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a b s t r a c t

  I mötet mellan händer och lera har en serie skålar i stengods tagit form som är riktade till den som 

yrkar ensamätandet. Arbetet är en strävan efter att ta fram emotionellt hållbara produkter där funktion 

kombinerats med interaktion för att utmana ätandet och ge en annorlunda matupplevelse.

  Skålarna med sin runda botten kan behöva lite hjälp att hålla balansen vilket medför att du måste ta 

hand om skålen och maten du äter.  Tanken är att användaren enkelt med en hand ska kunna hålla 

skålen och om du vill ställa ifrån dig får du göra det försiktigt. Min önskan är att skålarna ska vara så 

pass tilldragande att användaren knyter an till skålen och gör den till sin egen.

  Hold me is a project that aspires to bring out emotionally sustainable products were function has been 

combined with interaction for an altered experience of eating. The meeting between clay and hands has 

resulted in a series of bowls which are designed for people who eat alone.

  The bowls with their round bottom may need some help to keep their balance which means you care 

for the bowl and the food you eat. The idea is that you easily, with one hand can hold your bowl and 

if you want to set it aside, you do it gently. My wish is that the bowl will be so appealing that the user 

connects to it and makes it their own.

N y c k e l o r d

Keramik, konsthantverk, slow design, måltid, hållbar utveckling



T a c k

Tack till alla som funnits vid min sida och lyssnat, stöttat, ställt frågor och delat med sig av sina åsikter 

och kunskap.
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1
i n l e d n i n g

1 . 1     b a k g r u n d

   Du bor ensam i en liten studentlägenhet och kommer hem efter tio timmar i skolan. Medan du stänger dörren 

bakom dig tar du av dig skorna och krånglar av dig den våta jackan. Väskorna lämnar du på golvet bredvid 

paraplyet och din mage grymtar missnöjt eftersom att den känner sig både bortglömd och orättvist behandlad. 

För att lugna magen måste du kliva över dammsugaren som stått framme under en veckas tid innan du kommer 

fram till pentryt och maten i kylskåpet. Det varma ljuset från den lilla lampan i skåpet för mat lyser upp ett 

kyligt, tomt inre vilket får dig att minnas att du skulle ha handlat för två dagar sedan. Skyndar du dig hinner 

du till affären innan de stänger men din mage tycker inte att den idén är särskilt tillfredställande. Därför gör du 

som du gjorde igår. Fram med havregryn och kastrull. Tre deciliter vatten tillsammans med hälften så mycket 

gryn och en nypa salt. När gröten kokat klart lägger du upp den i en djup skål och toppar med sylt och mjölk. 

Sedan sätter du dig tillrätta i soffan och hugger in på din student-gourmetmiddag.

   När jag  intar mina måltider är jag allt som oftast ensam och då min boyta är begränsad innebär detta att jag 

har prioriterat bort den konventionella matplatsen. Därför äter jag min mat sittandes i soffan. Storleken på min 

lägenhet påverkar inte bara var jag äter utan även förberedandet och tillagningen av maten samt de artefakter 

jag väljer att använda under matlagning och själva måltiden. Då mitt köksutrymme är litet tillagar jag stora 

mängder mat ett par gånger i veckan, som mest 4 gånger i veckan. För att måltiden sedan ska bli mer lätthanter-

lig i soffan äter jag vanligen min mat i en skål, inte på tallrik så att jag med en hand kan greppa skålen och lägga 

sked eller gaffel i den andra.
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1 . 2     m å l  o c h  s y f t e

Målet är att ta fram en rad skålar i keramik som är avsedda att användas under ensamma måltider. Syftet med 

dessa skålar är att göra måltiden mer tilltalande samt långvarig genom att  komplicera själva ätandet och på så vis 

öka medvetandet hos användaren om skålens funktion och användning.

1 . 3     p r o b l e m o m r å d e  &  a n g r ä n s n i n g a r

Många, liksom jag äter merparten av sina måltider ensamma. I stället för en stunds avkoppling och njutning som 

mat har en förmåga att skänka i rätt omgivning blir ätandet främst ett tillfälle för att hämta näring och energi 

för att möjliggöra fler timmars arbete. Jag har själv märkt att de stunder då jag väljer bort att lägga ner tid på min 

mat mer eller mindre alltid inträffar då jag är ensam. När jag inte har sällskap och då ingen möjlighet att samtala 

under måltiden är det lätt att äta för fort eftersom att måltiden blir monoton och tråkig. Därför har jag valt att 

avgränsa mig till det ensamma ätandet och en målgrupp där jag själv ingår, som består av unga personer med 

ensamhushåll.

1 . 4     f r å g e s t ä l l n i n g

   Hur kan jag med hjälp av skålar i keramik uppmuntra användaren under ensammåltiden att interagera med 

och öka medvetandet om denna artefakt vars funktion och tillämpning de annars tar för given? Kan jag med 

hjälp av dessa skålar göra ensammåltiden till en mer lustfylld stund på dagen och få användaren att knyta an till 

föremålet de använder under sin måltid?

2
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2
    t e o r i  &  m e t o d

2 . 1  t e o r e t i s k  r a m

V å r a  b e h o v

   Vi lever idag i ett samhälle som kretsar och är byggt runt en materialistisk kultur. Tack vare den industriella 

revolutionens alla framsteg och effektiviseringar har vi vant oss vid bekvämligheter och snabba lösningar. För 

många av oss är det enkelt och billigt att tillfredsställa våra olika begär med kort varsel samt med relativt små 

medel. Ett utmärkande drag för oss människor som vuxit fram med tiden är otålighet. Tack vare den välfärd 

som uppstått i västvärlden har gamla problem ersatts med nya.1

   Intresset för mat och matlagning har under senare år blivit allt mer populärt, vilket inte minst kan ses i tv-

tablån. Det ena matlagningsprogrammet avlöser det andra och det som började med matlagande kockar har nu 

också kompletterats med oräkneliga tävlingsprogram där både proffs och amatörer tävlar om att tillaga de bästa 

maträtterna. Ann Thorpe skriver i sin bok Design för hållbar utveckling2 om de mänskliga behov3 - försörjning, 

skydd, känslor, förståelse, delaktighet, skapande, identitet och frihet - vilka kan tillgodoses med inre och yttre 

metoder. Efter industrialiseringen har vi under de senaste hundra åren gradvis gått över från att tillgodose våra 

behov med hjälp av inre till yttre metoder. Då vi tillgodoser våra behov med inre metoder innebär det att vi 

riktar oss inåt och möter våra behov via t ex vårt förnuft, vår kreativitet och uppfinningsrikedom. När vi nu i 

allt större grad tillgodoser våra behov med yttre metoder vänder vi oss istället bort från våra inre egenskaper och 

försöker uppnå välbefinnande genom att se på tv och konsumera.

1   Thorpe: Design för hållbar utveckling. s. 138-205
2   Ibid., s. 140-146.
3   De mänskliga behoven som Thorpe listar är: Försörjning: mat för dagen, hälsa, fysisk förmåga. Skydd: tak över huvudet, säkerhet. Känslor: självrespekt/självkänsla, 
kärleksfulla relationer, respekt, tolerans. Förståelse: nyfikenhet, kunskap, utforskande, medvetenhet, förnuft, intuition. Delaktighet: solidaritet, känsla av tillhörighet, 
generositet, sammanhang. Fritid: vila, lek, avkoppling, sysslolöshet, fantasi. Skapande: uppfinningsrikedom, design, komposition, tolkning, uttryck. Identitet – Frihet: 
kompetens, självkänsla, minne, självkännedom, autenticitet – självständighet, tolerans, rättigheter, valmöjligheter, självstyre. Ibid., s.142

   ”De flesta av de nio behoven är känslomässiga eller intellektuella till sin karaktär och blir i 
regel bäst tillfredsställda genom att man vänder sig inåt och utvecklar sin förmåga att uppnå 
meningsfulla relationer och personlig växt. Studier visar att ju mer folk söker utanför sig själva 
för att tillfredsställa sina behov, som att tjäna pengar, skaffa sig materiellt välstånd eller andras 
uppskattning, desto mindre sannolikt är det att behoven möts.” 4
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Nevitt Sanford påpekar i sin bok Self & Society; social change and individual development att all typ av litteratur 

eller allmänna fantasier, filmer, tv osv. är av värde eftersom att det möjliggör en fantasivärld där individen kan ge 

uttryck för alla typer av inre behov utan rädsla för att dömas av sin omgivning.5 Detta visar att mätta sina behov 

med hjälp av yttre metoder inte bara är till ondo. I mitt tycke verkar det som att det bästa sättet att tillgodose 

sina behov är att till största del använda sig av de inre metoderna och komplettera med de yttre. Idag råder 

motsatt balans.

   Kanske är det nyfunna intresset för mat hos allmänheten en biverkning av att vi tillfredställer våra behov med 

yttre metoder då matlagningen har en förmåga att svara på mer än en typ av behov. Vid tillagningen av mat 

kan du få utlopp för din kreativitet (skapande) genom att själv komponera och sätta ihop måltiden. Du skaffar 

dig kunskap (förståelse) om mat och matlagning, fysiska färdigheter genom det praktiska arbetet och lagar du 

maten och/eller äter den tillsammans med andra fyller du behovet av delaktighet. En ny typ av designmetod 

som uppstått och som uppkommit efter Slow food-rörelsen är Slow design (Vi återkommer till den senare i 

rapporten). Precis som under matlagningen är målet med den långsamma designen att uppfylla känslomässiga 

och intellektuella behov. Tanken med denna nya design är att gynna social, kulturell och miljömässig hållbarhet 

för att gå ifrån dagens standardiserade snabba, storskaliga massproduktion och masskonsumtion. Detta ses 

av utövarna som en typ av kreativ aktivism som medför nya värden för design genom att fokus ändras från 

ekonomiska vinster till hållbarhet och välbefinnande.

4   Thorpe: Design för hållbar utveckling. s. 143 
5   Sanford: Self & Society. s. 223. Se citat under Noter s. 21.



S l o w  f o o d  &  S l o w  d e s i g n

   Organisationen Slow food växte fram i Italien under 1980-talet som en protest mot snabbmat, en allt snabbare 

livsstil och  utslussandet av lokala råvaror samt det minskade intresset för matens ursprung och dess influens på 

världen. De ser framför sig en värld där alla människor kan få njuta av mat som är bra för dem, de som odlar 

den och för planeten. Deras mål är förutom bra mat att försvara lokala traditioner och främja ett långsammare 

levnadstempo. Med tiden har rörelsen utvecklats till att omfatta en övergripande strategi för att koppla ihop 

maten på tallriken, planeten, människor, politik och kultur.6

   Precis som hos Slow food tar Slow design avstånd från från massproduktion och en snabb livsstil utan tid 

för reflektioner då den allt för ofta i olika avseenden skadar människor och miljö. De arbetar också med att 

koppla ihop olika områden för att ta fram lösningar som är mer hållbara än många av dem vi ser idag och öka 

välbefinnandet hos människor och miljön. Från slowLab7 finns ett kompendium där de listar den långsamma 

designens principer och arbetsmetoder.8

6   http://www.slowfood.com/ fler länkar finns i källförteckningen.
7   SlowLab är en icke vinstdriven plattform för research för Slow Knowledge inom design   http://slowlab.net/index.html
8   Faud-Luke & Strauss. The slow design principles
9   Ibid., s. 2
10  Reveal, Expand, Reflect, Engage, Participate and Evolve.

   ”We posit that ‘Slow Design’ provides a stimulating platform from which to consider, critique and 
improve best practices in design, while simultaneously putting forward new ones.” 9

5

   Då man arbetar med Slow design finns det sex riktlinjer att arbeta efter; Upptäck, utöka, reflektera, engagera, 

delta och utveckla.10  Under de olika momenten i designprocessen är det nya typer av kunskaper och egenskaper 

man eftersträvar jämfört med hur man vanligtvis arbetar med design. Slow design tar tillvara på och belyser 

upplevelser i vardagen, inklusive material och processer som är lätta att förbise under tillverkningen av artefakten 

och dess livstid. Den har också en utökad uppfattning för artefakternas uttryck genom att de utöver funktion, 

fysiska attribut och livscykel även räknar in vilken form av interaktion de generar över tid. Ytterligare aspekter 

att lägga till är en uppmuntran och uppmaning till ”reflektiv konsumtion” samt en öppen designprocess 

med samarbeten och utbyte av information om undersökningsmetoder, framsteg, slutsatser etc. för att 

underlätta framtida arbeten. Slow design uppmuntrar också sina användare att bli aktiva och främja ett socialt 

ansvarstagande för att förbättra samhällen och främjar att vi ser längre än de behov som finns just nu utan också 

tänka på framtida behov samt att artefakter, system och miljöer kan mogna över tid.



  Judith van Boom och Gunter Wehmeyer från Studio BoomWehmeyer vill med sitt Crafting Con-
sciousness påpeka att hantverk handlar om så mycket mer än att tillverka föremål att fylla upp vår 
vardag med utan att det snarare är ett redskap för att öka medvetenheten, ta ansvar och att utforska 
relationer på ett sätt som hjälper människor att övervinna sina materiella begär för att återgå till en 
rikare självkänsla, en ny känsla för samhörighet till andra människor och mer hållbara livsstilar.11

11   https://www.facebook.com/521209454558616/photos/pb.521209454558616.-2207520000.1431949688./536970872982474/?type=3&theater
12   http://www.thorunndesign.com/124647/1239051/gallery/sasa-clock

6

  Sasa Clock12 av Thorunn Arnadottir erbjuder möjligheten att 
“stanna tiden“ och växla till din egna, personliga tid. 
Klockan beräknar tiden med hjälp av ett halsband med 
träpärlor som placerats över en långsamt roterande karusell. Då 
karusellen roterar, glider en pärla ned var 5 minut där den sista 
pärlan som glidit av anger tiden.
  Genom att ta bort halsband från klockan och själv bära det 
visar du att det är du som har kontroll över din tid.
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   När jag arbetat med mina skålar har slow foods värderingar funnits i bakgrunden. Slow food protesterar mot 

en snabbare livsstil vilket till viss del legat till grund för att ta fram skålar som ska förmå sin användare att äta 

långsammare och behålla skålarna under en längre period än vad som är vanligt i nuläget med snabbt skiftande 

trender. En annan viktig del i slow foods filosofi är att värna om lokala råvaror, maträtter samt traditioner och 

att öka intresset för deras ursprung. Genom att vända sig bort från en storskalig massproduktion och i stället 

rikta in sig på hantverksmässiga produktionsmetoder blir både tillverkning samt försäljning bunden till en lokal 

marknad där det blir lättare för konsumenten att se var godset kommer ifrån och få insikt i produktionen om det 

intresset finns.

   Inom slow design är det tre av arbetsmetoderna som varit extra relevanta under arbetet; upptäck, reflektera 

och engagera. Jag har studerat och arbetat med en situation i vardagen som hos vissa grupper är vanligt 

förekommande men ofta förbisedd – ensamätandet. Två av målen, att engagera användaren i sin skål och 

reflektera över denna artefakt och dess egenskaper passar bättre in på critical design men skulle också kunna 

uppfylla slow designs mål att få konsumenter med en ökad förmåga till reflektion över sina inköp.

   Vad gäller critical design finns det många, mer eller mindre gemensamma nämnare med mitt projekt. Här vill 

jag ta fram skålar som skiljer sig från de konventionella skålar som dominerar marknaden och få användaren 

att med hjälp av humor och en tvist ifrågasätta skålen och dess egenskaper som annars tas för givna. Detta är 

skålar som inte kommer vara ekonomiskt gynnsamma men de är också artefakter vars deluppgift är att lägga in 

skimmer i vardagen, vilket inte critical design handlar om.

K e r a m i k ,  e n  k o r t  ö v e r s i k t

   Keramik är alla de ting som görs av lera och som bränns i ugn, de brukar delas in i kategorierna lågbränt och 

högbränt gods. Det lågbrända godset är poröst och suger åt sig vatten medan det högbrända godset är sintrat och 

inte släpper igenom vätska. Stengods och porslin är högbränd, sintrad keramik och används till exempelvis vid 

produktion av golvplattor, handfat, behållare för kemiska substanser och bruksgods – t ex mattallrikar - m.m. 

Att godset är sintrat betyder att keramiken bränts på en så pass hög temperatur (minst 1200°c) att delar av lerans 
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beståndsdelar smält samman. Det lågbrända godset bränns på en lägre temperatur än stengodset. Det är därför 

inte lika starkt och tåligt men ändå fullt användbart till bl.a. tegelstenar, blomkrukor, taktegel, kakel och vissa 

typer av bruksgods.

   Att tillverka artefakter av lera är ingen ny företeelse och man har hittat lämningar av bränd keramik som 

är daterad till 6000 f.kr. från Främre Orienten. De föremål som hittats har dock varit så pass utvecklade att 

det pekar på att människan långt tidigare använt sig av leran. I Frankrike och Östeuropa har man t ex hittat 

avbildade, modellerade djur i grottor som daterats ända tillbaka till istiden, alltså 37 000 – 12 000 f.kr.

   Det är föga förvånande att leran använts av människan under en så lång period då den är lätt att hitta. Den 

finns i trädgården, ute på fälten, i flodstränderna och består av små partiklar från olika bergarter som under 

årtusenden vittrat sönder. Olika proportioner av mineraler ger olika egenskaper vilket betyder att olika bergarter 

ger olika typer av leror. I Asien och framförallt Kina var man mycket tidig (1000-talet f.kr.) med att tillverka 

porslin och stengods då man kommit underfund med hur man skulle bygga effektiva ugnar och få upp en 

hög temperatur. Därefter har Europa långt senare, under 1700-talet börjat tillverka keramik i större skala efter 

att tidigare ha importerat från Asien. Idag ligger den mesta av produktionen åter i Asien, främst p.g.a. låga 

arbetskostnader.13

H a n t v e r k  &  A n k n y t n i n g

   Hantverk som produktionsform har varit den dominerande tillverkningsmetoden långt in på 1900-talet innan 

den industriella produktionen successivt tagit över sedan 1800-talets mitt. Hantverk är en produktionsform som 

innebär att hantverkaren själv ansvarar för hela tillverkningsprocessen och människor har i alla tider ägnat sig åt 

olika typer av hantverk vid sidan av sin huvudsakliga försörjning.14 fallstudien Contemporary Ceramic Design for 

Meaningful Interaction and Emotional Durability: A Case Study15 av Emma Lacey tar hon oss igenom en process i 

jakten på att producera färre och bättre föremål, som kan överleva nutidens snabba trender samt förbli omtyckta 

och betydelsefulla under en längre tidsperiod. Lacey skriver att individuella och handgjorda föremål lättare kan 

tillskansa sig betydelse utöver ekonomiska värden i jämförelse med industriellt massproducerade produkter och 

13  Fourest: Den europeiska keramiken. s. 9-14
       Warshaw: Prismas stora keramikbok. s. 8-14
       Watz-Wåreus: Berättelsen om lera och eld.
14   http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hantverk
15   Lacey, E. (2009). Contemporary ceramic design for meaningful interaction and emotional durability: A case study. International Journal of Design, 3(2), 87-92.
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vill därför ta hjälp av och låta hantverkets egenskaper genomsyra den kommersiella tillverkningen av hennes 

koppar för att göra dem känslomässigt hållbara.

   Liksom Lacey använder jag mig av hantverket, om än inte riktigt på samma sätt för att ta fram emotionellt 

hållbara produkter. Med hjälp av hantverket kan jag ta fram artefakter med ett eget uttryck där det 

mänskliga avtrycket är mer framträdande där varje skål får ett egenartat, personligt uttryck till skillnad hos 

ett massproducerat föremål. Min önskan är att skålarna för vissa ska vara så pass tilldragande och lockande 

att användaren knyter an till skålen och gör den till sin egen. Förhoppningsvis kan detta leda till att skålens 

användare inte vill göra sig av med den och att begäret för att byta ut och köpa nytt minskar.

   Fallstudien innehåller också en kort undersökning där Lacey fått de intervjuade att beskriva sina favorit-

koppar/muggar efter kategorierna form, funktion och personlig innebörd i informella intervjuer. Intervjuerna 

visade på att omfånget för den personliga smaken och engagemanget till kopparna/muggarna var mycket brett 

och att upphovet av  empati till föremålen uppstår av både fysiska och känslomässiga skäl. Två exempel på 

fysiska skäl till uppskattade koppar som framkom under Lacey’s intervjuer och som är redovisade i tabellen 

Favorite Mug Interviewes16 var:

   ”It's a good size and black on the inside so I can't see how dirty it is”

   samt
   ”[…] The inside is white so I can see if I've cleaned it properly”

Dessa två motsatta åsikter visar tydligt att det med största sannolikhet inte går att utforma en artefakt som 

passar eller är omtyckt av alla. Vi är alla olika och värderar föremål utifrån olika kriterier. Ett föremål kan 

formges för att användas av samtliga men det betyder inte att alla kommer uppskatta det, hur skickligt det än

må vara utformat.

16   Se bilaga 1: Table 1. Results summary – Favorite Mug interviews (2005-2007).



2 . 2  P r a k t i s k t  u t f ö r a n d e

M a r k n a d s a n a l y s

   För att få en överblick av hur marknaden för keramik ser ut valde jag att titta på två större företag - Rörstrand 

samt Ikea, och småskaliga producenter - keramiker som själva säljer sin keramik på nätet. De större aktörerna 

som dominerar marknaden i Sverige har liknande uttryck i sitt utbud medan utbudet hos keramikerna är mer 

varierat då de har sitt eget uttryck.

   Hos Rörstrand17 är det det vita porslinet  med blå dekor, i form av blomster- och växtmönster som dominerar 

utbudet. Utöver blå blomsterdekorer finns bl.a. också en grafisk serie med svarta mönster på vit botten, vitt 

porslin med guldkant och en annan serie med grönsaker i gult, grönt, ljusblått och rött på vit botten. Porslinet 

som inte är vitt är glaserat i lite dovare färger som ljust grå och några utvalda pasteller. Detta porslin är dekorerat 

med hjälp av struktur i godset och inte med dekaler i andra färger. På Ikea18 är grundutbudet vitt porslin men det 

förekommer även här en eller två serier i andra färger som också är dova. De produkter som är mer kortvariga 

och säljs under en säsong är mer varierade och djärvare med olika typer av mönster och skarpare färger. 

Den keramik och porslin som säljs av keramiker19 är mer varierad och varje keramiker har sitt eget uttryck och 

utbud. Grundformerna är desamma men porslinet är inte lika standardiserat som de masstillverkade alternativen 

och föremålens egenart är mer mångfasetterad. Här är det vita porslinet inte alls lika dominant men det 

förekommer även här mycket blomsterdekor och nu också på senare tid geometriska former och mönster.

   Utbudet hos aktörerna Rörstrand och Ikea tyder på att det porslin som säljs mest i Sverige när det kommer till 

större uppsättningar av porslin som används till vardags är ljust, fräscht, enkelt och praktiskt som vi kan tänka 

oss att kombinera med trendigt, mer nyanserat porslin i mer iögonfallande färger och mönster som kan bytas ut 

efterhand. Liksom det mer nyanserade, trendiga porslinet från de stora företagen säljs keramikernas keramik ofta 

i mindre kvantiteter och som ett komplement till den keramik, ex. mattallrikar, som används till vardags. Delvis 

beroende på att keramikernas keramik inte är lika lättillgänglig som de stora aktörernas produkter men också för 

att traditionen av att inhandla varor på andra platser än stora varuhus och köpcentrum till stor del försvunnit.
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17   Se bilaga 2 för utvalda bilder från Rörstrands sortiment.
18   Se bilaga 3 för utvalda bilder från Ikeas sortiment.
19   Se bilaga 4 för utvalda bilder för keramik och porslin av keramiker.



20   http://www.goerg-schneider.de/
21   http://www.goerg-schneider.de/en/products/raw-clays--milled-clays--raw-kaolin/general-information.html
22   Fourest: Den europeiska keramiken. s. 9-14

M a t e r i a l

   l e r a :  Den lera jag valt att arbeta med är en vitbrännande stengodslera från Westerwald-distriktet i Tyskland 

innehållandes 25% 0-0,2 mm chamotte. Leran utvinns ur dagbrott av företaget Georg & Schneider20 och 

separeras utifrån olika kvaliteter innan den transporteras iväg för lagring och diverse provtagningar av exempelvis 

bränningsbeteende samt kemisk analys. Därefter förs olika typer av leror samman för att få fram olika typer 

av leror med önskade egenskaper innan de säljs.21 I de leror som innehåller chamotte har man även blandat in 

tidigare bränd, krossad lera för att minska krympning vi bränning.

   g l a s y r  &  d e k o r a t i o n :  Vid valet av glasyr har jag valt att använda mig av en högblank vit glasyr, som 

jag själv kommer att blanda och som kommer att användas tillsammans med koboltoxid. Glasyren innehåller 

kalifältspat, kaolin, kvarts, krita, zinkoxid och tenn. Kombinationen av vitt och koboltblått kommer att 

spela an på det traditionella utseendet av keramik och porslin, bl.a. det som importerades till Sverige av det 

ostindiska kompaniet från Kina under 1700-talet.22 Tanken är att det traditionella vita och koboltblå i viss 

mån ska kontrastera till den otraditionella formen på godset. Zinkoxiden som finns i glasyren är miljöfarlig och 

koboltoxiden är giftig innan bränning. Hade det funnits tid hade jag haft möjlighet att fördjupa mig på ämnet 

för att hitta andra, miljövänligare alternativ men då tiden är begränsad väljer jag att arbeta med material som jag 

vet fungerar och som jag tidigare använt mig av.

   För mig är keramik och lera ett vackert och lustfyllt material då det är härligt att arbeta med eftersom att det 

är både flexibelt och mångsidigt. Två av materialets mindre bra egenskaper är att man vid utvinningen av leran 

gröper ur landområden samt att en del av ämnena som används vid dekorering samt glaseringen är både miljö- 

och hälsofarliga. Med åren har restriktionerna för vilka ämnen som får användas blivit bättre och de används i 

så pass små mängder att de efter bränningen är ofarliga. Efter bränningen är materialet inte längre nedbrytbart 

och det krävs relativt stora energimängder för att bränna keramiken. Samtidigt finns det i nuläget inget material 

som är ett bättre alternativ. Använder vi vår keramik rätt är det ett hållbart material tack vare sina tålighet, 

slitstyrka och möjlighet till varierande uttryck. Den underlättar och hjälper oss i vår vardag, framförallt i köket 

och badrummet där slitaget är allra hårdast men också i form av konstnärliga föremål.
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Från vänster: Tallrik Oiva/Sääpäiväkirja, från Marimekko. Skålar, upphov okänt. Tallrikar och skålar från 
mb art studios.

Skålar av Lucie Rie.

  Under arbetsprocessen har jag tittat på många olika typer 

av dekorer, först under marknadsanalysen men främst under 

processens senare del då jag beslutat godsets storlek och form. 

För att förstärka skålarnas uttryck och design valde jag att 

dekorera skålarna med koboltoxid och vit glasyr på ett sätt som 

är tänkt att visa på handens avtryck och även accentuera skålens 

form eller attribut.

  En av de keramiker som jag tittat närmare på är Lucie Rie 

(1902-1995) som enligt mitt tycke arbetade med både balans och 

känslighet där dekoren inte tar något från formen utan snarare 

förstärker den. Då jag själv arbetade med dekoren har jag 

försökt att arbeta på ett liknande sätt för att få glasyr och dekor 

att samspela med godset.
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E n s a m ä t a n d e

   Hur äter jag? Hur äter andra?

   För att få en bättre överblick över ensamätandet bad jag människor i min närhet som passade in i målgruppen 

att ta bilder på sig själva när de äter utan sällskap.23 Det framkom att det är stora skillnader i det ensamma 

ätandet respektive ätande med andra. Då vi äter utan sällskap bryr vi oss inte längre om de sociala regler 

som finns runt måltiden i samma utsträckning som när vi äter tillsammans med andra. Det uppstår ett mer 

informellt förhållningssätt till maten där vi ofta äter på ett enklare, bekvämare sätt. Det är inte ovanligt att 

kniven som bestick väljs bort, om den inte är absolut nödvändig och att en i stället väljer att enbart använda sig 

av en sked eller gaffel. I samband med detta förekom det hos vissa också en styng av dåligt samvete eftersom 

att de kände sig lata och personligen får jag ibland samvetskval eftersom att detta inte är ”rätt sätt” att äta på – 

förmodligen p.g.a. att det inte såhär jag blivit uppfostrad att äta. Bilderna visar även att det ensamma ätandet 

ofta kombineras med andra typer aktiviteter samt att två vanliga platser för ätande är vid skrivbordet eller i 

soffan, uteslutande framför en tv eller dator. Då vi samtalade vidare om ensamätandet och om det fanns några 

tillfällen maten intogs utan sällskap av dator eller tv framkom det att det hände, men inte speciellt ofta och att 

det allt som oftast berodde på att de istället läste en bok eller stod upp vid diskbänken och åt. Det framkom 

också att det som ofta prioriterades var snabba, enkla måltider som gärna fick resultera i en så liten diskmängd 

som möjligt. Huvudfokuset låg heller inte ofta på ätandet, utan på vad en gjorde i samband med ätandet och 

därför upplevde många att de åt snabbt för att bl.a. kunna inta en bekvämare ställning i soffan.

23   Se bilaga 5 för utvalda bilder på ensamätande.
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3
r e s u l t a t

3 . 1  s k i s s -  o c h  g e s t a l t n i n g s a r b e t e

   Marknadsanalysen visade att bredden på utbudet av keramik och porslin är likartad hos de större företagen 

men att utbudet från de mindre producenterna i princip är obegränsat, framförallt om du har tillgång till en 

dator och tid att leta efter det du söker. Genom att jämföra keramiken från både större och mindre producenter 

kunde jag se att även om mycket av de masstillverkade produkterna höll en mycket hög standard så gav 

produkterna som tillverkats av en hantverkare uttryck för en annan typ av kvalitet. Föremålen hade ett eget 

uttryck och kändes därför mer tilltalande och värdefulla. Detta ledde mig fram till beslutet att inte anpassa min 

slutprodukt för masstillverkning utan att själv ansvara för hela tillverkningsprocessen.

   Under den första delen av arbetet var tanken att fokusera på att få människor att lägga upp mindre mat på sin 

tallrik och därigenom minska matsvinnet eftersom att det varje år slängs 269 850 000 kg24 fullt ätbar mat från 

svenska hushåll. För att uppnå detta skulle tallrikens egenskaper få sin användare att medvetet eller omedvetet 

minska mängden mat de la upp på tallriken och öka måltidens värde. Därefter uppstod tankar om det fanns 

andra sätt att öka konsumentens medvetande om de faktiska problem den mat vi köper innebär och arbetet gick 

i en riktning mot att gestalta problem inom matproduktion och matkonsumtion. Under handledningen fick jag 

klarhet i att detta inte var det bästa sättet att gå tillväga eftersom att det skulle spela på människors maktlöshet 

och är inte rätt sätt att få folk att intressera sig för ämnet. Jag fick i stället rådet att arbeta med materialet (leran) 

på ett lustfullt sätt och ta ut svängarna, att kanske formge själva maten eller liknande och fråga vad keramiken 

kan göra för maten. Projektet återgick därför till att öka värdet hos måltiden, då jag anser att bra keramik besitter 

just denna förmåga. Att göra måltiden mer hållbar genom att öka uppskattningen för maten som serveras. För 

att ytterligare öka värdet hos måltiden lades en aspekt om tid in. En långsam lunch eller middag med tid för 

reflektion kunde kanske öka välbefinnandet för den som åt om denne tillät sig själv tid till att varva ner, tänka 

och äta. Keramikens uppgift blev därför att bli något vackert som kunde uttrycka glädjen för mat. Det framstod 

snart att förmågan för att uttrycka glädje för mat inte alltid var lika lätt. Under trevliga middagar bidrar såklart 

24   Matavfallsmängder i Sverige, s.3 . Naturvårdsverket. Stockholm, 2012.
       Siffran 269 850 000 kg anser 35% (vilket är onödigt matavfall) av hushållens totala mängder matavfall under året 2012.



keramikens möte med mat och bestick i en vacker dukning till välbehag och glädje men det är framförallt 

sällskapet som gör måltiden till en härlig upplevelse. En fråga jag ställde mig är hur det hela ser ut då vi äter 

ensamma. Då vi inte har någon att samtala med under måltiden borde keramiken ha en ännu större inverkan än 

annars då ätandet lätt blir en händelse som vi inte lägger speciellt stor mening vid. Jag börjar därför titta närmare 

på ensamätandet25 och hur keramiken på bästa sätt kan samspela med någon som äter ensam. Keramiken får 

ytterligare en uppgift, den ska inte enbart ha vår mat i förvar utan även bli en ny sorts sällskap. För att godset ska 

upplevas som lite mer än bara en skål måste det hända något, därför beslutar jag mig för att väva in interaktion i 

föremålet och sätter in ledorden humor, interaktion, omtanke, anknytning och tvist. Därpå började skissarbetet 

med papper och penna26 som sedan följdes upp av skisser i lera27, där jag utgick från de skisser jag först gjort på 

papper för att se hur uttrycket och formen förändrades efter gestaltningsmaterialet. Utforskningar om vilken 

typ av interaktion som skålen skulle inbjuda till gjordes bl.a. på om skålen skulle kopplas ihop med andra 

artefakter som används under det ensamma ätandet (dator, fjärrkontroll till tv, surfplatta, bok mm), struktur, 

underhållning, blindskrift och balans. Valet föll till slut på balans eftersom att det inte utesluter andra attribut 

som ex. struktur. Balansakten resulterar i att användaren måste hålla uppsikt över skål och mat för att inte spilla 

och det lättaste sättet att göra detta på är helt enkelt att hålla den i handen. P.g.a. detta har skålen fått en tjock 

botten för att få en låg tyngdpunkt för att inte tippa allt för lätt men också för att skydda handen mot hetta. 

När användaren ska ställa ifrån sig kärlet krävs en försiktighet och du måste ta hand om din skål för att kunna 

bruka den fullt ut. Denna typ av interaktionen med föremålet bidrar till att vi lättare kan knyta an till och 

skapa en relation med kärlet som förvarar vår mat vilket gör den emotionellt värdefull och lättare kan ses som 

en form av sällskap. Vid bestämmandet av form och storlek behövde jag därför ta hänsyn till att skålen skulle 

kunna hållas med en hand vilket lättast görs med handen kupad under skålens botten för att åstadkomma balans 

och stabilitet. Skålens storleken anpassades också efter vilken typ av mat den skulle innehålla, i detta fall gröt, 

yoghurt och filmjölk med tillbehör eftersom att detta ofta är vad som inmundigas under ensamätandet.

   Efter att ha beslutat en grundform togs fem varianter fram28. De fem varianterna drejades sedan upp i fem 

exemplar som säkerhet för att minska riskerna för en misslyckanden under bränning och glasering.
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25   Se Ensamätandet under Praktiskt utförande, s. 12 i rapporten samt bilaga 5.
26   Se bilaga 6 för utvalda skisser på papper.
27   Se bilaga 7 för utvalda bilder på drejade skisser.
28   Se bilaga 8 och sida 15 för de fem olika varianterna.
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Skålar i fem olika varianter; a, c, d, e och f (skål b togs bort under arbetsprocessen).

a c

d

e f



3 . 2  a n a l y s  a v  g e s t a l t n i n g s a r b e t e

Genom att göra en marknadsanalys och skaffa en överblick över marknaden kunde jag se hur och med vad 

jag ville arbeta vidare med och vilka delar jag ville integrera i mitt eget projekt. Det gav mig också en känsla 

för vilka typer av produkter som är uppskattade av konsumenterna och hur mycket uttrycket och känslan för 

kvalitet varierar mellan massproducerad keramik och keramik tillverkat av en keramiker.

Under handledningar har jag fått förklara mitt arbete och svara på frågor som tagit arbetet framåt. Att få 

förklara för andra och få dem att förstå hur arbetet ser ut och vad dess syfte är har ofta gett mig själv klarhet och 

insikt i vad det är jag gör och att få andra frågor och synpunkter har också hjälpt att stärka, bredda och smalna 

av projektet i olika skeden. Processen av att låta projektet breddas och smalna av för att sedan åter breddas och 

smalnas av har hjälpt mig att slutligen ringa in, rikta in och styra projektet i den riktning jag vill arbeta.

Då jag inte hade tillgång till en drejskiva i början av skissprocessen gjordes de första skisserna med papper och 

penna. Kombinerade skisser i 2-d och 3-d  har gett en bra överblick över olika möjligheter för ett slutresultat 

även om de två olika skissteknikerna ofta ger skilda uttryck. Det som ser bra ut i ett 2-dimensionellt format har 

sällan samma uttryck då det tagit verklig form och blivit 3-dimensionellt vilket kan vara bra att tänka på då en 

börjar skissarbetet.

För att besluta den slutgiltiga formen jämfördes de olika skisserna som drejats upp tillsammans med handledaren 

där vi diskuterade uttryck, storlek och form. Efter att ha beslutat vilken skiss som skulle stå modell för 

slutformen togs beslut om att storleken skulle ökas och kanten skulle göras tjockare. Då storleken blev större 

förändrades också formen eftersom att kanterna inte längre kunde går rakt upp för att förmedla samma uttryck 

vilket visar på att förutsättningarna hela tiden förändras och att många attribut kan behöva ändras till följd av en 

till synes enkel förändring.
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4
d i s k u s s i o n

   För mig är hållbar design en design som ger mer än den tar. Det är också en design med ett medvetande och 

ett samvete, som lyfter och underlättar vardagen och som lämpligen har ett längre tidsperspektiv än idag och de 

närmaste åren i åtanke.

   Hållbarhetsaspekten i det här projektet ligger framförallt inom området för social hållbarhet men också till 

viss del inom den ekonomiska. Den sociala hållbarheten visar sig från min sida i en önskan om att ta fram 

emotionellt hållbara produkter som kan göra måltiden till en mer lustfylld upplevelse. Genom att ta fram 

föremål som inte är anpassade för massproduktion utan för en småskalig produktion och försäljning gynnas en 

lokal ekonomi där inkomsterna för försäljning stannar i närområdet.

   En skål är ett öppet, hårt kärl som används till förvaring samt servering av mat men även dryck och du kan 

både äta och dricka ur dem. I Sverige äter vi de flesta måltider på mattallrikar men i andra delar av världen ser 

det annorlunda ut. I bl.a. Asien har skålen en betydligt mer framstående roll där den används dagligen och till 

flera olika typer av maträtter, inte bara till dessert, frukostfil eller kanske soppa som i Sverige. I Japan är det t.ex. 

vanligt att dricka sitt te ur skålar och i Utbildningsradions tv-program Anthony Bourdain på okända platser kan 

man se hur han i Burma serveras mat ur diverse olika skålar på olika platser i landet.

Reproduktion av illustration 
till den 24:e dikten i 
Shichiju-ichiban shokunin 
utaawase som visar “An 
open tea house serving 
matcha and a peddler selling 
extracts in Muromachi” från 
1500-talet.



29   Lacey, E. (2009). Contemporary ceramic design for meaningful interaction and emotional durability: A case study. International Journal of Design, 3(2), 87-92.
       Se bilaga 9.

   Rent krasst behöver vi inte fler skålar. Det finns redan tillräckligt för att mätta marknaden men för att få 

människor att köpa mindre kan en lösning vara att tillverka mer eller mindre unika föremål konsumenten är så 

nöjd med att de inte upplever behov eller begär att köpa nytt. Emma Laceys fallstudie29 visar att det inte bara 

är funktionerna som är viktiga för en produkt utan också att ett vackert utseendet, dvs estetiken har en stor 

inverkan. Liksom storlek, material, yta, vikt, volym, användarvänlighet etc. borde även estetiken beaktas som 

en funktion och inte enbart som något dekorativt då den är avgörande för artefaktens helhetsuttryck och känsla 

för användning. En annan viktig del i helhetsuttrycket är tillverkningsmetoden då något som är gjort av en 

skicklig hantverkare förmedlar en annan typ av kvalitet jämfört med ett kvalitativt, massproducerat föremål. 

Laceys metod att kombinera två tillverkningsmetoder för att väva in hantverkets egenskaper i massproduktionen 

är en god tanke. Frågan är om det går att göra på ett så pass bra sätt att inte hantverkets egenskaper försvinner 

vid tillverkningen då produkten inte längre är handgjord. Metoden kan såklart resultera i mycket väl utvecklade 

produkter, men kan ett massproducerat föremål leva upp till och förmedla samma typ av kvalitet som ett 

handgjord föremål där människans avtryck är tydligt? För mig är keramik och lera ett vackert och lustfyllt 

material då det är både flexibelt och mångsidigt vilket gör det möjligt att forma materialet och sätta sin egen 

prägel på skapelsen. Det finns också en lång tradition förknippad med materialet och när du tittar på keramik 

genom historien kan du följa människans utveckling och ideal under årtusenden. Två av materialets mindre 
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Bilder från Anthony Bourdain på okända platser 
i Burma där maten serveras och äts ur skålar. 
Under måltiderna serveras flera olika rätter som 
alla äts samtidigt efter smak och tycke utan någon 
inbördes ordning.



bra egenskaper är att man vid utvinningen av leran gröper ur landområden samt att en del av ämnena som 

används vid dekorering samt glaseringen är både miljö- och hälsofarliga. Med åren har restriktionerna för vilka 

ämnen som får användas blivit bättre och de används i så pass små mängder att de efter bränningen är ofarliga. 

Efter bränningen är materialet inte längre nedbrytbart och det krävs relativt stora energimängder för att bränna 

keramiken. Samtidigt finns det i nuläget inget material som är ett bättre alternativ. Använder vi vår keramik 

rätt är det ett hållbart material tack vare sina tålighet, slitstyrka och möjlighet till varierande uttryck. Den 

underlättar och hjälper oss i vår vardag, framförallt i köket och badrummet där slitaget är allra hårdast men 

också i form av konstnärliga föremål.
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n o t e r

not 5

Sanford: Self & Society. s. 223

“Any kind of literature or collective fantasy, movies, TV, etc., is of value because it makes available to the in-

divdual a world of imagination in which he can express all kinds of inner needs without fear of disapproval.”
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Anthony Bourdain på okända platser, skärmdump 35:38
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s. 18
An open tea house serving matcha and a 
peddler selling extracts in Muromachi period 
illustrated in 24th poem match in Shichiju-
ichiban shokunin utaawase, Seventy-one 
Poetry Matches on the Occupations, a copy 
of Tokyo National Museum reproduced in 
1846, originally compiled in 1500). Ippuku 
issen's monk clothing depicts the relationship 
between matcha culture, tea ceremony, and 
Buddhism.

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_tea_
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Contemporary Ceramic Design for Meaningful Interaction and Emotional Durability: A Case Study av Emma Lacey
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B i l d e r  f r å n  R ö r s t r a n d s  s o r t i m e n t .

1: Utbud av Rörstrands Serier.     http://www.rorstrand.se/index.php/produkter/porslinsserier/
2: Serviserna Pergola, Mon Amie, Ostinida/Ostindia Floria och Swedish Grace.
3: Serien SPM av Signe Persson-Melin.
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B i l d e r  f r å n  I k e a s  s o r t i m e n t

1: Utbud av Ikeas tallrikar och skålar.  http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/eating/18860/
2: Nerifrån och upp: Pajform smarta, tallrik färgrik, assiett färgrik, skål färgrik, serveringsskål (med pip) trivsam,       
    skål skyn.
3: Servisen Promenad av Malin Åkerblom.
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B i l d e r  p å  k e r a m i k  f r å n  k e r a m i k e r

1: Mattallrik Triangle från mb art studios. https://www.etsy.com/se-en/shop/mbartstudios?ref=l2-shopheader-name
2: Små bägare av James och Tilla Waters. http://www.jamesandtillawaters.co.uk/portfolio-post/small-dec-beakers/
3: Koppar från Free Folding. https://www.etsy.com/se-en/shop/FreeFolding?ref=l2-shopheader-name 
4: Keramik av Dietlind Wolf.
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B i l d e r  f r å n

e n s a m ä t a n d e

Utvalda bilder från ensamätan-
det. Av alla de bilder jag fick 
in var det enbart två måltider 
som inte åts i en djup tallrik/
skål. Bilderna är tagna morgon, 
middag, eftermiddag, kväll och 
visar att det vi traditionellt sett 
skulle benämna som frukost 
inte enbart äts på morgonen. 
Bilderna visar också att dessa 
måltider ibland intas vid mat-
bordet men mer vanligt är att 
äta i soffan eller vid skrivbordet. 
Delvis p.g.a. av avsaknad av 
konventionell matplats i form 
av matbord och tillhörande 
sittmöbler men också eftersom 
att det är bekvämare att sitta i 
soffan om du kombinerar ätan-
det med andra aktiviter.

v



B i l d e r  f r å n  e n s a m ä t a n d e

Merparten av de bilder jag fick in gestaltar ensamätande 
i en soffa. Samtal klargjorde att det känns bekvämare att 
äta i soffan och att ensamätandet ofta kombineras med 
andra aktiviter. T.ex. läsning av kurslitteratur men allra 
vanligast är att inta sin måltid tillsammans med fiktiva 
figurer på en tv- eller datorskärm. De flesta upplevde 
att de äter snabbare när de är ensamma eftersom att det 
inte finns något samtal förlänger ätandet och för att ex. 
kunna sätta sig bekvämare och fokusera på den aktivitet 
som görs i kombination med själva ätandet.
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U t v a l d a  s k i s s e r  p å  p a p p e r .

Skisserna är gjorda i syfte att dokumentera idéer för det kommande skisstadiet med leran. Skisserna visar på dre-
jade skålar men också på skålar som är tänkta att skulpteras upp eller gjutas.
Under skisstadiet med leran tog jag beslutet att fokusera på drejade skålar för att få upp tempot och kunna 
tillverka fler skålar för att prova storlek, form och uttryck.
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U t v a l d a  s k i s s e r  i  l e r a .

Här är de flesta av skisserna som drejats upp i processen att hitta rätt form, storlek, uttryck och balanssinne. 
Skålarna har drejats upp och sedan bearbetats. I princip alla skålar har beskickats och fått rundade bottnar eller 
en botten med en liten, rak nedställningsyta. Därefter har ett antal utvalda skålar bearbetats och exempelvis fått 
snedskurna bottnar, bucklats, tryckts ovala eller anpassats efter handen.
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U t v a l d a  s k i s s e r  i  l e r a .

1: Skål med knycklor.
2: Beskickade skålar i väntan på bearbetning.
3: Skål under beskickning.
4: Skål formad efter handen.
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S l u t r e s u l t a t ,  s k å l a r  i  f e m  o l i k a  v a r i a n t e r .
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x i

S k å l  a

Rundad botten med tyngd för ökad stabilitet. Blå fläck med kobolt snett förskjuten från bottens centrum.
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x i i

S k å l  c

Rundad botten med tyngd för ökad stabilitet, mjuk lera tillagd med pensel för ökad struktur på skålens utsida. 
Kobolten är tillagd med pensel på samma sätt som den strukturerande leran.
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x i i i

S k å l  d

Rundad botten med tyngd för ökad stabilitet och ett hål i sidan gjort med hjälp av pekfingret. Rännilar i kobolt 
för att accentuera hålet.
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x i v

S k å l  e

Rundad botten med tyngd för ökad stabilitet och bucklor på skålens ena sida. Fläck av kobolt i botten.
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x v

S k å l  f

Rundad botten med tyngd för ökad stabilitet och brutna kanter med kobolt.
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Introduction
This paper describes an ongoing explorative design project 
through the author’s professional practice that began in 2005 
as an AHRC (Arts and Humanities Research Council) funded 
project. In a world saturated with products – many of which are 
used briefly and then thrown away – this project aims at producing 
‘fewer better things’ (personal communication, February, 2007), 
for example ceramic objects which transcend the fast moving 
home-ware trends and remain loved and relevant over extended 
time.  As observed through personal experience, value beyond 
monetary cost can be assigned to individual handmade products. 
It is this uniqueness and integrity of material and process seen 
in handmade crafts that are hoped to be imbued into commercial 
products in order to make them emotionally durable. 

A contradiction in terms provided the initial design 
problem. How could one design ‘unique’ pieces that would be 
valued on a personal level and which could also be industrially 
mass produced? The notion of integrity is central in this 
contradiction. An intuitive mapping of the word by the author was 
used to instigate design methodology and to find relevant research 
sources. (Figure  1.) 

Words such as value, meaning, user experience, 
accessibility, personal, and tactile led to the identification of 
relevant texts and methods of research involved in the design 
project. These included experiential and visual research, 
ethnographic studies, theoretical investigation and studio practice. 
Methods were explored fluidly and concurrently over a period of 

two years. These studies are difficult to separate into isolated 
studies, however this paper describes some of the explorations in 
separate sections.

The first section describes examples of industrially 
produced ceramic objects that were used as a source of inspiration 
because they were felt to provide the meaningful experiences 
hoped for in the case study.

The second section describes an explorative investigation 
into user attachment to ceramic objects. Donald Norman’s (2005) 
ideas on cognitive processing were used as the basis for interviews 
with people about their emotional connections with ceramic 
teacups or mugs. These interviews confirmed the assumption that 
the vessel used to drink tea was not only a highly ritualistic object 
for use in both formal and informal tea ceremonies, but also an 
excellent indicator of our personal, meaningful relationships with 
objects. Moreover, this vessel was also found to be useful as a 
vehicle to explore how and why we attach value to such a simple 
everyday objects.
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