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I mitt projekt har jag hängivit mig åt leken. 

Använt dess kraft och engagemang för att bryta gränser, 

normer och hitta nya lekfulla arbetsmetoder.  

Jag frågar mig själv, hur påverkar leken mig som designer och 

vilka produkter ger den upphov till?

Genom lekfullhet, mat och musik vill jag skapa upplevelser 

som stimulerar våra sinnen och smaklökar. 
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Hur skulle vårt samhälle se ut om lek hade en högre status? 

Under ett skolarbete i industridesign på Konstfack som mina klasskamrater David Molander, 

Emilia Pudeck och Johan Lantz gjorde fick jag upp ögonen för hur viktig leken är för människan. 

Deras projekt handlade om hur stress kommer att påverka de astronauter som ska resa och 

bosätta sig på Mars.1 De kommer att säga adjö till vår planet utan möjlighet att återvända, de 

kommer även att färdas till en ny planet vi aldrig varit på. Det måste innebära enorma psykiska 

påfrestningar för att ge sig iväg på ett sådant äventyr, under sådana förhållanden är det vitalt att 

känna till hur de andra astronauterna i gruppen mår. I mina klasskamraters arbete berättade de 

om en rapport där psykologi professorn Edith K. Ackerman och prisbelönte arkitekten Marianthi 

Liapi undersökt hur lek kan hjälpa astronauter att anpassa sig till de extrema förhållanden som 

rymdfärder innebär.2 Lek visar sig vara en stark kraft för att hålla astronauterna friskare i denna 

extrema och onaturliga miljö. 3 

Jag fastnade länge vid den tanken, jag ville förstå. Vad är lek och hur påverkar den oss 

människor? Hur leker vuxna människor? Vad skulle hända om vi lekte ännu mer och hur skulle 

vår värld se ut då?

Många inflytelserika tänkare har genom åren funderat på hur lek påverkar människan och vad 

den egentligen är. Den grekiska filosofen Platon argumenterande att barn lär sig bäst i lekfulla 

aktiviteter som lockar fram deras entusiasm, det “vänder själen” mot det goda och sanna.4 

Platon skrev även att lek var den bästa metoden för vuxna att lära sig nya saker. Ett påstående 

som kan ses som kontroversiellt i dagen samhälle. För Platon var även det intellektuella samtalet 

en sorts lek och det är kanske därifrån ordspråket leka med tanken kommer ifrån.5

1. https://www.spacex.com/mars,  Läst den 180620. Denna hemsida är en introduktion till hur en resa till 
Mars kan gå till. Det är entreprenören och ingenjören Elon Musk’s företag.  
2. Edith Ackermann, Marianthi Liapi. Microgravity Playscapes, Play in Long-Term Space Missions. Ameri-
can Journal of Play, vol 8, nr 2. (2016) 
3. Ibid, se s.164 - 175 
4. Benjamin K. Hunnicutt. Leisure and play in Plato’s teaching and philosophy of learning. (1990)
5. Ibid, se abstract
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Bild på astronauter i ökenmiljö.
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Att utforska vilka alternativa sanningar och verkligheter som skulle kunna bli “vår planets 

nya berättelse” är en fascinerande tanke som verkligen inspirerar. Inom design sker det 

väldigt intressanta arbeten om som utgår ifrån dessa ideér, flera av dessa tas upp i boken 

Speculative Everything. 6

Anthony Dunne och Fiona Raby som har författat boken skriver om olika alternativa sätt 

att undersöka och förklara alternativa verkligheter.7 Jag har valt att titta lite närmare 

på två av dem för mitt arbete, “counterfactuals” och “what-ifs”. Counterfactuals är ett 

tankeexperiment där man skriver om historien och tittar på hur det skulle påverka oss. 

Designern James Chamber’s projekt Attenborough Design Group (2010) utforskade 

tanken om David Attenborough hade blivit industridesigner istället för naturfilmare?8 

Resultatet är fantastiskt och visar hur industriella artefakter får liv och personlighet. 

What-ifs bygger på ett liknande koncept men är kopplade till framtiden och behandlar 

enkla idéer utan narrativ.9 Till exempel, hur skulle vår värld se ut om lek var en religion med 

högsta status? 

Att sia om framtiden är även en hisnande tanke som kan få en att känna sig väldigt 

förvirrad. Vart ska jag börja och i vilket sammanhang ska jag fortsätta? För mig känns 

det naturligt att utgå från mat och musik som format så mycket av mitt liv med glädje. 

Mitt intresse för mat har fått mig att resa runt i Europa och arbeta på olika restauranger 

och barer, jag tog även steget och öppnade en egen restaurang i Barcelona 2005, 

Raffaello med två italienska vänner. Även musiken har fått mig att resa i Europa, både 

som deltagare och som artist i musikevenemang. För mig kan musik och mat föra oss 

samman, särskilt om det upplevs i en lekfull miljö. Att uppleva nya smaker och texturer 

tillsammans med rytmer och vackra ljudlandskap är för mig en upplyftande känsla som 

avnjuts bäst i sociala sammanhang. 

6. Anthony Dunne, Fiona Raby. Speculative Everything. (2013)
7.  Ibid, s 69-88 (2013)
8.  Ibid, se kap. 5 (s 82-83)
9.  Ibid, se kap. 5 (s 86)
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 Dreams are powerful. They are repositories of our desire. 

 They animate the entertainment industry and drive consumption. 

 They can blind people to reality and provide cover for political horror. 

 But they can also inspire us to imagine that things could be radically 

 different then they are today, and then believe we can progress   

 toward that imaginary world.10

10.  Stephen Duncombe, Dream: Re-imaging progressive politics in an age of fantasy, s. 182



Så jag frågar mig själv; Hur skulle vår värld se ut om lek hade en högre status än den har 

idag? Hur skulle våra värderingar skilja sig från idag och vilka objekt skulle finnas i denna 

värld och hur ser de ut? Hur uttrycker den sig i köket när den blandas med mat och musik? 

Får vi äntligen leka med maten?

I den här essän vill jag utforska hur lek och lekfullhet kan inspirera, lära och hjälpa oss 

i livet. Hur relaterar mat, musik och lek till varandra? Lekfulla aktiviteter öppnar upp för 

nyfikenhet och engagemang, viktiga komponenter som spelar en stor roll när vi lär oss 

nya saker. Med en lekfull attityd kommer du att kunna uppfinna och omdefiniera dig själv 

många gånger i livet. 

Genom lekfullhet, mat och musik vill jag skapa en upplevelse som stimulerar flera 

sinnen och ökar intresset för att laga mat tillsammans. I Stockholm lagar vi allt mindre 

mat i hushållet och fler måltider intas “på stan”, vi har ökat våra restaurangbesök med 

37% mellan 2006-2016.11 Det leder många gånger till att vi äter ohälsosamt och tappar 

kunskap om hur vi använder råvaror. Det innebär också att matsvinnet ökar, att fler äter 

halvfabrikat och inte lär sig hur mat lagas från grunden. 12

Genom att designa verktyg som inspirerar vuxna Stockholmare att laga mat med sina barn 

och vänner vill jag få flera att laga mat från grunden. Jag hoppas de får större respekt för 

riktiga råvaror och att de sociala mötena runt bordet leder till inspirerande samtal. Genom 

att ta inspiration av de vardagliga aktiviteterna/processer vi utför i köket och hitta nya/

annorlunda sätt att tillreda maten vill jag att dessa verktyg ska vara lättillgängliga och 

inspirerande. 

11. Carina Holmber, Sofia Ulver. 2017. Konsumtionsrapporten 2017. Göteborgs universitet.
12. Christina Jonsson. 2018. www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoar-
bete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/ 

SYFTE

Jonathan Posse i ett “matlagningsjam”
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För att skapa objekt som ska aktivera människor i dessa vardagliga processer, så 

har jag valt att använda mig av några nyckelord som ska guida mig och mina val i 

designprocessen. 

 Lekfull - form som bjuder in till nyfikenhet

 Utforskande - initial nyfikenhet ska övergå till utforskande

 Stimulerande - upplevelsen ska stimulera flera sinnen

 Funktionell - respektera syfte och funktion

 Gemenskap - öppna upp och uppmana till sociala möten

 Förändra - skapa avbrott för att bryta sociala strukturer 

Dessa begrepp är viktiga i mitt projekt, begreppen är som en karta för mina idéer och 

kommer förhoppningvis leda processen vidare. 

Det är vitalt att fördjupa mig i hur lek och lekfullhet fungerar för att bättre kunna gestalta 

dessa “processer”. Jag kommer även att behöva förstå kökets funktion och hur det har 

förändrats genom i och med den öppna planlösningen. Köket har fått en högre status och 

idag är det en social yta där vi möts och umgås. En annan viktig del i projektet är att träffa 

och laga mat tillsammans med vuxna för att inspireras och förstå vilka utmaningar de 

upplever. Vi börjar med att försöka förstå vad lek är.  

RESEARCH

Lekfull

Funktionell

Gemenskap

Förändra

Stimulerande

Utforskande
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VAD ÄR LEK?
I boken Play Matters av Miguel Sicart försöker han förklara vad lek är och vår relation 

till den.13 Han slår hål på myten om våra vanligaste förutfattade meningar som att lek 

endast är spel, barnsliga aktiviteter och motsatsen till arbete. Istället beskriver han lek 

som ett sätt att uppleva världen, ett sätt att förstå och omvärlden och de man möter i 

den. Lek är ett förhållningssätt att vara människa.

För att få en djupare kunskap om lek och vad som händer inom oss har jag läst 

boken Homo Ludens, den lekande människan av J. Huizinga.14 Det är även en 

inspirationskälla till Miguel Sicart’s modernare tolkning av leken. I Homo Ludens 

berättar Huizinga om hur psykologer och fysiologer försöker beskriva och förklara 

hur lekens väsen inverkar på djur, barn och vuxna. De talar om hur leken fyller en 

nödvändig och nyttig funktion, men de när de försöker bestämma dess biologiska 

funktion går åsikterna isär. 

Vad är det egentligen som händer med oss när vi är mitt uppe i leken? Enligt Huizingas 

är intensiteten i leken något vi inte kan förklara med några biologiska analyser. Varför 

skrattar vi tills vi får ont i magen? Hur kommer det sig att vi kan springa runt i timtals 

och jaga en fotboll? Han argumenterar vidare att det är någonting i lekens sätt att 

entusiasmera och engagera som är dess verkliga kraft, lekens innersta. 

Det intressanta med leken är att den alltid funnits här, den är universell och de flesta 

intelligenta levande djur utforskar den. Leken är äldre än kultur, för begreppet kultur 

förutsätter ett mänskligt samhälle och djuren har inte väntat på människan för att lära 

sig leka. 15

För att förstå hur vi kan föra in leken i köket och introducera den för mat och musik så 

vill jag förklara hur köket och mat erövrat sin nya status. 

13.  Miguel Sicart, Play Matters, s. 1-18 (2014)
14.  Johan Huizinga, Homo Ludens, s. 10-11 (1950)
15.  Ibid, s. 9 (1950)

“ V i  l e k e r  f ö r  a t t 
v i  ä r  m ä n n i s k o r  o c h 

v i  b e h ö v e r  f ö r s t å 
v a d  s o m  g ö r  o s s 

m ä n s k l i g a ,  i n t e  p å 
e t t  e v o l u t i o n ä r t 

e l l e r  k o g n i t i v t 
s ä t t  u t a n  p å  e t t 

h u m a n i s t i s k t  p l a n . 
L e k  ä r  e n  k r a f t 

s o m  f ö r  o s s  s a m m a n . 
D e t  ä r  e t t  s ä t t 

a t t  f ö r k l a r a  v å r 
o m g i v n i n g ,  a n d r a 

o c h  o s s  s j ä l v a . 
G e n o m  l e k  u t t r y c k e r 

v i  o s s ,  v i l k a  v i 
v i l l  v a r a  o c h  v i l k a 

v i  i n t e  v i l l  v a r a . 
A t t  l e k a  ä r  d e t 

v i  g ö r  n ä r  v i  ä r 
m ä n n i s k o r . ” 16 

16. Miguel Sicart, Play Matters, Abstract (2014)
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DET ÖPPNA KÖKET 
Köket har fått en allt större plats i hemmet de senaste åren, vi renoverar våra 

lägenheter och slår ut de väggarna som tidigare skiljt på kök och vardagsrum. 

Fenomenet har bland annat fått stort utrymme i konstvetaren Maja Willéns avhandling 

om modern bostadsplanering under 2000-talets första decennium. Hon belyser 

fenomenet, och inte minst den öppna planlösningens kulturella och materiella 

betydelser.17 Hon diskuterar, vilket är synnerligen aktuellt i mitt eget projekt, att med en 

öppen planlösning i hemmet får arbetet i köket också en högre status. 

Willén tittar även på detta ur ett genusperspektiv, hon diskuterar om den klassresa 

som köket genomgått. Willén visar till och med att köket och matlagningen blivit en 

scen, en teater för uppvisning, skryt och umgänge medans matlagningen pågår.18 Nu 

när köket blivit en attraktiv plats i hemmet så kliver mannen in på scenen med sina nya 

rustika franska gjutjärnsgrytor och sylvassa japanska kvalitetsknivar.   

I de nybyggda bostäderna med öppen planlösning kan det vara vanligt att umgås med 

familjen även om familjens medlemmar inte pratar med varandra. Det känns som vi 

umgås med varandra även om vi inte samtalar eller interagerar med varandra. Datorer 

och andra kulturella fenomen medverkar till att familjens medlemmar möjligen sitter i 

samma rum men är upptagna med andra intressen. 

17  Maja Willén, Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur, se kapitel 3, s. 119-134 (2012)
18. Ibid,  Se kap 3.  

Bild på ett hem med öppenplanlösning och mannen vid spisen.
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MÖTEN OCH MATLAGNING 
Genom att laga mat tillsammans med Stockholmare och har jag fått en större inblick 

i vilka utmaningar, tekniker och svårigheter de upplever i köket. Några av de viktigaste 

sakerna jag tar med mig är; Koorosh delar upp matlagningen i olika processer för att 

lättare få en överblick. Alicia upplever mycket prestationsångest när hon ska laga 

inför andra. Thomas spelar “bra musik” för det får honom att gå på känsla. Jenny är 

alltid förberedd men involverar gärna gästerna med småsaker för det ger en känsla 

av “vi gör det tillsammans”. Dessa var de intressantaste kommentarerna jag tog med 

mig. När jag senare träffade andra för att laga mat använde jag dessa erfarenheter 

som samtalsämnen för att förstå om fanns fler som använde och upplevde samma 

saker. Det visade sig att alla gillade att laga mat till musik, “det känns som om att 

man blir mer fokuserad utan att det känns jobbigt”. Det var flera som delade upp 

matlagningen i processer och även känner prestationsångest över att laga mat till 

vänner. Det var inte så många som involverade andra i matlagningen men flera hade 

goda erfarenheter av att hjälpa till. 

För att gå vidare in i designprocessen har jag valt att dela upp matlagningen i olika 

processer, såsom att hacka, krydda, mixa, koka osv. Dessa processer ligger till 

grunden för mitt utforskande. Genom att analysera dessa processer hoppas jag att 

hitta olika sätt där människor möts och utför dessa aktiviteter tillsammans. 

Koorosh och Alicia i ett “matlagningsjam”

Thomas och Sofie i ett “matlagningsjam”
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Genom att analysera den informationen jag tagit del av i research-fasen har 

jag nu en bättre förståelse hur lekfullhet och köket samspelar med människor. 

Nu tar jag med mig den informationen och kliver in i gestaltningsprocessen. 

Hur kan jag designa objekt som förkroppsligar de processer jag ämnar 

utforska? Kan jag skapa en gemensam plattform där mina designförslag 

hittar en symbios mellan lek, mat och musik? Jag vill även hitta ett formspråk 

där mina designförslag förhöjer varandra och upplevs som en produktfamilj. 

Avslutningsvis vill jag även att de hittar sin naturliga plats i köket och inspirerar 

till matlagning. Kan lekfulla objekt bidra till att en ökad vilja att laga mat från 

grunden? Med dessa frågor och riktlinjer går jag vidare in i designprocessen 

och hoppas att de ska vägleda mig när jag börjar gestaltningen.  

Min gestaltningsprocess började med att titta och undersöka de rörelser vi använder 

oss av när vi lagar mat i köket. Hur rör vi oss och kan de bli en del av upplevelsen? För 

att stimulera flera sinnen kändes rytm och musik som en spännande komponent vid 

matlagning. Människan är en rytmisk varelse och den senaste forskningen visar ännu 

tydligare att de flesta djur och växterna på jorden har en inbyggd klocka.19 Det kallas den 

cirkadiska rytmen och står för “ungefär en dag”. Människan försöker att hitta rytm i det 

den utför, det gör att uppgiften känns lättare att utföra och mer tillfredsställande.20 

 

19. Fredrik Hedlund, 2017, Ursäkta vad är klockan? https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/
mv_nr_4_2017 (hämtad 2018.06.15)
20. Rasmus Bååth, Doktorand i Kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar bl.a. Om 
människans och djurens rytmiska rörelser. Från grundläggande rörelser som gång och andning till 
mer avancerade som dans och musicerade. Se: http://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/cog-
nitive-aspects-of-rythm-and-movement(f15921d8-df6f-4a85-9185-00954e18daa4).html (läst den 
180520)?

FRÅGESTÄLLNING

The surreal table av Analogia project.

GESTALTNING
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DESIGNREFERENSER
Här kommer jag berätta om några personer, företag och filmer som har varit extra viktiga i 

min process. Dessa referenser har både inspirerat mig på ett estetiskt och teoretiskt plan. 

Det italienska designmärket Alessi har sedan 1921 arbetat med att ta fram högkvalitativa 

husgeråd för hemmet.21 Deras formspråk kan beskrivas som lekfullt, emotionellt 

och färgglatt. Det är design som bryter igenom i vardagen och skapar ett band med 

användaren. Denna referens är viktig främst för att jag inspireras av deras organiska 

formspråk och även hur de vågar arbeta med starka färger.

Heston Blumenthal, en av världens främsta kockar som blev världskändis med sina 

oväntade smakkombinationer på hans stjärnkrog, The Fat Duck. I sömniga staden Bray 

utanför London, huserar Heston och hans molekylärkockar i varje vrå i en by som inte är 

21 Alessi. https://www.alessi.com/se_en/ (hämstad den 180820)

större än ett kvarter. Några av de experimentella rätterna som har tagit Heston och The 

Fat Duck till den gastronomiska toppen är ägg and baconglass och snigelgröt.22 Heston’s 

nyfikenhet och vilja att skapa upplevelser som för oss tillbaka till barndomsminnen är 

något som inspirerat mig ända sedan jag var på The Fat Duck 2011. 

Music for one apartment and six drummers är en prisbelönt kortfilm från 2001 där sex 

percussionister bryter sig in i en lägenhet och använder alla möjliga vardagsobjekt till att 

skapa rytmer och ljud.23 Ett fantastiskt verk som inspirerade mig till att använda de mest 

oväntade husgeråden till att försöka att skapa rytmer. Det ligger någonting sjukt över 

deras sätt att röra sig från rum till rum, man upplever att de inte kan sluta spela. Några 

av de mest absurda rytmerna är ljuden från en toalettborste som åker fram och tillbaka 

i toaletten, parfym som sprutas och en dammsugare som suger upp små dekorativa 

plastblommor för ett dockhus.  

22. Viner, Brian. 201. Heston Blumenthal: The Alchemist. Independent 5 mars. https://www.inde-
pendent.co.uk/news/people/profiles/heston-blumenthal-the-alchemist-2204994.html (Hämtad 
180823)
23. Music for one apartment and six drummers, 2001. Vimeo. https://vimeo.com/7939104 (Häm-
tad 180823)

Produkter från det Alessi´s katalog

Meat fruit av Heston Blumenthal, kycklinglever med foiegrasparfait och mandarin jelly. 
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TAKT & TON
Jag har valt att utforska hur perkussiva instrument (slagverk) kan samspela med 

köksverktyg, dvs att rörelsen som används vid användandet av instrumenten 

överensstämmer med rörelsen som utförs vid matlagning. Perkussiva instrument har en 

ganska låg tröskel för inlärning och är på sätt väldigt inkluderande. Även om instrumenten 

kan anses som enkla finns det möjlighet till att skapa avancerade rytmer för dem som 

behärskar dessa slagverk. Genom att skapa en liten orkester av olika instrument hoppas 

jag att dessa får deltagarna att utforska hur mat och musik samspelar. Jag tror att 

det skulle kunna bli ett spännande möte mellan människor där rytmen sätter ton för 

matlagningen och deltagarna agerar på intuition. Av erfarenhet då jag själv producerar 

musik har gemene man/kvinna i Stockholm inte en inbyggd taktkänsla. Därför har jag 

funderingar på hur jag skulle kunna skapa en eller flera grundrytmer som deltagarna kan 

agera utifrån. Något som sätter igång “matlagningsjammet” som är lätt och intuitivt att 

följa. 

ÄGGKLOCKA
Äggklockans roll i köket är på att hålla tid på de uppgifter som utförs, hur länge äggen 

ligger i vattnet, kakan är i ugnen eller bullarna jäst. För mig kändes det intressantare om 

den kunde hjälpa till fylla det tidsspannet med rytmer som underlättar en att laga mat. Min 

förhoppning är att Dirigenten ska ge användarna en extra knuff och komma igång med 

matlagningen på ett mer intuitivt sätt. Jag vill att den ska utstråla äggklocka men även 

uppfattas som den innehåller avancerad teknik. 

Man ska kunna välja mellan olika musikstilar, hur länge man vill jamma och hur högt eller 

lågt. Den ska utstråla aktivitet och lekfullhet samtidigt som den ska känns tydlig och 

tekniskt intuitiv. I dagsläget är det fortfarande en prototyp som inte är helt färdigställd, 

men jag tycker att idéen bakom objektet är så pass viktig och att den tillför en helhet hos 

de andra i orkestern.  

Music for six drummers and one apartment

Olika varianter av en äggklocka
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RIVA
Att riva morötter, palsternacka, parmesan eller andra matvaror är en rörelse som är väldigt 

lik den rörelse som används när instrumentet gurka spelas. Gurkan eller Güiro som den 

kallas i Sydamerika där den troligen har sitt ursprung, spelas vanligtvis med en träpinne 

som dras i takt mot en räfflad yta. Exakt vart Güiron kommer ifrån vet man inte men 

troligtvis härstammar den från Taino eller Arawak-indianerna som båda levde runt Karibien 

och Centralamerika innan Europeerna landsteg i slutet på 1400 talet. Güiron tillverkas 

oftast av olika typer av hårdskaliga gurkväxter som kallas kalebass.24 Även många andra 

liknande instrument som maracas och även tamburinen tillverkas ibland av kalebass.25 

För mig var det viktigt att hitta ett intressant möte mellan instrumentet och rivjärnet, 

hur kan jag få dem att se ut som ett objekt med två funktioner. Jag började analysera 

hur de båda objekten används inom sitt område, det fanns helt klart likheter i hur de var 

utformade och hur olika mönster var integrerade. Nu började jag titta på liknande former 

och mönster på skulpturer, vaser och annat som hade den ellipsliknande formen jag var 

ute efter. Efter en hel del skissande och arbetande med 3D modellering hittade jag en 

form står men upplevs lite svävande, där det räfflade mönstret och rivjärnhålen spelar mot 

varandra i harmoni. 

24. Evan Bailyn. 2015. Güiro. http://www.musicofpuertorico.com/index.php/instruments/guiro/ 
(hämtad 2018-08-08)
25. https://sv.wikipedia.org/wiki/Flaskkurbits (hämtad 2018-08-20)

Jag ville även ge Riva en riktning i toppen som även fungerar som ett stöd för handen. 

Något jag alltid irriterat mig på är att rivjärnen alltid blir söliga och jag ville göra en produkt 

som samlar upp den rivna maten som man sedan kan skruva av eller hälla ut genom 

öppningen i toppen. 

Jag började skriva ut 3D modelleringar för att kontrollera ljud och även hur rivhålen 

upplevdes. Prototyperna testades i olika omgångar av Francisco Sobrado som är en 

latinamerikansk musiker och kompositör, Med honom säkerställde vi att ljud, ergonomi 

och upplevelsen av Riva uppfyllde hans förväntningar som musiker och hobbykock. Vi 

utvärderade formen, ergonomin och placeringen av den räfflade ytan och hittade en 

symbios där allt hittade sin plats. Gällande val av färg så visste att jag ville arbeta med 

något lekfullt och modernt och efter en hel del velande och ett expertutlåtande av Bengt 

Ahlin, gästlärare på Konstfack och kändes det rätt med en gul färg. 

Güiro av kalebass och ett rivjärn, samt tidiga 3D skisser.

Riva 3D skisser och renderingar tillsammans med färgprover
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KRYDDA
Att krydda maten kan kännas lite som att tonsätta den. Den sista touchen som får allt att 

smälta samman. Dessa tankegångar fick jag när jag började titta på sammanband mellan 

kryddning och musik. Genom att leka med olika objekt i köksmiljön hittade jag sambandet 

mellan ett saltkar och en maracas, de olika objekten används med samma handrörelse 

vilket kändes roligt och också ett spännande sammanband. 

Maracas tillskrivs Taino indianerna och även Arauca-stammen från Sydamerika, det är 

svårt att veta exakt eftersom dessa stammar levde isolerade och rörde sig från Syd- 

till Centralamerika. Vanligtvis var ett par maracas gjord av kalebass som de tömde på 

innehåll, sedan lät de den torka och fyllde den med frön eller liknande material som fick 

den att låta.26 Kalebass är en hårdskalig gurkväxt från flaskkurbitssläktet, just kalebass 

har använts till olika typer av instrument i främst sydamerika. 

Jag började med att hälla i salt och peppar i olika plastflaskor för att lyssna på ljud, 

detta ledde till att jag snabbt även tog fram en 3D modulerad prototyp för att även här få 

uppfattning av ljudet i olika former. I 3D-modelleringsprogrammet Rhino var det lätt att 

ta fram olika former och testa dessa prototyper på olika personer och även i hemmiljö. 

Efter många försök hittade jag en form som jag och mina användare gillade, jag började 

även ta fram och testa olika typer av längd och storlek på handtagen. 3D-printningen blev 

en prövning och jag var tvungen att hitta en metod där jag byggde upp stöd för att denna 

runda form skulle kunna 3D printas där vissa delar hängde i luften. Sedan var det ett 

ganska stort arbete med att slipa ner och addera sprutspackel för att få till en fin yta. 

26. Hector Aviles. 2014. Latin music history: The maracas indigenous origins. (hämtad 2018-08-08)

Tidiga 3D printade modeller och handtag 

Slutgiltig form med egenproducerad support 
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Nu började jag även fundera på hur de skulle placeras på matbordet, ligga eller stå? 

De olika formerna skilde sig i sin runda topp, jag tog fram olika varianter och insåg att de 

stod väldigt fint på “huvudet” när de var väl påfyllda. Då signalerade de även att de ville bli 

upplockade genom att handtagen stod i skyn. När saltet eller pepparn började sina föll de 

av sig själva vilket jag såg som en signal om att de behövs fyllas på. 

Parallellt ville jag även ta fram dessa i keramik och fick hjälp utav Ann Britt “Amba” som är 

lärare vid Keramik och Glas på Konstfack. Hon lärde mig att ta form och bygga gipsformar 

för att gjuta mina maracas i porslin. Jag gjöt och brände, färgade in porslinslera för att 

få en matt färg, köpte och blandade till glasyr för att hitta en svart och vit färg till dem 

som skulle passa. De gjutna maracas blev väldigt fina men varierade väldigt mycket 

i toleranserna, dvs tjockleken på leran. Det var viktigt för mig att de skulle bli tunna 

men starka, där lyckades jag med varierade resultat. Jag skulle behöva vända mig till 

professionella keramiker för att fortsätta med dessa. 

Att dessa skulle finnas i svart och vitt som salt och peppar kändes självklart. Jag testade 

lite olika träslag till handtagen och de i björk, ek var bra men körsbärsträ bröt fint mot det 

svarta och vita huvudena. Det gav även dem även en exklusiv touch. 

Gipsform och verktyg, Kermaik & Glas, Konstfack

Gjutna porslinsformar i väntan på bränning, Kermaik & Glas, Konstfack

Gjutna porslinsformar som glaseras, Kermaik & Glas, Konstfack
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HACKA
Att hacka är för mig det som jag associerar mest med matlagning, för mig själv är det 

oftast där det börjar. Hacka kom in sent i designprocessen eftersom jag hade svårigheter 

att hitta en naturlig koppling till ett slagverksinstrument. Efter mycket funderingar såg jag 

att det fanns något spännande i mötet mellan kniv och tamburin. 

Man har hittat tamburin liknande instrument hos Sumererna, i Mesopotamien och i antika 

Grekland och Rom, men det var under romantiken som den fick stor spridning upptäcktes 

på nytt.27 Den ser vanligtvis ut som en liten trumma med bjällror fastmonterade i en ram 

där ibland en bit skinn är fastlimmad. Tamburinen hålls med den ena handen och det är 

den andra handen som slår och skapar ljuden. 

 

Båda Riva och Krydda är runda och elliptiska i sitt formspråk, det var något jag även 

ville inkorporera i Hacka. Jag analyserade de båda formerna samtidigt som jag försökte 

hitta vart knivseggen, handtag och tamburinbjällrorna passade på dessa former. Det 

hjälpte att köpa en tamburin för att analysera och sedan kunna använda bjällrorna i mitt 

designförslag. Jag gjorde snabba skisser i Rhino 3D där jag hittade ett formspråk som 

passade ihop med de andra i familjen. Det var nu inte mycket tid kvar och jag var tvungen 

att ta snabba beslut. 

W27. Tamburin. 2017. Encyclopedia Britannica. www.britannica.com/art/tambourine. (hämtad 
2018-08-08)

Den runda tamburinbågen sitter fast på en gungande knivsegg och är inspirerad av en 

örtkniv. Jag fräste först ut hål för bjällrorna på tamburinbågen och började sedan att 

bearbeta den raka metallbiten till dess runda och organiska form. Jag använde mig av de 

speciella hamrarna och formtagnings delarna de använder inne i smedjan hos Ädellab på 

Konstfack för att få till den rätta formen. Knivseggen sågade jag ut och slipade tills den 

fick den rätta formen. Sedan svetsade jag ihop de båda delarna tillsammans med små 

spröt som håller bjällrorna på plats. 

Även här hjälpte Bengt Ahlin, gästlärare på Konstfack mig i val av färg, vi kom tillsammans 

överens om att en röd stark färg för detta metallobjekt behövdes annars skulle den inte få 

den kraft den behövde.   

Varianter av möjliga kniv och tamburin kombinationer 

Processbilder på metallarbete. 
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VIDEO
För att tydligt förklara hur mina objekt används ville jag göra en video där man kan 

se hur någon tillagar en enkel sallad med mina musikinstrument på ett rytmiskt vis. 

Francisco Sobrado som tidigare hjälpt mig med feedback på instrumenten är även 

skådespelare och hade möjlighet att hjälpa mig att spela in detta. Eftersom vi känner 

varandra väl kunde vi börja filma utan mycket förberedelser. Jag köpte de råvaror jag 

ansåg passade för de olika instrumenten och vi startade filma på ren intuition. Filmen 

spelades in i den färdiga miljön där jag skulle ställa ut mitt arbete på Konstfacks 

vårutställning. Tack Francisco!

Efteråt klippte jag ihop delar av vår inspelning med rytmer som jag komponerade ihop 

för att förstärka upplevelsen av att Dirigenten sätter igång ett så kallat “mat jam”. Där 

rytmerna försätter användaren i ett flow och agerar på intuition och känsla. 

Länk till video: www.youtube.com/watch?v=MzmhCU7aXr8&t=37s

Bilder från videon “Lek inte med maten”
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UTSTÄLLNING
Till Konstfacks vårutställning fick jag en ganska stor plats och kunde verkligen “leka” 

med rummet. Jag och min klasskamrat Fabian Bender skapade en dynamisk delning av 

vårt rum, vi ville att våra utställningar skulle jobba med varandra och förhöja varandra. 

Eftersom mina objekt är ganska små byggde jag ett bord i mitten där placerades, jag 

ville bordet skulle centreras i rummet och de andra delarna förhöja den upplevelsen. I det 

ena hörnet byggde jag ett stort kylskåp men mer information om projektet uppsatta som 

kylskåpslappar. I det andra hörnet fanns min film och även ett kylskåp målat och omgjort 

till spis. Min del av rummet målades i en mintgrön färg som förhöjde mina objekt i rött, 

gult, svart och vitt. 

Jag fick beröm för att jag lyckats skapa ett rum i rummet, i början vågade folk inte 

riktigt gå in i rummet eftersom jag även målat golvet i samma färg vilket gav en känsla 

av en tydlig gräns. När väl golvet smutsat till sig vågade folk ta för sig mer. Min ide om 

att besökarna skulle interagera med mina objekt var en förhoppning jag hade, det är 

verkligen en hårfin gräns när du vill att de ska testas. Många av besökarna vågade testa 

objekten som jag hoppats, mycket tack vare efter de tittat på filmen. Många missförstod/

respekterade inte objekten och började spela med dem mot varandra vilket innebar att jag 

nästan varje dag var tvungen att rengöra och spraya om vissa föremål. 

Jag fick väldigt mycket fantastisk feedback och många av besökarna undrade när mina 

objekt kommer ut på marknaden och då särskilt mina maracas.      

Bilder från “Lek inte med maten”, vårutställningen 2018 på Konstfack
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DESIGNFÖRSLAG



DIRIGENTEN
Dirigenten är ännu ingen färdigt förslag, det är mer ett koncept som förhöjer idéen 

bakom projektet och de andra inom produktfamiljen. Dirigenten har nuvarande en form 

där ett ägg är delat i mitten av en elliptisk skiva som får den att upplevas som den alltid 

är i rörelse. Den översta delen av ägget är ett vridbart volymvred som används till att 

göra de inställningar som finns att tillgå. Man skall kunna välja mellan olika rytmer att 

“mat jamma” till, volym och hur länge rytmen spelas. Formen känns fortfarande inte 

genomarbetad och jag skulle vilja att den utstrålar rytm och modern äggklocka med 

avancerad teknik.
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RIVA
Riva är ett möte mellan ett rivjärn och instrumentet Guiro. Riva skall stå framme och bjuda 

in till matlagning, dess elliptiska form med en liten platt yta i botten gör att den upplevs 

som den står och nästan svävar. Den skall kunna plockas upp och hållas på flera olika sätt 

beroende på vad som känns bra. Den räfflade ytan gör att man får ett bra grepp oavsett 

riktning. Toppen är sned och avslutas med en klack som visar riktningen där innehållet ska 

ut, det fungerar även som ett stöd för handen. 

Den färdiga versionen ska ha en borttagbar skål i botten som är utbytbar, på så sätt kan 

Riva lättare göras rent och man kan förbereda en maträtt direkt i skålen. Jag ser även 

att de två olika delarna med rivmönstret är borttagbara metallplattor i rostfritt stål eller 

anodiserad aluminium. Hygien är en viktig faktor för att detta ska bli en bra produkt i köket. 
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KRYDDA
I objekten Krydda möts salt och pepparströare med maracas. De 

svarta och vita maracasen står på matbordet med handtagen i skyn. 

Den svarta och vita färgen berättar om dess innehåll tillsammans 

med abstraktionen av S och P. Väl placerade på matbordet kan de stå 

på “huvudet” om de är välfyllda, så fort kryddorna sinar faller de och 

signalerar att de måste fyllas på. Formen är inspirerad av en maracas 

men med en plattare topp, den består av två delar, huvudet och 

handtaget. Det är också genom handtaget som maracasen fylls på. 

Både handtaget och huvudet är lätt koniska vilket gör att de låser sig. 

Huvuden är gjorda i två olika material, de finns som förfinade 3D 

printar och i porslinslera. De i porslin finns i matt infärgad lera och 

glaserade. Handtagen är gjorda av körsbärsträ som är svarvat.   
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HACKA
I Hacka möter kniven och tamburinen varandra och smälter samman. 

Designförslaget är helt gjort i metall och sprayat i en blodapelsin röd färg. Jag 

ville att den skulle upplevas som lite kaxig eftersom den är gjord av metall och är 

en kniv. Bjällrorna sitter i tamburinbågen och följer med den gungande rörelsen då 

man hackar råvarorna. 
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Har jag skapat en lekfullare värld med mina förslag? Det återstår att se, designförslagen skulle 

behöva testas i större skala än bara en utställning. Dock upplevde jag nyfikenhet, glädje och hur 

vissa besökare samspelade med andra för dem okända besökare. Då kändes det som jag kommit 

en bit på vägen. Det är främst RIVA | GÜIRO och KRYDDA | MARACAS som jag tror skulle kunna ha 

en framtid hos familjer runt om i Stockholm. Det är de objekten som blev självklara i sin estetik (ur 

egen synpunkt) och där formen inte kompromissade med funktionen.

En annan sak jag funderat kring är hur länge ett objekt är lekfullt och hur länge det behåller den 

auran? För mig är det en balansakt mellan att projicera en möjlighet till lek utan att vara för 

uppenbar och att objektet smälter in i vardagen utan att skrika på uppmärksamhet. Hittar man den 

symbiosen tror jag att ett lekfullt objekt har en framtid. 

 

Att utforska och försöka förstå vad lek är och hur viktig den är har känns otroligt inspirerande och 

är inget jag kommer ta lätt på i framtiden. Genom att ta del av den intensitet och entusiasm som 

den för med sig kommer den att vara en grundpelare i min framtida designprocess. Detta är kanske 

den viktigaste lärdomen av detta projekt. Att arbeta med två andra ämnen som ligger mig varmt 

och hjärtat, rytm och mat har varit väldigt upplyftande. Hur får man dessa tre att samspela? Så 

här i efterhand har det öppnat upp för nya idéer och infallsvinklar som jag vill utforska i framtiden. 

Något jag speciellt tar med mig och vill fortsätta utforska är hur vi människor och andra levande 

varelser påverkas av rytm. 

Slutligen vill jag tacka för att jag fått möjlighet att få utforska lek. Detta projekt kommer att hjälpa 

mig att ständigt utvecklas och inte låta mig definieras av normer. Att tänja på gränser och regler är 

ju det som gör det roligt att skapa. 
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