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Sedari* kallas en sittmöbel som finns i många hem i Marocko. Suedi är slang för ”svensk” och Sedari Suedi är 
titeln på mitt examensprojekt. 
 
Designförslaget Sedari Suedi är en sittmöbel där kultur i hemmet från Marocko och Sverige möts. Bland annat 
för att undersöka hur kulturen i hemmet ser ut i Sverige idag. Material, färg och funktion arbetar tillsammans i 
kontraster för att symbolisera en berättelse av de jag har undersökt. Samt möjliggörandet av individers inter-
aktion med varandra under måltider, samvaro och som en extra sovplats för gäster som stannar över natten. 

I en globaliserad värld där människor är i rörelse på ett sätt som aldrig förr kan frågor kring kultur och identitet 
uppstå både hos individen men även ute i samhället. Hur kultur i hemmet och identitetsbyggande hänger 
ihop är givetvis en tolkningsfråga och upplevs troligtvis olika, av olika personer. Hur stor vikt har hemmet som 
uttrycksform och om artefakter är en förstärkning  av en individ och dess status samt identitet är frågor jag 
reflekterat över under detta examensarbetets gång. Det går att reflektera ytterligare över vad hemmet är. Om 
olika komponenter formar eller förstärka levnadsmönster och individers identitet. 

Vissa hävdar, som bland annat industridesignern Oskar Jonsson argumenterar för i sin avhandling i Industride-
sign på Lunds Universitet, att de artefakter vi omges av varje dag påverkar vårt sätt att leva, umgås och inter-
agera.1  Vilket då även kan leda till motsatsen, artefakter som hindrar umgänge och social interaktion mellan 
individer med dessa objekt. När sociala interaktioner i hemmet är en stor del av normen i en kultur och dess 
traditioner men utbudet av artefakter ofta skiljer sig från det som kan möjliggöra detta, såg jag en möjlighet i 
att undersöka hur dessa behov kan försöka mötas och inspirera en ökad interaktion. Jag vill även förstå vikten 
av artefakter i hemmet som symboler. Hur dessa behov ser ut och vilken inverkan funktionalitet samt estetik 
kan ha på våra liv.  

Arbetet i detta projekt är en blandning i utforskande av egna upplevelser från tidigare erfarenheter, en resa till 
Marocko med sex stycken hembesök. En analys av utbudet av produkter för hemmet här i Sverige, berättelser 
och samlade insikter från personer med marockansk bakgrund i Sverige, samt en användarstudie. 

* Sedari är ett namn på en sittmöbler som återfinns i många marockanska hem. Möbeln används även i andra länder runt om i nordafrika samt i Turkiet och Irak. 

1 Oskar Jonsson, Furniture for later life: design based on older people’s experience of furniture in three housing forms, Lund University, 2013 1

1. INTRODUKTION

I en möbelbutik i staden oujda, Marocko



I början av 2000-talet bestämde den svenska och då socialdemokratiska regeringen att Högskoleverket, 
numera UHR (Universitets- och högskolerådet) och UKÄ (Universitetskanslersämbetet) skulle arbetat med 
breddad rekrytering till utbildningar på högskolor och universitet.2 Målet är att försöka nå ut till delar av sam-
hället som idag är underrepresenterade. Det handlar bland annat om representation i form av klassbakgrund, 
geografisk bakgrund men även personer med utländsk bakgrund; vilket UHR och UKÄ definierar som per-
soner som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Under mina 
snart fyra år på konst- och designutbildningar har det även här pratats om att dessa konstnärliga utbildningar 
behöver arbeta extra med breddad rekrytering. Men en granskning av statistiken från UKÄ och UHR visar att 
personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i utbildningar på det konstnärliga området, vilket År  
2016/2017 var endast 5% av de studerande inom denna kategori, vilket kan jämföras med juridik och sam-
hällsvetenskap på 9% eller naturvetenskapliga utbildningar med hela 24 %.3 UHR beskriver vikten av arbetet 
för en breddad rekrytering med dessa ord:

Med mångfald bland studenterna får man in nya perspektiv och bredare erfarenheter. Heterogena studentgrupper bidrar därför 
till ökad kvalitet på utbildningen då kunskap utvecklas när olika perspektiv möts. Det är också en kvalitetsaspekt att studenterna 
är redo att möta ett samhälle med mångfald, vilket de blir genom att läsa på en högskola med mångfald.4  

2  Thomas Furusten, Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor- En samlad bild, 2007  https://www.uka.se/download/18.12f25798
156a345894e291b/1487841891682/0743R.pdf
 
3 Joakim Stymne, Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17, Statistiken producerat av SCB på uppdrag av Universitetskanslersämbetet 
https://www.uka.se/download/18.3be525291636775d3cf1334/1526939630966/SM1801-svensk-och-utlandsk-bakgrund-2016-17.pdf  

4 Aleksandra Sjöstrand, Peter Barck-Holst & Carina Hellgren, Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? s.5, Universitets- och högskolerådet, 2016 https://

www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/2016/uhr-kan-excellens-uppnas-i-homogena-studentgrupper.pdf  

För att bidra till en mer nyanserad bild av det svenska hemmet och dess möblemang, tar denna undersökning 
avstamp i kultur från Marocko. Jag inkluderar egna erfarenheter, som sätts i perspektiv med samlade intryck, 
berättelser och material från andra personer med marockansk bakgrund både i Marocko och Sverige. Mina 
intentioner att genom gestaltning och formskapande, möjliggöra sociala levnadssätt och interaktioner som 
kan uppstå mellan individer och möbler. Estetiken och funktionen är båda bärare av denna berättelse som 
utgår ifrån en undersökning av kultur från Marocko och hur möblers inneboende funktioner,emotionella och 
symboliska värden kan översättas i kontexten av ett hem i Sverige. Jag vill även undersöka ornamentiken och 
dess plats i design och heminredning i Sverige idag.  

Syfte & Intentioner 

Examensrapporten inleds med en teoretisk diskussion kring frågor som initialt ledde mig in i ämnen jag valt att 
utforska. De är grunden till reaktioner jag har haft på vissa strukturer och normer inom design, heminredning 
och samhället i stort Sverige idag, som jag vill vidareutforska genom design. I mitt arbete vill jag bidra till en 
“demokratiserande” ingångsvinkel där jag breddar upp och designar för ett möjliggörande av interaktioner 
mellan individer i ett hem. I projektet vill jag även ifrågasätta normer kring inredning och därmed bidra till en 
nyansering i estetik och samtidigt ifrågasätta några av de rådande normerna. Därför inleds uppsatsen med 
några stycken om de ämnena som jag anser har en stor inverkan på normer och strukturer som därmed rim-
ligen resulterar i en typ av design, som främst finns representerad och når ut till konsumenter i Sverige. Vissa 
av dessa rubriker är baserade på egna erfarenheter men även ämnen som redan diskuteras  i samhället och 
inom konst- och designvärlden i Sverige. I mina undersökningar längre fram i rapporten, erfarenheter, berät-
telse och observationer från personer med marockansk koppling redovisade, då de är en viktig del av arbetet. 
Därefter beskrivs den tillämpade estetiken som är baserad på de tidigare undersökningarna.  

2. DESIGNPROCESS/ TEORI 

Mångfald på konstnärliga högskole- och universitetsutbildningar
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Diskussionen om vikten av mångfald inom konstnärliga utbildningar (vilka är de framtida kreatörerna som kom-
mer att forma samhället med dess produkter) leder till ämnet normer, som kan beskrivas som det “normala” 
eller “godtagbara” beteendet, uttrycket eller tankarna i en grupp eller i samhället. 

Normer och föreställningar om den “skandinaviska stilen” har länge dominerat ämnesfältet design i Sverige. 
Självklart finns undantag, men schablonbilden av denna stil har länge varit enkelhet, funktion, med ett fören-
klat, funktionsanpassat formspråk. Flera designutbildningar, bland annat Konstfack, implementerar normkritis-
ka kurser och föreläsningar för att belysa, ifrågasätta och lyfta normers inverkan. Normkritiska perspektiv kan 
ge oss bättre verktyg til normkreativ formgivning. Fler exempel ser vi i ämnesfältet: bland annat i industride-
signern Karin Ehrnbergers forskning, hon redovisar och diskuterar i sin doktorsavhandling Tillblivelser-En 
trasslig berättelse om design som normkritisk praktika. Projekt såsom Kerstin Sylwans Omforma, där man 
undersökt och uppmanar till strukturella förändringar inom ämnesfältet. Utställningar såsom Norm Form på 
Arkdes 2017, har lyft diskussionen inom ämnesfältet.5 

Den komplexa frågan om normer inom ämnesfältet är alltså i hög grad närvarande i debatten om huruvida 
normativa föreställningar fortfarande påverkar modern design. Författaren, keramikern och tidigare professor i 
keramik och glas på Konstfack, Zandra Ahl diskuterar alltså de normer för det “rena” och minimalistiska hem-
met som lever kvar från folkhemmet och funktionalismens tid, som i sin tur mynnar från över hundra år gamla 
ideér, från bland annat konsthistorikern och teoretikern Gregor Paulsson och författaren och debattören Ellen 
Key. På Keys tid framfördes tanken att tbc smittade genom damm, damm som samlades i stoppade möbler, 
stuckaturer i taket och på porslinsfigurer. “Det är till skada för nerver som ögon att möta det fula,röriga och 
meningslösa!” skrev hon.6

“Fult” och “fint”, “dålig” och “god smak” är uttryck som fortfarande existerar och till viss del färgar ämnesfältet, 
trots de ansträngningar som finns för ett mer pluralistiskt sätt att se på design, estetik, form och smak. Det 
anser jag har en direkt koppling till den bristande bredden i representation på konst- och designutbildningar 
idag och där slutcitetet till den tidigare rubriken även här är aktuellt. Därför känns det både angeläget och vik-
tigt att göra en undersökning som behandlar dessa ämnen och lyfter referenser och berättelser från en kultur 
utanför den skandinaviska.  

Ideologi, politik och design hänger ihop. Det är tydligt enligt antropologen Keith M. Murphy forskning. Han 
har studerat design från Sverige och förklaringar till design från Sverige design ser ut som den gör idag. 
Socialdemokratin, det tidigare nämnda folkhemmet, i kombination med historiska nyckelpersoner menar 
Murphy har format design från Sverige och hemmets utseende fram tills idag. “ Per Albin Hansson byggde 
folkhemmet och Ingvar Kamprad möblerade det.”7  Folkhemmet, i den mening som Per Albin Hansson 
brukade begreppet under 1900-talets först hälft, strävade efter en demokratisering av de svenska hemmen 
där alla medborgare skulle ha samma rätt till ett värdigt och brukligt hem.8 Ingvar Kamprad grundade IKEAs 
under 1940-talet och IKEAs grundkoncep “Demokratisk Design” vilar på de ursprungliga idéerna och visar att 
mycket inte har ändrats sedan dess. 

5  Norm Form på Arkdes mellan okt 2017-feb 2018  

6 Zandra Ahl & Emma Olsson, Svensk Smak-Myter om den moderna formen, s.29, Stockholm, Ordfront, 2001 

7 Keith M. Murphy, Swedish Design-An Ethnography, Ithaca & London, Cornell University Press, 2015 

8 Hans Dalqvist, Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson, s.445-465, Historisk Tidskrift 2002:3 
http://www.historisktidskrift.se/documents/Historisk-Tidskrift-fulltext-2002-3.pdf 

Normer och den “goda smaken“

“Demokratiskt hem“

3

http://www.historisktidskrift.se/documents/Historisk-Tidskrift-fulltext-2002-3.pdf


År 2019 beskriver IKEA sin demokratiska design såhär: “Vi menar att bra design är form, funktion, kvalitet 
och hållbarhet till ett lågt pris. Vi kallar detta “demokratisk design” eftersom vi tycker att alla ska ha tillgång till 
bra heminredning….”.9  Då IKEA är en av de största leverantören och producenten av produkter för hemmet 
i Sverige idag, spelar deras designpraktik en stor roll i människors liv då de flesta troligtvis har något därifrån i 
sina hem. Om allas rätt till billiga produkter och en total standardisering av utformningen av hem i ett helt land 
leder till en demokratisering går att diskutera.  

Något som tål att nämnas och diskuteras är representationen av kultur och hantverk från Marocko som finns 
på olika plattformar i Sverige och västvärlden idag. Denna representation kan beskrivas med som problema-
tisk då det ofta förenklas till en orientalisk blandning med mystik och exotik. Ur beskrivningen av boken Living 
in Morocco, som jag kom i kontakt med under min research, finns ett tydligt exempel på den typen av fören-
klad och exotifierande bild Marocko ofta porträtteras som. 

Though it lies just across the Mediterranean from Europe, barely a stone’s throw from Spain’s southernmost tip, Morocco 
couldn’t possibly be farther away. With its mountainous and desert landscapes, labyrinthine souks, delectable cuisine, exquisite 
rugs and textiles, vibrant mosaics, fragrant odors, mesmerizing music, and welcoming people, Morocco is a most alluring and 
tantalizingly exotic destination.10

Det finns även exempel och fall som kan beskrivas som kulturell appropriering*, där företag utan grund i en 
kultur, använder sig av vad som kan betraktas som estetisk exploatering. Viktigt att nämna är att ingen kultur 
är oberörd och isolerad från influenser av andra kulturer och estetiken i hantverket från Marocko även är en 
en blandning av influenser från historiens gång. Detta beskrivs och utvecklas vidare under rubriken Maro-
ckos kulturarv längre fram i rapporten. Jag anser att det finns en viss skillnad när ett företag eller varumärke 
exploaterar något för ekonomisk vinning från en kontext som inte har något med varumärket att göra utöver 
tillfälliga trender. Då det är oundvikligt att ta in historiska aspekter där en ojämn maktbalans och kolonialisering 
är närvarande. 

9  IKEA om Demokratisk design, 2019 https://m2.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/design/ 

10 Taschens beskrivning av boken, Living in Morocco av Barbara & René Stoeltie,
 https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/lifestyle/all/42806/facts.living_in_morocco.htm

* Nationalencyklopedins beskrivning av ordet kulturell appropriering: (engelska cultural appropriation) Att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut 
som förknippas med andra kulturer, oftast förtryckta minoritetsgrupper.

“Alluring and tantalizingly exotic destination“
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Orientalism är ett begrepp som Edward Said, professor i litteratur, har skrivit om i boken Orientalism från 
1978.11  Boken har haft stort inflytande under de senaste fyrtio åren i debatten om orientalism. Han diskuterar 
och kritiserar västvärldens perception och studier av “orienten”, som härstammar i en komplex historia där 
bland annat europeisk kolonialisering av länder i asien och nordafrika har haft stort inflytande. Orientalismen, 
dess förenklande egenskaper, samt ojämna maktbalans har varit med och bidragit till hur kultur och estetik 
från dessa områden beskrivits akademiskt och vardagligt i västvärlden. 

Redovisandet och diskussionen av bakgrunden till detta examensarbete  kring hur mångfald på konstnärli-
ga högskole- och universitetsutbildningar, normer om den “goda” smaken och den historiska bilden av 
“demokratiseringen” av hemmet i Sverige. Samt den problematiska bilden av marockansk kultur som exo-
tifierats och förenklats i till en del av orientalismen fram tills idag i majoriteten av vardagliga referenser. Finns 
redovisad och diskuterad som grund till de ämnen som behandlas i de övriga delarna av uppsatsen. 

För att få svar på de frågor och funderingar jag ställt i inledningen har jag undersökt olika ämnesområden som 
påverkar tillgången och efterfrågan på artefakter i hemmet. Hur marknaden ser ut och hur olika strukturer och 
föreställningar i  majoritetssamhället i Sverige är med och påverkar. För att få en djupare förståelse och bredd 
i mina kunskaper om marockansk kultur utförde jag fältstudier i staden Oujda i Marocko under en vecka. Jag 
har även talat med personer med marockansk bakgrund bosatta i Sverige samt utfört en kvantitativ enkät som 
delades ut i två grupper med personer i Sverige med koppling till Marocko på facebook. Soffan och sittmöbler 
är en del av min research då det under examensarbetets gång blev ett centralt fokusområde. Marockos kultu-
rarv och mönstertradition beskrivs då det är en stor del av estetiken i många hem i Marocko. Dessa områden 
som berörs ligger som grund för den tillämpade estetiken och mitt designförslag.  

Som en inledning på mina undersökningar reste jag till staden Oujda i nordvästra Marocko, där min släkt kom-
mer ifrån och en del av dem bor kvar. Syftet med mina fältstudier var att få tillfälle att besöka både familjära 
platser och situationer, samt nya platser i människors hem där jag aldrig varit eller har en nära koppling till. 
Detta möjliggjorde en relativt varierad överblick (trots självklara begränsningar som de geografiska restriktion-
erna och att alla platser samt kontakter har en gemensam grundkälla) och möjlighet att uppleva och samtala 
med olika personer om deras hemmiljöer. Jag gjorde besök i sammanlagt sex olika hem. En lägenhet ligger i 
utkanten av staden Oujda, fyra hus runt om i staden av olika storlekar. Hemmen är av olika storlekar, med två 
till tre våningsplan, vilket är en vanlig standardstorlek för ett medelklasshushåll i staden Oujda. Till sist besökte 
jag ett hus på en farm utanför byn Touissit, ca 30 minuter utanför Oujda. I varje hushåll jag besökte bor cirka  
5-8 personer i olika konstellationer av föräldrar med sina barn och ibland farföräldrar eller något syskon. I en 
svensk kontext kallas detta ibland för storfamiljer, vilket är en benämning på en större familjeenhet än kärnfa-
miljen, dvs. både den utvidgade och den sammansatta familjen. 

Genom informella samtal (vilket är min valda metod då det ger ett mer avslappnat samtal i en mer naturlig 
situation där personerna kunde prata om sitt hem, samtidigt som de kunde visa mig runt) med min pappa 
som tolk (då de flesta inte kunde prata engelska och min arabiska är bristfällig) ställde jag olika frågor om vad 
de gillade med deras hem och hur en vanlig dag/vecka kan se ut i deras hem. 

11 Edward Said, Orientalism, New York: 1979, Vintage books 

Fältstudie i Marocko

3. DESIGNPROCESS/ UTFORSKNING

5



Skåp med diverse artefakter och personliga objekt hemma hos Chaban i Touissit, Marocko

En sedari i en salong hemma hos Nouria i Oujda, Marocko
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Jag bad dem även visa mig runt under samtalen där jag ställde frågor om objekt jag såg eller som vi interag-
erade med. Utöver dessa informella samtal gjorde jag deltagarobservationer. Jag observerade både i famil-
jära och nya kontexter, situationer, interaktioner mellan människor och objekt i hemmen. Ett återkommande 
exempel i båda kontexterna och i samtalen var uppslutningen i olika typer av vardagsrum och salonger där 
alla i hemmet samlades för att äta, dricka te eller bara umgås.* Möblemanget var alltid detsamma (se bild 
nedan), med en 6-12 m långa sedaris i olika c-liknande formationer samt vanligtvis ett eller två runda, kvad-
ratiska eller oktagon formade bord. Det är här den största tiden hemma spenderas. Många uttryckte att det 
som uples som viktigast med hemmet var familjen, släkt och närvarandet av vänner. Dessa sällskapsrum, den 
inneboende atmosfären och objekten i dem, möjliggör interaktionen mellan människor. Denna rumslighet och 
sedaris , blir ett fokusområde under mina fortsatta undersökningar i processen av examensarbetet. 

Utöver behov, funktion och personliga band till artefakter i våra hem så finns det branscher, normer och 
strukturer som påverkar och driver på en annan typ av bild av våra hem. Hushållens konsumtion av hem-
inredning har ökat med 20% i Sverige sedan 2010 och det återspeglas i intresset för heminredning.12 Den 
“skandinaviska” stilen och bilden av det skandinaviska hemmet är något som flitigt diskuteras och porträtteras 
i olika delar av samhället och kulturen. Intresset ser ut att växa. Inredningsprogram, inredningstidningar och 
inredningsbloggars reportage av skandinaviska minimalistiska hem, är de medier som når ut till störst publik. 
Kommentarer på fenomenet, som det ändå är, som tar upp diskussionen finns i allt från humorshowen Ljust 
och fräscht från 2012 med Henrik Schyffert och Fredrik Lindström. Till Maria Lundgrens Hemnet målningar 
som ställdes ut på Liljevalchs Vårsalong 2017. 

Dessa bilder reflekterar ofta inte majoritetens verklighetsbild, men det finns ett intresse och strävan efter 
den idealiserade bilden som framställs i dessa olika kanaler.  Och detta är ingen ny företeelse, ända sedan 
1800-talet finns det exempel på människors strävan efter ett hem utöver det funktionella. Penny Sparke, pro-
fessor i designhistoria beskriver det bland annat såhär: 

“The upward emulation, the notion of home becomes idealized. It’s not just something you live in, it’s 
something you aspire towards. Something perhaps outside of your reach but something you’re moving towards”13 

Behov och efterfrågan är en del av det som styr vad som produceras. Och i den schablonbilden av det 
skandinaviska hemmet försvinner många typer och variationer av hem och dess betydelser under ytan. 
Minoritetsgrupper av olika slag kanske inte har samma köpkraft eller representation, och därmed kanske en 
chans till en normkreativ bredd förloras. Alternativa synsätt och rörelser som arbetar med att bredda synen 
på det svenska eller skandinaviska hemmet på ett offentligt plan, finns i form av bland annat facebookgrupper 
och magasin som Skärholmen Interiör. I Skärholmen Interiör, som år 2018 blev utsedd till Årets Hållbarhet-
sprojekt av tidningen Form, visar hem som vanligtvis inte porträtteras och redaktionen består av de designers 
från designkollektiver Designlab S i Skärholmen med barn mellan 8-15 år.14  

* Salong eller salon från franskan, är i regel ett mer formellt sällskapsrum avsatt för sociala sammankomster utöver den vardagliga, där det oftast finns plats för 15-50 
personer beroende på storlek.

12  Konsumtionsrapporten 2018, s.75, Handelshögskolan & Göteborgs Universitet
 
13  Penny Sparke, Föreläsning om inredningsarkitektur i historien på The University of Tennessee https://www.youtube.com/watch?v=DGulXia2  

14  Design Lab S, en kollektiv designstudio där Alicia Donat-Magning är verksamhetsledare och Samir Ajl Fält som även är lärare på institutionen för bild- och slöjd-
pedagogik, är konstnärlig ledare http://designlabskarholmen.se/

Reproduktionen av bilden av det skandinaviska hemmet
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https://www.youtube.com/watch?v=DGulXia2c_s
Design Lab S, en kollektiv designstudio där Alicia Donat-Magning är verksamhetsledare och Samir Ajl Fält som även är lärare på institutionen för bild- och slöjdpedagogik, är konstnärlig ledare http://designlabskarholmen.se/


Löpande under researchperioden så har olika typer av berättelser och svar samlats in från personer med 
koppling till Marocko bosatta i Sverige. Dessa undersökningar, tillsammans med de tidigare fältstudierna, 
gav ett mönster kring själva essensen av den sociala kulturen i hemmet och de möbler som möjliggör och är 
produkter av dess sociala mönster. Jag ville få ett breddat perspektiv och information från personer med ma-
rockansk koppling runt om i Sverige, utanför mitt kontaktnät i Stockholm. Så jag skapade en kvantitativ enkät, 
samt kommunicerade med ytterligare frågor till några av de som svarat på enkäten.

Enkäten skickades ut i 2 facebookgrupper, Marockaner och MAROCKO SVERIGE, med medlemmar med 
marockansk koppling och fick svar från 62 personer. Frågor som ställdes i enkäten berörde ämnen som, var 
(och varför just där) de införskaffar möbler och övrig inredning till hemmet. Där svarade majoriteten på större 
möbelvaruhus som IKEA och Mio samt att de hämtade inredning från Marocko. Frågan Om de har traditionellt 
marockanska artefakter i sitt hem och vad de tycker om med dessa ställdes. Många svarade att de hade min-
dre artefakter som del av sin inredning hämtad från marocko och att de främst uppskattade den unika faktorn 
men även en känsla av tillhörighet till kulturen. De fick även beskriva marockansk stil (i hemmet) med tre ord. 
Mönster, färgstarkt, unikt, traditionellt och varmt var några av de mest använda orden. Dessa ord och svar 
återkommer senare i den tillämpade estetiken och gestaltningsarbetet.  

Sedaris verkar vara i princip omöjliga att få tag på i Sverige. De flesta som har en hemma importerar dessa 
från Marocko. Ett exempel på detta finns i ett reportage från Bostadspuls i Sundsvalls tidning där Annelie 
Zakis visar upp sitt hem som är fyllt av inredning och objekt hämtade från Marocko.15  Varav den stora sedarin 
är en av huvudelementen i hemmet där familjen spenderar mycket av sin tid. I länder som Frankrike, Spanien 
och Nederländerna, där antalet personer med marockansk bakgrund är betydligt större än i Sverige, finns det 
en marknad för sedaris, både nyproducerade och en andrahandsmarknad. 

15  Therese Hasselryd, Annelies enkla hyresrätt har en touch av Marocko:”Hamnar utomlands när man stiger över tröskeln” , Sundsvalls Tidning- Bostadsplus , (läst 
28-02-2016) https://www.st.nu/artikel/bostadspuls/annelis-enkla-hyresratt-har-en-touch-av-marocko-hamnar-utomlands-nar-man-kliver-over-troskeln (läst 20-02-
2019) 

Annelie demonstrerar “avslappnat sittande“ i sin sedari importerad från Marocko till Sundsvall, i repotaget från Sundsvalls Tidning- Bostadspuls 

Den sociala kulturen mellan människor och objekt i hemmet 
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Therese Hasselryd, Annelies enkla hyresrätt har en touch av Marocko:”Hamnar utomlands när man stiger över tröskeln” , Sundsvalls Tidning- Bostadsplus , (läst 28-02-2016) https://www.st.nu/artikel/bostadspuls/annelis-enkla-hyresratt-har-en-touch-av-marocko-hamnar-utomlands-nar-man-kliver-over-troskeln (läst 20-02-2019)


Efter enkäten, där jag fått en relativt stor kvantitet av svar var jag intresserad av att få ett par mer personliga 
berättelser och bilder från personer och deras hem i Sverige. Därför tog jag kontakt med individer som aktivt 
kommenterat att de svarat på enkäten, då enkäten annars var anonymiserad. Jag skapade en kort bildup-
pgift där jag återigen förklarade mina intentioner. Dessa följdes av 3 uppgifter, 2 bilduppgifter där jag i min 
tur efterfrågade 2-5 bilder på platsen i hemmet där personen i fråga spenderade mest tid med sin familj och 
vänner. Därefter efterfrågade jag mer detaljerade bilder på saker eller detaljer som personen upplever är viktigt 
för “hemkänslan”. Den tredje uppgiften var att beskriva vad det är som porträtteras på bilderna och dess 
betydelse för hen. 

Khalid som var en av de som deltog och delade med sig i uppgiften. För honom fanns det flera objekt i hem-
met av symboliskt värde som gav associationer till Marocko. Bland annat en målning i köket som illustrerar 
en marockansk by likt den han växte upp i och som ger honom minnen från sin barndom. En tagine, ett 
nordafrikanskt matlagningskärl, dekorerar köksfönstret då den inte används. Jag har även haft kontakt med 
Drissia Benzliha över telefon. Drissia är en engagerad medlem i den marockanska kvinnogruppen Andalous. 
Vi samtalade om vikten av att umgås med familj i hemmet i den marockanska kulturen och sedarins många 
funktioner för gäster och samtal. Hon har tidigare haft en sedari i sitt hem i Sverige, men när hon flyttat till en 
mindre lägenhet när barnen flyttade hemifrån skaffade hon en mindre soffa. Dock har hon flera vänner som 
med sedaris i sitt hem.  

Utifrån egna erfarenheter och i återkommande samtal med min pappa, har jag lärt mig om vikten av att ha 
närhet till andra människor. Det finns många arabiska uttryck och traditioner som har sin grund just i det 
emotionella värdet av ”socialisering” och gästfrihet, speciellt med koppling till hemmet. Baraka är ett vanligt 
uttryck som har en variation av betydelser och betyder “välsignelse” i den direkta översättningen av ordet 
från arabiska. I bland annat Marocko används uttrycket för beskriva en typ av mättnad man kan få av att dela 
saker med andra. 

9

Från Khalids kök i Stockholm där en tagine syns i fönstret och en målning på väggen som väcker minnen till hans hemby i Marocko 



Ett exempel på det kan vara mättnadskänsla efter en måltid och hur man efter att ha ätit en stor måltid i 
ensamhet fortfarande kan känna en tomhetskänsla, både fysiskt och emotionellt. Delar man istället en till 
mängden mat mindre måltid med andra, kanske ur ett gemensamt fat (som i en traditionellt “marockansk” 
middag, kan man känna sig mätt och tillfredsställd på flera plan. Något förefaller hända när vi delar vår tid med 
andra, närhet, samtal och värme utbyts.

För att undersöka djupare i sedaris olika egenskaper och symboliska värden, har jag studerat litteratur från 
andra europeiska länder med en större andel personer med marockansk bakgrund. Historikern Hester Dibbits 
har skrivit om inredning av “den marockanska salongen” i hem i nederländerna där “marockan-holländare” 
är den fjärde största folkgruppen i landet. I en djupgående studie skriver Dibbits om bland annat seradis 
och salongen olika betydelser.16 I analysen diskuteras möbelns “etniskt symboliska” värden och samt dess 
funktionella aspekter. De inneboende symboliska värdena kan bland annar agera som statussymboler eller 
(som tidigare beskrivs Khalids berättelse i stycket ovan) väcka minnen och ett närvarande av den geografiskt 
avlägsna kulturen. Vidare förklarar hon att de funktionen hos möbeln var det som främst lyfts fram i undersök-
ningens intervjuer.

When I first saw these sedari and heard about their popularity, I was inclined to consider them in a migration context primarily 
as ethnic symbols, as statements of Moroccanness. But this is not how Moroccan-Dutch usually talk about them. Only some of 
the interviewees reflected on their choice of furnishing in terms of ethnic symbolism. In most interviews, it was not the symbolic 
value of the sedari, but their practical qualities that people talked about most. A great concern for the suitability to everyday use 
and comfort in respect to the sedari appeared to exist.17  

I enkäten som nämns under den tidigare rubriken antydde majoriteten av svar på frågan om tycket för 
traditionella marockanska artefakter i hemmet, på symboliska värden. Kanske beror det på att många har 
artefakter i mindre skala, då utbudet av exempelvis sedaris är nästintill obefintligt. Ingen fråga ställdes direkt 
om sedaris i min enkät då de ännu inte var ett fokus i min undersökning. Dock uppkom svar som “Känner mig 
mer hemmastadd ” och “Anpassad för en stor familj”, vilket kan tolkas som mer funktionella aspekter. 

16  Hester Dibbits, Furnishing the salon: Symbolic ethnicity and performative practices in Moroccan-Dutch domestic interiors, International Journal of Consumer 
Studies,  Department of Ethnology, Meertens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2009 

17  Ibid.  

Sedaris betydelser i ett hem 
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T.v. te serverat inför eftermiddagsté, t.h. detaljbild i hallen till ett av hemmen som besöktes under fältstudien i Oujda, Marocko. 



I inledningen nämnde jag att bostadsplanering och planlösningar som en viktig komponent i vad som utgöt ett 
hem. Olika teorier som diskuterar för arkitekturens inverkan på människor, om den agerar som en förstärkning 
i vår identitet eller har den istället förmågan att agera i maktutövande syfte. Detta komplexa ämne behandlar 
konstvetare och läraren på Konstfack, Christian Björk i sin doktorsavhandling i konstvetenskap.18 Jag hävdar 
att arkitekturen i stort, bostadsplanering och rummets organisering har en relativt stor inverkan på levnadssätt. 
I alla fall delar av den, som storlek och planlösningar. Den styr rörelsemönster och rent fysiskt vilken interiör 
som kan placeras i den. Detta är något som jag kommer förhåller mig till i min tillämpade estetik. Då den en 
av de större skillnaderna på ett hem i Marocko och Sverige är den geografiska skillnaden och arkitekturen 
som är anpassade för dessa skillnader. Sedarin är extra beroende av just rumsligheten den befinner sig i. Rent 
praktiskt, då den har direkt kontakt med både väggar och golv samt samspelet med den övriga interiören och 
estetiken. Hester Dibbits beskriver även att i vissa europeiska länder såsom i Nederländerna finns en version 
av sedarin, där ett ryggstöd i trä tillkommer. Istället för kuddar lutande direkt mot väggen, har denna adaption 
av möbeln framtagits då arkitekturen i Europa ofta har lägre fönster och väggfasta värmeelement.                                              

I en kortare analys av anvisningar från Arkitektens Handbok, planlösningar och bilder i annonser från olika 
områden på bostadssajten Hemnet, har jag fått en överblick över hur vardagsrum generellt är planerade i 
främst lägenheter.19 Trots utrymme för större eller fler sittmöbler så är standarden 1-2 soffor som rymmer 
2- 6 personer. Arkitekturen spelar troligtvis roll, men rent storleksmässigt finns det potential med utrymme för 
ytterligare aktiverade ytor. Återigen kan reproduktionen av bilden, av det luftiga, enkla och ljusa skandinaviska 
hemmet vara en drivande faktor till möbleringsvanor och ornamentiken i förhållande till arkitekturen. Historiskt 
sett har det självklart sett olika ut i hemmen i Sverige. Likheter i funktion samt utseende till sedarin har funnits i 
Sverige och finns till viss del även idag. På Nordiska museet och dess permanenta utställning Hem och Bost-
ad finns beskrivningar och originalmöbler från 1500-talet fram tills nu. Vid ett besök på museet analyserade 
jag just soffans resa och plats i hemmet i Sverige. Trågsoffan kom på 1700-talet och blev den första soffan att 
bli en del av många borgerliga hem. Den var likt sedarin bred och bekväm nog att fungera som sovplats. 

  

I tidigare rubriker har betydelser av artefakter närvaro och arkitekturens inverkan behandlats. Likt inom arkitek-
tur kan teorier om artefakters agens* diskuteras. Under denna rubrik granskar jag sittmöblers potentiella inver-
kan på kropp och interaktion. Industridesignern Oskar Jonsson är en av de som argumenterar för denna teori 
i sin avhandling Furniture for later life: design based on older people’s experience of furniture in three housing 
forms.20 Jonsson undersöker möblers inverkan på äldre personers vardag och deras liv påverkas med möbler 
som ofta är gjorda för en annan typ av målgrupp och demografi. 

Tittar man på hushåll i majoritetssamhället i Sverige samt utbudet från de stora möbelvaruhusen, så går det 
att göra vissa generaliseringar kring typen av mest förekommande möbler. Oftast finns en separat matplats 
med ett bord och separata stolar som rymmer 2-8 personer, beroende på storlek av hem. I direkt anslutning, 
genom öppen planlösning, eller i ett separat vardagsrum finns en eller ibland två stycket “2-6sitts-soffa”. Där 
just så många personer får plats. Framför soffan finns ibland ett lägre soffbord som kan fungera som bland 
annat avlastningsmöbel, fikabord eller kanske en yta för ett stilleben. Enligt normen äts oftast inte en full måltid 
här. Just detta, vad som anses vara acceptabelt eller normalt enligt normen i olika möbler är en intressant 
aspekt för hur vi använder möbler. 

18  Christian Björk, Den sociala differentieringens retorik och gestaltning- Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i Stockholm från 
1900-talets mitt, Stockholms Universitet, Stockholm, 2016 

19  Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing & Sven Nyström, Arkitektens Handbok 2018, Studentlitteratur AB, 2018 

* Agens- används oftast inom medicin men även inom filosofin och kommer från latin,’handlande’, ’verkande’,’driva’

20  Oskar Jonsson, Furniture for later life: design based on older people’s experience of furniture in three housing forms, 2013, Lund University 

Bostadsplanering, ytor & planlösningar 
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Samtidigt kanske det finns vissa begränsningar som fysiskt gör det svårare eller mer “obekvämt” att utföra 
vissa aktiviteter. Det är här jag anser att möblers agens till vissa typer av interaktioner och beteenden närvarar. 
Så både normer och fysiska förutsättningar påverkar kroppen och beteenden. Hur många människor som får 
plats i en soffa eller vid ett matbord anser jag kan styra typen av interaktion vi har i ett hem. En sedari har ofta 
plats för 6-12 personer i ett “normalstort” hem, vilket redan där skiljer sig från “europeiska” soffor. Då sedarin 
även ofta fungerar som matplats finns det då plats för lika många att äta. Pallar eller puffar används för att fler 
ska få plats. Fastheten, formen och storleken gör att sedarin även fungerar som extrasäng för gäster, ex-
tratäcken kan förvaras i en låda som utgör ett bord i någon ände av sedarin. 

Det är självklart vi själva väljer vilken typ av inredning, men här är även den ekonomiska faktorn drivande. 
“Stora” soffor och matbord med plats för sex personer och uppåt, som finns här i Sverige, men är oftast i en 
högre prisklass. De kräver även en större yta i ett hem. Detsamma för extrasängar. Hur tid spenderas i hem-
met, gästfrihet och hur många som bor i ett hushåll är ytterligare faktorer. Det finns teorier som hävdar vara 
grund för vissa normer i majoritetssamhället. Historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh skriver om teorin 
“statsindividualismen” i boken Är svensken människa? : gemenskap och oberoende i det moderna Sverige.21 
Som även dokumentärfilmen The Swedish Theory of Love är baserad på.22 Teorin diskuterar välfärdsstatens 
inverkan på kulturen i samhället på flera plan, inte bara den direkt ekonomiska. Den beskriver en norm i major-
itetssamhället där det finns en strävan mot individualism och ett oberoende. Ett oberoende av staten, familjen 
och andra medmänniskor. Kan denna teori förklara hushållens formationer med kärnfamiljer och socialisering i 
hemmet? Där även behovet för möbler för “många människor” påverkas.  

Längre fram i uppsatsen beskriver jag metoder och medel jag använt i den tillämpade estetiken. En funktion-
sprototyp är ett av dessa medel. Under arbetes gång spenderade jag mycket tid med funktionsprototypen 
som en del av en “embodied study”. Med min egen kropp kunder jag undersöka sittandet och upplevelsen 
av att spendera längre tid, (både ensam och i samvaro med klasskamrater) i en sådan typ av möbel. För att 
bredda mitt perspektiv och bjuda in andra personer till denna del av processen utförde en användarstudie 
under två luncher. Syftet med dessa studier var att observera möblernas potentiella agnes för kroppsspråk 
och interaktionen i två olika typer av möblemang i ett scenario: lunch med vänner. 

Med begränsning av tid och utrymme på annan plats, valde jag att utföra studien med min prototyp på skolan 
och med nära klasskamrater. Jag är medveten om att en mer blandad grupp av personer i olika åldrar och 
en plats i hemmiljö, troligtvis hade gett ett annat utfall. I förberedandet för den första lunchen avskärmade jag 
platsen i projektrummet och inredde det med blommor och annat för att få känslan av en mer avslappnad 
hemmiljö. Hela studien  filmades ovanifrån för att fånga rörelser och interaktion under lunchens gång. Sex 
personer deltog under båda luncherna och de pågick under ca 50 min. Det fanns inga direktiv för deltagarna, 
utöver ett välkomnande och en kort introduktion till platsen vi befann oss på. 

Del två av användarstudien utfördes vid ytterligare ett runt bord men denna gång med separata stolar. Vid 
båda tillfällena anslöt mina klasskamrater på ett sporadiskt sätt likt en lunch hemma hos någon. En observa-
tion i jämförelse av de två luncherna var avbrottet och problematiken som uppstod när nya personer anslöt 
och det inte fanns tillräckligt med stolar. Vid lunchen i prototypen fylldes det naturligt på med mer människor 
och det gick att anpassa utrymmet med ett naturligt flöde. Under lunchens gång och när maten var uppäten 
börjar man leta efter en ny mer avslappnad ställning. I prototypen ändrade alla sina sittställningar och placerin-
gar av armar och ben. Under lunchen med stolarna blev kroppsspråket mer statiskt och reserverat. 

21  Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? : gemenskap och oberoende i det moderna Sverige, Norstedts, 2015   

22  Erik Gandini, Dokumentärfilm, The Swedish Theory of Love, 2016 
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Vy ovanifrån från de två luncherna i användarstudien

Åtta mönster samlade i en bild, från ett av hemmen som besöktes  i Oujda
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Det dynamiska rörelsemönstret och interaktionen som uppstod under lunchen i prototypen kommer att ligga 
som grund en del av kompositionen i gestaltningen och textilarbetet  som beskrivs längre fram under rubriken 
Utforskandet av textil som bärare. 
  

Artefakter i ett hem kan påminna, indikera eller symbolisera något som kanske är fysiskt långt borta. Både i 
svar från den utförda enkäten och värdet av “etnisk symbolik”som Dibbits skriver om i sin artikel, framkommer 
estetikens potentiella betydelse.23 Generellt i marockansk estetik , samt tydligt i många av svaren från min 
enkät, så är mönster och färg en viktig komponent. I mönster finns bland mycket annat, historiska referens-
er, berättelser samt funktionella aspekter. Jag har valt att avgränsa min research till mönsters närvaro och 
representation i hemmet (då mönster återfinns i många sammanhang, som del av traditionella riter, religion, i 
tatueringar och hennamålning*, grafiska mönster- digitalt och i tryck etc.) 

Som sagt är mönster ett återkommande inslag i arkitekturen och interiören i Marocko. Som författaren James 
F. Jereb beskriver i boken Arts and Crafts of Morocco, är dess ursprung och symbolik är ett komplext ämne.24 
Med influenser från historiens gång av de olika kulturer och länder som varit närvarande i landet. Samt de 
olika folkgrupperna som finns representerade i landet även idag. Hantverk av olika typer är ofta en del av 
interiören. Hantverket från landsbygden och staden skiljer sig till viss del. Hantverket från landsbygden, där 
bland annat folkgruppen Berber (eller Imazighen som de själva kallar sig, vilket betyder det “fria folket”) är en 
majoritet är keramik, korgflätning, väveri och broderi dominerande. Då ull, halm och lera är naturliga tillgångar i 
samband med boskapsskötsel och naturen. Mönster, motiv och symboler från landsbygden härstammar ofta 
från den äldre förislamiska tiden och skiljer sig till viss del från den geometriska islamiska konsten. I storstäder 
som Marrakech, Fes och Essaouira arbetar många hantverkare i större skala av produktion. Andra materi-
al är dominerande såsom läder, metall, trä men även här keramik. I hantverket i dessa olika material är det 
geometriskt islamiska mönstret det vanligaste. Islamisk religion och dess mångfacetterade kulturyttringar har 
varit närvarande sedan 600-talet och har varit en stor influens. Konstnären Lalla Essaydi har arbetat mycket 
med islamiska mönster och skrift som bildspråk i sin praktik. Hon använder sig av mönstrets symbolik och vikt 
i reflekterande och bearbetning av komplexa ämnen från sin bakgrund i Marocko.       
                                                                                                    
Även närliggande länder i sub-sahara är stora influenser inom mönster världen i Marocko. Speciellt i de södra 
delarna av landet finns hantverk med tydlig koppling till de närliggande länderna söderut. I den marockans-
ka kreatören Hassan Hajjajs verk är mönster en stor komponent. I hans mönsterstarka fotografier används 
textilier från dessa västafrikanska länder i kombination med symboler från populärkulturen. Marocko och 
Spanien har “delat” landområden på olika sätt under historien. Det är främst i keramikens mönster som dessa 
kulturutbyten syns. Under 1900-talets första hälft var landet även koloniserat av Frankrike och dess influenser 
har stor närvaro inom kulturen. I hantverk och inredning för hemmet, syns franska abstrakta barock-mönster 
av diverse typer av flora. I många moderna maskinvävda textilier för sedaris, används just dessa ornamentala 
mönster från barocken. Men i mattor och kuddar, som mer ofta är handgjorda, dyker även gamla mönster 
med grafiska symboler upp. 

Mönsters symboliska och emotionella värden är något jag undersöker och använder mig av i den tillämpade 
estetiken. Hur textilien kan vara en bärare av både berättelser och funktioner beskrivs mer under rubriken 
“Utforskande av mönster som bärare”. 

23  Hester Dibbits, Furnishing the salon: Symbolic ethnicity and performative practices in Moroccan-Dutch domestic interiors, International Journal of Consumer 
Studies,  Department of Ethnology, Meertens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2009

*Henna är ett färgämne som framställs av blad och används bland annat för att smycka händer och fötter, ofta används henna  i länder i nordafrika och delar av 
Asien. 

24  James F. Jereb, Arts and Crafts of Morocco, Thames & Hudson, London, 2015 
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Möblers potentiella agens för individers interaktion, aktiviteter och sociala möten, påverkas till viss del av for
men samt de normativa uppfattningarna kring möbler i olika sammanhang.25 Hur mycket i formen eller gestalt-
ningen i helhet behöver ändras från spektrumet av “typiskt skandinaviska” möbler, för att ändra en individs 
upplevelser? Eller åtminstone väcka frågor för att inspirera till potentiellt nya interaktioner. Dessa är frågor jag 
ställer mig själv under formsökandet och gestaltningsprocessen. Genom de textila studierna får berättandet 
om interaktion och samvaro ta plats. Jag ställer mig bakom idén att gå in i en designprocess på ett lekfullt 
förhållningssätt, till alla ämnen som behandlats i researchen och välkomnar möten mellan de kontraster som 
återfinns i referenserna ovan. 

Mänskliga interaktioner och hur kroppar rör sig i ett rum, är en av de viktiga aspekterna i mitt designförslag. 
Därför blev prototyparbete i skala 1:1 extra viktigt i det inledande arbetet för att kunna testa allt med kroppen. 
Även i formsökandet längre fram i processes kom dessa prototyper att vara viktiga medel. 

Inledande byggde jag en enkel konstruktion av ett rätblock i spånskiva, därefter fästes skumgummi på sittytan 
och ett vitt textil som skulle fungera som en relativt neutral bas. Komplementerande kuddar i olika former 
tillverkades också i samma vita textil. Till en början bestod funktionsprototypen av en sektion (250 x 70 cm). 
För att rymmer mer människor och en variation av tester, adderades två sektioner på vardera sida med olika 
sittdjup och höjd. Sedarirs har traditionellt sett inget bakstycke utan ryggkuddar lutar direkt mot väggen och 
det är något jag arbetade med redan från början. Då en av sektionerna inte stod mot en vägg testa jag att 
fästes två skivor som ryggstöd. Den andra adderingen bestod av klaffstolar med ett betydligt grundare sittdjup 
och en mer temporär känsla, med sin hopfällbara funktion och form. Till sist ställde jag upp ett runt bord i 
mitten som är en naturlig del av sedarin och upp för mer aktiviteter utöver sittandet. Under projektets gång 
användes prototypen för en rad olika tester som beskrivs i de under rubrikerna “Formsökande & gestaltning” 
samt “Utforskande av textil som bärare”. Tidigare har även funktionsprototypens användning beskrivits under 
rubriken Användarstudie & embodied study.
 
Formprototypen byggdes även den i skala 1:1, i förhållande till kroppen. Konstruktionen bestod av en stomme 
av reglar, där alla komponenter och additioner var löst applicerade för att kunna testa mer alternativ i form 
och material. Här användes bordet mer aktivt i relation till sittmöbeln och det byggdes med hjul för att testa 
mobilitet. Formstudien där prototypen används i formsökandet beskrivs under rubriken “Formsökande & 
gestaltning” längre fram i uppsatsen. 

I min formstudie har jag använt mig av både tvådimensionellt skissande parallellt med tredimensionellt 
skissande på min funktionsprototyp samt skalamodeller. Jag har valt att arbeta med sedarins konstruktion 
och form som grund, då den i sin enkla komposition har många praktiska egenskaper. Komponenternas 
sammansättning gör att inga material blandas och fästs med permanenta sammansättningsmetoder. Textilien 
på de lösa ryggkuddarna och madrassen är avtagbar. De vilar på trästommen utan att fästas mer än att den 
ligger på plats innanför ramen. På detta sätt kan alla delar lätt bytas ut, lagas och uppdateras utan att en helt 
ny möbel behöver införskaffas. 

25  Oskar Jonsson, Furniture for later life: design based on older people’s experience of furniture in three housing forms, Lund University, 2013 
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För att arbeta med arkitekturen och rummet med hänsyn till effektivisering av yta (då mitt förslag skall göra 
plats för många människor), arbetar jag med ett formsökande baserat på former som möter väggen och 
sektioner med räta vinklar. Sedarin är på ett sätt beroende av att placeras i hörnet av ett rum då ryggkuddarna 
vilar direkt mot väggen. 

För att gå vidare och undersöka formen inom mina avgränsningar skissade jag på volym och mötet mellan 
möbel och golv. Något som ändras i den visuella uppfattningen är intrycket av mobilitet, och det permanen-
ta/temporära. En soffa på höga ben som utgör en tydlig distinktion mellan golv, vägg och möbel uppfattas 
som lättare och flytta och inte så permanent. När formen möter golvet utan synlig separation, likt en sedari, 
kan den lätt uppfattas som platsbygd och som en förlängning av arkitekturen. Gränsen mellan arkitektur och 
möbel blir suddigare och då mer permanent. Under renässansen i Sverige var denna typ av arkitektoniska ele-
ment populära inom estetiken för möbler. Och denna stabilitetskänsla och sammanlänkning med arkitekturen 
är intressant.            
                                                                                                                                                                                                                                
Jag testade olika höjder på en sockel för att se vart gränsen går mellan vad som ser helt inbyggt ut och något 
som ligger ovanpå en blottad sockel. Jag vill nå balansen mellan ett permanent uttryck samtidigt som det är 
tydligt att möbeln inte är platsbyggd och går att flytta på. En viss mobilitet och modularitet är nödvändig för att 
kunna anpassa till olika hem, då mitt designförslag inte är tänkt att specialtillverkas för specifika mått och plat-
ser. Men alltid ha plats för minst fyra sittande och en sovplats, per sektion. Denna modularitet och mobilitet 
blir viktig att kommunicera trots det sammanlänkade intrycket med arkitekturen. Därför undersöktes även låga 
ben i samma höjd som socken på 4-4.5 cm. 

Utöver mötet med arkitekturen är mötet mellan möbeln och människan självklart viktigt. Både visuellt och 
funktionellt. Alla sedaris har inte några avslut i form av ett armstöd i änden som inte står mot en vägg. Just 
detta avslut är intressant att arbeta med formmässigt i kompositionen med den övriga formen. Den behöver 
kännas genomarbetad och avsiktlig. Jag tittade bland annat på profiler på vanligt förekommande soffor och 
lekte med reducering till basformen av en halv cylinder på ett rätblock. Enkelheten i formen där dess volym får 
ta plats utan större funktion ger en uns av lekfullhet i den annars funktionella formen. Likt Memphisgruppens 
möbler där formen inte nödvändigtvis, på modernistiskt vis, utgår från funktionen utan också kan användas 
som kommunikation och uttrycksmedel.26 

26  Sara Kristoffersson, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, Göteborg, avhandling, 2003 
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Här börjar jag även skissa vidare på kompositionen av de olika komponenterna, samt utforska stommens ma-
terial. Jag undersöker effekten av kontrastverkan mellan det färgrika mönstrade tyget och ljust skandinaviskt 
trä. Just mötet mellan dessa kontraster är hela tiden kärnan i gestaltningen och vad den berättar. 
                                                                                                                                                                   
Till sedarin och sittplatserna finns ett bord som har en central roll och möjliggör vissa typer av aktiviteter. Till 
exempel kan det vara en plats för en måltid eller fika. Borden som vanligtvis finns vid en sedari är oftast runt 
eller oktagonformat, för att rymma många runt omkring det. Ibland har bordet även hjul, då mobilitet är av vikt 
vid förflyttning av människor i sittmöblen. Denna typ av mobilitet är något jag utforskar i bordets förhållande till 
sittandet och olika scenarion. Trots bordets viktiga roll i samspelet och interaktionen fanns det ej möjlighet att 
utforska dess design vidare under projektet. 

I arbetet av tillämpningen av mina teoretiska undersökningar insåg jag tidigt att textil och mönster skulle 
vara av stor betydelse. Bland annat för dess potential för att uttrycka den färgrikedom och känsla av unicitet 
som är karaktäristiskt för Marocko. Ett exempel är Sana, som delade med sig av bilder från sitt hem till min 
research. Hon har täckt sin gråa soffa med färgrika mönstrade textilier, för att få in mer färg i sitt hem och 
kanske även för praktiska egenskaper.
 
Jag började tidigt undersöka potentiella typer av textilier och tillverkare. Då textil inte är ett område jag arbetat 
mycket med tidigare sökte jag även kunskap från personer med mer erfarenhet. Efter ett samtal med Kon-
stfackstudenten Cecilia Wirell som går tredje året på kandidaten i Textil, var svenska väverier som kunde 
specialtillverka textilier ett alternativ. Jag kontaktade därefter två väverier som tidigare arbetat med textilstu-
denter från Konstfack. Där insåg jag att det fanns för stora begränsningar i form av material- och färgval, samt 
mina mönsterkunskaper i detta skede av processen. För mer frihet i färg och mönster sökte jag mig till ett 
digitaltryckeri. Efter kontakt med tryckeriet fick jag materialprover och insåg där att den haptiska återgivnin-
gen i textilen inte var rätt. Digitaltryck sker oftast på släta textilier. Färgen trycks ovanpå materialet och blir lätt 
väldigt tvådimensionellt samt opraktiskt som möbeltyg. Jag kontaktade textilkonstnären och läraren på Textil 
på Konstfack, Elsa Chartin. Under våra samtal fick jag en större förståelse för möbeltygers premisser. Att till 
exempel arbeta med ett screentryck mönster direkt på en slätvävd textil, skulle återigen vara att arbeta mot 
taktiliteten och de praktiska egenskaperna i möbeltyger. 

Inte minst i de mönstrade textilier som används för sedaris. Kanske skulle det vara bättre att arbeta med, 
eller bearbeta de textilier som används idag? Kan bearbetning eller applikationer av ett befintligt tyg istället 
agera bärare av statistik, budskap berättelser från människor jag talat med? Och hur kan textilen vara en del 
av gestaltningen som jag syftar till ska inspirera betraktaren till att interagera i sitt hem? Jag började experi-
mentera med olika sätt att bearbeta mönstrade möbeltyger med olika metoder. Med vit färg och klorblekning, 
undersökte jag hur dessa mönstrade tyger kunde mattas av visuellt. Det taktila och den haptiska upplevelsen 
skulle bevaras men mönstret “tonas ner”. Samtidigt gjordes lekfulla tester av olika sätt att markera en kropps 
närvaro och plats på funktionsprototypen med tejp och mönstrat tyg.

De mest vanliga sofforna för hushåll i Sverige har ofta sektioner av kuddar som indikerar hur många soffan är 
menad för, tex. om det är en 2-sits eller 3-sits soffa etc. Detta är något som jag ser möjlighet till att tolka om 
på ett lekfullt sätt genom att fortfarande arbeta med signalement för “sittplatser” men på ett mer dynamiskt 
och flödande sätt. Jag granskade videomaterialet från mina användarstudier och markerade ut rörelsemön-
stret för de olika personerna i prototypen. I sökandet efter rätt typ av textil, vände jag mig tillslut till källan och 
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fick efter letande genom min pappa som var på plats i Marocko, tag på ett möbeltyg. Valet blev ett barockin-
spirerat djupt grönmönstrat tyg med en beige underton. Det mönstrade tyget har stark koppling och igenkän-
ning från klassiska sedaris. Samtidigt som den ger ett direkt starkt intryck av ornamentik för personer som 
kanske inte gör kopplingen till just sedaris.  
Nu när jag hade en bas för textilien sökte jag metoder för att tillföra mer uttryck, volym och textur. Jag testade 
därför olika applikations- och broderitekniker och utgick från färgen blå. Det är en färgkombination som ofta 
syns i bland annat mönstrad interiör och mosaik i Marocko men även i naturen. Och det är just referenser 
från floran och det traditionellt “svenska” hemslöjd broderiet som leder mig in på blåsippan. Blåsippan har en 
stark igenkänning i sin enkelhet och är ett tydligt vårtecken varje år. De senaste åren har blåsippans symbolik 
färgats av politik som inte förespråkar en öppen och välkomnande ideologi. Kanske är dags att “ta tillbaka” 
symbolen och återbringa dess varma välkomnande som vårtecken och grönska.

I anslutning till en delpresentation av detta examensarbete fick jag feedback om frågor kring användandet av 
ornamentiken. Både om de broderade blåsippornas roll som indikator på sittytor och hur de potentiellt kunde 
göra ge det motsatta intrycket. Alltså hindra det dynamiska flödet som de ska markera, med tydliga sittytor. 
Men även frågor om dess ornamentala förmåga och potentiellt överflödiga uttryck i kombination till den redan 
mönstrade textilier. Dessa frågor och kommentarer tog jag hänsyn till i det fortsatta arbetet. Här ställde jag 
mig själv återigen frågan om ornamentets syfte? Dels har mönstret och textilens kvalitet en funktionell faktor 
som möjliggör ett aktivt och dynamiskt liv i möbeln. Fläckar döljs och mönstrets rörelse avspeglar det dyna-
miska flödet av de individer som intar det. Blåsipporna får därför endast agera symbol för dess estetiska och 
emotionell värden fritt från funktion. Jag finner det intressant att med mängden blåsippor och dess sporadiska 
placering, undersöka hur dessa ornament uppfattas och vilket emotionellt gensvar de får under utställningen. 
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Designförslaget syftar till att kommunicera mina undersökning i hur samvaro och sociala möten mellan indi-
vider kan betonas i ett hem. Samtidigt som jag har för avsikt att nyansera bilden av möbleringstraditioner i 
Sverige. Med estetiska och funktionella egenskaper som utmanar majoritetssamhällets normativa föreställnin-
gar om möblering av hem i Sverige. Både i form av aktiv användning av yta i hemmet, samt hur en mer 
ornamental estetik uppfattas och bemöts.  Designförslaget Sedari Suedi är ett möblemang med en sittmöbel 
som rymmer ca 9 personer sittandes och är sovplats för 2 personer. En viss modularitet och mobilitet finns då 
alla sektioner är flyttbara och kan kombineras i olika formationer. Tanken är att grund-konstellationen innefattar 
2 långa sektioner á 225 x 73 cm och liten sektion á 73x73 cm. Sitthöjden är 46 cm vilket är runt sitthöjden 
på en matbordsstol, då sedarin även är tänkt att kunna agera plats för middagar då den inte används för 
mer avslappnat sittande vid umgänge. Den mindre sektionen kan agera hörnbit eller “divandel”  beroende på 
utformning av rummet den befinner sig i. 

Konstruktionen består av en stomme i furu klädd med björkplywood utanpå, som är det visuella och taktila 
materialet utåt. Små ben som endast är 4 cm höga visar på en viss mobilitet samtidigt som den ger ett intryck 
av att vara permanent, då den ligger väldigt nära golv och väggar. Det valvformade armstödet är den mest 
distinkta formen i möbeln och är även den klädd i björk men in tyg av tunnare hållbar flygplansplywood. 

Sittplymåerna består av en skumkärna är som är täckt med ett tunt skyddande textil som sedan kläs med 
en avtagbar klädsel av den gröna mönstrade textilen från Marocko. Sittplymån för varje sektion är en enhetlig 
form för att inte insinuera till antal sittplatser eller sätt att sitta på. Det gör det även mer bekvämt att sova på. 
Då ryggplymåerna är vadderade kuddar med med sporadiskt applicerade blåsippor. Formen är en blandning 
av traditionella sedaris enklare “prydnadslika” kuddar och de rätblock-liknande ryggplymåer som vanligtvis 
syns i soffor i Sverige. Alla textila delar är lösa från övrig konstruktion vilket betyder att klädseln är lätt att byta 
och rengöra. Vilket i sin tur är viktigt för att öppna upp för interaktion där man inte behöver vara orolig för 
smuts, märken och slitage.

Blåsiporna är handbroderade i ett kontrasterande kornblått garn mot den gröna textilen. Många soffor är till 
stor del uppbyggda av flera delar som kräver manuellt arbete, både i sammansättning och tillverkning. Därför 
ser jag de handbroderade detaljerna som något utförbart och som en hommage till sedarins ofta helt och 
hållet skräddarsydda och handgjorda anda. Jag valde att abstrahera och stilisera blomman ytterligare, likt 
symboler i berbiska vävar, genom att ta bort den gula mitten. Blommans tredimensionella form där blomblad-
en endast är fästa i mitten, adderar ett taktilt lager av volym. Genomgående i gestaltningen har jag arbetat 
med kontraster av material, uttryck och färg för att illustrera estetiken av de två kulturernas möten. Som 
förhoppningsvis med sina funktionella, emotionella och symboliska egenskaper kan väcka tankar och inspirera 
till en normkreativ bredd inom produkter för hemmet. 

5. DESIGNFÖRSLAG- SEDARI SUEDI 
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Del av den slutliga prototypen 

Detaljbild på garnapplikation i den slutliga prototypen 
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Bilder på den slutliga prototypen  i utställningen på Konstfack 2019



Under Konstfacks vårutställning 2019 ställs den slutliga prototypen av Sedari Suedi ut i en installation. Målet 
var att visa möbeln i sin helhet i en miljö som efterliknar en hemmiljö. Utställningsytan formgavs efter förutsät-
tningen av att tusentals besökare snabbt skall kunna läsa av objektet samt kontexten i en utställning där 178 
andra verk ställs ut. Därför valde jag en monokromt vit samt beige färgskala på övriga objekt runt sedarin. 
Objekten som agerade scenografi var en palm växt i en vit ornamental kruka, en vit gardin vid möbelns ena 
kortsida, samt en korg med ett vitt täcke vid den andra kortsidan som gav en antydan till möbelns funktion 
som extrasäng. För att markera min utställningsyta och mjuka upp intrycket av rummet, lade jag en beige hel-
täckningsmatta. Mattan fungerade även som en gräns där besökare kunde ta av sig skorna. När en besökare 
som vandrat runt en utställning tar av sig skorna, tror jag gör det mer mottagligt för andra typer av intryck och 
provsittande av möbeln. 

Under utställningens dagar var det till min förvåning otroligt många som provsatt möbeln och testade att flytta 
runt kuddar och göra sig bekväma. I korta och ibland längre diskussioner pratade jag med besökare om allt 
från deras ofta positiva upplevelse av möbelns storlek, form och estetik, stam en längtan efter mönster och 
utrymme för många gäster. Medan kommentarer som “Var har du vattenpipan” och “Här kan man sitta och 
vänta på magdansöserna”, där det tyvärr visade tydligt hur den “orientalistiska” bilden av kultur och estetik 
från länder som Marocko fortfarande finns kvar. Därför känns det extra viktigt att visa på en breddad typ av 
estetik där en mer ornamental och mönstrad design inte är så främmande och “exotisk”.  

Inledningsvis i uppsatsen beskriver jag mina intentioner av att genom gestaltning och formskapande, 
möjliggöra sociala levnadssätt och interaktioner som kan uppstå mellan individer och möbler. Jag ville att både 
estetiken och funktionen skulle agera bärare av denna berättelse som har sitt ursprung i en undersökning i 
marockansk kultur och hur möblers inneboende funktioner och symboliska värden kan översättas i kontexten 
av ett hem i Sverige. De intentionerna har jag i min process undersökt och ifrågasatt. Jag skulle säga att jag 
till viss del har fått svar på mina frågor om huruvida kultur i hemmet och identitetsbyggande hänger ihop i 
koppling till individer och dess status och identitet. Det är högst personligt men ett breddat utbud av en mer 
varierad estetik är något som vissa längtar efter. 

Det är möblemanget som helhet och en sittmöbel i kombination till bord och övriga artefakter som möjliggör 
olika aktiviteter. Därför skulle det vara intressant att undersöka bordets roll i samverkan med Sedari Suedi. I ett 
ytterligare stadie kan artefakter och bruksföremål som används vid en måltid kunna undersökas. Det är troligt-
vis en kombination av alla dessa artefakter som kan ha en större inverkan på rörelsemönster och interaktioner 
under en måltid. 

Affekters potentiella agens i formandet av våra liv i hemmet återstår fortfarande att se. Våra vanor och sociala 
interaktioner i hemmet något som en möbel kanske inte helt och hållet kan eller behöver ändra på. Men om 
en inspirerande tanke av dessa frågor väcks hos några av de som kommer i kontakt med Sedari Suedi så har 
den fyllt sitt syfte enligt min mening. Efter vårutställningen har jag som syfte att testa möbeln i en hemmiljö för 
att se hur den potentiellt kan påverka rörelsemönster och uppfattning av människor. Kanske får jag fler svar 
där som kan leda projektet vidare på sin inspirerande resa.

Sedari Suedi på vårutställningen 2019

6. SAMMANFATTNING & REFLEKTIONER 
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