
 

 

Det post-antibiotiska köket 
En dystopisk designspekulation om framtidens köksobjekt  

 
Ebba Grahn 

Industridesign, VT 2019 
Handledare: Jessica Knutsson Signell 



 

 2 

Abstract 
 
I examensarbetet Det post-antibiotiska köket har samhällsfrågan om antibiotikaresistens 
undersökts ur ett designperspektiv. Detta för att uppmärksamma och sprida kunskap om 
problemet med den ökande resistensen och den nutida konsumtionen av läkemedlet. 
Designmetoden som använts är spekulativ design och syftet har varit att tillverka fem objekt 
som skall påverka och motivera en publik till att förändra den aktuella användningen av 
mirakelmedicinen. Genom grundliga efterforskningar om problematiken och om en framtid 
utan antibiotika har ett scenario formulerats. Detta scenario utspelar sig 30 år framåt i tiden, 
år 2049, i en värld där det inte längre finns fungerande antibiotika. Hur utförs en 
vardagsaktivitet, som att laga spagetti och köttfärssås, när ett litet sår kan leda till en dödlig 
infektion? Baserat på efterforskningar, workshops och samtal kunde köksobjekten 
fastställas; en kniv som minskar risken för stick- och skärskador, skyddande handskar, 
halkfria skor, en ansiktsmask och bakteriekryddor. Objekt som kan bli en del av det post-
antibiotiska köket och vardagslivet om vi inte ändrar vårt nutida beteende.  
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1. Introduktion 

 
Efter en sommarsemester år 1928 skulle Alexander Flemming städa sitt röriga laboratorium. 
En av Flemmings bakterieodlingar hade möglat och vid en mer noggrann undersökning 
noterades det att den del av stafylokockerbakterierna som rört vid möglet hade försvunnit.1 
Flemming hade råkat upptäcka penicillinet, en av vår tids största upptäckter. Med hjälp av 
Howard Florey och Ernst Boris Chain kunde medicinen tio år senare användas av världen. 
Med penicillinet och andra antibiotika blev infektioner och sjukdomar som tidigare var 
likställt med döden behandlingsbara. Transplantationer, höftledsoperationer, 
cellgiftsbehandling och vård av för tidigt födda barn är exempel på ingrepp som också kunde 
genomföras utan större fara.2 Läkare, patienter och läkemedelsföretag välkomnade och 
konsumerade det bakteriedödande medlet och 1970-talet blev känt som Guldåldern för 
antibiotika.  
 
Under tidigt 1990-tal började det i Sverige rapporteras om olika fall av svårbehandlade 
pneumokocker,3 en bakterie som bland annat orsakar lung- och hjärnhinneinflammation.4 
Bakterier hade börjat bli resistenta mot antibiotika. Resistens är ingen ny företeelse då 
bakterier och antibiotika har funnits på vår planet i miljarder år. Så länge bakterier och 
antibiotika funnits har kriget mellan dem pågått. När bakterier kommer i kontakt med 
antibiotika dör vissa och andra utvecklar en resistens, ett skydd. Antibiotikaresistens har 
således existerat redan innan människor upptäckte penicillinet. Problemet är att människan, 
genom att bland annat skriva ut för mycket antibiotika och vid fel tillfällen, påskyndat 
resistensprocessen.5 Modern medicin förlitar sig på användandet av antibiotika och 
resistensen innebär många negativa konsekvenser såsom högre dödlighet, sjuklighet och 
ökade kostnader för samhället.6 Om användandet av antibiotika fortsätter på samma sätt 
som idag är det ingen tvekan om saken: den vinnande parten i kriget kommer vara 
bakterierna.7 
 
År 2016 dog cirka 700 000 människor av antibiotikaresistens. År 2050 förväntas den 
dödssiffran vara 10 miljoner. Det är fler än de som dog av cancer år 2018.8 
Antibiotikaresistens anses vara en lika stor fara som terrorism- och miljöhot.9 Det är en 
långsam och avancerad process att ta fram nya antibiotika. Bakterier utvecklar en ny 
generation bakterier var 20:e minut och det tar i snitt tio år för forskare att ta fram en ny 

                                                        
1 How Did We Mess Up Antibiotics, The Inquiry [podcast], BBC World Service, 2018, https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswqv5, 
(använd 7 mars 2019).  
2 Antibiotic Resistance – The Silent Tsunami, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=AQtCvdHCugw, (använd 7 mars 
2019).  
3 A. Larsson, ’HUR DET HELA BÖRJADE’, STRAMA 10 ÅR, STRAMA, 2005, s. 35. Tillgänglig på STRAMA.se (använd 9 februari 2019).  
4 Vaccin mot pneumokockinfektion, Folkhälsomyndigheten, 2017, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/, (använd 12 mars 2019).  
5 How Did We Mess Up Antibiotics, The Inquiry [podcast], BBC World Service, 2018, 
6 E. Melander, K. Lundh och G. Skoog, ’RESISTENSUTVECKLINGEN ETT VÄXANDE HOT’, STRAMA 10 ÅR, STRAMA, 2005, s. 6. Tillgänglig på 
STRAMA.se (använd 9 februari 2019). 
7 How Did We Mess Up Antibiotics, The Inquiry [podcast], BBC World Service, 2018, 
8 Antimicrobial resistance: The End of Modern Medicine? with Dame Sally Davies, [online video], 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=2H_Ox1vVnTc&t=636s, (använd 5 mars 2019).  
9 Antibiotic Resistance – The Silent Tsunami, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=AQtCvdHCugw, (använd 7 mars 
2019). 
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antibiotika.10 År 2015 upptäckte forskare en ny antibiotikaklass vid namn Teixobactin. Det är 
den första nya antibiotikaklassen sedan 1987. Enligt biologen Jenny Rohn kommer 
Teixobactin, om den behandlas rätt, kunna hjälpa mänskligheten i 10–30 år.11 Om ingen 
annan antibiotika upptäcks kommer mänskligheten träda in i det post-antibiotiska samhället 
år 2049. Hur kommer vår värld se ut då? Kommer vi leva som vi lever nu? Vad är vi rädda 
för? Hur skyddar vi oss? Hur kommer spaghetti och köttfärssås tillagas i den post-
antibiotiska världen? 
 
I detta examensarbete kommer produkter som används vid tillagning av spaghetti och 
köttfärssås i en dystopisk framtid tas fram. Med hjälp av designmetoden spekulativ design 
kommer de slutgiltiga objekten presentera en framtid som kan inträffa, om vi inte ändrar på 
vår nutida användning av antibiotika.  
 

1.1 Dystopi  
Kort efter att Donald Trump blev insvuren som USA:s president steg George Orwells roman 
1984 till topplistorna och försäljningen av boken ökade med 9500 %.12 Orwells roman anses 
vara en av de främsta dystopiska framtidsscenarierna och handlar om ett totalitärt, framtida 
samhälle. Dystopiska böcker och filmer har alltid intresserat och en teori varför är att 
berättelser om dystopier erbjuder en morbid eskapism från den nutida världen. En annan 
teori är att dystopier hjälper människor rannsaka sin egen omgivning. Ytterligare en teori är 
att en välberättad dystopisk historia kan väcka fantasi och motivera till handling i den nutida 
världen.13 En teori som skall utnyttjas i detta examensarbete.  

 
1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av spekulativ design påverka, motivera 
eller skrämma mänskligheten att ta tag i problemet med antibiotikaresistens. Syftet kommer 
uppfyllas genom att designa produkter för ett vardagsscenario där tillagning av spaghetti och 
köttfärssås är uppgiften. Syftet med vardagsscenariot är att att visa på hur en bekant 
aktivitet kan komma att se ut i en framtida värld. Formgivare idag använder ofta spekulativ 
design av olika slag för att förutse framtiden. Framtidens marknad, trender eller användning 
av nya material.14 I detta projekt är inte syftet att förutse framtiden, syftet är att sätta 
nutiden ur balans.15 Frågeställningen är rak och enkel, nämligen:  
 
Hur kommer spaghetti och köttfärssås tillagas i den post-antibiotiska världen?  
 

 

                                                        
10 What do we do when antibiotics don’t work anymore?, [online video], 
https://www.ted.com/talks/maryn_mckenna_what_do_we_do_when_antibiotics_don_t_work_any_more,  2015, (använd 7 mars 2019).  
11 Bacteria and Antibiotics: Revenge of the Microbes, [online video], https://www.youtube.com/watch?v=nmGaq9DsUfo, 2015, (använd 5 
mars 2019).  
12 K. de Freytas-Tamura, ‘George Orwells ´1984´Is Suddenly a Best-Seller’, The New York Times, 26 januari 2017, Tillgänglig på The New York 
Times hemsida, (använd 7 mars 2019).  
13 C. Locke, ‘The Real Reason Dystopian Ficiton Is Roaring Back’, WIRED, 22 februari 2017, https://www.wired.com/2017/02/dystopian-
fiction-why-we-read/, (använd 7 mars 2019).  
14 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 6 
15 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 88 
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1.3 Teori & metod  
En vanlig fördom om industridesign är att det enbart handlar om problemlösning. Dessvärre 
kan många av mänsklighetens stora utmaningar inte produktutvecklas, designas eller 
formges bort. Stora samhällsutmaningar och problem måste snarare lösas med hjälp av att 
värderingar, attityder och beteenden ändras. Detta mål är svårt att uppnå genom att se 
design som ett problem som kan brytas ner och så småningom lösas. I boken Speculative 
Everything: Design Fiction and Social Dreaming från 2013 hävdar Anthony Dunne och Fiona 
Raby att en alternativ metod att angripa mänsklighetens stora utmaningar är med hjälp av 
spekulativ design. En metod som går ut på att använda fiktiva situationer för att öppna upp 
nya perspektiv, starta diskussioner, demonstrera alternativa världar och stimulera 
förändringar. Om metoden används effektivt kan den agera som en katalysator för att få till 
en förändring av vår värld.16 Dunne och Raby är båda professorer i design. Dunne är utbildad 
industridesigner och Raby utbildad arkitekt.17 Under 1990-talet myntade de tillsammans 
termen kritisk design, en annan designmetod som kan tillämpas i detta projekt. Dunne & 
Raby beskriver spekulativ design som en icke-vetenskaplig metod och presenterar tydliga 
riktlinjer för hur metoden bäst används. Spekulativ design lånar ofta tillvägagångssätt och 
metoder från fri konst. Viktigt är dock att designen inte blir lika extrem eller chockerande 
som den fria konstens då risken finns att projektet blir avfärdat som konst. Att ett projekt 
blir avfärdat som konst innebär att åskådaren har lättare att smälta intrycken och risken 
finns då att dess provokation minskar i effekt. Med hjälp av design kommer projektet istället 
ligga nära en bekant vardag som i kombination med uppseendeväckande element kan leda 
till en möjlighet att uppröra. Att uppröra innebär att åskådaren öppnas upp för alternativa 
världar, startar diskussioner eller vill propagera för förändring.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 2 
17 A. Dunne and F. Raby, Biography, [website], http://www.dunneandraby.co.uk/content/biography, (använd 22 februari 2019)
  
18 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 34 
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2. Designprocess 
 
2.1 Designreferenser 
I denna del beskrivs tidigare designprojekt som inspirerat detta examensarbete. Den 
brittiska designduon Dunne & Raby är en av de mest framträdande inom området 
spekulativ/kritisk design. Tillsammans med designer Michael Anastassiades gjorde de 
utställningen Do You Want to Replace the Existing Normal (2007-2008). Utställningen bestod 
av fyra elektroniska produkter vars värden står i strid med de vi kan förvänta oss från 
produkter idag.19 En av dessa produkter var The Statistical Clock (figur 1), en klocka som är 
sammankopplad till BBC:s nyhetsdatabas. Ägaren av denna klocka kan ställa in den efter 
exempelvis bil-, tåg- och flygdödsfall. När klockan får information från databasen meddelar 
den antal döda. I en nutida värld anses en sådan klocka som både oönskad och makaber, 
men projektets syfte var att designa produkter för en värld där denna typ av information är 
önskvärd. Alla tre designers var medvetna om att klockan inte hörde hemma på en 
nuvarande marknad, tanken var att konfrontera åskådarna med alternativa världar för 
vardagsprodukter. Vad behöver hända med vår värld för att The Statistical Clock i framtiden 
ska vara tillgänglig på en marknad?20 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 35 
20 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 36 

Figur 1 Dunne & Raby och Michael Anastassiades, The Statistical Clock, 2007-
2008. Foto: Francis Ware, tillhör Francis Ware. 
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Komedigruppen The Yes Men, bestående av Jacques Servin och Igor Vamos, skapade 2009 
dräkten Survivaball (figur 2), en nästan 2 meter i diameter stor uppblåsbar dräkt som ska ge 
skydd åt högt uppsatta företagsledare mot miljökatastrofer. Dräkten beskrivs som ett ”… 
gated community for one.” och ger skydd mot tsunamis, tornados och höga fall. Dräkten kan 
även, vid behov, hämta näring från djur. Dräkten lanserades och presenterades på The 
Catastrohpic Loss Conference i Florida.21 Efter det fiktiva företagets presentation köade 
försäkringsrepresentanter för att få tag i visitkort.22 Syftet med detta och andra av 
komedigruppens projekt är att med hjälp av busstreck och humor belysa och 
uppmärksamma storföretagens övertagande av samhället, nyliberalism och det rådande 
politiska klimatet i USA.23 
 

2.2 Applicering av metod  
 
2.2.1 Scenario 
Enligt Speculative Everything är en central del av kritiska designprojekt att presentera 
välformulerade scenarion. Eftersom projektet kommer utspela sig i en värld utan antibiotika, 
men presenteras för en publik i en värld där mirakelmedicinen fortfarande finns behöver 
scenariot vara tydligt formulerat.  Användning av vardagsscenarion är ett effektivt sätt att få 
åskådaren att begrunda om sakers tillstånd och inse att den nuvarande världen kommer 
förändras. Om scenariot presenteras och utförs väl kan upplevelsen leda till en störning som 
i sig hjälper till att uppnå projektets syfte.24 För att ta reda på vilket vardagsscenario som 
skulle bli utgångspunkt i projektet framställdes fyra olika bilder. En bild på ett äldreboende, 
en annan bild på en förskola, en tredje på en köksmiljö och slutligen en bild från en gata i en 
                                                        
21 The Yes Men, The Yes Men: Survivaball, [online video], https://vimeo.com/129316101, 2015 (använd 7 mars 2019).  
22 A.K. Streeter, ‘Yes Men Launch Survivaball Climate Suits’, Treehugger, 2008, https://www.treehugger.com/corporate-responsibility/yes-
men-launch-survivaball-climate-suits.html (använd 7 mars 2019).  
23 The Yes Men, Survivaball, [website], 2015, https://theyesmen.org/tags/survivaball, (använd 7 mars 2019).  
24 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 43 

Figur 2 The Yes Men, Survivaball, 2009. Foto: Okänd 
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stadsmiljö. Med hjälp industridesignsstudenter från Konstfack placerades röda klisterlappar 
på föremål, aktiviteter eller idéer som skulle kunna innebära en fara i en värld utan 
antibiotika (figur 3,4,5,6). Utifrån diskussionerna och slutsatserna kunde scenariot sedan 
definieras.  
 
 

 
Figur 3 Äldreboende 

 
Figur 4 Förskola 

 
Figur 5 Kök 

 
Figur 6 Stadsgata

 
Efter workshopen fanns det argument och fördelar med samtliga scenarion. Äldreboendet 
ansågs dock inte upplevas som en miljö gemene man är bekant med och en förskolemiljö 
kan komma att bli för abstrakt. Scenariot med en stadsgata valdes bort på grund av dess 
storlek. Köksscenariot hade flera intressanta aspekter då köket är ett av de mest skade- och 
smittbenägna rum som finns i en bostad. Enligt Jonas Fuks på Folkhälsomyndigheten är 
antibiotikaresistens och livsmedel ett hett ämne inom forskarvärlden och ny forskning görs 
ständigt för att ta reda på exakt hur de två påverkar varandra.25 Vardagsaktiviteter som att 
laga mat och diska samt hur mat förvaras är aktiviteter och frågor som de allra flesta är 
bekanta med. Ett avgränsat rum är också en förhållandevis isolerad kontext där scenariot blir 
enklare att angripa och således blir projektet i en mer hanterbar skala. Utifrån dessa tankar 
och insikter fattades ett beslut.  Vardagsscenariot i examensprojektet Det post-antibiotiska 
köket utspelar sig i ett kök. Aktiviteten som ska utföras är tillagning av en maträtt. För att så 
många som möjligt ska kunna känna igen sig i projektet blev den valda maträtten spaghetti 
och köttfärssås, en av de mest populära vardagsrätterna i Sverige.26 
 
2.2.2 Målgrupp 
Detta projekt riktar sig till två målgrupper: en fiktiv och en befintlig. Den fiktiva målgruppen 
kommer vara den som befinner sig i framtidsscenariot, det vill säga en person som lagar mat 
i ett kök. Den befintliga målgruppen kommer vara den som kommer ta del av slutförslaget i 
nutid. Denna kommer påverkas baserat på hur den relaterar till den fiktiva målgruppen. 
Efter workshopen stod det mellan målgrupperna barn (i förskoleålder) och vuxna. Det mest 
strategiska valet av fiktiv målgrupp vore barnen eftersom den befintliga målgruppen har, 
kommer ha eller känner någon som har barn. Precis som Whitney Houston hävdar i låten 
Greatest Love of All så är barnen också framtiden.27 Om vi inte tar tag i problematiken kring 
antibiotikaresistens nu, kommer framtidens barn vara de som får betala för nutidens 
misstag. Det andra alternativet, vuxna, innebär å andra sidan mer frihet att dra dystopin till 
sin spets. Absurda, humoristiska och morbida designelement kan användas. Majoriteten av 
de som kommer ta del av projektet är i samma ålder som den fiktiva målgruppen vilket 
innebär att mer igenkänning kan uppstå. 
                                                        
25 Fuks, J., e-mail 8 mars, 2019. 
26 Food & Friends, Food & Friends Matrapport 2018, . 31, 2018, http://www.foodfriends.se/wp-
content/uploads/2016/10/Matrapport_2018_web.pdf, (använd 3 april 2019). 
27 Genius, Greatest Love of All, [hemsida], https://genius.com/Whitney-houston-greatest-love-of-all-lyrics (använd 7 mars 2019).  
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Målet med examensarbetet är att påverka, motivera eller skrämma den nutida målgruppen 
till en förändring. Förhoppningsvis kommer publiken som tar det av projektet vilja undvika 
den framtid som presenteras och bli motiverade att höja rösterna för att 
läkemedelsindustrin ska utveckla mer antibiotika, kräva att livsmedelsproduktionen inte 
använder antibiotika i felaktigt syfte samt själva inte använda antibiotika i onödan.  
 
2.2.3 Form 
Dunne & Raby förklarar att spekulativa designprojekt ofta använder sig av fysisk rekvisita. 
Rekvisitan underlättar för de som tar del av projektet lokalisera objekten i vår nutid, trots att 
dess syfte, värden, hopp och fasor tillhör en abstrakt framtid. Då scenariot skall vara ett 
vardagsscenario, matlagning i ett kök, kommer objektet därför bli ett fysiskt köksredskap. 
Designduon Dunne & Raby anser att formuttrycket i spekulativ design skall vara 
mångbottnad, överraskande och en mer diskret övergång från det riktiga till det fiktiva. 
Detta så att publiken inte blir passiv. Ordet rekvisita innebär att objektet kan vara en icke-
fungerande eller fungerande prototyp. Skillnaden mellan en rekvisita och en produkt är att 
en produkt ofta är framtagen för att passa in på en nuvarande, kommersiell marknad. I 
ämnesområdet spekulativ design är detta, enligt Dunne & Raby, inte målet. Målet är att låta 
det spekulativa designobjektet stå i strid med den nuvarande marknadens produkter. Syftet 
med dessa formmässiga dikotomier är att kontrasterna mellan det befintliga och det fiktiva 
scenariot blir så påtagliga som möjligt.28 
 
Efter att ha bestämt scenariot, målgruppen och vad slutobjektet skall ta för form gick det att 
formulera en frågeställning: Hur kommer spaghetti och köttfärssås tillagas i den post-
antibiotiska världen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                        
28 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 92 
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3. Antibiotikaproblematiken 
 
Detta examensarbete utgår från en medicinsk fråga rörande läkemedlet antibiotika. Att som 
studerande inom ämnesfältet industridesign ta sig an ett mer vetenskapligt, medicinskt 
problem innebär ett behov av ordentliga efterforskningar. Tidigt under arbetets gång 
genomfördes ett möte hos organisationen Strama Stockholm. Strama är ett statligt initiativ 
från 2008 och är en nationell samverkansgrupp som arbetar för en jämställd och 
kontrollerad användning av antibiotika inom den svenska vården. Under mötet uppkom 
många intressanta diskussioner och tankar och den lokala samverkansgruppen Strama 
Stockholm blev sponsor till detta projekt.  
 
Tack vare mötet med experterna vid Strama Stockholm och ytterligare efterforskningar 
kunde en grundläggande kunskap bildas om mirakelmedicinens historia, nutid och framtid. 
Utifrån den nybildade kunskapen blev det möjligt att fastslå vilka objekt som skulle tas fram 
och vara nödvändiga i det post-antibiotiska köket. Efterforskningarna på 
antibiotikaproblematiken har därmed haft betydande effekter på prototypframställan.  
 
Frågeställningen i detta examensprojekt rör tillagning av en måltid. De köksredskap som är 
nödvändiga för tillagning av den valda rätten blev därmed utgångspunkt för bestämmande 
av objekt. Figur 7 visar alla objekt som krävs för ett grundläggande recept av spaghetti och 
köttfärssås.29   

 

                                                        
29 Zeta, Spaghetti Bolognese,[hemsida], https://www.zeta.nu/recept/spaghetti-bolognese/, (använd 28 februari 2019).  

Figur 7 Nödvändiga objekt vid tillagning av spaghetti och köttfärssås. Färgmarkeringar med olika faror. 
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Majoriteten av dessa objekt är designade på ett funktionellt sätt och är i stora drag redan 
fulländade i sin design.30 För att ta reda på vilket objekt som orsakar mest skada och därmed 
skulle medföra störst hot i en framtid utan antibiotika, undersöktes Arbetsmiljöverkets 
statistik på arbetsolyckor. Enligt denna statistik var den andra vanligaste olycksorsaken i 
restaurangbranschen, där arbetsuppgiften är att tillaga måltider, förlorad kontroll av 
handhållet föremål.31 Ett handhållet föremål kan vara en slev, potatisskalare eller kniv. 
Utifrån denna statistik, i kombination med att välja ett objekt som så många som möjligt kan 
relatera till, valdes kniven ut som rekvisita numer ett. I det post-antibiotiska köket kan 
resultatet av en knivolycka exempelvis vara ett stick- eller skärsår som blir infekterat eller 
behöver sys på sjukhus. Ett infekterat sår kan leda till en blodförgiftning som i sin tur kan 
leda till död.32 Sjukhus anses vara en stor smittospridare av sjukdomar och risken finns att en 
patient som vistas i dessa miljöer får i sig farliga bakterier.33 En kniv som minimerar risken 
för olyckor genom minskad exponering av knivbladet och förbättrat grepp kommer vara 
nödvändigt i det post-antibiotiska köket.  
 
Enligt Arbetsmiljöverket är fallolyckor den vanligaste olyckan i ett restaurangkök. Detta på 
grund av hala golv och trappor. I ett kök spills vätska lätt och i kombination med stress och 
felaktiga skor kan skador uppstå.34 Baserat på statistiken om halkolyckor bestämdes det att 
objekt nummer två kommer vara en kroppsnära rekvisita i form av ett par skor. Syftet med 
dessa skor, i det post-antibiotiska köket, kommer vara att undvika halkolyckor och skador. 
Under mötet med Strama Stockholm presenterades scenariot med halkolycka och 
allmänläkaren Anna-Lena Fastén berättade att ett resultat av en sådan olycka kan vara 
benbrott. Ett benbrott i en värld utan antibiotika kan innebära stor fara. Om operation 
genomförs kan såret bli infekterat och ifall skruvar och spikar behöver sättas in är detta 
ytterligare en risk.35 Andra skador som kan uppstå vid halkolycka är brännskador36 samt skär- 
och stickskador. Olyckor, exempelvis skada vid påträdning av sko, hett spill på foten37, eller 
att skorna sitter fel är skador som utan antibiotika kan få ödesdigra konsekvenser. Baserat 
på denna information och spekulation behöver skorna därför vara halkfria, ge skydd mot 
fallande objekt och vätskor, vara säkra att ta på och av och sitta väl på foten.  
 
Inom vården används plasthandskar dagligen. Användandet av handskar räddar liv genom 
att risken för smittspridning infektioner minskas.38 Händerna är den vanligaste smittvägen 
och därför kommer det tredje objektet vara ett par handskar.39 I mat kan det finnas skadliga 

                                                        
30 M. Avila, samtal 12 april, 2019, Konstfack, Stockholm. 
31 Arbetsmiljöverket, Restaurangbranschen,  
https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/upphandling/restaurangbranschen-folder.pdf?hl=restaurang 
(använd 13 april 2019).  
32 J. Andersson, Sepsis – blodförgiftning, 2017, [hemsida],  
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/feber/sepsis---blodforgiftning/ (använd 15 april 2019).  
33 European Centre for Disease Prevention and Control, How Does Antibiotic Resistance Spread, 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/how-does-antibiotic-resistance-spread.pdf (använd 3 april 2019).  
34 Arbetsmiljöverket, Restaurangbranschen,  
https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/upphandling/restaurangbranschen-folder.pdf?hl=restaurang 
(använd 13 april 2019). 
35 A-L. Fastén, A. Hahlin,intervju 4 mars, 2019, Strama Stockholm, Stockholm.  
36 Slippery floors slip, trips and falls kitchen accident, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=OsF-zoY-i3A, (använd 13 
april 2019).  
37Shoe Guide, Chef Shoes- Protecting Your Feet in the kitchen,  2019, [hemsida],   https://www.shoeguide.org/chef_shoes/ (använd 13 april 
2019).  
38 Folkhälsomyndigheten, Viktigt med handskar, 2014, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cba64816cdf04970a69fc287481ed545/rena-hander-broschyr-viktigt-med-
handskar.pdf, (använd 13 april 2019).  
39 Socialstyrelsen, Hygien, smittskydd och miljöbalken objektburen smitta, 2008,  
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bakterier från jord, avföring eller själva livsmedlet,40 bakterier såsom salmonella och 
campylobacter. Dessa bakterier leder ofta till magsjuka men är sällan så allvarliga att de 
behöver behandlas med antibiotika. 41 Däremot leder magsjukan till att avföring och 
kräkningar under sjukdomen innehåller miljarder sjukdomsframkallande bakterier som 
enkelt kan spridas, via händerna, under matlagning. Dessa bakterier kan finnas kvar i 
kroppen månader efter insjuknandet.42 Handskarnas främsta syfte är att minska spridning av 
bakterier men också minska risken att få i sig bakterier från livsmedlet. Om matlagaren har 
öppna sår, stora eller små, kan där orsaka sjukdom och infektion.43 Andra olyckor som är 
oönskade i det post-antibiotiska köket är skär- och stickskador och brännskador där både sår 
och efterföljande blåsor kan bli infekterade. Handskarna behöver därmed skydda mot 
spridning av bakterier, ha bra grepp så att olyckor minskas samt skydda mot värme- och 
skärskador.  
 
Människor består av 100 triljoner bakterier och enbart på en människas hand finns det fler 
mikroorganismer än det finns människor på jorden. En stor mängd av våra bakterier befinner 
sig magen och mindre än fem procent av dessa bakterier orsakar sjukdomar.44 De flesta vet 
om att det både finns onda och goda bakterier, men hur kommer synen på 
mikroorganismerna förändras när det inte längre finns ett försvar mot de onda bakterierna?  
 
När en kris inträffar reagerar människor på ett särskilt sätt. Detta anser riskkommunikatören, 
konsulten och professor Peter M. Sandman. Den initiala reaktionen, oavsett om krisen är en 
medicinsk epidemi, en oljeläcka eller en terrorattack, är en överreaktion. Många tar till 
försiktighetsåtgärder som kan vara överdrivna, opassande och med största sannolikhet 
förhastade. Detta kallas för “the knee-jerk reaction” och är döpt efter den reflexpunkt vi har 
i våra knän. Reflexpunkten är till för att skydda oss, precis som överreaktionen.45 År 2049 
kommer människor, i scenariot för detta projekt, reagera på samma sätt när den sista 
antibiotikan nyligen blivit verkningslös. Kontakten med bakterier kommer minimeras. 
Förskolor och arbetsplatser kommer stängas och både utbildning och arbete utförs 
hemifrån. Eftersom de flesta bakterier ger skydd snarare än orsakar skada kommer dessa 
tillföras i vår mat, under kontrollerade omständigheter och enligt egna preferenser. I 
nutiden finns bakterietillskott i form av levande bakteriekulturer i yoghurt, mögel, ostar46 
och som fermenterade produkter47. Tillskott som probiotika är en del av mångas dagliga 
kost.48 Det råder delade meningar om probiotika och ifall de verkligen har någon effekt. Ett 
problem är att bakterier i form av tillskott ofta bryts ner och dödas i magsyrans sura pH- 
värde, innan de hunnit nå magen. Det finns en rad olika förslag på hur probiotika bäst 
                                                        
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e85c98c5f7fa493d9123a55d374da836/hygien-smittskydd-miljobalken-objektburen-
smitta.pdf, (använd 13 april 2019).  
40 Livsmedelsverket, Hygien när du lagat mat, 2018, [hemsida], https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-
forpackningar/hygien, (använd 12 april 2019).  
41 Livsmedelsverket, Antibiotikaresistenta bakterier, 2018, [hemsida], [hemsida], https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-
innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/antibiotikaresistenta-bakterier (använd 12 april 2019).  
42 Livsmedelsverket, Hygien när du lagat mat, 2018, [hemsida], https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-
forpackningar/hygien, (använd 12 april 2019). 
43 A-L. Fastén, A. Hahlin, intervju 4 mars, 2019, Strama Stockholm, Stockholm.  
44 BBC, What should I eat for a healthy gut?, [hemsida], http://www.bbc.co.uk/guides/zq7nj6f#zsv8ycw (Använd 12 april 2019).  
45 Okänd, “The Next Big Health Crisis—And How to Cover It,” 2006, [transcript], http://nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/pod-
assets/microsites/NiemanGuideToCoveringPandemicFlu/CrisisCommunication/HowDoPeopleReactInAPandemic.aspx.html, (använd 13 
april 2019).  
46 BBC, What should I eat for a healthy gut?, [hemsida], http://www.bbc.co.uk/guides/zq7nj6f#zsv8ycw (Använd 12 april 2019). 
47 Renee Voltaire, Levande bakteriekultur färdigblandat tillskott, 200 ml, [hemsida], https://shop.reneevoltaire.se/dryck-levande-
bakteriekultur-frdigblandat-tillskott-p-1176 (använd 13 april).  
48 BBC, What should I eat for a healthy gut?, [hemsida], http://www.bbc.co.uk/guides/zq7nj6f#zsv8ycw (Använd 12 april 2019). 



 

 14 

fungerar och 2049 har lösningen både uppfunnits och kunnat bevisas. Frystorkade bakterier, 
inte helt olika de kryddor vi i nutiden använder i vår mat, är det mest effektiva och smidiga 
sättet att tillföra goda bakterier i vår bakterierestriktiva vardag och kommer därmed bli den 
fjärde rekvisitan i detta projekt.  
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4. Prototyper: 
 
Efter att ha läst på om antibiotikaproblematiken och efter att objekten definierats kunde 
framställandet av prototyper påbörjas. Med hjälp av olika skiss- och 
modellframställningsmetoder kunde tankarna översättas från idé till papper och fysisk form. 
Dessa fick sedan återkoppling från handledare och kunde reflekteras kring utifrån eget 
perspektiv. De valda skissmodellerna kommer därefter omvandlas till första prototyper i väl 
valda material och testas på en publik. Så småningom kommer projektets designförslag, i 
form av fyra olika rekvisita, presenteras.  
 

4.1 Handskisser 
Med hjälp av handskisser kunde idéer som uppstått under efterforskningarna översättas till 
en tvådimensionell form. Idéer på alternativa sätt att skära med kniv, olika varianter av 
heltäckande skyddsdräkter samt en maskin som utför alla steg vid tillagning av rätten 
spaghetti och köttfärssås.  

 
Efter att ha presenterat handskisserna blev idéerna indelade i tre olika inriktningar. Den 
första inriktningen var en kombination av köksredskap och kroppsnära skyddsprodukter som 
tillsammans ger ett skydd i köket. Den andra inriktningen var en heltäckande skyddsdräkt 
som inte ställde krav på att reformera redan existerande köksredskap. Den tredje 
inriktningen skulle vara en maskin som gjorde allt stekande, kokande, hackande och så 
småningom mosande så att alla maträtter gick att suga i sig snarare än tuggas. Den 
sistnämnda inriktningen ansågs vara för fristående från antibiotikaresistensscenariot. Att ha 
en maskin som lagar all mat till puréform handlar istället om en dystopi där vår miljö, vår 
tillgång till mat och vår uppfattning av mat är helt förändrad.49 Den andra inriktningen, med 
skyddsdräkter, är visuellt intressant och en markant skillnad från vår nutid. Skyddsdräkten är 
däremot inte exklusivt förknippad med köket, då den också kan användas på exempelvis ett 
transportmedel eller arbetsplats. En risk är att dräkten tippar över åt fri konst, som enligt 

                                                        
49 M. Avila, samtal 22 mars, 2019, Konstfack, Stockholm. 

Figur 8 Handskisser på kniv, skyddsdräkt och maskin för matlagning. 
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Dunne & Raby, innebär att den kan bli mindre effektfull. Därmed ansågs den första 
inriktningen vara det lämpligaste valet då inriktningen är en kombination av köks- och 
skyddsredskap. Kombinationen av rekvisita som bärs på kroppen och rekvisita som används 
vid tillredande av maten gick också i linje med de objekt som uppkom under 
efterforskningarna. Därmed kunde arbetet med att ta fram kniven, skorna, handskarna och 
bakteriekryddorna fortsätta.  

4.2 Modeller i lera 
Utifrån tidigare handskisser på knivar tillverkades tredimensionella modeller i lera. Det var 
viktigt att få upp förslagen i en fysisk form då modellerna kunde prövas och upplevas av 
händer. Genom att minimera blottandet av knivbladet och genom ett ökat avstånd till det 
vassa bladet kunde målet, med knivar som reducerar skär- och stickskador, uppnås. En 
lermodell av en skyddande ansiktsmask tillverkades också utifrån de initiala idéerna. 
Ansiktsmasken valdes bort på grund av dess komplexitet och risk för att sticka ut och 
distrahera från de andra objekten.  

 

Figur 9 Utvecklade handskisser på skor 1, handskar och skor 2. 

Figur 10 Lerskisser på knivalternativ. 
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Under arbetet med lermodellerna ifrågasattes knivens nödvändighet i kombination med 
handskarna. Om handskarna skyddar mot skärskador, behöver knivens design ändras? Om 
knivens design skyddar mot skärskador, är handskarna nödvändiga? Om det antas att 
människor år 2049 hanterar antibiotikaresistenskrisen med den överreaktion, som Dr. M. 
Sandman presenterar, kommer kniven i kombination med handskarna vara rimlig. Den 
rädsla och hypokondri som genomsyrar vardagen år 2049 kan motivera de båda objektens 
existens för den fiktiva målgruppen, men kommer den vara tydlig för den befintliga? Om 
handskarna och kniven får ett klart samband och en design beroende av varandra kan den 
befintliga målgruppen kanske förstå dess relevans.  
 

4.3 Modellering på händer & fötter 
För att kunna formsöka och definiera funktionen på handskarna och skorna var den mest 
effektiva metoden att bygga modeller direkt på kroppen. Då kunde handskarnas funktion 
och dess fysiska upplevelse snabbt prövas. Med hjälp av plasthandskar, silvertejp, strumpor, 
händer och fötter tillverkades förslag på handskar. Handskarna delades in i tre grupper. Den 
första var handskar med en skyddande sköld, en sköld som kommer sitta på handen som 
håller i objektet som ska skäras (figur 12). Bakom skölden kan fingrarna skyddas från 
knivbladet. Den andra gruppen var förslag på handskar med skydd för varje enskilt finger, 
som också skall vara placerat på handen som ska hålla i skärobjektet (figur 14). Den tredje 
gruppen var handskar som ska sitta på handen som håller i kniven. Dessa designförslag hade 
mindre skydd och mer fokus på grepp (figur 13). En modell på skor tillverkades baserat på 
tidigare skisser (figur 14).  
 

 
 

Figur 11 Lerskisser på knivalternativ 2 och ansiktsmask. 

Figur 12 Två kroppsskisser på handskar med 'sköld'. 
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Vidare reflektion av skorna kommer ske vid prototypframställande. Utifrån samtal med  
lektorn och designern Jenny Althoff bestämdes det att den mest intressanta handsken, 
visuellt och funktionellt, var handskarna med sköld.50 Att tvinga en användare att bära en 
handske med en design för sin högerhand och en annan design för sin vänsterhand var likaså 
det en intressant idé. Idén är inte optimal för en produkt, men optimal för en rekvisita som 
skall påvisa hur mycket sämre en alternativ framtid kan vara. Handsken som håller i 
skärobjektet kommer därför vara i sköldmodell och handsken som håller i kniven kommer 
vara en mindre utrustad variant.  
 

4.4 Modeller i Cibatool 
Kniv, handske och skor är objekt som är etablerade och bekanta för både den befintliga och 
fiktiva målgruppen. Bakteriekryddor blir rimligen en basvara i det post-antibiotiska köket år 
2049, men en nyhet för den befintliga, nutida målgruppen. Detta innebär att kryddornas 
design behöver vara lättförstådd och till viss mån bekant. Med inspiration från nutida 
provrör, som ofta förknippas med laboratorium och bakterier, har provrörsliknande 
förpackningar skissats på i materialet Cibatool (figur 15).  
 
 
 

                                                        
50 J. Althoff,, 9e april, 2019, Konstfack, Stockholm.  

Figur 13 Två kroppsskisser på hand som skall hålla i kniv. 

Figur 14 Tre kroppsskisser med enskilda fingerskydd samt kroppsskiss på sko. 
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Bakterierna kommer, precis som kryddor, i alla möjliga olika former. Förskolebakterier,  
 
tunnelbanebakterier och bakterier för normalflora är exempel på bakteriekryddor som finns 
och användas till vardags år 2049. Eftersom samhället är vaksamt till bakterier behöver 
förpackningen tillåta precis dosering. Trots att idén om kryddbakterierna är en del av det 
fiktiva framtidsscenariot måste en viss mängd realism finnas med. Därför kommer de 
frystorkade bakteriekryddorna, precis som i nutidens laboratorium, förvaras i en behållare 
som är -20 grader och behöva förnyas med jämna mellanrum. 

 
4.5 Första prototyper 
Efter att första skisser och modeller tillverkats och granskats utvecklades dem vidare. 
Utvecklingen skedde i form av tredimensionella prototyper, i rätt skala och med mer 
noggranna materialval. I boken Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming 
beskriver Anthony Dunne och Fiona Raby att ett väl utfört spekulativt designobjekt är ett 
sådant som tillverkats på ett rättframt och sakligt sätt med noga reflektioner kring material, 
konstruktion och detaljer. Detta leder till att åskådaren som tar del av projektet börjar 
ifrågasätta hur pass verkligt det fiktiva scenariot faktiskt är och syftet är lättare att uppnå.51 
För att kunna testa prototypernas inverkan på den befintliga målgruppen behöver dem vara 
väl utförda. Två tekniker kommer användas för prototyperna: 3D-printning och sömnad. 
Knivförslagen, bakteriekryddorna och sulan till skorna kommer modelleras i 
datorprogrammet Rhinoceros och därefter printas i plast. Med hjälp av efterbehandling 
kommer dem sedan få den önskade, visuella, materialkänslan. Handskarna och större delen 
av skorna kommer sys i ett material som skall inge skydd och renlighet.  
 
 
 

 

                                                        
51 A. Dunne and F. Raby, Speculative Everything: Design Fiction and Social Dreaming, Cambridge, MIT Press, 2013, s. 42 

Figur 15 Skulpterande skisser på förpackning till bakteriekryddor. 
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 Figur 16 Inspirationsbilder till handskar och skor från Hestra, Moncler och COS.52 

 
De fyra objekten kommer presenteras som icke-fungerande rekvisita. Det innebär att köks- 
och skyddsobjekten inte primärt kommer användas. Målet med prototyptesterna är således 
inte att pröva objektens funktion och användarvänlighet, utan dess effekter på målgruppen i 
sin visuella utformning. Hur kommer åskådarna känna när de ser objekten? Är scenariot 
tydligt? Lämnar testgruppen rummet med en lust att förändra vår nutid?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
52 Soberyungwalter, 2018, [instagram], https://www.instagram.com/p/Bo-G1ezFcal/ (använd 13 april 2019).  



 

 21 

5. Designförslag 
 
 
Frågeställningen i detta projekt som resulterat i fem objekt är: Hur kommer spaghetti och 
köttfärssås tillagas i den post-antibiotiska världen? Genom metoder såsom handskisser, 
modeller i lera, modellering på händer och fötter och modeller i Cibatool blev de fem 
prototyperna framtagna. Med hjälp av 3D-modellering, 3D-printning och sömnad testades 
prototyperna på en testgrupp. Resultaten av testgruppens reaktioner och tankar ledde till 
vidare justering och så småningom kunde de slutgiltiga designförslagen i detta 
examensprojekt presenteras.  

 

 
 
Kniv Protecta 
År 2049 kommer spaghetti och köttfärssås, enligt det spekulativa framtidsscenariot, att 
tillagas med hjälp av en Protecta-kniv. Denna kniv är snarlik, i funktion, till en nutida kniv 
men har mer skydd mot stick- och skärskador. Kniven kan skära rakt igenom frukter och 
grönsaker men tack vare det skyddande höljet kring handen kommer skador minimeras. 
Kniven består av plast, ett material som är enkelt att rengöra och enkelt att förkasta. När 
kniven upplevs vara ohygienisk kan den på så sätt ersättas genom att köpa en ny. Knivbladet 
har samma utseende och funktion som en nutida kökskniv. Protecta-knivens främsta uppgift 
är att skydda mot sår som kan bli infekterade, infektioner som i en värld utan antibiotika kan 
vara likställt med död.  
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Skor Surviva 
I ett framtida scenario kommer spaghetti och köttfärssås inte att kunna tillagas utan ett par 
Surviva-skor. Skorna ser till att halkolyckor minimeras, ger skydd mot fallande objekt, 
skärskador och brännskador. Med hjälp av sugproppar på undersidan av sulan kommer 
bäraren stå stadigt på marken. De vadderade områdena på främre foten, fotryggen och 
hälen ger skydd. Resterande del av skon består av resårtyg för att underlätta inträdandet i 
skorna, även om händerna är iklädda Surviva-handskar. De vadderade partierna och sulan 
går enkelt att rengöra med en desinfekterande trasa och när skorna inte längre upplevs vara 
hygieniska går de att slängas och ersättas.  
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Handskar Surviva 
I det post-antibiotiska köket kommer spaghetti och köttfärssås tillagas med hjälp av ett par 
Surviva-handskar. Dessa handskar har en design för varje hand, en för den hand som håller i 
kniven och en för den som håller i skärobjektet. Handsken som är på knivhanden har 
vadderade toppar, för att skydda mot skärskador. På handflatan av handsken finns partier 
med tyg som förbättrar greppet kring kniven och därmed minskar risken för slintolyckor. På 
fingrarna finns värmeskydd för att brännskador skall undvikas. Handsken som vidrör 
skärobjektet har skydd mot skärskador i form av en plastsköld och en helvadderad tumme. 
Plastskölden träs på med hjälp av ett resårband och bakom denna kan fyra av fem fingrar 
placeras bakom. Tummen skyddas av det helvadderade tyget. På framsidan av fingrarna 
finns tyg som underlättar grepp. Funktionen med dessa är att placeras bakom skölden, på 
skärobjekten. På så sätt minskas risken för slintolyckor och att skärobjektet far iväg. Båda 
handskarna träs på och hålls på plats med ett resårtyg och kan enkelt rengöras med en 
desinfekterande trasa. Handskarna är flergångshandskar, vilket innebär att dem används 
cirka 6-7 gånger och sedan kasseras.  
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Bakteriekryddor Thrive 
I det post-antibiotiska samhället kommer spaghetti och köttfärssås, och alla andra maträtter, 
kryddas med Thrive-bakteriekryddor. Bakteriekryddorna består utav en sammansättning av 
olika bakterier som är anpassade efter individens egna behov och förutsättningar. 
Exempelvis kan en fyraårings bakteriekryddor bestå av bakterier vanligt förekommande på 
förskolor, eftersom barnet i det post-antibiotiska samhället inte längre vistas i den miljön. 
Förälderns bakteriekryddor består av en annan sammansättning, baserat på dagliga rutiner 
och gener. Bakterierna förvaras i en vätska och droppas på maten, tre gånger om dagen. 
Förpackningarna består av provrörsliknande bottnar med en topp i plast som gör det enkelt 
att distribuera mängden bakterier på maträtten. När bakteriekryddorna inte används står 
dem i en behållare som är -20 grader, för att behålla fräschör och effektivitet hos kryddorna. 
En behållare innehåller sju bakteriekryddor och behöver således förnyas varje vecka. 
Provrören består av glas, topparna av mjuk plast och behållaren är en blandning av 
skyddande plast och kylbehållande metall. På behållaren finns information om kryddorna, 
dess innehåll samt temperatur inne i behållaren. Eftersom bakteriekryddorna förbrukas och 
förnyas var sjätte dag läggs ingen större vikt på hållbara materialval, istället prioriteras på 
användarnas liv och hälsa.  
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Ansiktsmask Protecta 
I en värld utan antibiotika kommer en ansiktsmask vara nödvändig vid tillagning av spaghetti 
och köttfärssås. Protecta-ansiktsmask skyddar mot att oönskade bakterier tar sig in i 
kroppen via mun, ögon och näsa. Detta kan ske om matlagaren är oaktsam och exempelvis 
kliar sig i närheten av dessa öppningar med ett finger som vidrört matvaror. Med hjälp av 
skyddsglasögon minimeras risken också för objekt att åka in i ögon och orsaka skador och 
infektion. Genom att spärra av andningsvägar såsom näsa- och mun minskas smittorisken för 
exempelvis tuberkulos och andra luftburna bakterier. Skyddsglasögonen och skyddet för 
näsa och mun är alla i en sammansatt mask, detta för att göra förvaringen av masken så 
smidig och göra det enklare att trä på masken, även med handskbeklädda händer. Masken 
består av plast, som enkelt kan rengöras och så småningom bytas. Filtrerna för mun och näsa 
består av ett tunt kopparfilter som håller bakterier borta53 men tillåter genomströmning av 
fukt, syre och värme. Ansiktsmasken var initialt inte en del av designförslaget, men efter 
reflektion och återkoppling beslutades masken bli en del av Vårutställningen. Detta eftersom 
en mask i många fall är skrämmande och intressant och på så sätt kan leda till att publiken 
ger projektet och övriga objekt sin uppmärksamhet och tid.  

 

                                                        
53 Science Museum, Superbugs: The Fight For Our Lives, 2019, London 
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6. Sammanfattning & 
Reflektion 

 
Sammanfattning 
I detta examensarbete har samhällsfrågan om hotet från antibiotikaresistens angripits från 
ett designperspektiv. Metoden som använts är spekulativ design och syftet har varit att 
tillverka ett antal objekt som skall påverka och motivera en publik till att förändra den nutida 
användningen av läkemedlet. Genom grundliga efterforskningar av problematiken och vad 
som kan hända utan medicinen har ett scenario formulerats. Detta scenario är 30 år framåt i 
tiden, år 2049. Hur utförs en vardagsaktivitet såsom att laga mat, när ett litet sår kan leda till 
en dödlig infektion som inte kan botas? Efter att ha bestämt när och var projektet äger rum, 
vad för användningsområde objekten skall ha samt målgrupper påbörjades designprocessen. 
Baserat på efterforskningarna kunde de fyra initiala objekten fastställas; en kniv som 
minskade risken för stick- och skärskador, skyddande handskar, halkfria skor samt 
bakteriekryddor. De tre första objekten är redan existerande objekt som anpassats för den 
post-antibiotiska världen medan bakteriekryddorna är det objekt som i nutiden inte finns på 
någon marknad. Baserat på reflektioner och återkoppling har objekten justerats och i 
samband med detta togs det femte objektet, ansiktsmasken, fram.  
 

Reflektion 
Under ett så pass långt projekt som detta examensarbete har många reflektioner gjorts. 
Dessa har haft olika djup och påverkat arbetet på olika sätt. Reflektioner på grundare plan 
har exempelvis varit tankar kring designbeslut. Vilka färger skall objekten ha och hur 
påverkar dessa åskådarna? Hur fyllda bör handskarna vara för att påvisa den vadderade 
skyddskänslan? Hur kan Vårutställningen utformas för att så många som möjligt skall läsa 
och ta del av budskapet? Dessa tankar har ofta haft ett svar och lett till förändringar och 
beslut. Med hjälp av handledare, familj och klasskamrater har flera reflektioner kunnat 
diskuteras och prövas och på kunnat lösas. Reflektionerna på djupare plan, som varit mer 
komplexa och kniviga att svara på har ofta skett inuti mig själv. Kommer mitt projekt göra 
någon skillnad? Borde jag designat ett funktionellt objekt som kunnat rädda situationen i 
nutid istället? Har jag förlöjligat och minimerat ett allvarligt problem, som människor faktiskt 
dör av? Många av dessa reflektioner kommer förmodligen bli tydligare efter 
Vårutställningen, då den nutida målgruppen testas, men detta är vad jag anser: att kunna 
designa bort antibiotikaproblematiken och dess faror är både intressant och imponerande. 
Utifrån mina efterforskningar är det dock inte möjligt. Enligt mig verkar det som att den 
nutida industridesignerns roll är att hjälpa till och minimera problemet och så småningom 
designa för den nya världen, utan antibiotika. Problem som inte nödvändigtvis handlar om 
design, utan exempelvis om politik och företag, verkar därmed vara svåra att angripa, som 
en designer. I detta projekt har jag använt mig av design för att illustrera en framtida värld. 
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Jag har lekt att jag är en industridesigner som arbetar år 2049 och vars målgrupp och 
marknad har eftersökt de fem objekt som presenteras. Att kunna använda sig av design, inte 
för att lösa problem, utan för att konkretisera och presentera problem med hjälp av form är 
både nytt och spännande för mig. Att jag som industridesigner kan skapa objekt som 
inspirerar åskådare att höja röster för en förändring har fått mig att se nya möjligheter med 
yrket industridesign. Kanske kommer framtidens industri- och produktdesigners inte enbart 
lösa problem, kanske kan vi påverka andra yrkesområden med hjälp av form och kanske kan 
vi på så sätt agera som en tolk mellan komplexa samhällsproblem och gemene man?  
 
Antibiotikaresistensproblematiken är ett framtida problem där många människor om 
decennier beräknas dö, även om det är flera människor som redan avlidit på grund av detta. 
Tack vare den något avlägsna faran har jag blivit tilldelad ett utrymme att kunna använda 
mig av både humor och skräck i mitt formgivande. Inte många kommer bli förolämpade eller 
uppleva mitt projekt som okänsligt, eftersom problemet inte än blommat ut. Att försöka 
använda samma metod på ett problem som redan finns, exempelvis svält eller våldtäkt, 
skulle ge mig mindre utrymme att provocera eftersom risken är stor att projektet tolkas fel. 
Med det sagt anser jag att en stark reaktion, oavsett positiv eller negativ, är bra eftersom det 
innebär att man kommit under skinnet på åskådare. Om man kommer under skinnet på en 
publik är möjligheten större att få till en förändring än om åskådarna är blasé. I detta 
examensarbete blev objekten inte fullt så provokativa eller skrämmande som jag tänkt från 
första början. Det kan bero på att jag, utan att märka det, formgett objekten med ambition 
att kunna producera objekten som produkter i nutid. Det kan också bero på att jag inte är 
helt van med metoden spekulativ design och därmed inte vågat utmana formgivandet till det 
yttersta. Det kan också bero på att jag arbetat målmedvetet mot Vårutställningen och den 
publik som kommer besöka detta evenemang. Att jag vill skapa en design som så många som 
möjligt förstår, så att så många som möjligt kan förstå antibiotikaproblematiken. Ett sista 
alternativ kan vara att mina objekt är både skrämmande och provokativa, men att jag inte 
längre ser det då jag spenderat månader i en examensprojekt-bubbla. Min förhoppning är 
att objekten ser ut som de gör därför att jag designat självförklarande objekt där huvudfokus 
inte var på formuttrycket, utan på att få publiken att vilja förändra vår nutid.  
 
Detta examensarbete kommer kanske leda till en förändring, att flera tusen röster höjs och 
vi lyckas rädda situationen. Eller kanske kommer detta examensarbete att passera förbi, vara 
effektlöst och bli en parantes i historien. Precis som antibiotikan.  
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