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MarMor och 
ljusgrått 
i köket

Slit och släng är på väg ut. Långsiktigt miljötänk och material som 
håller över tid är det som gäller nu. Marmor och mässing är stort och 
på färgskalan har ljusgrått blivit det ”nya vita”. Nacka Paper har träffat 
inredningsarkitekten och Saltsjöbadsbon Karin Espinosa Morel, som 
inrett många kök i och runtom Nacka. text: eva-Lotta Sigurdh | Foto: guStav KaiSer

VILKA KÖKSTRENDER RÅDER JUST NU?

– Egentligen vänder jag mig emot ordet 
”trend” när det gäller kök, eftersom jag 
tycker att en köksrenovering ska bygga 
på långsiktiga val. Men just nu är det ju 
trendigt att tänka långsiktigt, av respekt 
för både miljön och plånboken. Att välja en 
tidlös stil och material av mer hållbart slag 
än tidigare ligger i linje med detta och har 
blivit populärt. 

VAD ÄR DET FÖR FÄRGER OCH MATERIAL 

SOM GÄLLER?

– Det är mycket marmor och mässing. 
Särskilt i beslagen, som till exempel 
knoppar. Färgmässigt har ljusgrått blivit 
det ”nya vita”. En annan stor trend, som 
kommer alltmer, är att köpa IKEA-kök, som 
man sedan dressar med lite mer exklusiva 
luckor. Det är ett smart budgetalternativ, 
som ger möjlighet för den som vill förnya 
sig lite oftare. 

VAD VILL DE FLESTA HA HJÄLP MED?

– Att få köket mer funktionellt. Upplevel-
sen är ofta att köket känns tunggrott och 
rörigt, utan att man förstår riktigt varför. 
Det kan då handla om arbetsytor som 
inte hänger ihop, eller att det bildas öar 
av prylar på vissa ställen. Köket har då
inte designats för att tillgodose det 
funktionella. 

HUR SER EN TYPISK ”KÖKSKUND” UT?

– Jag möter framförallt två kategorier; 
barnfamiljerna som behöver större kök och 
par där barnen flyttat hemifrån och man 
ser möjligheten att äntligen få sitt dröm-
kök. För barnfamiljerna, där köket blivit nå-
got av ett ”funktionsvardagsrum”, handlar 
det mycket om vad man kan göra utifrån 

befintlig planlösning, medan paren med 
utflugna barn mest vill göra ett rejält lyft.

VILKET ÄR DET VANLIGASTE MISSTAGET 

FOLK GÖR MED SINA KÖK?

– Många renoverar bort förvaring. Det 
görs väldigt mycket öppna planlösningar 
i dag, på bekostnad av förvaringsplatser. 
Det är lätt att glömma att till exempel 
posten ska ta vägen någonstans. Alla 
saker måste ha sitt hem. Att det blir 
stökigt beror oftast inte på att människor-
na som bor där är ovanligt stökiga, utan 
på att grejorna inte har någon naturlig 
plats att bo på.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT TÄNKA PÅ?

– I första hand funktionen, därefter stilen 
och först i tredje hand materialval och 
styling. Ställ frågor som: Vilka är vi som 
bor här? Hur använder vi köket? Finns det 
till exempel småbarn som leker i köket, 
eller större barn som gärna gör sina läxor 
där medan du lagar mat? Hur stor kyl 
behövs? Eftersom ett smart planerat kök 
kan hålla i 20-30 år rekommenderar jag att 
man stilmässigt renoverar köket i husets 
stil – vilket ju också de flesta vill. Det blir 
mer tidlöst då.

VAD KAN MAN GÖRA SJÄLV OCH VAD 

BÖR MAN TA HJÄLP MED?

– Egentligen kan du göra det mesta 
själv – förutom att ge dig på vatten och 
el. Detta av både säkerhets- och försäk-
ringsskäl. Men du bör vara intresserad, 
hantverkskunnig och ha gott om tid. Är du 
inte det kan du tjäna på att ta hjälp. Själv 
har jag renoverat mitt eget kök två gånger, 
men nu räcker det. Nu ska jag unna mig 
lyxen att åka till lantstället under tiden.

KARINS fem BÄSTA TIPS fÖR 

ReNOVeRING AV KÖK: 

1. Ha en bra planlösning innan du 
börjar, där du utgår ifrån hur många 

ni är och vilka behov ni har. Glöm inte 
viktiga förvaringsutrymmen! Alltför 
öppen planlösning är oftast största 

orsaken till stök.

2. Se över hur arbetstriangeln vatten-
spis-kyl ser ut. Den dikterar hela 

köket. Och placera gärna diskbänken 
vid fönstret, så att du får mycket ljus. 
Tänk på att det är här du förmodligen 

tillbringar mest tid i köket.

3. Ha en rejäl avställningsyta mellan 
spis och vatten. Den bör vara minst 
120 centimeter. Om du inte har råd 
med en stenbänk, köp en platta av 

sten att ha intill spisen.

4. Välj ett så bra och långlivat material 
som budgeten tillåter. Alltför billigt 

laminat, till exempel, håller väldigt kort 
tid och blir dyrt på sikt. 

5. Renovera i stil med resten av huset 
eller lägenheten. Det gör köket mer 
tidlöst och ökar därmed också det 
långsiktiga värdet mer. Vill du följa 
trender, gör det hellre med sådant 

som är lättare att byta ut – som 
möbler, lampor och tapetsering – 

och låt själva arbetsköket vara 
ganska neutralt.
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