialt umgänge och matlagning. 

I vår undersökning frågade vi därför svenskarna vad de upplever är det viktigaste 
vid en köksrenovering och allra högst på listan hamnade bra förvaringslösningar, 
priset på köket och kökets design. Dessutom svarar 4 av 10 svenskar att den största 
utmaningen i deras nuvarande kök är för lite förvaring och för lite arbetsyta.

Nästan var femte svensk tycker att 

design är det viktigaste när de ska 

renovera köket Nära en tredjedel av svenskarna anger att bra förvaringslösningar är 
a och o när det kommer till köksrenovering och nästan lika många 
tycker att priset är avgörande. 17 procent upplever designen som 
det viktigaste.

Vilken är den största utmaningen med ditt kök?

Vad är viktigast när du ska renovera ditt kök? 
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1 Diskzonen
2 Beredningszonen 
3 Matlagningszonen 

4 Matförvaringszonen
5 Förvaringszonen 

En köksrenovering behöver inte innebära en uppdaterad 
kopia av det befintliga köket. Låt en köksspecialist guida 
dig genom planeringsprocessen och låt dem få presentera 
nya tankar och idéer för att säkerställa att även den sociala 
aspekten integreras. 

HAR DU KOLL PÅ KÖKETS FEM VIKTIGA ARBETSZONER? 
Att tänka igenom planeringen av köket är minst lika viktigt när man har massor av 
kvadratmeter till sitt förfogande, som när man har ett mindre kök. Ett bra sätt att 
börja planeringen av sin köksrenovering är utgå från kökets fem arbetszoner.  

Kanske har du hört talas om kökets ”arbetstriangel” – spis, kylskåp, diskbänk. Den 
fungerade förr i tiden som en bra utgångspunkt för planeringen av de flesta kök. I 
dag är ugn och häll ofta åtskilda och vi har fler köksapparater än tidigare. Så för att 
planera ett kök utgår man nu i stället från de sammanhängande arbetszoner som 
definieras av placeringen av kökets olika delar. Hur zonerna är placerad i förhållande 
till varandra har inte bara stor betydelse för hur effektivt det går att röra sig och 
arbeta i köket, det påverkar också den sociala aspekten och hur vi kan planera 
för att umgås i hemmet hjärta. 

Tips!

EN MOTSÄGELSEFULL SAMTID I KÖKSSKÅPEN?
I dag är det populärt att ha färre eller inte några överskåp alls i köket. Många 
väljer bort överskåpen för att skapa mer plats för socialt umgänge, öppna 
upp och göra rummet luftigare eller för att få ett stilrenare uttryck på köket. 
Dock försvinner då i stället en stor och viktig del av förvaringsutrymmet. 

Samtidigt blir det allt vanligare med fler och skrymmande köksapparater 
och maskiner som exempelvis bakmaskin, sous vide och airfryer i de svenska 
hemmen. Så vad är då lösningen om man vill ha ett modernt kök med mycket 
rymd utan att behöva tumma på förvaringsutrymmen och arbetsytor? 

Hos Kvik säljer vi utrymme. Inte luft. Vi tycker inte att en sockel är särskilt 
användbar. Kviks skåp utnyttjar därför utrymmet både på höjden och på 
djupet. XL-skåpen som är Kviks standardskåp ger 15 procent mer plats 
genom att utnyttja bredden på skåpet. I Kviks XXL-skåp ges hela 40 procent 
mer utrymme tack vare extra centimeter i både höjd och djup på skåpet. 

Med XXL-skåp får du dessutom 20 procent större bänkskiva, det vill säga mer 
plats för arbetsyta, utrustning eller köksmaskiner. En perfekt lösning för den 
som vill ha ett luftigare och modernare kök samtidigt som det är funktionellt 
och gott om förvaring. Djupa och rymliga lådor ger dessutom en bra översikt 
över köksprylarna.

1 2

3

4

5

XXL

XL

Branchstandard



Minimalism och hållbar 
dansk design

Minimalismen gör på nytt intåg i de svenska hemmen och begreppet ”less is more” 
har kanske aldrig känts så självklart och relevant som nu. Minimalism syns såväl i 
dagens arkitektur, konst, inredning som i den digitala världen där det 
minimalistiska uttrycket används mer och mer. 

Dansk design och minimalism har enkelhet och rena linjer som gemensamma 
nämnare. Men jämfört med det ultraminimalistiska uttrycket utgår alltid dansk 
design från att fylla en praktisk funktion där minimalismen tar sig uttryck genom 
att skapa rymd och enkelhet. Vissa minimalistiska designprodukter är så enkla att 
de nästan försvinner, medan dansk design är enkel på ett annat sätt, eftersom det 
är fokuserat på vardagen och på att njuta av de små sakerna, som 
hantverksdetaljer och naturliga material.Le
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BORDO clay 
-- ett kök i tiden
Bordo clay är en förlängning av 
designserien Bordo, ett hållbart kök 
som personifierar det minimalistiska 
uttryck som kännetecknar dansk design.

HÅLLBARHET GENOM 
CIRKULÄRA MATERIAL 
Bordo tillverkas av minst 50 procent 
återvunnet material. När köket nått 
slutet av sin livscykel kan 99 procent* 
återvinnas igen.

*99 procent av Bordo med en bänkskiva av massivt 
trä eller laminat kan återvinnas igen.



Vad kostar ett 
hållbart kök?
Det är inte bara tiden vi spenderar i köket som har ökat, även köksrenoveringar 
har fått ett rejält uppsving under pandemin och vi renoverar som aldrig förr. 

Oavsett om drömmen är att installera ett nytt kök eller att renovera och förnya 
ett gammalt kök, är kostnaden något som spelar stor roll i valet av leverantör, 
köksmodell, inredning och material.

Kvik gör det enkelt att välja hållbart utan att det ska kosta skjortan, 
oavsett vilket av Kviks kök du väljer. Ett exempel är Bordo som är 99 
procent återvinningsbart.

Kviks köksundersökning visar att det vanligaste bland svenskarna när 
det kommer till renovering av kök är att byta ut vitvaror, inredning som 
exempelvis bord och stolar eller att tapetsera/måla om i köket. Man är 
beredd att spendera i genomsnitt 67 000 kronor vid köp av ett nytt kök. 
44 procent av svenskarna kan tänka sig att spendera 60 000 kronor eller 
mer vid köp av ett nytt kök.

Köksundersökningen visar även att kökets livslängd och slitstarka 
material är viktigast när man väljer kök och så få som 1 av 10 anger 
att det är viktigast med återvunna och återvinningsbara material 
eller lågt co2-avtryck när man köper ett kök. 

Att köket har en lång livslängd

Att köket är tillverkat av 
slitstarka material

Att köket är tillverkat av 
hållbara material

Att köket är tillverkat av 
återvinningsbara material

Att köket har ett lågt co2-avtryck

Att köket är tillverkat av
 återvunna material

Annat

48%

22%

11%

4%

3%

2%

9%



Oftast köper genomsnittssvensken inte mer än ett kök under sitt 
liv. Så utgångsläget och vilken kunskap konsumenten har kring 
vad ett kök kostar beror alldeles på vem du frågar. Men det 
många kanske inte känner till är att ett hållbart och miljövänligt 
kök inte behöver bli dyrare. Genom att använda återvunna och 
slitstarka material i produktionen samt att erbjuda ett utvalt 
sortiment och leveranser i platta paket kan Kviks priser på kök 
hållas nere. Men priset på ett nytt kök kan såklart variera väldigt 
mycket beroende på val av vitvaror, bänkskivor, storlek på köket 
och i viss mån design. 

Det är viktigt att skaffa sig förståelse för vilka delar som kommer 
ha störst påverkan på det slutgiltiga priset, så att du kan anpassa 
dina val till din budget och bygga ditt drömkök. De flesta av oss 
kommer att behöva kompromissa under vägens gång, och då är 
det viktigt att veta vilka val som har störst påverkan på det 
slutgiltiga priset. Ett bra tips är att ta hjälp av en professionell 
kökskonsulent som kan planera och rita upp köket samt vara 
med under resans gång fram till att drömköket är på plats.

GRÖNA KÖK BEHÖVER INTE KOSTA SKJORTAN

”Hållbara kök ska inte kosta mer. Vi utvecklar kök av 
återvunna och slitstarka material utan att det blir 
dyrare för kunderna. Vi anser inte att budgeten ska vara 
det som avgör om du kan välja ett hållbart kök. Vi håller 
priserna nere tack vare ett utvalt sortiment, en effektiv 
produktion och leveranser i platta paket.”
-- Johanna Strömberg, Lead Marketing Manager Norden, Kvik



HÅLLBARA TIPS FÖR ATT FRÄSCHA UPP KÖKET OCH 
SAMTIDIGT HÅLLA NERE KOSTNADERNA 
Tyvärr är det i dag många som river ut nästintill nya och välfungerade 
kök för att installera ett nytt. Det är inte bara ett resursslöseri utan kan 
även bli väldigt dyrt. Ett gammalt kök kan få nytt liv utan att det 
behöver kosta en förmögenhet. En mindre och lättare renovering 
kan vara en lösning om ditt kök fortfarande är i gott skick, eller om du 
bara vill ha en uppdatering så att ditt kök återigen blir inspirerande, 
inbjudande och snyggt. 

Byt ut delar av köket
Som bostadsägare kan du någon gång komma att behöva 
renovera ditt kök eller byta ut delar av köket när det nått slutet av 
sin livscykel. Undersökningen visar att en av tio svenskar renoverar 
eller köper nytt kök oftare än vart femte år. Det är dock betydligt 
vanligare att byta ut delar av köket och de vanligaste åtgärderna är 
att byta ut vitvaror, inredningsdetaljer som bord och stolar samt att 
tapetsera eller måla om i köket. 

Fundera noga över planlösningen.
Att flytta vatten och avlopp innebär betydligt 
större kostnader än att på bästa sätt optimera 
befintlig lösning i rummet.

Tänk igenom vilka vitvaror 
du behöver. 
Valet av vitvaror kommer att 
ha en stor påverkan på det 
slutgiltiga priset.

Köksskåp och socklar
Köp endast det antal skåp du verkligen är i 
behov av och välj rymliga skåp - fundera över 
vad du har i dina köksskåp och hur mycket plats 
du behöver. Väljer du primärt skåp i stället för 
lådor kan du också hålla priset nere. Om både 
köksskåp och sockel är i bra skick kan du med 
fördel behålla dem och få känslan av ett nytt kök 
genom att renovera andra delar i köket, såsom 
att byta till en bänkskiva i laminat eller massivt 
trä som också är de mest hållbara alternativen. 
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Köksblandare
Köksblandare finns i många snygga modeller och 
material. Blir pricken över i:et till en ny bänkskiva 
och diskho. 

Är du händig och beredd att investera en del tid? 
Då kan du montera och installera köket själv. Men kom 
ihåg att ett kök är ett omfattande projekt, det är inte som 
att skruva ihop en byrå. En gyllene mellanväg som sparar 
pengar är att köpa färdigmonterade stommar men själv 
montera luckor och installera köket.

Tänk smart kring materialval! 

Bänkskivan ska både vara snygg och 
tålig, oavsett budget. Keramik och 
komposit är tåliga, men är varken håll-
bara eller prisvärda material. Välj gärna 
istället gärna en bänkskiva i laminat 
som både är prisvärd och hållbar.

Nya handtag 
Handtag är en liten detalj med stor 
effekt. Byt handtag eller knoppar på 
dina köksluckor och lådor, det kan 
göra stor skillnad. Ett snabbt och 
billigt sätt att ge gamla lådor och 
skåp nytt liv. 
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