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SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD

“OUR MATERIALS, CHOICES, PROJECTS 

AND RELATIONSHIPS ARE THE 

INGREDIENTS OF OUR LIVES — HOW WE 

DESIGN THIS RECIPE IS HOW WE CONSUME 

OUR EVERYDAY. AS TECHNOLOGY RAGES 

FORWARD, POLITICS COLLIDE ACROSS 

CULTURES, AND NATURAL DISASTERS 

BECOME COMMONPLACE, I CAN THINK 

OF NO BETTER MATERIAL (OR METAPHOR) 

THAN FOOD FOR REIMAGINING HOW WE 

NOURISH OURSELVES AND OUR PLANET.”1



Genom mitt designförslag har jag skapat en måltidssituation 
för en person. Jag vill med en serie instrument, arrangerade i 
en förbestämd ordning, bryta det traditionella, västerländska 
sättet att äta utan sällskap på restaurang. Äta solo. 

Instrumenten dirigerar melodin, men jag vill även uppmuntra 
gästen till att komponera sin egen upplevelse, göra sången 
till sin — genom alternativ och vägval längs måltidens gång. 
Stanna upp, fundera, smaka, känna, reflektera, värdera, agera 
och komponera. Stimulera både hjärna, hjärta och hand. 

För hur kan något som är så vardagligt, ett basalt behov, vara  
förknippat med sällskap för att ses som en värdefull stund? När 
sällskapet inte finns dricker många av oss yoghurt ur paketet 
eller äter upp halva hämtmaten innan vi ens hunnit kliva in 
innanför dörren. På restaurang blir vi placerade vid en bardisk 
med utsikt över kockarna eller låter en skärm eller ett gosedjur 
agera substitut för det som inte finns — det fysiska sällskapet. 
När sällskapet inte finns blir stunden, tidsrummet, för måltiden 
nästintill obefintlig. Och i de fall vi ger oss själva utrymme för 
måltidsstunden, söker vi själva eller vår omgivning febrilt efter 
närmaste sällskap. För att vi vill? För att vi borde? För att det är 
så det alltid har varit? För att en måltid är till för att delas? Men 
tiderna förändras och kanske är vi i vår uppkopplade vardag 
i större behov än någonsin av små stunder för oss själva, utan 
sällskap även utanför våra hem?

Att äta är en av de aktiviteter som fortfarande är väldigt 
analoga och något av det mest multisensoriska människor 
upplever. Jag vill genom ett stimulerande ätande, genom maten 
som material, värdera tiden med sig själv och ge den ensamma 
måltidsstunden ett högre värde. Solo — i sällskap av mat. 
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Jag ser måltiden som en melodi och objekten som instrument att 
spela med. Jamma med. Jag ser instrumenten som hjälpmedel, 
instruktioner att förhålla sig till i situationen. De kommer såklart 
skapa olika ramverk, spela olika tonarter, för olika gäster 
beroende på bakgrund, kultur, tradition och intresse. Och det är 
det som är meningen — varje individ gör sången till sin. 

Det individualistiska, västerländska samhället är en del av vår 
tid och något vi måste förhålla oss till. Jag vill i min roll som 
formgivare möta verkligheten. En verklighet med potential att 
förbättras, men nödvändigtvis inte någon att gå emot, radera 
eller sudda ut. För det som sopas under mattan eller göms under 
sängen brukar komma ikapp.  

Tillsammans, samvaro och sällskap är i många fall fint och 
fantastiskt — men ensam, envaro och ensamskap behöver 
för den sakens skull inte betyda motsatsen. Relationsappar 
uppmuntrar till tvåsamhet, ska befria oss från ensamheten, 
gruppresor erbjuder samvaro, räddar oss från envaro och 
långbord är dukade för sällskap, inte för ensamskap. Hur kan 
jag som formgivare spela på mina instrument för att framföra 
en alternativ måltidsmelodi för den utan sällskap — för den med 
ensamskap? 

Jag vill genom en uppsättning instrument visa potentialen i den 
ensamma måltiden utanför hemmet och bejaka ett närvarande 
ensamskap genom maten. Här och nu, i den tid vi lever i — men 
också för att möta en ljusare framtid.  
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”DEFINITION OF AN 
INSTRUMENT; 

— A DEVICE USED TO 
PRODUCE MUSIC

— A MEANS WHEREBY 
SOMETHING IS 

ACHIEVED, PERFORMED, 
OR FURTHERED

— ONE USED BY 
ANOTHER AS A 

MEANS OR AID”2
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Min första tanke är att det är sorgligt. Det känns sorgligt att den 
huvudsakliga spaningen för 2018 är solo. Kommunikationsbyrån 
Food & Friends har till och med döpt deras årliga rapport till 
”Alone together”. 3  Gemensamt ensamätande. Det känns tungt, 
lite skamfyllt och deppigt. Förra årets trender summerades med 
hälsa, hållbarhet och upplevelser.4 Det känns medvetet, mer 
hoppfullt och ödmjukt.  

Zoomar man ut från matbordet och blickar tillbaka på året som 
gått blåser de individualistiska vindarna hårt från väst. Donald 
Trump blev president i USA och Storbritannien trädde ut ur 
den Europeiska unionen. Det känns också tungt, lite skamfyllt 
och deppigt. Politik och beslut som kan tyckas separerade från 
hur vi intar våra mål mat, men måltiden är en plats som speglar 
både den tid och kultur vi lever i. Politik och beslut.

iGen (personer födda 1995-2012) representerar 
morgondagens politiska landskap, och en del av dem även 
dagens. Generationen har vuxit upp i den individualistiska, 
superuppkopplade kulturen där den egna personen i många 
fall satts framför gruppen. Jag först, vi sen — me, myself and I. 
Fraser som “do what’s right for you” och “believe in yourself and 
anything is possible” har studsat som ett eko genom mångas 
barndom. Nu lämnar fler och fler sina barnrum och gör sina 
röster hörda både genom sociala medier och i vallokaler.5 

Kanske är det inte så konstigt att individualismen börjar speglas 
tydligare i måltidstrender också — att årets spaning är just solo? 
Kanske är det på tiden att våra mat- och måltidsbeteenden går 
mot ett mer designat, förfinat och medvetet ensamskap?    

Jag är hoppfull. Jag tror att solo kan klinga gladare — att 
ensamätaren kan spela en både harmonisk, sympatisk och 
respektfull melodi. Både för sig själv och för maten. 
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“WHEN WAS THE LAST TIME YOU ENJOYED A 

MEAL LARGELY PAYING ATTENTION TO WHAT YOU 

WERE EATING, SAVORING EVERY NUANCE OF 

THE FOOD, CONTEMPLATING ITS ORIGINS AND 

COMPLEXITIES AND YOUR REASONS 

FOR CONSUMING IT? 

I’M GUESSING NOT RECENTLY, IF AT ALL. THE 

FAST PACE OF MODERN LIFE HAS ALL OF 

US MINDLESSLY HURRYING THROUGH OUR 

MEALTIMES WITH NO TIME TO ENJOY THE 

MOMENT, OUR FOOD, AND OUR LIVES.”6
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ENSAM

ENSAMSKAP 

ENVARO
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TILLSAMMANS

SÄLLSKAP 

SAMVARO
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“JAG KÖPTE POTATISBRÖD OCH RENKÖTT OCH 

SATTE MIG PÅ ETT SNÖBERG I KALIX, LÅNGT, 

LÅNGT IFRÅN LUND OCH VAR HELT ENSAM OM MIN 

UPPLEVELSE. JAG SKULLE INTE KUNNA FÖRKLARA 

VAD SOM VAR SÅ UNDERBART MED SNÖ OCH 

POTATISBRÖD I NORRA NORRLAND OCH JAG 

VILLE INTE DET HELLER.

 IBLAND ÄR ENSAMSKAP FINARE ÄN SÄLLSKAP.”7
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Av alla hushållstyper kommer soloboendet stå för den största 
globala ökningen fram till år 2030 — hela 32%. Ökningen 
kopplas ihop med högre utbildningsnivå, bättre möjligheter att 
klara sig på egen hand och att andelen äldre ökar.8 Allt som 
klingar positivitet och hopp har också en baksida. Eller i alla fall 
en annan sida — konsekvenser. I Japan speglas utvecklingen 
på mer extrema nivåer. Solobröllopet är det starkaste 
exemplet.9 

Solotrenden går hand i hand med det digitala, ständigt 
uppkopplade, beteendet. Vi följer varandras liv genom sociala 
medier, vet vad grannen utgav sig för att äta till dessert och 
swipar både höger, vänster och uppåt. För att välja partner 
eller för att konsumera. Välja, välja bort och köpa mer. Mer och 
snabbare för varje dag. När vi inte är i fysiskt sällskap, är vi det i 
den digitala världen. Alltid uppkopplade, aldrig ensamma.10

Kanske är behovet av att umgås öga mot öga mindre när 
kommunikations- och spridningsmöjligheterna är större? Kanske 
är behovet av just ensamskap och tid för sig själv, utan digitalt 
sällskap som substitut, viktigare än någonsin? Och kanske 
är rädslan för att vara ensam, eller uppfattas som det, större 
än någonsin? För att vi är ovana eller rädda att avvika från 
mängden, från hur alla andra verkar leva sina liv. Från det så 
kallade normala. 

En bidragande faktor till mitt intresse för både måltidsområdet 
och den digitala utvecklingen är säkerligen att jag själv tillhör 
den gruppen som går under namnet Millennials (personer födda 
1980-1994) — en grupp som haft både mobiltelefoner och 
datorer sen vi var ungdomar och som tagit för givet att det alltid 
finns både gul, grön och röd paprika i närmsta matbutik året 
runt. Det sprids mer bilder än någonsin på färgglada bruncher
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och långkok på sociala medier. Vår konsumtion av, och 
vårt intresse för, mat och dryck har ökat, och fortsätter 
öka, explosionsartat. Speciellt yngre tenderar att 
prioritera sina inköp mot mer stimulans, även vad gäller 
mat och dryck. Utöver krav såsom ekologisk, vegetariskt 
och fritt från både gluten och mjölkprodukter, förväntas 
måltiden bidra med upplevelser.11 Något mer. Något att 
minnas och berätta om. Något att visa upp och stoltsera 
med, ibland på gränsen till skryta med, i den digitala 
sfären. Den overkliga verkligheten. Eller kanske är det 
just overkligheten som är verkligheten? Den verkliga 
overkligheten.
  
På senare år har även behovet av att marknadsföra sig 
själv via sociala kanaler vuxit sig större, något som format 
iGen i stor utsträckning. Och precis som marknadsföring 
av diskmedel eller mobiltelefoner, handlar det om att 
framhäva den bästa sidan av sig själv. Sälja sig själv är 
kanske att formulera det hårt — men många unga bygger 
idag sina så kallade personliga varumärken genom digital 
bildspridning, med genomtänkta strategier kring hashtags 
och länkar.12 Och just, precis, exakt —  det är därför det 
nästan enbart sprids härliga bilder på måltider. Oftast i 
gott sällskap, med mat i överflöd, vin och tända ljus. Eller 
kanske under kulörta lyktor i trädgården — och alla liksom 
förstår att det doftar en blandning av kolgrill och syren. 
Inga selfies på när man dricker yoghurt direkt ut paketet 
eller äter hämtmat i hissen. Vi är människor och vill 
tillhöra en grupp, känna tillhörighet, samtidigt som vi vill 
marknadsföra oss själva, vår egen person. Vi vill leva det 
perfekta livet, eller i alla fall visa att vi lever det perfekta 
livet, till en grad som är på väg att knäcka många. 
Speciellt kvinnor.13 Och tillbaka till det individualistiska — 
är det vårt eget ansvar eller samhällets? 

Användandet av sociala medier 
är absolut störst hos de som hör till 
grupperna Millennials och iGen, de 
som är födda mellan 1980 och 2012. 
Och jag pratar självfallet inte om 
alla människor i hela världen. Att som 
tioåring önska sig en ny smartphone 
i julklapp och att växa upp med 
möjligheter att välja utbildning efter 
intresse, eller vad man vill äta till 
middag för den delen, kan i ett större 
perspektiv ses som lyx. Det är lyx. För 
även i vårt land, precis runt hörnet, 
finns det både barn och vuxna utan 
varken tak över huvudet eller mat för 
dagen. För vissa är mobiltelefoner 
ingen självklarhet och de 
sminkade, filtrerade och färgglada 
brunchbilderna ännu längre bort. 
Men mobiltelefoner och sociala 
medier används inte bara av yngre. 
De digitala spridningskanalerna 
har medfört att många äldre 
känner sig mindre ensamma och 
mer delaktiga i samhället. Få 
pensionärer använder sociala 
medier i marknadsföringssyfte, 
kommunikation med familj och 
vänner är den huvudsakliga 
anledningen.14 Inte lika mycket 
försköningar av vardagen, inte lika 
mycket filter, inte lika mycket overklig 
verklighet. 
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Och visst är jag inte ensam om att reagera på varken den 
digitala utvecklingen eller det ökade intresset för mat i min 
roll som formgivare. Ämnet “food design” har exploderat de 
senaste åren. Marije Vogelzang, en av de mest framträdande 
inom området, vill hellre formulera det som “eating design” 
— hur vi designar nya förhållningssätt och beteenden kring 
ätandet, med utgångspunkt i själva handlingen att äta. Maten i 
sig själv är naturen än så länge en mästare på att designa. 

“Slowness is a quality that is hard to come by in our modern 
urbanized world which is dominated by speed and fast 
consumption. We are extremely busy. We no longer follow 
processes. Our patience does not extend to ‘slow’ and ‘difficult’. 
Things must be easy and complete. Slowness is luxury. Take your 
time. Experience processes. Enjoy attention and care. Enjoy 
relaxation. Enjoy slowness.”16

Redan 2004 skapade Droog Design, i samarbete med 
Marije Vogelzang, måltidsupplevelsen Go Slow. Ett pop-up-
restaurangkoncept där äldre personer både tillredde och 
serverade mat och dryck för att sakta ner tempot, låta måltiden 
ta tid. De äldres fysiska, kroppsliga begränsningar användes 
som instrument för att förändra upplevelsen. Ett långsammare 
tempo för att skapa en mer medveten, närvarande och 
reflekterande upplevelse — både från personalens och 
gästens perspektiv. Genom långsamhet kan tid för både 
eftertänksamhet och känslighet skapas. Genom att något tar 
tid, skapas tid för något mer, något större. Tänk om det var det 
som var effektivitet — att ta oss tid, för att skapa ny tid, genom 
långsamhet.

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
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Ja, jag har testat. Och ja, folk tittar. Om än lite försiktigt — det 
är ju så vi är uppfostrade. Vi reagerar, höjer blicken för det 
avvikande, men försöker hålla tillbaka. Passa in, för att inte 
avvika. Det är så vi lärt oss, blivit formade. Och det är så vi 
formar vår omgivning. Vår gemensamma värld. 

“Yet there is a certain solitude like no other — that of the man 
preparing his meal in public on a wall, or on the hood of his car, or 
along a fence, alone. You see that all the time here. It is the saddest 
sight in the world. Sadder that destitution, sadder than the beggar 
is the man who eats alone in public.”17 

Och visst refererar Jean Baudrillard till hen på gatan — den 
utan hem, den som samhället glömt.  Men citatet är ändå starkt 
ur ett måltidsperspektiv — att be om pengar till mat, att vara i 
nöd, uppfattas som mer socialt accepterat än att erkänna sig 
ensam, att äta utan sällskap. För att äta utan sällskap tolkas in 
som ensamhet, inte ensamskap. Och att vara ofrivilligt ensam är 
kanske det sorgligaste av allt.     

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
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Det är märkligt. Vissa aktiviteter är socialt accepterade att 
göra utan sällskap. Ingen verkar ens reagera när jag tar 
en morgonpromenad själv. Inte kvällspromenad heller, för 
den delen. Att handla mat verkar också vara okej. Att gå 
på toaletten anses både intimt och privat och något vi gör 
i vår envaro, kanske helst inte ens pratar om. Fast att alla 
vet. Tråkiga måsten som att betala räkningar eller tvätta är 
inte heller någon upplevelse vi bjuder över ett gäng vänner 
på — ingen stund vi har kommit överens om är värd att dela 
med någon annan. Det som är tråkigt kan vi klara av själva, 
det som är roligt vill vi dela. Visa upp. Att åka på semester 
förknippas med nöje, njutning och sällskap — i många fall 
även familj. Om det inte är något extremt äventyr vill säga 
— att bestiga ett berg eller cykla över en kontinent är coolt 
att göra i ensamskap. Starkt och modigt och förmodligen 
fullkomligt livsfarligt. Att njuta av en måltid, att gå på 
restaurang förknippar de flesta också med sällskap. Men 
varför är det konstigt att hänga med sig själv över en god 
trerättersmeny? Varför ser hovmästaren förvånad ut när 
jag svarar ”En, tack.” på frågan ”Bord för hur många?”. Och 
fortsätter sedan; ”Då kanske baren blir bra, så har du sällskap 
av kockarna.”.   
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Måltid är en av de situationer som speglar vår tidsålder, 
värderingar, kultur och traditioner tydligast och starkt 
förknippad med sällskap. Ändå äter många flera av dagens 
mål utan sällskap, eller i alla fall utan fysiskt sällskap. I 
Kunstpoddens avsnitt Måltidet diskuteras bland annat ordet 
familj. Enligt konsthistoriker Ingvild Hammervoll betyder familj 
”de som äter tillsammans”.18

Att påstå att kärnfamiljen är ideal känns förlegat. Det är 
inget fel på mamma-pappa-och-två-barn-uppsättningen, 
men det finns alternativ som fungerar lika bra. Vissa barn har 
två mammor, andra är i sin singelhet en egen familj. Sin egen 
enpersonsklan. Om bilden av familj ändras och accepteras 
känns det fullt rimligt att även nya måltidssituationer 
presenteras. För att visa att den kan vara så mycket mer än vad 
den är — oavsett om man är i ensamskap eller sällskap. Lever i 
envaro eller samvaro. Känner sig ensam eller tillsammans. Eller 
har behov av en stund för sig själv. 

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
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Jag frågar tjugo personer om de vill dela med sig av ett starkt 
måltidsminne. Inte nödvändigtvis det bästa eller det sämsta, 
men ett minnesvärt. Något som de plockar fram och tänker på 
ibland. Jag förvånas. Alla vill, alla vill dela med sig. Alla vågar, 
alla vågar dela med sig. En del skriver långt, andra bara 
någon enstaka mening. Nästan ingen nämner vad de åt — 
maten. Minnet är förknippat med en större upplevelse, allt som 
är runt omkring.  

Alla skriver om sällskapet eller platsen, beskriver känslor och 
gemenskap. Och kanske vågar alla dela med sig för att det 
är ögonblick som redan är delade med flera andra? Stunder 
som vi förknippar med socialt umgänge och gemensamma 
minnen? Stunder som innehåller sociala koder och regler.  

Men det är en historia som avviker. Det plingar till i min telefon. 
Det är Caroline som sjungit in en sång, den sång som hon 
alltid sjunger när det är bara hon — hon och maten. Eller 
bara och bara, det kanske är precis tvärtom. Hon sjunger  
sången innan varje måltid när hon är själv för att komma i ro, 
landa och känna tacksamhet för det som så ofta bara tas 
som en självklarhet, flyger förbi och plötsligt är över. Det är 
få förunnat att ta mat för givet. Jag känner henne inte så bra 
och min spontana tanke är att hon verkar lite märklig. Men 
jag ändrar mig snabbt — det känns fint att sjunga en sång för 
sig själv. För maten och för jorden den kommer från. Den där 
känslan av märklighet övergår mer i avund. Och respekt. Att 
våga känna och bejaka stunden för sig själv. I sällskap av mat. 
För det är nästan pinsamt hur lågt vi värderar måltidsstunden 
i ensamskap. Ingen pratar ens om den som en stund, eller ett 
minne värt att nämna. 

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
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”BLESS THIS FOOD AND THE 
EARTH THAT GREW IT. 

THANK YOU MOTHER 
FOR SUSTAINING ME. 

MAY WE WALK THIS 
LOVE ROAD TOGETHER. 

MAY WE LIVE IN HARMONY.”19
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Vad hände med handen? Det är motiverat att anta att våra 
kognitiva funktioner påverkas av vårt förändrade handarbete. 
Det gäller självfallet inte alla — hantverkare och vårdpersonal 
är fortfarande yrkesgrupper som dagligen har sin handkraft 
som avgörande verktyg. Men många på kontor använder 
mestadels fingertopparna, petar på tangenter och låter 
ögonen lysas upp av en skärm.21

Aristoteles sa att “vi lär med handen, handen minns” och vi 
säger att vi “går från tanke till handling” 22 — kanske är det inte 
så konstigt att många av våra mest minnesvärda måltidsstunder 
är just dem där vi varit delaktiga i själva matlagningen? Någon 
minns svampplockningen, en annan hur viktigt det var att 
pannkakssmeten vispades len utan att den minsta mjölklump 
fanns kvar och den tredje hur en perfekt pizzadeg känns i 
handflatan. 

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
Vad hände m

ed handen? 

Vi lever i ögats tidsålder. Med kroppen nedsänkt i en stol, soffa 
eller säng låter vi våra ögon jobba. En vuxen svensk tittar i 
genomsnitt på sin telefon, surfplatta eller skärm tre timmar varje 
dag. Och många av oss betydligt mer, beroende på vad vi har 
för daglig sysselsättning. Drygt en tredjedel av alla barn födda 
2014 använder internet varje dag och majoriteten av Sveriges 
tvååringar har regelbundet blicken på deras föräldrars 
skärmar. Förutom en tumme som sveper i ojämna cirklar över en 
skärm, är resten av kroppen oftast i vila. Kroppen är genetiskt 
och historiskt byggd för att vara i rörelse. Konka på barn, odla, 
fiska och bygga — röra på sig för att överleva. Idag bygger vi 
övervikt och ryggproblem.20 Vi bokstavligen sitter och tittar på 
hur vår hälsa försämras, blir serverade processad, influgen 
mat med okänt innehåll och tillhörande mardrömsstatistik på 
silverfat. Vi tackar, tar emot, tuggar, blundar för sanningen och 
sväljer.
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Jag träffar Victor Ramn, en av grundarna till 
matlagningskonceptet Tirsdagsklubben, och vi pratar om 
restaurangbesök och Michelinkrogar. Restauranger i 
världsklass med spännande råvaror från både höger, vänster, 
öst och väst och rätter med explosionsartade smakupplevelser 
och experimentella kombinationer. 

Men vad är det egentligen de flesta minns från de storslagna 
avsmakningsmenyerna? Enligt Victorsäger många ”att det 
var fantastiskt”, sammanfattar måltidsupplevelsen kort. Och 
visst är det förståeligt att någon maträtt här och där kommer 
fel i ordningen, speciellt eftersom menyerna allt som oftast 
också ackompanjeras av vinpaket. Faktum är att de flesta har 
starkast minnen från där de själva fått vara med att tillreda 
rätten, där rätten kommit in i delar. Ofärdig. De flesta har 
starkast minnen från där både handen och hjärnan aktiverats, 
stimulerats. En del lämnar också restaurangerna med lite 
rakare rygg, med en känsla av att de kan laga stjärnkrogsmat 
— de har ju varit med och lagat maten vid bordet.    

Vi, jag och Victor, är tillsammans övertygade om att alla 
kan skapa och njuta av både goda och minnesvärda 
måltidsupplevelser — det handlar bara om vilken hjälp som 
behövs på traven. Och kanske hänger det inte på den där 
influgna exotiska musslan, kanske kan en lokalt odlad morot 
förädlas, explodera och bli en ny måltidsupplevelse att 
minnas? En sådan upplevelse som man plockar fram och 
tänker på ibland. Eller berättar för någon om.
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“THANKS TO THE IPHONE, WE HAVE HUNDREDS 

OF FRIENDS AT OUR FINGERTIPS NO MATTER 

WHERE WE ARE. IT’S FOR THIS REASON 

(AND THE WORLD’S INCREASING INTEREST 

IN GASTRONOMY) THAT #SOLODINING 

ALONE HAS 8,000 POSTS ON INSTAGRAM 

AND OPENTABLE, THE ONLINE RESTAURANT 

RESERVATION SYSTEM, SAW BOOKINGS FOR 

PARTIES OF ONE GROW BY 62% IN 2015. BUT 

UNLESS YOU’RE SLURPING RAMEN IN ONE 

OF ICHIRAN’S “FLAVOUR CONCENTRATION 

BOOTHS” DESIGNED SPECIFICALLY TO SEAL 

OFF INDIVIDUAL DINERS, CHANCES ARE THAT 

GOING TO A RESTAURANT ALONE CAN STILL 

INSPIRE NERVOUS FEELINGS.” 22
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En vän berättar att han då och då brukade gå till Ichiran precis 
när han hade flyttat till New York. När han drog från jobbet 
sent och inte ville dra hem till sina roomies. När han ville ha en 
stund för sig själv. Han säger att det är uppenbart att alla går 
dit för att vara själva. Jag tänker att det borde vara lätt att dra 
sig tillbaka, dra sig undan och vara anonym, i en så stor stad. 
Men det är klart —  de flesta delar bostad. Få har möjlighet till 
ensamhushållet, speciellt unga. Det krävs tydligen konstruerade 
platser för ensamskapet där också, trots det individualistiska 
samhället. 

Ichiran är en japansk ramenkedja där mat serveras i bås, 
framifrån, ur en lucka med bambupersienn. Ett ställe man 
kan gå till där det ska vara socialt accepterat att äta själv. 
Avskärmningen sägs vara ett hjälpmedel för att kunna fokusera 
på maten, smaken.24  Sanningen är att folk sitter gömda i trånga 
utrymmen, fyller i menykort, får en skål ramen och scrollar på 
sina skärmar. Inga what’s up eller andra, automatiska så kallade 
trevlighetsfraser utan mening. Ingen kroppskontakt.  

Jag funderar och någonting skaver — är båsen, luckan 
framifrån och telefonerna ett sätt att njuta av en måltid själv?  
Få en stund för sig själv och maten? Jag har inte varit där, men
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det verkar inte så. Jag vill tro att en ensam måltid kan vara
så mycket mer. Jag tror att ensam måltid är så mycket mer. 
Hjälp som inte avskärmar eller stänger ute, ignorerar. Istället 
instrument som uppmuntrar till att spela en mer medveten 
melodi. Instrument som bjuder in, istället för att stänga ut.

För om vi genom maten, genom att äta, kan skapa tid för oss 
själva, tid för självreflektion, kanske behovet av att aktivt 
söka efter konstruerade, ensamma stunder minskar? Och om 
ensamskapet ingår i receptet är chansen större att det även 
anses socialt accepterat utifrån. För vi är bra på att förhålla oss 
till regler.  Det är okej att sitta ensam i ett bås för en person, om 
det är menat så. Men i ett bås för fyra finns en risk att uppfattas 
som ensam, att känna sig ensam. Återigen — om vi ger den enkla 
stunden måltid tid och närvaro kan vi skapa ännu mer tid att ge 
tillbaka till oss själva. Och tänk vad fantastiskt om några stunder 
då och då, som annars bara skulle flugit förbi eller fastnat i en 
bambupersienn, kan ge den där extra upplevelsen. Något att 
minnas för sig själv, något att spara, något att berätta om. Och 
kanske kan behovet av rekreationsresor till konstruerade ta-
det-lugnt-platser minska om vi kan få hjälp att ta tillvara på de 
tillfällen som finns så nära till hands? Kanske räcker det med att 
ta sig till kvarterskrogen runt hörnet?   
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I Japan finns det mumincaféer. Det låter fint och Tove-Jansson-
mysigt, men det visar sig vara något helt annat. Konceptet 
Mumincafé innebär att en sologäst får en muminfigur som 
sällskap. Eller rättare sagt — ett gosedjur som är lika stort som 
ett lågstadiebarn som substitut för sällskap.25

Det är svårt att veta om man ska skratta eller gråta, men min 
spontana reaktion är att det är fruktansvärt. Är det alltså så 
hemsk och skämmigt att käka en dagens med en tom stol framför 
sig? Är inte det uppförstorade sällskapssubstitutet lite som ett 
hån, ett skämt? Som att någon stirrar, pekar och säger lite för 
högt ”Kolla där sitter hon och äter alldeles ensam”. 

Jag skrattar. Vilket dåligt skämt. Som en mardröm. 
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Jag sitter i en skidlift tillsammans med ett gäng goda vänner. 
Min telefon ringer. Det är mamma. Hon säger att mormor 
vaknat ur sin koma. Hon vill ha mat, hon säger att hon är 
hungrig. Klart som fan att hon är. 

Sjukhuspersonalen ger henne tre skedar soppa. Hon lever två 
veckor till. Tänkt vad tre skedar soppa kan göra. 

Jag är hemma. Det är en solig marsmorgon. Min telefon ringer. 
Det är mamma. Hon säger att mormor somnat in. Fast jag har 
vetat det så länge, varit förberedd, känns det konstigt. 

Jag bakar mandelkubb och smular tills det inte finns något kvar 
att äta. Det smakar bittert ändå, men det är fina minnen.  

Tänkt vad tre skedar soppa kan göra. Tänk vilket tecken på liv 
hunger är. Tänk att vi tar mat för givet. 
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Jag sitter i ett kök i en annan del av världen tillsammans med 
ett gäng goda vänner. Vi skrattar, dricker Prosecco och äter 
saltrostade mandlar. Min telefon ringer. Det är mamma. Hon 
säger att det nog är nära nu.

Fast jag har vetat det så länge, varit förberedd, känns det 
konstigt. Det känns konstigt att vara så långt borta. Jag känner 
att jag vill säga några sista ord. Jag drar mig tillbaka och skriver 
ett mail till morfar, ber honom läsa det högt för mormor. 

Jag skriver och gråter och läser det jag skrivit. Det är länge 
sen hon var den den mormorn jag en gång kände, det mesta är 
gamla minnen. Jag läser igen. Alla minnen är mat. Jag skriver 
om sega råttor, stuvade makaroner, nyplockade blåbär och 
harsyran i slänten. Om att jag hatade mandelkubb och hur jag 
smulade tills det inte fanns något kvar att äta. Kanske var maten 
hennes sätt att visa kärlek, att ta hand om oss. 

Det är fina minnen. 
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Anna Puigjaner, medgrundare av den Barcelonabaserade 
arkitektbyrån MAIO, förutspår en framtid där bostäder 
anpassas allt mer efter invånarnas behov. Bostäder som i vissa 
fall inte kommer ha kök — köket kommer nödvändigtvis inte 
vara en självklar del i morgondagens bostad. Alla har olika 
liv, olika behov och bostäderna borde anpassas därefter. I 
sitt forskningsprojekt  Kitchenless Cities har hon bland annat 
studerat bostadssituationen i New York under sent 1800-tal.26  

“There was a time in New York when the house was understood 
as an open system. It was designed, not as a single entity, but as 
a set of connected fragments that could change depending on 
the need. The space was flexible and adaptable on demand, 
and expanded also by means of collective domestic services 
and spaces. The kitchen was optional as the rest of the rooms 
and sometimes it was left apart, kitchenless.This typology blurred 
the traditional limits between the public and the private sphere, 
between the domestic and the urban, and thanks to its flexibility 
and share-ability was able to shrink radically housekeeping costs, 
waste and labour. Still nowadays the idea of home is ultimately 
a cultural construction whose malleable limits go beyond its 
physicality. A home, and its kitchen, is therefore a diffuse entity.”27

De undersökta bostäderna hade varken eget kök eller kokvrå, 
men det fanns alltid ett gemensamt kök med en kock. Under 
1900-talet blev upplägget politiserat. Ryssarna införde liknande 
system, socialt boende, och det blev därmed laddat med 
politiska åsikter — det gemensamma köket kopplades ihop med 
kommunism. Det gemensamma var inget delat, öppet kök. Det 
gemensamma köket fungerade mer som en matsal, husets egen 
restaurang, med en anställd kock.28 
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Svenskar äter ute som aldrig förr, speciellt i storstäderna. 
Omvärldsanalytikern Ingela Stenson formulerar det som 
vårt nya sätt att leva. I Stockholm har restaurangernas totala 
omsättning fördubblats de senaste tio åren och antalet krogar 
har ökat med över 600 stycken. Utbudet av restauranger har 
ökat med 680 procent de senaste 40 åren. Kravet på snabbmat 
och råvaror har blivit högre. Den största ökningen finns bland 
de så kallade mellanklasskrogarna. Sedan år 2010 har summan 
vi spenderar på restaurangbesök ökat, medan den vi spenderar 
på livsmedel i mataffärer minskat. En del av förklaringen är 
bättre ekonomi.29 

Men de gynnsamma ekonomiska förutsättningarna är inte hela 
sanningen. Ett successivt förändrat sätt att leva hos en större 
grupp människor är också en betydande faktor. Det är numera 
socialt accepterat att inte kunna laga mat själv. Eller att inte 
vilja eller hinna. Det går att äta frukost, lunch och middag på 
krogen, när det passar en själv. Levnadssättet kopplas ihop 
med hög status. Och iGen är den första generationen som föds 
in, växer upp och formas i ett samhälle där restaurangbesök 
nödvändigtvis inte är förknippat med att klä upp sig.30 Det 
kan lika gärna vara vardag som fest, tisdagsmellis som 
födelsedagsmiddag.

För mig gör lite ont att inse — men alla kanske inte är i behov 
att ett eget kök i sin bostad? Kanske går vi mot en vardag där 
fler och fler mål intas i gemensamma utrymmen? Då känns det 
viktigare än någonsin att restauranger erbjuder harmoniska 
måltidssituationer även för den utan sällskap. Måltider där 
både hjärna och hand får möjlighet att stimuleras. 

Jag vill både möta och förhålla mig till det samhället vi lever i, 
här och nu, och placera mitt projekt i en restaurangmiljö. Den 
miljö som för vissa kanske är morgondagens kök och matbord.  
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De sitter på golvet, äter med händerna och matar varandra. 
Det är mina instruktioner, spelreglerna, som de accepterar 
utan vidare motfrågor. Det är kladdigt och mat överallt, men 
de är vana. Carla kladdar alltid med maten. Fast de bott 
tillsammans i snart åtta år är det en ny upplevelse. De känner 
varandra väl, verkar inte ha någonting att skämmas för eller 
dölja. De gapar och stoppar fingrarna i varandras munnar 
och skrattar. Lisa säger att Henrik är dålig på att mata, att det 
inte är konstigt att Carla blir förbannad ibland. Hon säger att 
hon tänker på hur maktlös den som inte kan äta själv är, vilken 
makt den som matar har. 

De äter upp allt, men minns knappt vad det smakade. Vad 
de precis ätit. Det är som att allt fokus riktats mot att ge eller 
ta emot mat, att mata eller att bli matad. De nya reglerna rör 
om och rör till så att smaken går förlorad. Smaken som är en 
så stor del av att njuta av en måltid, just i måltidsstunden. Det 
känns lite som ett misslyckande. 

Kanske är det för att det är jag som berättar spelreglerna? 
Kanske hade upplevelsen blivit något annat om dukningen, 
scenografin, hade snitslat banan? Om tingen på bordet varit 
utformade och arrangerade så att ett visst beteende och 
förhållningssätt uppmuntrades mer naturligt? 

Det är ju det som är det fantastiska med formgivning, att den 
har möjlighet att fungera som språk. Utan tal. Ord som blir 
till meningar som blir till invecklade instruktioner är ibland 
överflöd. Begränsar. Jag vill öppna upp för fler än de som 
förstår mina ord, låta instrumenten sätta tonen. 
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Ett lågt runt bord är dukat — träringar i olika storlekar, små 
speglar, provrör, grillpinnar och knappnålar. Duken fungerar 
som en gemensam tallrik. Maten är utspridd, uthälld, spilld. 
Det finns inget uppenbart mitt och ditt — allt är allas.

De sitter på golvet. Benen verkat vara ett problem, får inte 
plats. Det är lite obekvämt. Det ser inte ut som en vanlig 
frukost. De säger att det är fint och luktar gott. Jag säger att 
de får äta vad de vill, men att de inte får stoppa något sin 
egen mun. 

Den annorlunda scenografin uppmuntrar till nya beteenden. 
Nya sätt att äta, nya rörelser. De testar sig fram, tittar på 
varandra, härmar varandra. Ingen säger egentligen så 
mycket. De byter blickar och nickar och skrattar. 

Fabian snurrar runt sitt pekfinger i yoghurt och stoppar i Eriks 
mun. Erik gapar, blundar och suger. Johan skriver att sociala 
normer inte spelar någon roll. Att det är skönt. Att de skapar 
nya beteenden tillsammans — allt liksom bara händer, för de 
har varandra att förhålla sig till. Och mina instruktioner har 
tillåtit att hoppa över några kapitel i etikettsboken. 
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agerar. Men vad gör den som inte har de där de andra? Hur 
gör den som inte har sällskapet, har ensamskapet? Hur bryter 
den sina egna mönster och invanda, kulturellt förknippade 
beteenden? Hur kan maten och instrumenten bli sällskapet, 
skapa närvaro? Hur kan maten och instrumenten stimulera,  
tillfredsställa och bli de andra att förhålla sig till?

Det finns vetenskapligt beskrivet hur djur lär sig av varandra, 
härmar varandra, vid fara — så kallad social inlärning. Vikten 
av social inlärning hos människor i samband med fara är 
mindre utforskad. Forskning, gjord vid Karolinska Institutet 
(2015), visar dock att människor som letar efter en belöning är 
mer benägna att bryta ett mönster. I sådana fall spelar den 
sociala inlärningen mindre roll. Om det däremot handlar om 
att undvika en fara eller ett hot har sällskapet, den sociala 
inlärningen, större påverkan på vårt beteende.31 Vi härmar vår 
omgivning, de andra, den grupp vi tillhör eller vill tillhöra.
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Emilia kommer och tänka på gursha, en etiopisk tradition 
där man tar att-dela-en-måltid ett steg vidare. Det är en fin 
handling, nästan som en kärleksförklaring. Man ger mat, 
bokstavligen matar, den man gillar eller vill hylla — med en så 
stor tugga som möjligt. Kärlek i form av mat — ju större tugga 
desto bättre. I Etiopien är det dessutom kutym att äta med 
händerna, så man matar någon annan med sina händer. 

Närhet för vissa, intimitet för andra. Naturligt för vissa, 
främmande för andra. Härligt för vissa, påträngande för andra. 
Lekfullt för vissa, fruktansvärt för andra. Städat för vissa, 
kladdigt för andra. Tänkt att något som bryter alla regler och 
normer för vissa, är så bekant för andra. Mat och måltid är kultur 
och gemenskap — inkluderande för de som är familjära med 
reglerna, exkluderande för resten. Fint och fult på samma gång. 

Och det handlar mest om sällskapet, vilka andra som är där. Hur 
de beter sig. Vad de tänker och tycker, hur de handlar och
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Över till matbordet, bordsskick och sociala koder igen. Att 
bryta mot sociala vett- och etiketssregler är lättare att göra 
i sin envaro. Det är få, som är införstådda med de sociala 
koderna, som skulle slicka upp den sista såsen på tallriken på 
en restaurang eller vid en bröllopsmiddag. Men ensam hemma 
framför TV:n är det kanske inte lika långt bort. Det är samma 
sås, men olika regler i de olika sammanhangen. Eller reglerna 
är i grund och botten de samma, men hemma finns det ingen 
som vet. Ingen som ser, ingen som dömer. Det finns inget hot, 
ingen risk mot att bli utesluten från gruppen. Uppfattas som 
annorlunda. 

Men i grupp, som en del av en grupp, måste varje gränstöjning, 
varje etikettsbrott, göras med försiktighet. Känslighet. För 
känslan av att inte vara en del av ett socialt sammanhang, att 
inte passa in, är läskig. 
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”HE TOLD ME ABOUT AN OLD AMHARIC 
SAYING ”GURSHA ENA FEKER SIYASCHENIK 

NAW”. THIS MEANS THAT A GURSHA, LIKE 
LOVE, FEKER, COMES WITH A BIT OF PAIN, 

STRESS AND DISCOMFORT. 

JUST AS YOU NEED TO STRETCH YOUR MOUTH 
TO ACCEPT A GOOD GURSHA  —  FALLING 

IN LOVE WILL FORCE YOU TO CHANGE 
YOUR USUAL WAYS OR STEP OUT OF YOUR 

COMFORT ZONE.” 32
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Jag har försökt ta bort alla objekt, som att jag låtsas att maten 
flyger. Fast det gör den såklart inte. Men jag har trätt den på 
genomskinlig tråd, med lite vilja kan man låtsas att den svävar. 
Som i rymden, eller i den där framtiden där allt kommer vara 
möjligt. Men jag befinner mig mellan två vita linnegardiner 
i en korridor på Konstfack och året är 2017. Det ser varken 
utomjordiskt eller futuristiskt ut. Men det är långt från strukna, 
vita linnedukar och tända ljus.

Jag har trätt en italiensk middag på tråd, frågat om Oskar 
och Julia vill ses. De säger ja och kommer till Konstfack. Jag 
släpper in dem i mitt måltidsexperiment, med instruktionerna 
att de får göra vad de vill.

Julia fotar. Oskar wow:ar, är förvånad. De tittar på varandra 
och ställer sig på varsin sida, som att de satt mittemot varandra 
vid ett bord. Fast de står upp, en fiskelina skiljer deras två 
matterritorier åt.

De äter och småpratar, frågar om peston är hemmagjord och 
säger hoppsan när mat faller till golvet. Någonstans mitt i 
middagen är de fullt upptagna med sitt, fokuserade på sin bit 
mat, sin tråd. Oskar står med ryggen mot Julia. Ingen bryr sig. 
Ingen säger något.

Jag funderar på vad jag sett och hört, tittar på fotografier och 
lyssnar på inspelningar. Det är som att bord, tallrik, kniv och 
gaffel hjälper oss att fokusera på det sociala, är hjälpmedel 
för att ätandet ska kunna gå lättare, så att vi kan göra något 
annat samtidigt. Socialisera och umgås. Det är så vi lärt oss att 
en trevlig måltid ska vara.
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Men maten i sig har en viktig roll också. Även om hjälpmedlena 
inte finns där aktiverar maten rummet och uppmuntrar till 
interaktion. Doft, syn och smak stimuleras.

En familjär situation, fast på ett nytt sätt. Ett familjärt material, 
fast på ett nytt sätt. En ny scenografi som rör till det invanda 
sättet att förhålla sig till varandra och maten — även om de 
någonstans mitt i simulerar ett klirr, en skål, och byter blickar.

Kanske för att de söker den där tryggheten som finns i det som 
vi är vana vid — så vi lärt oss att en trevlig måltid ska vara.
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Det serveras en hemlagad trerättersmiddag. Karin tar initiativ 
och börjar bryta bröd. Markus säger att apelsinsmöret är 
gott, att det smakar lemon curd. Det är svårt att hålla sig för 
skratt. De pratar om saker man brukar prata om vid middagar 
när man inte känner varandra — var man bor, var man är 
uppvuxen eller har pluggat och vad man jobbar med. Ingen 
tar för mycket plats, alla är inställsamma, nickar och ler och 
säger ord som trevligt och intressant. Det är svårt att tolka om 
det är sanning eller inte, vissa saker hör till allmän uppfostran. 
Sociala koder och bordsskick. Det är ingen kritik mot någon, 
alla spelar samma spel, alla kan spelreglerna. Alla är från 
samma värld.

Lagom till att en stor skål med gräddig musselpasta ställs 
i mitten av bordet införs en regel — alla får äta av allt och 
tills det tar slut, använda de bestick som det är dukat med, 
men ingen får stoppa mat i sin egen mun. ”Ska vi mata 
varandra?” frågar Petter. Jag svarar inte, tänker att de får lösa 
situationen. Oscar frågar om han ska lägga mat på sin eller 
Markus tallrik när han ska mata Markus och Petter säger att 
det är viktigt att de håller reda på vilken gaffel som är hans. 
Han berättar att han varit på Sri Lanka i tre veckor och tagit 
med sig någon exotisk förkylning hem. Fanny säger att hon inte 
vill bli sjuk och resten av sällskapet instämmer — Petters gaffel 
är Petters gaffel.

Plötsligt är alla sociala normer och etikettssregler som 
bortblåsta. Det är full fokus på matandet. Alla gapar så stort 
de kan och försöker samarbeta så att alla fem alltid har mat. 
Det är svårt, men alla är koncentrerade och försöker. Petters 
gaffel är på vift efter mindre än två minuter, men det är det 
ingen som tänker på. Ingen pratar om något annat än det som 
händer just i stunden. Allt på bordet är kollektivt och efter en 
stund används bara en sked — serveringsskeden. Den går från 
mun till mun.
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Alla skrattar. Fasader och barriärer är raserade, 
genomskådade. Men det finns ett maktspel. Den som matar 
har makten, bestämmer. Bestämmer hur stor tuggan ska vara, 
vad den ska innehålla. De konventionella besticken sätter 
visserligen storleksgränser, men hur tuggan i detalj ser ut är 
upp till någon annan. Pastasnurrandet går fort, sker av bara 
farten, någon vidare eftertänksamhet eller försiktighet är inte 
uppenbar. Alla är bekanta med besticken och maten. Den som 
blir matad är passiv, blundar och gapar i väntan på maten. Det 
är tydligt, i många fall sitter personen till och med på händerna. 

Huvudrätten tar tid. Alla är i varandras händer, i någon annans 
händer. Ingen kan småäta.

Det serveras semlor till efterrätt. Karin säger att hon älskar 
semlor. Markus säger att alla måste berätta hur de vill bli 
matade. Alla har sina traditioner kring semmelätandet. Mina 
kompisar verkar ha lärt känna varandra på ett märkligt sätt, 
över lite bröd och smör och en varmrätt. Nu är det efterrätt och 
de sitter i varandras knä, matar varandra bakifrån och stoppar 
fingrarna i varandras munnar. Det är kladdigt och roligt och 
märkligt nog verkar ingen tycka att det är konstigt — de förhåller  
sig bara till de nya reglerna. Alla är med, de jobbar som en 
grupp, ett team. 

Efterrätten tar tid. Alla är i varandras händer, i någon annans 
händer, till och med i någon annans famn. Ingen kan småäta. 
Alla är mätta. 
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Alla har fått varsin servett att skissa, skriva och kludda på. 
Spontana tankar och känslor som dyker upp under middagens 
gång. 

 Markus skriver att han känner sig nära alla. Karin skriver att 
hon känner sig lurad på en god middag — det är någon annan 
som bestämt hur och vad hon ska äta, på vilket sätt. Oscar 
skriver att han kände sig lugn, att varje tugga fick ta tid och att 
han för första gången på länge åt sig lagom mätt. Fanny har 
skrivit stort på servetten; sensuellt, sexuellt, varmt och hjärtligt. 
Petter skriver att det känns mer som ett socialt experiment än 
en måltid. 

Alla är ense om att det är roligt och kladdigt och en ny 
upplevelse. Alla säger att det var gott, men när vi pratar om 
maten minns de knappt vad de ätit. Maten försvann bland 
de nya spelreglerna och sättet att förhålla sig till varandra. 
Men maten måste vara där, den besitter en magisk egenskap. 
Maten aktiverar bordet, objekten och situationen. Maten som 
material är något alldeles speciellt, det finns inte så många 
material som kommer oss så nära. Till och med blir en del av 
oss. 

Markus ringer ett par dagar senare. Han säger att det var den 
roligaste middagen han varit på, på flera år. Tänk vad ett par 
korrigeringar i etikettboken kan göra skillnad.  
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Giulia Soldati är en stor inspirationskälla inom området. Hon 
har genom både upplevelsefokuserade matinstallationer och 
bordsobjekt utforskat människors förhållningssätt till både sig 
själva, varandra och maten. 

I sin installation Bacchantes förändrades den traditionella 
dukningen, för att uppmuntra ny, oväntad interaktion 
mellan människan och maten. Tre rätter presenterades i tre 
olika installationer, som kan jämföras med dukningar eller 
scenografier, i vilka invanda beteenden både utmanades och 
utforskades.33 Hur utforskas maten när den inte presenteras 
på tallrik? Hur utmanar dukningen det goda bordsskicket? Hur 
reagerar människor på det som inte är som vanligt?
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Med inspiration från Giulia Soldatis projekt Contatto Manual, 
i vilket handens gester i ätandet utforskas 34, har mina 
middagsgäster fått illustrerade instruktioner på hur de ska 
servera mat på varandras händer. Lara säger att hon inte 
gillar rödlök. Och Leah vill inte bli kladdig. Jag svarar att man 
får äta vad man vill, det finns inga måsten. Fredrik och Pär 
förstår att det är ett experiment, dukningen är långt från den 
de är vana vid. Alla rätter är dissekerade, uppdelade i sina 
olika ingredienser. Alla ser alla delar, känner alla delar, alla 
steg. Steg för steg. 

Uppslukade av det lekfulla bryts alla regler, av alla fyra 
deltagare. De fångar det impulsiva, det lustfyllda. De skapar 
sina egna uppläggningar, serverar varandra, struntar i 
illustrationerna. Barnen frågar vad olika ingredienser är, 
alla fyra smakar och upptäcker. Ingen måste äta något. 
Konsekvensen av den lekfulla friheten är att alla äter allt. Det 
skvätts sherrysås och byggs berg av cream cheese och lemon 
curd. Någon blir förvånad av en smakkombination och spottar 
ut, rakt på bordet som också fungerar som kollektiv tallrik. Alla 
andra skrattar och fortsätter.   

Lara frågar om hon får komma på middag igen, imorgon. 
Undra om hon tror att jag alltid äter så här, att det är så här 
det fungerar hemma hos mig? Det är fint med barn, de är så 
öppna för det nya. Så anpassningsbara. Så oskadade av hur 
någonting måste vara. Precis innan de ska gå kommer Leah 
på att hon glömt sin mobiltelefon i fönstret. Den står lutad mot 
en kruka. Hon har filmat allt — hon ska visa för sina kompisar 
i skolan. Det är fascinerande med barn, de är så öppna för 
det nya. Samtidigt så uppdaterade. Så medvetna om hur de 
framställer sig själva. 
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”LETS  BEGIN WITH A BOLD 
STATEMENT: THE BEST 
RECIPES DON’T MAKE 
THE MOST DELICIOUS 

EXPERIENCES”35
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Att njuta av en god måltid påverkas av så mycket mer än bara 
matens fysiska och molekylära egenskaper. Inom vetenskapen 
kallas området för gastrophysics och förklaras som en 
blandning av experimentell psykologi och kognitiv vetenskap. 36 

Inom gastrofysiken ses smak som en uppfattning i hjärnan, inte 
en känsla i munnen, som påverkas av den information som våra 
sinnen gemensamt signalerar. Syn, känsel, lukt, ljud och såklart 
smak spelar alla en stor roll i hur vi uppfattar en matupplevelse. 
Att äta är en av de mest multisensoriska upplevelser en 
människa utsätts för och något vi gör flera gånger per dag. 37  

När kockar designar måltider, för matlagning kan också ses 
som en designprocess, är störst fokus oftast på vad som 
händer i munnen — textur, arom, smakkombinationer och 
temperatur. Det är klart att de nämnda aspekterna spelar en 
stor roll, men allt det där andra runt omkring glöms lätt bort. 
Eller kommer in sist i sista sekund. Hafsas ihop. Förväntningar, 
atmosfär, nyfikenhet och sociala konventioner formar 
måltidsupplevelsen i stor utsträckning. Tänk tillbaka på de 
delade måltidshistorierna som diskuterade tidigare — nästan 
ingen fokuserar på maten. 
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Licking plate, Hand bowl och Goûte spoon är resultatet 
av Andreas Fabian och Charles Michels tvärdisciplinära 
samarbete, med ambitionen att skapa nya bordsobjekt som 
motverkar den distans mellan oss och maten, som dagens 
konventionella dukning medför.38 Att vi blivit så vana vid 
uppsättningen tallrik-bestick-glas att användandet av dem 
går av bara farten. Automatiskt, utan vidare försiktighet eller 
eftertanke. 

Med duons specialdesignade objekt presenteras ett alternativt 
förhållningssätt till tingen på det dukade bordet, med en 
uppmaning att närma sig maten. Varken utanför eller innanför 
ramen för vad som anses vara gott bordsskick — på gränsen. 
Att äta med händerna eller slicka tallriken är beteenden som 
uppmuntras i de alternativa objekten, men på ett sätt som ska 
göra det fula fint och accepterat. 

Genom att ta bort de objekt som är laddade med bordsskick 
och etikett, är målet att bryta våra invanda mönster —  
uppmuntra till det förbjudna. Genom att införa nya objekt som 
en del av den multisensoriska upplevelsen ätande kan vara, är 
målet att minska avståndet mellan den som äter och maten — 
bejaka det härliga i att komma nära, det intima och sensuella i 
måltiden, och att tillåtas känna.39 Känna in och känna efter för 
att kunna njuta.
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“IF GUESTS UNDERSTAND THAT THESE PIECES WERE 
CREATED SPECIFICALLY FOR THE EVENING AND 

FOR THEIR USE, THEY FEEL REALLY APPRECIATED. 
THIS SAME FEELING CAN BE ACHIEVED IF YOU 

WERE TO PAY THE SAME ATTENTION THAT GOES 
INTO PREPARING A DISH INTO CREATING THE 

CUTLERY AND DISHWARE THAT YOU USE TO SERVE 
AND EAT FOOD. THE CUTLERY AND THE UTENSILS 

WE USE EVERY DAY CAN INSPIRE PEOPLE TO BE 
MORE CONSCIOUS ABOUT WHAT WE EAT. OUR 

DAILY HABITS FEED US AND WE SOULD PAY MORE 
ATTENTION. WITH THE RIGHT TOOLS, ROUTINE 

IS MUCH MORE PRECIOUS.”40
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Martin Kullik och Jouw Wijnsma är med sitt projekt  Experimental 
Gastronomy ett ytterligare exempel på nutida formgivare som 
utforskat beteenden kring måltidssituationen, samt hur stunden 
kan förändras genom bordsobjekt. Hur stor betydelse tingen 
på bordet har för måltiden och relationen till mat som skapas i 
stunden. 

I  Experimental Gastronomy samarbetade duon med flera 
konstnärer och hantverkare som fick i uppdrag att formge och 
tillverka experimentella ätverktyg — allt tillverkat av naturliga, 
återvunna och upphittade material, eller delar av gamla 
produkter. Liksom handen är närvarande i matlagning och 
ätande ville de även att handen, hantverket, skulle vara en del 
av objekten på bordet.41 

Projektet resulterade i arrangerade femrättersmiddagar, 
där även maten som serverades följde hållbarhets- och 
hantverksspåret — odlad mat från lokala producenter. De 
experimentella, annorlunda objekten gjorde gästerna nyfikna 
och fick dem att känna sig speciella. Uppskattade och viktiga. 
Objekten utforskades, både från en estetiskt och funktionell 
aspekt, och hela proceduren att äta blev långsammare. Att 
upptäcka, både de specialdesignade objekten och maten, 
blev en del av ätandet.42  Instrumenten gav maten och stunden 
tid. 
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Jag har genom mitt designförslag Solo — i sällskap av mat 
skapat en situation som visar potentialen i den ensamma 
måltiden. Jag vill med en serie instrument, arrangerade i en 
förbestämd ordning, bryta det traditionella, västerländska 
sättet att äta utan sällskap på restaurang. Äta solo. 

Jag har skapat många instrument att spela måltidens melodi 
med. För att ge gästen möjlighet att få en överblick över 
situationen, få chans att förutspå eller styra eventuella 
tonartshöjningar och crescendon, pratar instumenten ett 
enkelt formspråk. Symmetriska och återkommande former 
och linjer skapar en rytm. Jämfört med bordsobjekt i vår 
kulturs konventionella dukning är instrumenten små. Den 
nedskalade storleken är anpassad för att utforska en bit mat 
i taget, tillreda bit för bit. Tugga för tugga. Sakta ner tempot. 
Uppmuntra till försiktighet och känslighet. Skapa tid till att 
känna. 

Bordet är långt och högt. Både gästen och maten ska 
långsamt vandra genom måltiden, skapa upplevelsen längs 
vägen, och vid vägskäl och oklarheter stanna upp — fundera, 
studera, dofta, smaka, känna, reflektera, värdera, agera och 
komponera. Stimulera både hjärna, hjärta och hand. 

Jag har samarbetat med kockar i utformningen av menyer. 
Att jobba med lokala, närproducerade råvaror känns som en 
självklarhet i sammanhanget. Att presentera och lyfta det som 
finns nära, förädla det lokala och därigenom även ge maten 
ett högre värde. Låta gästen vara med och skapa det högre 
värdet. 
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Precis som i Andreas Fabian och Charles Michels projekt kring 
objekt som ska uppmuntra oss till att närma oss maten på ett 
elegant sätt, vill jag också erbjuda gästen att hålla sig inom 
ramarna för vad som anses vara ett accepterat bordsskick. 
Gästen har möjlighet att använda tång- och tandpetsliknande 
instrument för att förflytta matbitar och penslar för kladdiga 
ingredienser. Till de torra ingredienserna kommer handen 
närmare. Och för den som vill använda handen hela vägen är 
det såklart okej. Det finns dessutom en servett att använda, 
för den som vill. Jag ser även den ensamma servetten som 
som en symbol för att platsen är menad för en person. Det är 
dukat för en gäst. Pipetter och små glasskålar för tankarna till 
laboratorier och den experimentella världen. Och mängden 
instrument, att det finns flera av varje objekt, berättar att 
proceduren kan upprepas — man har mer än en gång på sig 
att testa sig fram. Göra om och förändra, vandra fram och 
tillbaka. Jamma.  

Materialvalen är framförallt gjorda från ett estetiskt och 
hållbart perspektiv — med utgångspunkt i den västerländska 
kulturen och Sverige som geografisk plats. Det fragila, 
handblåsta glaset signalerar känslighet och transparens. 
Keramik och silver är familjära material i situationen, men 
presenterade på ett nytt sätt, i ny skala.   

Färgskalan är mild, går ljust rosa toner. Bordsskivan är 
tillverkad av en återvunnen köksbänk i marmor, Perlato Rosato, 
som skurits till i rätt mått och polerats upp. Stenskivan, de små 
silverfaten och glaskuporna gör det möjligt att laborera med 
värme eller kyla i tillredningsprocessen vid bordet. Underredet 
är tillverkat i svensk bok, ett varmt, mjukt och lite bortglömt 
träslag när det kommer till finsnickrade möbler. 
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Även om jag utgått från den kultur jag själv känner mig trygg 
i, är min intension inte att exkludera någon. Kanske är det 
lite lättare för någon med annan bakgrund att närma sig en 
otraditionell situation, där ingen riktigt känner sig hemma, 
jämfört med den dukning där det finns bestämda spelregler 
som många är bekanta med?

Jag ser även potential att göra projektet större, utgå från olika    
kulturer och geografiska platser — både i materialval och de 
ätliga råvarorna. 

I Kina skulle den svenska boken kunna bytas ut mot bambu, i 
Indien de keramiska faten mot tunn rostfri plåt och i Etiopien är 
de små glasskålarna kanske överflödiga — där är handen ett 
mer naturligt alternativ. 

Kanske är vissa i mer akut behov än andra, men jag tror att 
ett mer stimulerande ätande, genom maten som material, kan 
gynna många. Hjälpa oss att värdera tiden med oss själva och 
ge den ensamma måltidsstunden ett högre värde. 

Solo — i sällskap av mat. 
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Precis som i projektet Experimental Gastronomy har min 
ambition varit att föra in handarbete och lokala eller 
återvunna material i mitt slutresultat. Jobba så nära och 
hållbart som möjligt. Handens närvaro krävs både i köket och 
vid bordet — och så även vid utformningen av instrumenten 
som dirigerar måltidens melodi. 

Jag har samarbetat med skickliga hantverkare som jag jobbat 
i kontinuerlig dialog med — utan dem hade mina ambitioner 
inte varit realiserbara. Ibland är det svårt att veta hur man ska 
tacka tillräckligt.  

Tack Simon och Rasmus — utan er, inget handblåst glas. 
Tack Yasar — utan dig, inget handsmitt silver. 
Tack Paul — utan dig, inga handsvarvade mortlar. 
Tack Emil — utan dig, ingen återvunnen marmor.  
Tack Hannu — utan dig, inget underrede i svensk bok.
Tack Victor och Ola — utan er, ingen lokalproducerad och 
specialkomponerad meny. 

Tack till alla som varit med i måltidsexperiment, diskussioner 
och delat med sig av måltidsminnen och tack till alla nära och 
kära som stöttat och peppat — utan er, inget projekt. 

Och tack till Jonas, Loove, Jenny och Pernilla som varit 
fantastiska handledare som peppat och stöttat genom hela 
projektet. 

SOLO —  IN THE COMPANY OF FOOD
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s. 9 https://gatherjournal.com/recipes/crunch-mix/ [2018-04-
16].

s. 11 https://gatherjournal.com/recipes/bitter-beginning-
cocktail/ [2018-04-20].

s. 15 Egen bild. 

s. 17 https://gatherjournal.com/recipes/bitter-chocolate-tart-
caramel/ [2018-04-18].

s. 19-20 https://gatherjournal.com/recipes/smoked-trout-
spread/ [2018-04-20].

s. 21 https://gatherjournal.com/recipes/abstract-oysters/ 
[2018-04-20].

s. 23-24 https://gatherjournal.com/recipes/mozzarella-in-
carrozza/ [2018-04-20].
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s. 25 https://gatherjournal.com/recipes/galactic-egg-salad/ 
[2018-04-19].

s. 27 https://gatherjournal.com/recipes/candy-stripe-beet-
salad/ [2018-04-16].

s. 29-30 https://gatherjournal.com/recipes/pecan-thins/ [2018-
04-16].

s. 33-34 https://gatherjournal.com/recipes/lacquered-lemon-
cake/ [2018-04-18].

s. 35 https://gatherjournal.com/recipes/turmeric-cauliflower-
dip-with-color-blocked-crudite/ [2018-04-19].

s. 37 https://gatherjournal.com/recipes/champagne-onion-
dip/ [2018-04-19].

s. 39-40 https://gatherjournal.com/recipes/winter-ramen-with-
seaweed-tamago/ [2018-04-19].

s. 41 https://www.pinterest.dk/pin/197314027408585900/ 
[2018-04-19].

s. 43-44 https://gatherjournal.com/recipes/gazpacho-water/ 
[2018-04-19].

s. 45 https://gatherjournal.com/recipes/dhokla-bites/ [2018-
04-20].

s. 47 https://gatherjournal.com/recipes/pani-puri/ [2018-04-
20].
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s. 49 Egen bild. 

s. 51  Egen bild. 

s. 53-54 Egen bild. 

s. 55-56 https://gatherjournal.com/recipes/buckwheat-
orange-florentines/ [2018-04-20].

s. 57-58 https://cassieeopia.wordpress.com/2013/02/01/404/
dsc01902/ [2018-04-20].

s. 59 https://gatherjournal.com/recipes/white-anchovy-
soldiers/ [2018-04-20].

s. 63 Egen bild.

s. 65-66 Egen bild. 

s. 67 Egen bild.

s. 69 Egen bild.

s. 71-72 Egen bild.

s. 73 Egen bild. 

s. 75-76 Egen bild.

s. 77 Egen bild. 

s. 79-80 Egen bild. 

s. 81 http://www.giuliasoldati.com/Bacchantes [2018-04-20].
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s. 82-83 http://www.giuliasoldati.com/Bacchantes [2018-04-
20].

s. 85 Egen bild. 

s. 87-88 http://www.giuliasoldati.com/Contatto-Manual [2018-
04-20].

s. 89-90 Egen bild.

s. 91-92 Egen bild. 

s. 93-94 Egen bild. 

s. 97 https://thisismold.com/object/tableware/crossmodalism-
cutlery-designing-manners#.WtoeFC-HKgQ [2018-04-20].

s. 99 https://thisismold.com/object/tableware/crossmodalism-
cutlery-designing-manners#.WtoeFC-HKgQ [2018-04-20].

s. 101-102 https://thisismold.com/object/tableware/
crossmodalism-cutlery-designing-manners#.WtoeFC-HKgQ 
[2018-04-20].

s. 105 https://www.finedininglovers.com/photo/art-design/
experimental-gastronomy-events/corey-lee-dish-david-kinch-
dish/ [2018-04-20].

s. 107 https://gatherjournal.com/recipes/tostone-mojo-
avocado-watermelon-radish/ [2018-04-20]

s. 109 https://gatherjournal.com/recipes/lady-grey-eclairs/  
[2018-04-20].
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s. 111 https://gatherjournal.com/recipes/glassy-carrot-herb-
salad/ [2018-04-20].

s. 113 Egen bild. 

s. 126 https://gatherjournal.com/recipes/moment-zen-
cocktail/ [2018-04-20].
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Verksskylt samt text på vykort att ta med från utställningen;

”Solo is an eating scene for a single person. The aim is to break 
today’s traditional way of eating alone at a restaurant through 
a series of instruments, arranged in a specific order, combined 
with a set menu. The eating experience is a melody, conducted 
by the instruments. By presenting different alternatives and 
choices along the way, there is also space for the guest to jam. 
To compose their own experience and make their own kind of 
music.

To slow down, think, look, taste, feel, reflect, evaluate, act and 
compose. To activate and stimulate the hands, the heart and 
the brain , to really appreciate the situation and to give time 
for oneself through the act of eating. Solo — in the company of 
food.”

Samtliga fotografier på följande sidor är tagna av Petter 
Brandt. 
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