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Jag har valt att inleda denna uppsats relativt 
privat. Jag studerar inom ramen för en 
yrkesutbildning, industridesign, men har 
personliga erfarenheter och ingångar i detta 
projekt: ”Vet du verkligen vad du har gett 
dig in på?” Jag tittade oförstående på min 
dåvarande chef. Vi stod i restaurangens 
diskutrymme bakom baren. Det var min 
första dag som anställd och lysrörens 
vibrerande ljus, blandat med den söta doften 
av gamla matrester, gjorde mig om möjligt 
ännu mer nervös. Han tittade på mig med en 
sträng blick. ”I den här branschen måste du 
ha skinn på näsan om du ska överleva. Det 
här jobbet är inte för alla.”

Tusen tankar gick igenom mitt huvud, 
“Du skulle bara veta, gubbe” tänkte jag 
medan jag log tillbaka och tog ut disk ur 
maskinen. Där tog jag mitt första beslut om 
att visa vad jag går för. Där och då visste jag 
inte att just det ögonblicket skulle utvecklas 
till ett examensarbete inom min utbildning 
till industridesigner. Jag ser tillbaka på mitt 
nervösa tjugoåriga jag och ger idag mig själv 
en mental klapp på axeln. Mer skinn på näsan 
var det sista jag behövde. Istället skulle jag 
hittat en arbetsplats med kollektivavtal. 

1. INLEDNING
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Restaurangbranschen vilar på ett berg av traditioner. Jag har ofta fått nyfikna 
blickar och kommentarer som “Oj, är du kock? Hur orkar du?” och andra 
insinuationer som bygger på att det har varit speciellt att vara kvinna och 
yrkesverksam i en mansdominerad bransch. Kopplingen är vanlig, nämligen 
den att professionell matlagning förknippas som “manlig” med högre status. Att 
professionell matlagning skulle ha högre status än matlagning i hemmet går att 
spåra hela vägen tillbaka till forntida Egypten, då det vanligen var män som lagade 
mat publikt åt kungligheter. Matlagningen blev då professionell genom att prästerna 
förberedde kött som offrats och sågs som heligt. Denna ritual utfördes av män. 
En närmare koppling i tid, den om att professionell matlagning skulle ha högre 
status än matlagning i hemmet, finns i 1800-talets Frankrike och utvecklingen av 
matlagningskonst med hög standard, vanligen benämnt som Haute-Cuisine. 
 
Detta hör samman med etableringen av en offentlighet under 1800-talet, en 
offentlighet som bestod av press, tidningar, teatrar och publika möten på torg. 
Sociologen Jürgen Habermas har skrivit om detta, om etableringen av en 
offentlighet och annat som betraktades som viktiga i den borgerliga offentligheten 
under 1800-talet. I boken Borgerlig offentlighet pekar han ut upplysningstänkande 
som viktig för den moderna förståelsen av offentligheten. Habermas kopplar 
samman offentligheten med den framväxande borgarklassen. Där var just 
etableringen av restauranger i stadsrummet viktig. 
 
Bakgrunden till utvecklingen av haute-cuisine kan förenklat sammanfattas; 
Tidigare hade tjänstefolk av tradition lagat mat i hemmen hos rika personer. När 
allt fler öppnade restauranger etablerades en ny frihet i hur och vad som skulle 
lagas. I samband med utvecklingen av haute-cuisine utvecklades en tendens, 
nämligen den att skilja på professionell matlagning och matlagning av amatörer 
i hemmet. Viktigt att påpeka; Vid den tiden fick kvinnor inte utbilda sig till kockar 
och föreställningen, eller mytbildningen av kocken som en man och någonting 
“manligt” fick i och med det sitt starka fäste. Denna tendens har varit påtaglig 
sedan dess och det har tagit många decennier för kvinnliga kockar att närma 
sig detta yrkesfält. Matlagning utförd av kvinnor skedde vanligtvis i hemmet och 
den förknippades med omhändertagande av familjen. Professionell matlagning å 
andra sidan utfördes vanligen av manliga kockar och förknippades med kreativitet, 
exklusivitet och hög precision och standard. 

1.1 Om haute-cuisine, hur 
traditioner i branschen 
påverkar produkterna 
och tvärtom
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Traditionella köksutensilier i ett typiskt restaurangkök utförda i rostfritt stål.
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Den manliga dominansen i yrkesfältet, 
dessutom i en yrkesutövning med status 
och machokultur, har givetvis fått effekter 
i utförandet av det professionella kökets 
utensilier. Många av de produkter som vi 
använder i köken idag är produktutvecklade 
och formgivna utifrån 1800-talets idéer om 
vad professionell matlagning var och vem 
som skulle utföra professionen. Jag har egen 
erfarenhet av att arbeta i ett professionellt 
kök, och kan konstatera att framställandet av 
utensilier, som grytor, kastruller, tryckkokare, 
stekpannor, hushållsvågar och andra produkter, 
förefaller ha haft den manliga kockens kropp 
som normativ utgångspunkt. Män har av 
tradition dominerat i det professionella köket 
och kökets utrustning är vanligen anpassad 
efter den manliga kroppen.       

Många föremål omkring oss är designade för 
medelålders män utan funktionsvariationer. 
GET A GRIP: köksutensilier för jämställdhet är 
titeln på mitt projekt, och i detta projekt har jag 
valt att fokusera på att framställa normkritiska 
köksutensilier. Designförslaget är att betrakta 
som normkritiskt eftersom jag framställer 
förslag som förhåller sig kritiskt till traditionella 

köksredskap, som alltså vanligen i sin form är 
anpassade efter den manliga kroppen samt 
en tradition som kan liknas med “såhär har 
det varit och så ska det förbli” formmässigt. 
Jag anser att en designer har ett ansvar när 
den utvecklar produkter, att ansvaret kan ligga 
i att utveckla produkter vars syfte är att vara 
normkritiska och därmed kunna medverka 
till ökad jämställdhet. I restaurangbranschen 
finns det mycket som kan ändras för att 
nå mer jämställda förhållanden. Det finns 
likaså en stark tendens att den övervägande 
majoriteten av köksutensilier designas för 
manliga kockar, och att ojämställdheten i yrket 
kan reproduceras på grund av detta. Därför 
upprepar jag projektets titel; GET A GRIP: 
köksutensilier för jämställdhet!

Det senaste året har jag reflekterat kring hur det var att arbeta som kock. Fötterna 
var trötta, underarmar och fingrar sved vanligen på grund av brännmärken från 
plåtar och stekpannor. Det var vanligt att mina stela händer slöt sig krampaktigt 
efter en lång dag. En del av kramperna kan förklaras med stressiga och 
arbetsintensiva arbetsdagar, en del kan säkert ha sin förklaring i utrustningen och 
många av de produkter som är designade utifrån västerländska mäns kroppar och 
muskelmassa. Det är ändå viktigt att påpeka att de flesta produkter designade 
för matlagning har en mängd funktioner att uppfylla. De bör till att börja med vara 
effektiva att massproducera. Vidare ska de vara enkla att rengöra. Möjligheten att 
lätt kunna stapla produkten kan vara viktig.  

Materialvalet är vanligen utifrån flera kriterier, exempelvis att de inte upptar doft, 
fett eller utsöndrar partiklar. Produkterna bör även ha greppvänliga handtag och 
former som medverkar till att de kan användas av så många som möjligt. Mallen 
för produkt framställandet har ofta varit normativ, efter västerländska mäns kroppar, 
vilket gör att människor med mindre kroppsbyggnad och muskelmassa hamnar 
i en position där de kan använda produkten, men inte efter dess fulla kapacitet. 
Kvinnor drabbas vanligen av detta, både genom förminskad arbetskapacitet och 
efterföljande förslitnings- och belastningsskador.
 
Om en produktdesigner formger utifrån normer att en kock är en man, skapas 
produkter som fortfarande rättar sig efter normativa idéer om att endast män 
kan vara professionella kockar. Detta bidrar till att män alltjämt får ett enklare 
arbetsliv i kockyrket, eftersom flertalet föremål är framställda utifrån den 
manliga kroppsbyggnaden och mindre anpassade efter kvinnor. Produkterna i 
restaurangkök idag missgynnar således kvinnans arbetsförmåga, bland annat 
genom att det försvagar kvinnliga kockars greppförmåga och ger större belastning 
på leder och muskler. 

1.2 Förstudie

1. Giuffre, Patti & Harris, Deborah Ann, Taking the 
heat, 2015
2. Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, 1981

3. Giuffre, Patti,  & Harris, Deborah Ann  , Taking the 
heat, 2015
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Detta missförhållande är alltså en viktig utgångspunkt i mitt projekt, men även citatet nedan, som 
skrevs av Auguste Escoffier, (1846-1935) som har kallats för “kockarnas kung och kungarnas 
kock”, bland annat genom att han moderniserade mathållningen. Escoffier framställde boken 
Guide Culinaire (sv. Handledning i modern kokkonst) från 1903, som innehåller cirka 5 000 recept, 
däribland flera klassiska kända rätter. Det finns mycket att skriva om Escoffier men jag har valt 
detta citat:   
 

  

Escoffiers teori om att buljong är grunden till all lyckad fransk matlagning, liknar min teori om att 
produktdesign spelar en snarlik roll. Jag hävdar att utan väl genomtänkta produkter är det möjligt 
att restaurangbranschen kommer fortsätta att vara ojämställd och medioker. Om utrustningen 
istället är anpassad för att fler människor ska kunna utföra arbetet, kan resten av sysslorna bli 
enkla, vilket ger kockar större förutsättning att arbeta jämställt. Från mitt perspektiv får denna logik 
en betydande effekt: Produktdesignern har en betydande roll i utvecklingen av branschen. Precis 
som en formgivare idag inkluderar hållbarhetsaspekter i både materialval och produktionsmetoder 
är hen, enligt mig, lika skyldig att förstå produktens sociala påverkan och hur den på sikt kan 
upprätthålla ojämställda hierarkier.

Den sociala aspekten är således en avgörande ingång i projektet. Ojämställda förhållanden i 
restaurangbranschen uppmärksammas i media idag, mycket på grund av metoo-rörelsen, som 
offentliggjort att restaurangbranschen är en av de mest drabbade av sexism och maktmissbruk. 
Nyligen har det också etablerats priser som uppmärksammar kvinnliga kockar samt rörelser som 
låter kvinnliga kockar ta över kända restaurangkök. Artiklar lyfter också fram vad som händer 
bakom kulisserna på våra mest kända restauranger.
 
Jag frågar dock mig själv, räcker detta? Traditionerna i restaurangbranschen är så djupt rotade, 
vilket gör att medias uppmärksamhet inte riktigt räcker för en tillräckligt stor medvetenhet. Därför 
har jag valt att undersöka hur produkterna vi designar för matlagning spelar en roll i bevarandet av 
mansdominans i kockyrket.
 

5

4. Europeiska Arbetsmiljöbyrån, Belastningsskador 
inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn
5. Escoffier, Auguste, Guide Culinaire, 1903

 
Stock is everything in cooking, at least in french cooking. Without it, nothing can be done. If 
one’s stock is good, what remains of the work is easy; if, on the other hand, it is bad or merely 
mediocre, it is quite hopeless to expect anything approaching a satisfactory result.

Typisk samtida stekpanna, såväl i form som vikt och utförande i rostfritt stål.
76



Under det senaste decenniet finns flera intressanta exempel på produktdesign som 
utmanar vad som anses vara normalt. Många formgivare arbetar normutmanande, 
och inte minst har Karin Ehrnberger, industridesigner och doktor i produkt- och 
tjänstedesign, varit en ögonöppnare som inspirerat mig. Hon har doktorerat med 
en avhandling om normkritisk design och har alltså forskat om hur normativa 
föreställningar om “manligt” och “kvinnligt” kan få effekter, hur könsnormer 
återspeglas i design och det formgivare kan formge, i produkter, möbler och 
byggnader.
 
Jag vill poängtera att mitt designförslag är menat att uppmärksamma designerns 
ansvar och möjlighet till att påverka. Jag menar alltså att formgivning och 
produktutveckling kan påverka långt mer än endast utbudet av produkter, men det 
gör att designförslaget kanske inte har fullt slutarbetade ergonomiska lösningar vid 
den slutliga utställningen. Trots detta hoppas jag att det kan inspirera och väcka 
tankar hos andra designers. Följande citat, som är hämtat från boken Taking the 
heat har inspirerat mig:  

Syftet med det långa citatet är att läsaren av denna text ska kunna ställa sig 
frågan; är det möjligt att produkterna som designas för matlagning utgår från 
liknande kulturella scheman?

Många av de produkter som kockar använder idag är designade utifrån 
västerländska mäns kroppar och muskelmassa, vilket kan utesluta kvinnor och 
män med mindre kroppsbyggnad. Detta skulle kunna vara en starkt bidragande 
faktor till att upprätthålla professionell matlagning som traditionellt “manligt” och 
matlagning i hemmet som “kvinnligt”, då kvinnliga kockar får svårare att laga mat 
i sin fulla potential med de produkter som vanligen används idag. Manliga kockar, 
å andra sidan, får ett försprång i yrket då produkterna bidrar till att de kan visa sig 
som mer passande för ett redan slitsamt yrke. Jag ställer därför en grundläggande 
men viktig fråga:

1.4 Designapproach1.3 Problemformulering

 
Jag ställer också en mer konkret och projektnära fråga:
 

Det finns också forskning som visar att minoriteter, på grund av utensilierna, kan 
bli exkluderade från ett yrke. Användarstudier i I USA har exempelvis observerat 
att mexikanska män, som har jämförelsevis mindre händer, ofta väljer verktyg som 
ser störst ut. Varför? Dels är det en vana men fenomenet förklaras också av att 
konventionen kräver att yrkesmän och “riktiga karlar” ska jobba med stora verktyg. 

 
Hur kan jag som student i industridesign och som produktdesigner bidra 
till att restaurangbranschen rör sig mot en mer jämställd kultur genom att 
utveckla normkritiska produkter inom kockyrket?

Hur kan jag med handskisser, modellering i lera, 3D- scan, 3D-printning, 
semiotik, normkritik, co-creation, färgsättning och med min upparbetade 
kompetens formge/utveckla en produkt som svarar på behov/
begränsningar i en produktkategori?

 
While critics’ reviews or comments may not be meant to present men’s cooking 
as superior to women’s, cultural schemas about gender, leadership, and power 
can result in differential evaluations of performance that often advantage to 
men. Food writing may not be as unbiased as it appears because those doing 
the evaluating are both part of the gastronomic field that has long been male-
dominated and part of a larger society in which the work of women is often 
devalued. For women chefs in an industry that is becoming more and more 
focused on media, expectations regarding gender (and gendered behaviour) can 
lead to evaluations of their cooking/career that do not fit within the established 
(male) paradigm of greatness. 6

7

8

6. Pagold, Susanne, Function Rules - En bok om 
ergonomidesign, sid 32, 2006

7. Ehrnberger, Karin, Design och Genus - hur vi 
formger produkter och hur de formar oss, 2006
8. Giuffre, Patti & Harris, Deborah Ann, Taking the 
heat, 2015, s 47
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Under projektet har jag besökt 
och samarbetat med ett flertal 
kockar och lärare inom gastronomi. 
Tillsammans med dem har jag 
arbetat med metoden Co-design, 
vilket jag skriver om längre ner i 
texten. Jag har undersökt hur de 
upplever att deras köksutrustning 
påverkar dem i deras arbete. Vi 
har även diskuterat erfarenheter 
av kökshierarkier och tillfällen där 
normer inom restaurangbranschen 
har påverkat dem.

2 METODER

Co-design

Hur gör en formgivare för att utveckla sina 
produkter? Det finns givetvis många olika 
metoder och tillvägagångssätt. Ett sätt kan 
vara att arbeta i sin ensamhet och formge och 
utveckla sådana föremål som man kan anta 
att en marknad eller intressent kan tänkas 
efterfråga. Flera konstnärliga yrken vilar 
möjligen också på myten om det konstnärliga 
geniet, inte sällan är denna mytbildning starkt 
förknippat med manliga upphovspersoner, 
eller myten om “det manliga geniet”, bland 
annat formulerat av den kända teoretikern och 
feministiske konsthistoriker, Linda Nochlin, 
mest känd för den banbrytande artikeln Why 
Have There Been No Great Women Artists? 
från 1971. 

Inom ramen för utbildningen till industridesigner 
har jag som student i hög grad utvecklat andra 
metoder än att arbeta i min ensamhet och själv 
försöka utveckla produkter som jag antar att 
en intressent kan ha behov av. Snarare har 
vi fått metoder som innebär att vi samarbetar 
i processer, bjuder in intressenter, inhämtar 
kunskaper och låter insikter och erfarenheter 
från andra komma till avtryck i den konkreta 
formgivningen. 

Begreppet Co-design sammanfattar denna 
metod, ett väletablerat tillvägagångssätt 
i kreativa designprocesser, inte minst i 
ämnesfältet industridesign. Att ha deltagande 
designprocesser utvecklades under 
1970-talet, och innebär att intressenter deltar 
och medskapar i öppna designprocesser. 
Ett antal individer bildar ett kreativt lag, 
men en formgivare leder formuleringen 
och utvecklingen av en produkt. Jag har 
intervjuat kockar, arrangerat workshops med 
kockar och på andra sätt inhämtat kunskap 
om deras erfarenheter av att arbeta i ett 
restaurangkök.  Deras erfarenheter är centrala 
för designprocessen. 

9

10

9. Nochlin, Linda. Why Have There Been No Great 
Women Artists? ARTnews January 1971: s 22-39, s 
67-71
10. Steen, M, Manschot, M & De Koning, Benefits 
of co-design in service design projects, International 
Journal of Design, 2011

Modellering i lera på 3D-printad form som 
sedan 3D-scannas och printas i slutligt 
format
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Semiotik enligt nationalencyklopedin beskrivs 
som läran om olika tecken och teckensystem 
och dess kombinationsmöjligheter. Inom 
produktdesign och i detta projekt används 
semiotik för att förtydliga produkten och dess 
funktioner. För att strukturera och analysera 
former och produkter har jag använt mig av 
produktsemiotikens tre underkategorier som 
stöd för reflektion.  Dessa underkategorier är: 

Pragmatik: hur påverkas tecknet av det                    
sammanhang det befinner sig i? I mitt fall 
kontexten restaurangkök i Sverige.

Syntax: hur står tecknet i relation till andra 
likartade tecken? I mitt fall balansen mellan 
främmande och bekant formspråk och dess 
påverkan på kockarnas vilja att interagera och 
använda produkten.

Semantik: vad och hur kommunicerar tecknet? 
I mitt fall hur stekpannan kommunicerar de 
preferenser kockarna har när de interagerar 
med en stekpanna, både i funktion samt 
rörelsemönster.

Syftet med normkritik är att synliggöra 
rådande normer i samhället genom att 
kritisera och ifrågasätta. En norm kan 
beskrivas som en föreställning av hur 
någonting bör vara eller hur någon bör bete 
sig. Att normalisera någonting kan innebära 
att man anpassar och standardiserar 
någonting till ett önskvärt resultat. Normer 
upprätthålls bland annat genom att 
ett utanförskap drabbar individen som 
ifrågasätter. Detta gör att individen anses 
annorlunda och främmande, vilket kan stärka 
de rådande normerna och hur människor 
faller in i dem. Normkritikerns uppgift är 
således att uppmärksamma dessa normer 
och synliggöra deras sociala påverkan på 
samhället. 

Ordet ergonomi kommer från grekiskans 
ergon, som betyder arbete och ansträngning, 
samt nomos vilket betyder lag eller 
användning. En produktdesigners “klassiska” 
användning av området ergonomi innefattar 
ofta den mänskliga kroppen och samarbetet 
mellan människa och produkt. Tillämpad 
ergonomisk formgivning i produktdesign 
resulterar ofta i produkter som minskar 
belastningsskador och ansträngning i 
kroppen. 

Semiotik

Normkritik

Ergonomi

11

12
13

11. Ehrnberger, Karin, Design och Genus - hur vi 
formger produkter och hur de formar oss, 2006
12. Thies, Anna. Produktsemiotik- Ett minikompendium 
om produktsemiotik för industridesign studenter, 2009
13. Högberg, Dan, Ergonomics Integration and User 
Diversity in Product Design, 2005

Exempel på arbete i restaurangkök
1312



Designprocessen under detta projekt 
har varit uppdelad i två faser. Den första 
fasen innehåller researcharbete med 
bland annat workshops, intervjuer och 
studiebesök. Projektets andra fas innehåller 
analys av research, designreferenser och 
gestaltningsarbete. I de kommande delarna 
av min uppsats redovisas för dessa faser. 

3. DESIGNPROCESS

Prototyper och formsökning. Handtag och stekytor i plast och lera.
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Denna workshop var något av en 
avstickare i mitt projekt, men den tjänar 
fortfarande ett undersökande syfte då 
den fungerade som en uppstart till att 
formulera mitt koncept. Workshopen 
var heller inte utvecklad i sina metoder 
och utfördes i ett mycket tidigt stadie av 
undersökande. Därför har jag inte lagt 
någon större vikt i projektets utkomst, utan 
ser det snarare som uppstarten av mitt 
undersökande. Syftet med denna del av 
texten är att belysa och undersöka hurvida 
normer kan ha påverkat de smaker vi är 
vana att känna. Viktigt att understryka är 
att smakerna/objekten/ljuden i sig varken 
är “maskulina” eller “feminina”. 

Femininitet och maskulinitet är endast 
förutfattade meningar om hur individen 
ska uppträda eller vad individen ska 
interagera med beroende på könsidentitet. 
Idéer och föreställningar om femininitet 
och maskulinitet är således, enligt en 
socialkonstruktivistisk teoritradition, inget 
annat än just sociala konstruktioner.    

Workshopen, som jag betitlat, “maskulina” 
eller “feminina” smaker? baserades på 
idén att använda normer och försöka 
förtydliga normer genom att smaka på 
olika matvaror. Genom att analysera 
texturer, syra, sälta etc. uppmanades 
deltagarna att kategorisera matvarorna i 
kategorierna “maskulint” och “feminint”. 
Vissa deltagare valde att inkludera minnen 
av familj eller situationer där de ofta hade 
stött på matvaran. Mörk choklad beskrevs 
till exempel som “feminint” och kärleksfullt 
av en deltagare, men som “maskulint”, 
mörkt och rökigt från de andra.
 
I kontexten restaurangkök kan vi se tydliga 
“maskulina” tendenser och laddningar 
(förutsatt att maskulinitet betraktas 
som en norm kring hur en man/manlig 

3.1.1 Workshop:  
“maskulina” eller “feminina” smaker?

3.1 Research

kock förväntas vara). Jag misstänker 
att detta starka drag av “maskulinitet” 
även reflekteras i maten som tillagas. Till 
exempel så hävdas ibland att speciellt 
välsmakande mat är tillagad med mycket 
kärlek. När en person har investerat mycket 
energi och omtanke i den lagade maten så 
smakar maten därefter. 

I ett restaurangkök, där kockarna kan 
känna sig hämmade av en stark hierarki 
eller överrepresenterad “maskulin” energi - 
är det även möjligt att maten och smakerna 
påverkas. Jag ser det här som ett argument 
till varför kockar bör sträva efter en 
balanserad energi i sina kök. En kökskultur 
som snarare fokuserar på kreativitet och 
välmående, än traditionella normativa 
kökshierarkier.

Olika smakprover för “maskulina” eller “feminina” smaker? Workshopen utfördes på konstfack inom ramen för detta 
projekt, vårterminen 2019.
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Svar från deltagare där choklad  beskrivs som 
maskulint 



För att ta reda på mer om hur andra kockar upplever produkterna som ett 
restaurangkök ofta erbjuder, valde jag att skicka ut två probe kit. Jag bad två kockar, 
yrkesverksamma i olika restaurangkök, att undersöka och anteckna sina synpunkter 
och upplevelser om produkterna. Jag frågade om de kunde arbeta med produkterna 
en längre tid utan att bli trötta, om produkterna var lättmanövrerade etc. Därefter 
fick kockarna välja ut tre produkter som de  uppskattade att arbeta med, samt tre 
produkter som de tvärtom inte uppskattade att arbeta med. Syftet med  dessa två 
probe kit var att låta kockarna undersöka på egen hand, innan våra möten. Jag ville 
få dem att börja fundera kring produkter de använder dagligen, eftersom en som kock 
tenderar att ofta fokusera på maten som ska lagas och inte på sin omgivning.

3.1.2 Probe Kit

Två produktexempel i probe kit - en lättare och en 
tyngre stekpanna.

Innehåll i probe kit - uppgift, anteckningsblock, 
penna och choklad som belöning.

Kockarnas svar på tyngre stekpannor i probe kit där kommentarer om tyngd och rengöring nämns.

Kockarnas svar på sil i probe kit där tankar om handtag, ställningar och rörelser med silen nämns.
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3.1.3 Studiebesök:

Campus Grythyttan, restaurang och 
hotellhögskolan, Örebro universitet

Jag besökte Restaurang och hotellhögskolan 
(RHS) i Grythyttan för att få en förståelse för 
hur kockar utbildas idag. RHS hör till Örebros 
universitet, men är placerat på campus 
Grythyttan i koppling med måltidens hus.
I Grythyttan träffade jag Ragnhild Bolin, alumn 
från Grythyttan och idag lärare för första årets 
studenter på kockutbildningen. Bolin visade 
mig alla delar av skolan och förklarade att det 
är speciellt viktigt för henne att aldrig acceptera 
maktmissbruk eller sexism i utbildningsköket. 

Kollegiet vid campus Grythyttan arbetar med 
att effektivisera utbildningen och strävar 
efter att bli mer inkluderande, samt mer 
kommunikativa mellan lärare och student. 
I utbildningsköket har ändringar gjorts 
som att släppa in mer dagsljus, sänkta ljud 
och bullernivåer samt att skapa ytor för 
kommunikation. 

Trots skolans stora medvetenhet om 
branschen förekommer sexism även på skolan 
mellan studenter. I vissa fall finns även en 
bristande respekt riktat mot Bolin som lärare 
från vissa manliga studenter, ofta tidigare 
yrkesverksamma i restaurangkök och med den 
jargong som tenderar att förminska kvinnliga Måltidens hus på campus Grythyttan, en av Sveriges främsta högskolor för kockar, tillhörande Örebro Universitet.

Ragnhild Bolin, lärare och kock vid restaurang och 
hotellhögskolan, Örebro
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Studiebesök:

Restaurang vRÅ, Göteborg

vRÅ är en restaurang i Göteborg som hyllas 
av många anledningar. Restaurangen 
serverar japansk mat med svenska råvaror 
och lägger stort fokus på att varje detalj ska 
vara genomtänkt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Restaurangen drivs av Sofia B Olsson som 
prisats både för sina insatser för miljön, men 
även som förebild för många kvinnliga kockar 
i branschen. Hon arbetar hårt för att skapa en 
köksmiljö där kvinnor inte särbehandlas och 
där jämställdhet och kommunikation ligger som 
grund för arbetsmiljön. 

Idag arbetar endast en manlig kock i köket och 
de jobbansökningar vRÅ får är övervägande 
från kvinnliga kockar. Jag valde att besöka 
vRÅ för en intervju med Sofia B Olsson, samt 
för att under delar av denna dag skugga 
Maja Hasselheim som är en av kockarna i 
köket. Under mitt besök följde jag med bakom 
kulisserna och observerade arbetsuppgifter 
samt jargong och atmosfär.
 
Att vistas med kockarna på vRÅ under en hel 
dag gav mig många insikter, men det som 
gav mig mest var min direkta återkoppling 
till restaurangbranschen och kockyrket. 
Restaurangkökets lukter, ljud, ljus och atmosfär 
tillät mig att återkoppla med kockyrket efter 
två års uppehåll. Detta resulterade i att 
minnen från själva sysslorna i köket och även 
tankebanorna som de kunde medföra väcktes 
inom mig, vilket har stärkt mig i mitt projekt. 
Efter mitt besök på vRÅ kunde jag positionera 
mig i projektet som ett mellanting mellan kock 
och industridesigner.

Matsal, restaurang vRÅ, Göteborg. Påkostad inredning som förstärker restaurangens japanska/svenska fusion 
inriktning.

Kockar under service på restaurang vRÅ, Göteborg

 Detaljbild från restaurang vRÅ, Göteborg
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3.1.3 Intervjuer: 

Maja Hasselheim
kock på restaurang vRÅ

Jag mötte Maja Hasselheim som jobbar som 
kock på restaurang vRÅ i Göteborg. Under 
sina två aktiva år som kock har Hasselheim 
upplevt både bra och dåliga arbetsplatser. Vi 
pratade främst om hur hon upplever branschen 
och kockyrket. Jag ville få en större förståelse 
för hur många andra tar sig in i kockyrket i och 
med att jag själv aldrig utbildade mig till kock. 
Följande citat från min intervju med Hasselheim 
har jag valt att ta med i denna text, ett citat som 
jag ser som en effektiv sammanfattning av våra 
samtal:    

 
Brist på ledarskap kan ofta kännas som 
någon form av utnyttjande. Man får lösa 
deras problem som inte ingår i mina 
arbetsuppgifter. Jag kallades också för 
sous chef på mitt förra jobb men jag fick 
inte betalt utefter de kriterierna, vilket jag 
aldrig vågade ifrågasätta för jag var så 
himla glad för mitt första riktiga jobba. Jag 
ville inte sabba det eftersom jag hade ”haft 
turen” och hamna på ett ställe med så mild 
jargong. Ja, du hör ju, dumt. Jag har känt 
mig mobbad ett par gånger också. Det är 
himla konstigt hur folk fortfarande försöker 
hävda nån slags maktposition genom att 
mobbas. Att leva är väl ingen tävling eller?
 

Maja Hasselheim, kock på restaurang vRÅ, Göteborg.
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Intervjuer:

Sigrid Svederoth 
speldesigner och drabbad 
av karpaltunnelsyndrom

Sigrid Svederoth arbetar som speldesigner 
på stockholmsbaserade företaget King. Jag 
ville träffa Sigrid för att få lära mig mer om 
karpaltunnelsyndrom i och med att det är en 
av de vanligaste belastningsskadorna bland 
kockar. Svederoth må arbeta i en annan 
bransch, men påverkan på kroppen, operationer 
och rehabilitering ser likadan ut även för kockar.

Under sin utbildning till spelutvecklare 
drabbades Svederoth av svår karpaltunnel-
syndrom och fick i och med det avbryta delar 
av sin utbildning. På grund av sin unga ålder 
blev hennes smärtor inte tagna på allvar 
hos vården, då många läkare ansåg att 
karpaltunnelsyndrom inte var troligt så tidigt. 
Efter att ha träffat flertalet läkare fick hon 
tillsut en akuttid för operation av karpaltunneln 
och idag genomgår hon fortfarande lättare 
rehabilitering.
 
Karpaltunnelsyndrom är en belastningsskada i 
handleden som påverkar styrka och rörlighet i 
handen. Karpaltunneln fungerar som en tunnel 
där nerver och ledband samsas om utrymmet. 
Vid för hög belastning på karpaltunneln 
kan nerver komma i kläm, vilket resulterar i 
smärta i händena samt förlorad greppstyrka. 
Kockars repetitiva rörelsemönster tenderar 
att belasta just karpaltunneln, vilket gör 
karpaltunnelsyndrom till en av de vanligaste 
belastningsskadorna inom kockyrket. För att en 
kock ska kunna undvika karpaltunnelsyndrom 
krävs först och främst kunskap inom 
köksergonomi, men även skonsam utrustning 
att interagera med under arbetspassen. 14 14. Europeiska Arbetsmiljöbyrån, Belastningsskador 

inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn)

Sigrid Svederoth visar ett grepp med stödskena för att stärka handleden.
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Intervjuer:

Sofia B Olsson 
kökschef på restaurang vRÅ

Sofia B Olsson arbetar som kökschef 
på restaurang vRÅ. Hon är en aktiv 
kock som arbetar för jämställda 
arbetsvillkor och hållbarhetsaspekter inom 
restaurangbranschen, både i maten såväl som 
i arbetsmiljön. Jag ville träffa B Olsson för att 
höra hur hon har valt att arbeta, samt hur hon 
ser på branschen idag. När jag frågade henne 
om hur hennes historia som kock har sett ut 
och hur hon själv såg på branschens normer 
rörande manligt och kvinnligt inom kockyrket 
svarade hon så här:

 
När jag kom ut som kock för tio år sedan 
så tänkte jag att det här suger och det 
är någonting jag måste hantera och 
hitta strategier för. Jag markerar, jag är 
obekväm och tråkig, men jag måste göra 
det för min egen skull.
 

Hon fortsätter:
 På min första arbetsplats var det väldigt 

grova skämt och insinuationer och 
mycket som var jävligt vidrigt, men 
samtidigt så var det en väldigt trevlig 
arbetsplats med bra ledarskap där jag 
fick förtroende och ansvar och jag kände 
att jag var respekterad ändå. Medan 
den andra platsen jag kom till inte hade 
massa öppna grova sexistiska skämt, 
men däremot kändes det typ som 
mobbning, fast riktat mot mig och den 
andra kvinnan som jobbade i kallköket. 
Det var helt vidrigt. Jag kände att jag 
blev helt minimerad som människa på 
bara några månader. Det finns ju väldigt 
många delar utav det och det är lätt att 

man bara fokuserar på jargongen, men 
den är ju bara ett symptom på det här 
systemet och det tycker jag är ganska 
lätt jämförelsevis för det är öppet och 
det kan man bemöta. Däremot att man 
aldrig får samma respekt eller att man 
hela tiden blir ifrågasatt, att ingen hälsar 
på en när man kommer, att ingen frågar 
hur man mår, att de pratar om en i tredje 
person, att man inte får samma respekt 
för det jobbet man gör och att man får 
känslan av att man är den svagaste 
länken. Det påverkade mig mer än 
negativt.

Sofia B Olsson, kökschef på restaurang vRÅ, Göteborg

Mise en place - förberedning av mat, 
restaurang vRÅ, Göteborg2928



Stig Lindbergs Terma 
Referens till form

Ett tidigare arbete som har inspirerat mig 
formmässigt är Stig Lindbergs serie Terma 
för Gustavsberg, där han bland annat 
utvecklade en stekpanna som bröt normer 
kring matlagningen i hemmet under 50-talet. 
Terma blev en storsäljare, både på grund 
av det flameldsfasta materialet Normalit 
som klarade både ugn och spis, men även 
för formgivningen. Lindberg lyckas med 
sin odekorerade serie utmana dåtidens 
rådande form-normer genom att kombinera 
materialkunskap och ett tydligt form och 
funktion fokus. Att en matlagningsprodukt 
kunde fungera som en hybrid mellan matsalen 
och köket revolutionerade synen på kokkärl 
och beskrevs följande i ett produktblad:
 

 
Liksom 50-talets behov och uppskattning 
av Lindbergs Terma tror jag att vår tids 
sena 2010-tal rymmer plats för normkritisk 
produktutveckling ämnad för att underlätta 
matlagning. I mitt projekt applicerar jag detta 
på ojämställda arbetsförhållanden inom 
restaurangbranschen och de belastningsskador 
som drabbar många kockar.

3.2 Produktutveckling:

3.2.1 Designreferenser
SAS-kannan 
Referens till ergonomi

SAS-kannan är en kaffekanna designad av 
designgruppen Veryday. Den används av över 
30 flygbolag världen över och har minskat 
belastningsskador i axlar, handleder och rygg 
på flygets besättning. Genom en optimal 
distans mellan handled och centrerat grepp 
har kannan bidragit till bättre hälsoförhållanden 
och färre sjukskrivningar bland flygpersonalen. 
SAS-kannan är ett lysande exempel 
på hur produktdesign kan underlätta 
arbetsförhållanden genom ergonomi och 
formgivning. Utöver att vara ett ergonomiskt 
arbetsredskap så har formgivarna Maria 
Benktzon och Sven-Eric Juhlin applicerat en 
modern och väl genomtänkt estetik som även 
den förbättrar användarens upplevelse.

Karin Ehrnbergers Design och Genus 
Referens till normkritik

Jag anser att normkritik är ett av de viktigaste 
verktygen en produktdesigner kan ha när 
hen utvecklar produkter. Karin Ehrnbergers 
projekt Design och Genus - Hur vi formger 
produkter och hur de formar oss tar upp hur 
många produkter utvecklas efter specifika 
målgrupper och att formspråket följer därefter. 
Ehrnberger har genom att byta formspråk på 
en stavmixer och en borrmaskin synliggjort 
normer om vad som anses manligt eller 
kvinnligt inom produktdesign och formspråk. 
Den könskodning som ofta finns i produkter 
avsedda för hemmet och matlagning tenderar 
att ha något organiska former med tydliga 
instruktioner och mjuka knappar. Borren har 
ofta ett mer tekniskt formspråk som antyder att 
det krävs styrka från användaren och större 
kunskap av funktionerna. Dessa två spår i 

formspråk kan kategoriseras under typiskt 
“kvinnligt” och “manligt”, vilket ofta används av 
produktdesigners för att nå en utvald målgrupp. 
Problematiken i formgivning som detta ligger 
i ett upprätthållande av normer och vem som 
anses lämpad till att utföra sysslan.
 
I mitt projekt GET A GRIP utmanar jag liknande 
normer, fast inom restaurangbranschen 
och produkter framtagna för professionell 
matlagning. I restaurangköken tenderar, som 
nämnt innan, produkterna att vara onödigt 
tunga och svårhanterliga, vilket härstammar 
från idén om att kocken ska vara en man med 
stora händer och mycket muskler. Ehrnbergers 
arbete har fungerat som en vägledare inom 
normkritik i produktdesign och jag refererar 
till olika delar av Design och Genus flertalet 
gånger i min rapport.

15

15. Arvidsson, Gösta, Gustavsberg - form och 
funktion i folkhemmet, 2015
16. Anonym, The SAS pot, Veryday, https://
veryday.com/case/the-sas-pot
17. Ehrnberger, Karin, Design och Genus - hur vi 
formger produkter och hur de formar oss, 2006

16

17

Stekpanna, Terma, Stig Lindberg SAS-kannan och dess ergonomiska grepp, designad
 av Veryday

Design och Genus, borrmaskin och stavmixer
 av Karin Ehrnberger
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Terma kan användas både för kokning,     
stekning, ugnsmatlagning och servering 
och håller maten varm medan man äter. 
Den förenklar hushållsarbetet och är 
genom sin väl studerade och fina form 
utomordentligt trevlig att sätta på bordet.

 



I mitt projekt undersöker jag produktdesigners 
möjligheter till att bryta normativa beteenden 
och på så sätt påverka ojämställda 
arbetsmiljöer. Mitt fokus är kockyrket och de 
traditioner som följt yrket och som bidragit 
till normerna om vad en kock är och bör 
vara. För att testa min teori valde jag att 
utveckla en befintlig köksutensilie. Mitt val 
föll på stekpannan då den är en bidragande 
faktor till många kockars belastningsskador. 
Vid repetitiva arbetsuppgifter, så som de vid 
kockens interaktion med en stekpanna, krävs 
det att föremålet är utvecklat för att fungera 
som en kroppslig förlängning, en extension 
som underlättar kroppens arbete.

Stekpannan som föremål är oumbärlig för alla 
kockar och den förekommer i majoriteten av 
restaurangkök. Olika versioner av handtag 
och material finns, men formmässigt så liknar 
övervägande designförslag av stekpannor 
varandra, där stekytan är cirkulär, kanterna 
ofta något krökta och sträcker sig ca 5 cm över 
stekytan, samt ett handtag som sträcker sig 
vertikalt från kanten. Att stekpannan är cirkulär 
grundas naturligt i hur man tidigare behövt 
begränsa formen efter uppvärmning med gas 
eller låga, där en cirkulär form ger en naturlig 
värmespridning. Idag finns utvecklade tekniker 
för att sprida värme, vilket öppnar upp till 
utveckling av stekpannans cirkulära form.
 
När järnspisen slog igenom och etablerades 
i folkhemmen blev stekpannan en produkt 
som vidare skulle anses självklar i varje kök. 
Stekpannan är idag en produkt som ofta 
tas för given, vilket intresserar mig eftersom 

3.2.2 Val av objekt, varför stekpanna?

vardagliga objekt ofta bidrar till upprätthållandet 
av normer i samhället. Här passar Karin 
Ehrnbergers studie Design och genus som 
ett tydligt exempel på hur normer påverkar 
produktdesigners och bidrar till ett könskodat 
formspråk. 

Genom att analysera min research utvärderar 
jag de gemensamma behov och punkter 
som kockarna anser som viktiga. Kockarnas 
behov av en stekpanna har fått fungera 
som en formgivnings palett under min 
produktutveckling då kärnan i mitt projekt är 
att skapa produkter utifrån sysslan, snarare än 
från traditionella normer gällande produkten 
och dess form.

3.2.3 Co-desig: 
Vad var viktigt för kockarna?

Kockarna, som varit involverade i detta projekt, 
vill att en stekpanna ska:
 
Vara lätt att lyfta
Vara tjockbottnad
Ge bra stekyta
Vara lätt att rengöra

När kockarna använder en stekpanna utför de 
vissa upprepade rörelser. Dessa rörelser är:
 
Lyfta
Skaka
Ösa
Hälla
Röra

18. Härdmark, Emma, En aptitlig historia, Fokus 
2010
19. Ehrnberger, Karin, Design och Genus - hur vi 
formger produkter och hur de formar oss, 2006

18
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Stakpannor i bruk på restaurang vRÅ

Analys och sammanfattning av kockarnas preferenser hos en stekpanna
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Cheryl Akner-Koler, professor inom fältet 
form, haptik och tillämpad estetik, undervisar 
på utbildningen inom industridesign på 
Konstfack. Under detta projekt har Akner-
Koler varit min huvudsakliga handledare och 
hon har väglett mig inom produktsemiotik 
kopplat till formgivningsprocessen. Akner-
Koler argumenterar för konsten och estetikens 
förmåga att hantera komplexa problem, så som 
i formgivning för interaktion för eller mellan 
människor. 

För att jag som designer ska göra medvetna 
formbeslut i produktens utveckling till fysisk 
gestalt, tillämpas metoder som kombinerar 
den kroppsliga uppfattningen av formen 
genom känsel, hörsel och syn, tillsammans 
med ett välformulerat språk om formens 
utvecklingsfaser och evolution. För att nå en 
slutform som kommunicerar till användaren 
direkt såväl som haptiskt, tillämpas även 
produktsemiotik och analys under fasen av 
formgivning. Vidare i texten redogör jag kort 
hur produkt semiotiken spelat en roll i mitt 
projekt. 

Ett formprojekt som detta kräver interaktion och 
förståelse för mått, vinklar och volym. För att 
kunna ge projektet den formanalys det kräver 
valde jag tidigt att arbeta mellan två element, 
digital modellering i CAD och kroppsnära 
modellering i lera. Lermodeller har sedan 
3D-scannats och vidare 3D-printats i olika 
skala för analys. Jag hävdar att man behöver 
den kroppsliga uppfattningen av en form för att 
förstå den och dess komplexitet. Den additiva 
tillverkningsmetoden, att 3D-printa, har tillåtit 
mig att undersöka och analysera en stor 
mängd olika former på kort tid. Materialvalen 

3.2.4 Formgivning och semiotik

3.2.5 Material och tekniker

Efter att ha analyserat min research och 
mina möten med kockarna fann jag några 
gemensamma preferenser för vad en 
stekpanna bör erbjuda i ett restaurangkök. 
Vissa arbetsuppgifter, som till exempel att 
röra kraftigt, styr stekpannans form mot 
att likna den traditionella cirkulära formen. 
Andra sysslor som att hälla och ösa öppnar å 
andra sidan upp till att mitt designförslag kan 
skilja sig stort från traditionella stekpannor. 
Utmaningen blir således att hitta en balans 
mellan ett främmande och ett bekant formspråk 
och samtidigt låta formspråket kommunicera 
sysslorna den erbjuder. Nästa utmaning blir att 
låta formspråket samarbeta med de tekniska 
funktioner som en professionell stekpanna kan 
kräva. Detta kan till exempel vara tjockleken 
på pannans botten och kanter för önskat 
värmeupptag.
 
För att uppnå ett designförslag som 
kommunicerar och samarbetar med kockens 
sysslor inkluderar jag därför semiotik, som 
tidigare beskrivet, i min formsökning. Syftet och 
målet blir således ett designförslag som både 
kan attrahera ögat och underlätta för kroppen 
samtidigt som det går ifrån stekpannans 
formtraditioner.

är således plast under den här perioden i 
projektet och designförslaget är ämnat att 
bli en prototyp. En fungerande modell av 
stekpannan skulle förmodligen produceras i 
aluminium, rostfritt stål och keramisk non stick. 
Alla dessa material har förmågan att stå emot 
hårt arbete under en längre tid, vilket skulle 
ge stekpannan längre livstid. Materialen skulle 
även ge stekpannan en lätt vikt, vilket gör den 
lättarbetad för kockarna med mindre risk för 
förslitnings- och belastningsskador.

Jag har valt att kalla den delen av stekpannan 
som är ämnad för tillagning för Stekyta. Detta 
kan förväxlas med den stekyta som ges 
själva maten, men det är enligt mig det mest 
lämpade ordet för den delen av produkten. 
Först och främst förutsatte jag att en stekpanna 
behöver vissa specifika egenskaper för att 
vara funktionell. Den ska ha tjock botten för 
att hålla värmen under matlagning, samt vara 
lätt att interagera med. Jag lät de utvalda 
rörelserna lägga grunden för stekytans form. 
Detta innebär att stekpannan ska underlätta 
att lyfta, skaka, ösa, hälla och röra. Med detta 
som ramverk utforskade jag flertalet former 
som var och en utforskade överordnade och 
underordnade formkombinationer. Slutligen 
landade jag i en form där rörelsen av att hälla 
och röra är överordnat att skaka och ösa. 
Vidare beskriver jag den slutliga formen på 
stekytan och hur den utvecklats.
 
 
En av de viktigaste rörelserna sett från ett 
ergonomiskt perspektiv är att kunna hälla ut 
maten effektivt ur stekytan. På mer traditionella 
stekpannor fastnar ofta delar av maten i 
kanten, vilket gör att användaren behöver 
hålla stekpannan med en hand och skrapa ur 
den med den andra. Detta resulterar i sin tur 
i att användaren får en ansträngd vinkel på 
sin handled, höjd axel och spänd skuldra. Om 
denna rörelse utförs upprepade gånger under 
ett arbetspass kan den bidra till belastning och 
förslitningsskador. För att underlätta rörelsen 
gav jag stekpannan utåtsluttande kanter på 
sidorna, vilket förhindrar att maten fastnar och 
underlättar om en skulle behöva göra sig av 
med sky. I och med pannans två handtag, som 
jag förklarar vidare nedan, får användaren 
styrka i händer och armar och kan arbeta nära 
kroppen utan att belasta handleder, axlar och 
rygg.

3.2.6 Formgivning och iterationer:

Form för stekning
Stekpannans form utgår från en ellips, vilket 
ger användaren större förutsättningar att arbeta 
nära kroppen. Det underlättar även rörelsen 
“att röra i en åtta”, vilket är en teknik för att 

20. Akner-Koler, Cheryl, Form & formlessness, 2018
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Formstudie av stekytan där rörelserna fått utveckla 
formen. 

Olika formstudier uppradade bredvid varandra.
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vispa eller röra mat om ofta används av kockar 
för att minska belastningen på handleden. 

En annan rörelse som kockar använder sig 
av när de steker mat är slunga maten framåt 
mot pannans front för att sedan kasta den 
tillbaka ner i pannan. Funktionen med rörelsen 
är mer eller mindre att röra om bland maten 
utan redskap. Då den här rörelsen fungerar 
bra med mer traditionella stekpannor lät jag 
min stekpanna hålla standardmått i den främre 
kanten, så att rörelsen fortfarande ska kännas 
bekant för kockar, men nu i kombination med 
det överordnade handtaget som ger styrka 
i handleden under rörelsen. Slutligen så 
är det rörelsen att ösa maten vid stekning. 
Denna rörelse underlättas genom att höja 
stekpannans bakre kant, vilket ger utrymme för 
att samla upp mycket vätska eller smör genom 
att vinkla pannan lätt bakåt.  

Belastningen av karpaltunneln är som nämnt 
innan en av de vanligaste belastningsskadorna 
bland kockar. Traditionellt sett har stekpannor 
vågräta och lätt vinklade handtag. Mer 
professionella och tyngre stekpannor har 
ofta längre handtag som, vid rätt kunskap om 
användning, kan ge ett lätt stöd åt underarmen. 
Jag valde att utforska hur ett handtag med 
upprätt vinkel skulle fungera tillsammans 
med de rörelsemönster jag lagt som grund 
för min produkt. En upprätt och avslappnad 
vinkel på handleden minskar belastningen 
på karpaltunneln och ger mer handstyrka till 
användaren. I boken Handbook of human 
factors and ergonomics nämns fem riktlinjer 
kopplade till design för handleder. De beskrivs 
som följande:

              

Formgivning och iterationer:

Handtagen

21. Salvendy, Gavriel, Handbook of Human Factors 
and Ergonomics, 2012

21

First, keep the wrist in a neutral posture. A 
neutral posture is a relaxed wrist posture 
with a slight extension (which optimizes the 
forearm’s length-strength relationship), not a 
rigid linear posture. Second, minimize tissue 
compression on the hand. Third, avoid tasks 
and actions that repeatedly impose force 
on the internal structures. Fourth, minimize 
required wrist accelerations and motions 
through the design of the work. Fifth, be 
sensitive to the impact of glove use, hand 
size, and left-handed workers.

Slutligt formförslag där bland annat rörelsen av att 
kunna hälla fått påverka stekpannans kanter.

Slutligt formförslag, 3D-printat i ett stycke, PLA plast .

Verktyg med avtagbara handtag ämnat åt att undersöka 
hur olika vinklar påverkar handleden.

Exempel på hantag och vinklar som undersökts under 
projektet. Här visas vinklar med och utan påbyggd lera.
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Liknande produkter med upprätt handtag går 
att hitta på marknaden idag, dock inte inom 
tyngre produkter som stekpannor, utan mer 
som brödknivar eller bestick. Grundtanken 
är dock detsamma, nämligen den att minska 
belastningen på handleden, axlar och armar. 
Några exempel på sådana produkter är 
köksknivar utvecklade av Swereco. Knivarna 
går att köpa på olika apotek och butiker med 
specialanpassat sortiment.  
 
För att få en förståelse för hur olika vinklar 
på handtaget påverkar handleden skapade 
jag ett verktyg där jag kunde prova olika 
versioner av handtaget. Vikten på verktyget 
går att jämföra med vikten av en standard 
28 cm teflon panna i aluminium och stål. 
Handtagen är 3D-printade och är lätta att 
sätta fast och ta av. Handtagen i sig är 
ämnade för undersökning av handtagets 
vinkel i relation till användaren och 
stekpannan. För att undersöka olika grepp 
och volymer i handtaget använde jag de 
printade delarna som skelett för modellering i 
lera.
 
Resultatet av undersökningen var en vinkel 
som ger handleden en avslappnad och 
lätt utsträckt huvudgrepp. Ett nyp grepp på 
handtagets övre del ger användaren precision 
och stryka under rörelser med stekpannan.

Handtaget har formgetts i enlighet med Akner-
Kolers lära om form och volym. Det slutliga 
handtaget är en kombination av grundformer 
anpassade efter min undersökning av vinklar 
och volym. Grundformerna är sedan försiktigt 
sammanfogade (merge) till en slutlig mer 
komplex form. Handtaget utgår från en ellips 
som övergår till att ha cirkulära cylindriska 
tendenser för att sedan brytas av i en negativ 
utskärning (negative intersection) av en 
ytlig (superficial) rektangel. Fortsättningsvis 
utvecklas handtaget till att ta formen av en 
ytlig och uttöjd kon som delats på mitten. 
Mötet med pannans stekyta sker i en något 
anpassad (adapt) omslutning av kurvaturen 
på stekytan.

För att komplettera det huvudsakliga 
handtaget valde jag att lägga till ett främre, 
underordnat handtag som ger användaren 
stöd när den lyfter stekpannan med 
två händer, samt funktionen att kunna 

hänga upp stekpannan för förvaring. Det 
främre handtaget utgår från två cirkulära 
cylindrar som även dom är anpassade 
(adapt) efter kurvaturen på stekytan. De 
cirkulära cylindrarna övergår sedan till att 
sammanfogas i en uttöjd och ytlig rektangel 
som förvrängts och givits uttöjda koniska 
tendenser. En negativ utskärning av en uttöjd 
rektangel avslutar handtaget för att förhindra 
att användaren tar sig för nära stekytan och 
dess värme.  

22. Anonym, Swereco Kökskniv
23. Akner-Koler, Cheryl, Form & Formlessness, 2018
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Swereco, ergonomisk kökskniv

Formstudier av överordnat handtag

Slutligt formförslag av underordnat främre 
handtag

Slutligt formförslag på överordnat handtag under 3D 
scanning.

Slutligt handtag printas i plast. Slutligt handtag.

3D-scannad modell av slutligt handtag.
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4. Designförslag:

GET A GRIP:
Köksutensilier för jämställdhet!

Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad 
jämställdhet i restaurangbranschen.

GET A GRIP är ett projekt som 
uppmärksammar hur produkter för matlagning 
sker med tydliga förutfattade meningar om 
vem som ska utföra sysslan. Projektet har 
grundats i normkritiska perspektiv som 
applicerats på produktutveckling. Idag är 
många utensilier för matlagning utvecklade för 
att det är en man som ska interagera med dem 
och de är avsedda för att hanteras på egen 
hand utan samarbete. Detta har resulterat i 
belastningsskador i handleder, axlar och rygg 
hos många kvinnliga kockar, men även hos 
män. Belastningsskadorna drabbar även de 
som lagar mat i hemmet, men inte i lika hög 
grad.
 
Med mitt projekt vill jag belysa det ansvar 
en produktdesigner har när hen utvecklar 
produkter. Ansvaret ligger i att lära känna 
produktens historia och förstå dess eventuella 
sociala påverkan. Produkter påverkar oss 
och hur vi rör oss, samarbetar, arbetar och 
kommunicerar. Det är viktigt att framtidens 
produkter är utvecklade så att de inte bidrar 
till ojämställda arbetsförhållanden, sociala 
orättvisor och belastningsskador.

 Under projektets gång har jag samarbetat 
med yrkesaktiva kockar och lärare på 
kockutbildningar. Tillsammans med dem 
har jag undersökt hur branschen och dess 
produkter påverkar arbetet som kock. Jag 
har under 8 timmar skuggat kockarna på 
restaurang vRÅ i Göteborg och fått insyn i 
hur deras arbetsdagar ser ut. Vi har även 
diskuterat hierarkier i köksmiljö och tidigare 
erfarenheter av ojämställda arbetsförhållanden. 
Jag har dessutom besökt campus Grythyttan 
- Hotell och restauranghögskola, där jag har 
fått förståelse för hur kockar utbildas och hur 
framtidens yrkesaktiva förhåller sig till frågor 
om ergonomi och arbetsmiljö.
 
Vidare har jag arbetat med handskisser, 
modellering i lera, 3D-scan, 3D-printning, 
semiotik, normkritik, co-creation metoder, 
scenografi och färgsättning för att kunna 
konkretisera mitt projekt. Resultatet av 
projektet har blivit en stekpanna som är 
tänkt att minska antalet belastningsskador i 
kockyrket, samt att uppmana till reflektion och 
diskussion bland produktdesigners.
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Stekpannan har två handtag som underlättar 
för handleder, axlar och rygg under hårt och 
repetitivt arbete. Det huvudsakliga handtaget 
ger handleden en avslappnad och något 
utsträckt vinkel, vilket minskar trycket på 
karpaltunneln. Det mindre och underordnade 
handtaget i stekpannans främre del gör 
det möjligt för användaren att arbeta med 
två händer, vilket avlastar huvudhanden. 
Stekpannan är dessutom utformad så att det 
ska vara lätt att hälla ut maten ur pannan utan 
att belasta axlar, skuldra och rygg. Övriga 
funktioner som att skaka, ösa och röra maten 
och att arbeta nära kroppen förstärks genom 
stekpannans utformning. Stekpannans botten 
är 22 cm bred och 25 cm lång, vilket gör att 
kocken enklare kan utnyttja ytan maximalt 
då en oftast steker exempelvis en eller två 
fiskfiléer åt gången.  
 
Det här är mitt försök att svara på den 
frågeställning som initierade det här projektet 
där den mer övergripande frågeställningen 
lyder:  

Hur kan jag som student i industridesign 
och som produktdesigner bidra till att 
restaurangbranschen rör sig mot en 
mer jämställd kultur genom att utveckla 
normkritiska produkter inom kockyrket?

Jag ställde också en konkret och mer 
projektnära fråga: 

Hur kan jag med handskisser, 
modellering i lera, 3D- scan, 3D-printning, 
semiotik, normkritik, co-creation, 
färgsättning och med min upparbetade 
kompetens formge/utveckla en produkt 
som svarar på behov/begränsningar i en 
produktkategori?

Mitt designförslag är tänkt att bidra till en 
mer jämställd kultur genom att underlätta 
för fler människor att arbeta i sin fulla 
potential under de yrkesaktiva åren 
utan att få belastningsskador. Jag vill gå 
ifrån att kvinnor får belastningsskador 
tidigare än män, vilket skulle kunna ge 
dem större förutsättningar att hävda sig i 
restaurangbranschen. Jag vill även föra in 
en ny estetik i en bransch styrd av djupt 
rotade traditioner. Med nya produkter och 
kontemporär estetik kan branschen ta nya 
tag och arbeta mot en mer jämställd kultur.

Exempel på nypgrepp som ger styrka och kontroll över stekpannan.

Slutligt främre handtag som ger stöd åt användarens 
handleder.

Exempel på grepp och stark riktning på handleden.
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GET A GRIP:
Köksutensilier för jämställdhet!
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5. Konstfack:

Vårutställning 2019
Mitt projekt tilldelades en stor yta på 
vårutställningen. Detta gav mig möjligheter att 
bygga en utställning som förde besökarnas 
tankar till ett restaurangkök. mitt designförslag 
och mina prototyper är relativt små, men kräver 
samtidigt stor yta för att formen ska kunna 
betraktas från alla olika vinklar.

För att ge ytan en känsla av ett restaurangkök 
lät jag mig inspireras av kök jag själv har 
arbetat i. De kök som har varit i det minsta 
laget har bestått av två bänkar som man 
arbetar mellan. En bänk är avsedd för 
tillagning och den andra för uppläggning och 
kommunikation till serveringspersonal. Jag 
skapade en liknande känsla genom att bygga 
ett 3,5 m. långt podium längst den inre väggen 
och ett 1 m brett podium i mitten av rummet. 
Jag placerade en tv med en film på kockar som 
arbetar mellan de två podierna på den högra 
väggen vilket gav känslan av en förlängning in 
i ett kök.
 
Väggarna i restaurangkök utnyttjas för det 
mesta fullt ut med hyllsystem för förvaring av 
torrvaror, maskiner och utensilier. Detta fördes 
in i min utställning genom en handmålad vägg 
med serietecknad karaktär för att kommunicera 
kontexten och samtidigt mjuka upp stämningen 
i rummet. Väggen blev mycket uppskattad av 
utställningens besökare och den visade på att 
man kan skapa rumslighet med små medel.

För att stärka kontexten ytterligare placerade 
jag slarvigt upphängda arbetskläder på väggen. 
Kocken känns ofta igen genom sina vita kläder, 
hattar och förkläden, vilket gör att besökaren 
kan göra kopplingen till restaurangkök snabbt 
utan att behöva fundera.

Jag behöll betonggolvet som det är, då det ger 
en känsla av industriellt kök och arbetsplats 
och det resulterade i att utställningens 
besökare vågade röra sig fritt i min utställning.

Jag är nöjd med resultatet av min utställning. 
Rummet kommunicerade kontextet väl 
och med enkla medel. Utställningens 
besökare kände sig bekväma att röra sig 
fritt i utställningen och många spännande 
konversationer inleddes runt stekpannan. När 
jag närvarade i utställningen fick besökarna 
prova stekpannan, vilket var väldigt uppskattat. 
Under perioder hade jag stora grupper 
besökare samtidigt och då fungerade det väl 
att samlas i ring runt podiet med den slutliga 
prototypen.

Konstfacks vårutställning 2019. Prototyper med färgerna rött, beige, grönt och blått är menat att uppmuntra till en 
interaktiv utställningen där besökaren får prova olika grepp. Den grå prototypen är menad att visa designförslaget i 
dess slutliga form. 

Diskussion under vårutställningen.
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Interaktiv station på Konstfacks vårutställning 2019 där besökare kunde prova olika vinklar på handtag.



6. Summering och reflektion

GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet 
är ett projekt som uppmärksammar hur normer 
och traditioner i kockyrket och produktdesign 
påverkar upprätthållandet av ojämställda 
arbetsförhållanden. Projektet har resulterat 
i ett designförslag på en stekpanna som på 
sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland 
kockar. Designförslaget är en kombination av 
formstudie, ergonomisk studie och normkritisk 
studie som både uppmuntrar och kommenterar 
designerns ansvar under produktutveckling.

Projektet har genomförts tillsammans med 
yrkesaktiva kockar och lärare inom hotell och 
restauranghögskolan, campus Grythyttan. Stor 
vikt har lagts i co-design, där kockarna har varit 
utgångspunkt för produktens formgivning. Olika 
metoder för gestaltning och prototyparbete 
har kombinerats och resulterat i ett slutligt 
designförslag av en stekpanna som ställts 
ut på Konstfacks vårutställning 2019. Några 
av dessa metoder är skulptering i techclay, 
handskisser, 3D skisser och arbete i CAD 
program, 3D print, 3D scan och efterarbeten 
och färgsättning.
 
Jag har strävat efter att kombinera normkritik 
och mer praktiska områden som ergonomi 
och formgivning. På så sätt hoppas jag 
på att kunna kommentera och svara på 
min frågeställning från flera olika håll 
och även utveckla en produkt med ett 
djupt och genomtänkt koncept. Om mitt 
designförslag kan bidra till jämställdhet i 
restaurangbranschen återstår att se. Jag skulle 
gärna se att mitt projekt fortsätter att utvecklas, 
gärna tillsammans med fler kockar, men även 
med ingenjörer, andra produktdesigners och 
producenter. 

Jag tror att det mest effektiva och starkaste 
sättet att utveckla produkter är att utveckla 
tillsammans. Mitt designförslag som har 
presenterats i den här rapporten är en start 
på diskussionen kring hur produkter för 
matlagning kan utvecklas vidare. Det finns en 
mängd andra köksutensilier, alltså inte bara 
stekpannor, som skulle behöva analyseras 
och utvecklas med en liknande process och ett 
normkritiskt fokus.
 
För mig har det här projektet varit enormt 
utvecklande. Jag har fått uppleva hur ett kliv 
tillbaka i tiden, i mitt fall tillbaka till kockyrket 
och mina egna erfarenheter, även kan vara ett 
kliv framåt i den egna utvecklingen. Jag har 
fått praktisera mina kunskaper som formgivare, 
med ett tydligt fokus och ett ämne som jag själv 
kan relatera till. Projektet har stärkt mig som 
produktdesigner och det har gett mig bättre 
förståelse för relationen mellan användare och 
produkt.

Detaljbild från traditionellt restaurangkök och bänk för upplägg av mat. Utbildningskök på campus Grythyttan.
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