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Sammanfattning 
 
Hantverkaren realiserar barnens drömmöbler är ett projekt, genomfört i samarbete med 
sagolekhuset Junibacken. Arbetet är ett examensarbete utfört av Åsa Sommar, avgångsstudent 
på möbeltapetserarprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design.  
 
Tanken med mitt examensarbete är att jag vill kombinera möbeltapetsering med 
barnpedagogik. Mitt intresse för formgivning har varit en bidragande orsak till valet av 
arbetets inriktning. Att låta barn formge sina drömmöbler föreföll sig mer eller mindre 
naturligt för mig. Jag har tidigare arbetat som barnskötare med ämnet färg och form. Med min 
bakgrund kändes det intressant och utmanande med denna projektidé som är att från barns 
teckningar av en drömmöbel realisera en färdig produkt.  
 
Genomförandet av mitt examensarbetet började med tre frågeställningar: 
 
Hur kan jag leda/iaktta barnen i deras arbete med att skapa sin egen drömmöbel? 
Hur arbetar jag som möbelhantverkare för att utveckla och bygga barnens drömmöbler på 
bästa sätt? 
Hur lyckas jag med projektet? 
 
För att kunna förverkliga mitt projekt har jag valt att samarbeta med sagolekhuset Junibacken 
som blev min länk till barnen. Från mitten av januari till sista mars har barn kunnat lämna in 
sina teckningar till Junibacken, det blev nästan 400 stycken. Ett möte med barnen var 
nödvändigt för att tillsammans med dem komma fram till en utformning av deras möbler.  
  
Många problem har uppstått men många lösningar har också funnits. Att jag själv har stått för 
allt arbete från att tillverka möblerna till att vara projektansvarig har på många sätt varit 
krävande men har också fått mig att ta flera steg framåt i min utveckling som 
möbelhantverkare. Tillverkningen av möblerna har både varit lärorikt och intressant. För att 
kunna tillverka möblerna under en kortare period var en god planering en förutsättning, en 
stor del var att rita ritningar i AutoCad 2002. Jag är med andra ord mer än nöjd med resultatet 
och anser att det inte kunnat gå så mycket bättre med tanke på min begränsade arbetstid. De 
färdiga möblerna är lekfulla och knyter an till barnens egna teckningar och med deras egna 
önskemål av deras drömmöbler. Mitt mål med projektet har varit att återspegla barnens egna 
bilder av deras drömmöbler och tror mig uppnått det. Alla sju möbler talar för sig själv och 
egentligen behöver jag inte säga så mycket om dem. 
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Abstract 
 
A furniture maker realizing children’s dream furniture is a collaborative project together with 
the fantasy-playhouse Junibacken. The work has been done by Åsa Sommar, a graduating 
student from the furniture upholstery program at Carl Malmsten Center for Wood Technology 
& Design. 
 
The starting point of my project is that I wanted to combine furniture upholstery with teaching 
children. My interest in design has been a contributing factor in my choice of project. Letting 
the children design the furniture of their dreams seemed very natural to me. I have previously 
worked in child care teaching the subject color and form. With my background, this project of 
going from a child’s drawing to a finished piece of furniture felt interesting and challenging. 
 
My project started with three fundamental questions: 
 
How can I lead/observe the children in their work of creating their own dream piece of 
furniture? 
How do I work as a furniture creator to best develop and build the children's dream furniture? 
How shall I make sure that this project is a success? 
 
To realize this project I decided to work with the fantasy-playhouse Junibacken which acted 
as my link with the children. From the middle of January to the end of March the children 
have been able to submit their drawings to Junibacken; almost 400 were submitted. A meeting 
with the children was necessary to decide the form for their pieces of furniture. 
 
Many problems as well as many solutions have arisen during this project. The fact that I have 
been responsible for all the work creating the actual furniture as well as being the project 
leader has made it very demanding but it has also allowed me to take several steps forward as 
furniture creator. The process of making the furniture has been both instructive and 
interesting. To be able to create the furniture in so short a period of time good planning was 
essential, and a large number of the drawings were done in AutoCAD 2002. I am in other 
words more than pleased with the results of the project especially in light of the short time 
frame of the project. The completed pieces of furniture are playful and tie in well with the 
children's own drawings and wishes for their furniture. My goal with this project was to bring 
to life the children's drawings of their dream furniture and I feel that I have achieved this. All 
seven pieces of furniture speak for themselves and I don't feel I have to say very much about 
them. 
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1 Inledning 
 
Att arbeta med barn är fantastiskt, de har ännu inte formats till att tycka så som vi vuxna. 
Deras lust till att skapa det som ännu inte existerar är stor och fantasin har inga gränser, de är 
spontana i sitt skapande. Som vuxen, eller låt oss kalla det utbildad och erfaren inom en 
profession är man ”skolad” till att närma sig utmaningar och problem på ett sätt som är 
accepterat inom det egna området. Enligt Skoglund (1998) finns alltid en tanketradition som 
dominerar. Barnet har inte de kraven på sig och skapar därför fritt. Men allt för ofta tas inte 
barnens skapande på allvar, visst det kanske är kul eller gulligt men inte mycket mer än så. 
Det finns de människor som tror att kreativitet är något man föds med, eller utan. Det är fel! 
De måste ha glömt att studera barnen. Glömt att lyssna och se vad barnen berättar. Alla barn 
är kreativa, om de får chansen och stimulansen från sin omgivning. Alla barn kan bli 
skapande vuxna, om de får möjlighet att utvecklas till det. Jag vill ge barnen den möjligheten. 
Det har resulterat i ett samarbete med sagohuset Junibacken på Djurgården i Stockholm där 
barn ska få rita sin drömmöbel.  
 
Regeringen har beslutat att ett Designår skall hållas 2005 och målet med Designåret 2005 är 
att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design. 
Mitt projekt ger barnet som formgivare en möjlighet att från skiss till färdig produkt visa vad 
de kan för en bred publik. Jag vill lyfta fram att barnen är det allra viktigaste vi har! Det är de 
som ska få vår mesta omtanke och kärlek. Vi ska låta dem utvecklas till självständiga och 
skapande människor. Barnen kan lära oss allra mest, om vi bara vågar lyssna och se. 
Tillsammans med barnen kan vi ställa frågor, finna lösningar, ge form och gå vidare. Barn 
överraskar ständigt med sin självklarhet, insikt, öppenhet, fördomsfrihet, sensibilitet, kunskap, 
iakttagelseförmåga och möjlighet att använda allt det som finns inom dem. Tillsammans med 
barnen kan vi öva oss att acceptera både den inre och yttre verkligheten och därigenom skapa. 
Min roll blir att försöka förmedla detta till publiken och att följa barnens arbete, att vara deras 
hantverkare, tills deras egen drömmöbel blir en verklighet.  
 
När barnen och jag kommer överens om möblernas utformning blir min stora utmaning som 
hantverkare att i så stor mån som möjligt bygga barnens drömmöbler i skala 1:1 så som de 
önskar. När projektet är slutfört blir det en avtäcknings ceremoni på Junibacken med sju 
drömmöbler och dess skapare. Möblerna ska även ställas ut på skolans vårutställning den 26-
29 maj. Utställning på annan offentlig plats är önskvärt.                     
 
 
1.1 Bakgrund 
Innan jag började på Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design arbetade jag med barn 
under många år. Min önskan är att mitt examensarbete ska ta upp barnet på ett eller annat sätt. 
Det som inte är så lätt att komma på är ett bra sätt att kombinera tapetsering och barn. Men då 
kom tanken att låta barnet själv vara formgivare och jag hantverkare, då fick jag med de båda 
delarna jag tyckte var viktiga och intressanta (barnet och hantverket). Det ger mig också 
möjlighet att visa vad barn kan åstadkomma med lite vägledning inom färg och form och själv 
får jag chansen att utveckla produkter som inte existerar.    
  
1.2 Syfte 
Att leda och iaktta barnens process i deras arbete med att formge en drömmöbel och att 
tillverka sju stycken i fullskala. Viktigt är att visa barns fantastiska känsla för form och färg 
för en bredare publik. Jag vill förmedla att tillsammans med barnen kan vi ställa frågor, finna 
lösningar, ge form och gå vidare. Jag vill understryka att syftet inte är att sätta barnens 
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möbler i produktion. Barnen som formger dessa möbler kommer att få ta hem dem till sina 
rum. Det innebär i sin tur att möblerna behöver uppnå en viss kvalitet, det vill säga att de ska 
vara hållbara. Syftet är även att jag som hantverkare ska få vidare kunskap om hur jag 
utvecklar nya och icke gjorda produkter.          
 
1.3 Frågeställning 
 Hur kan jag leda/iaktta barnen i deras arbete med att skapa sin egna drömmöbel? 
 Hur arbetar jag som möbelhantverkare för att utveckla och bygga barnens drömmöbler på 

bästa sätt?  
 Hur lyckas jag med projektet? 

  
1.4 Avgränsningar  
Då jag själv utbildar mig till möbeltapetserare är det viktigt att barnen inriktar sig mot en 
sittmöbel och för att göra projektet överhuvudtaget möjligt rör det sig om en sittmöbel för en 
person. De ska även innehålla stoppning eller sömnad i någon form. Jag kommer med hjälp 
av personal på Junibacken se ut enbart 1-7 stycken drömmöbler som sedan ska tillverkas. Jag 
har även satt åldersgränsen 0-13 år på barnen för att få delta.   
 
Syftet är inte att sätta barnens möbler i produktion, det leder till att jag inte kommer att tänka i 
de banorna när jag tillverkar möblerna. Var och en av möblerna kommer att vara unik och 
tillverkade efter vad just den möbeln kräver. Det innebär inte att jag enbart kommer att 
använda mig av ett och samma material, jag vill använda mig av det breda spektra av 
stoppmaterialer som finns på marknaden idag för att utveckla både möblerna och mig själv 
som hantverkare. Möblerna kommer att användas och det innebär en hög hållbarhet, det 
handlar alltså inte om prototyper.  
 
En återkommande punkt i mitt arbete är tiden, eller bristen på den. Examensarbetet är på 10p 
och den tid jag har för skriftligt- och praktiskt arbete är 10 veckor. Jag har valt att lägga ner 
ytterligare tid på grund av att jag tycker projektet är intressant och menar att med hårt arbete 
och en god vilja kan resultatet bli något riktigt bra och meningsfullt. 
           
1.5 Metod 
Junibacken blir min länk till barnen, genom dem når jag deras yngre besökare. På Junibacken 
och på deras hemsida finns det information om hur barnen kan delta med sina förslag på en 
drömmöbel. Denna insamlingsetapp av barnens skisser pågår från mitten av januari till den 31 
mars. Jag kommer själv att grovsortera bland barnens ritningar och sedan med personal på 
junibackens hjälp utse 1-7 vinnande bidrag. Att arbeta vidare med dessa drömmöbler innebär 
ett samarbete med de barn som har ritat dem. Att komma nära barnens egen bild av deras 
drömmöbel är av stor vikt, alltså är ett samarbete ett måste. Det samarbetet sker på barnets 
skola, i hemmet eller via brev och Internet. På grund av barnens unga ålder finns det skäl till 
att de känner sig trygga för att sedan kunna berätta så bra som möjligt om deras möbler. Målet 
är att utveckla barnens möbler, skisser har vi redan, nu är det färg, form, funktion och känsla 
som ska utvecklas. Hur jag arbetar i praktiken med det enskilda barnet kommer att skilja sig 
med tanke på barnets ålder, jag måste alltså ha en anpassbar metod. Sedan börjar det 
komplexa arbetet med att göra ett barns bild till verklighet.   
 
I valet av möbler kommer jag att försöka se till olika konstruktionsmöjligheter och material. 
Att det kommer bli stoppmöbler i första hand är en självklarhet då jag utbildar mig till 
möbeltapetserare, men jag kommer se möjligheterna till att göra möbler med mindre 
tapetserararbete med tanke på att det finns god hjälp att ta utifrån. I vissa fall kanske ett 
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samarbete med olika snickerier är en utväg för att kunna lösa barnens idéer eller hantverkare 
med annan inriktning. Om det ska vara möjligt för mig att lyckas med drömmöbelprojektet 
måste jag ta hjälp utifrån, jag har varken tid eller fullständig kunskap för att snickra stommar 
själv.  
 
Planeringen (i procent) för Examensarbetet är: 40 % praktiskt arbete, 40 % skriftlig arbete och 
20 % ritarbete i AutoCAD 2002. 
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2 Liknande projekt 
 
När jag kom på att barn skulle ”jobba” som formgivare för mig trodde jag att min idé var 
unik, men allt som oftast finns det någon annan som redan hunnit före. Jag har hittat två 
liknande projekt här i Sverige, där barn ritar möbler som sedan tillverkats. Det är i förstahand 
det framgångsrika miljonföretaget IKEA och Fågelviksgymnasiet i Tibro. För att kunna dra 
paralleller med mitt egna projekt kommer här nedan en kort beskrivning av de båda projekten. 
Jag vill understryka att den marknadsundersökning jag gjort inte är grundligt utförd. Jag har 
enbart valt dessa två projekt just för att kunna dra paralleller.      
                
 
2.1 Fågelviksgymnasiet i Tibro 
Våren 2004 fick samtliga elever på grundskolan i Tibro ett uppdrag. Enligt information om 
projektet på Tibrokommuns hemsida (se källförtäckning). De skulle använda sin fantasi och 
teckna sin egen favoritmöbel. Samtliga grundskoleklasser plus ett gäng       
förskolebarn anmälde sig till tävlingen. Efter en rejäl gallring har en jury plockat ut de      
vinnande bidragen. Det var svårt att ta fram vinnarna bland alla inkommande bidrag 
men slutligen utsågs ett antal, tre i varje grupp. Från barnens ritningar har elever på  
möbel –och inredningskursen på Fågelviksgymnasiet först gjort prototyper och nu har de  
blivit riktiga möbler. Det blev tre stycken möbler, en människobyrå ritad av Filip  
Andersson som går på förskolan, en stol som är ”fulländad formmässigt” ritad av Maria  
Klamfelt som går i klass 8 och slutligen en lövstol ritad av Mattias Wiemann och Johan 
Thorell som går i klass 6. Möblerna visades bland annat på Möbelmässan i Älvsjö 2005. 
Deras projekt ”teckna en egen favoritmöbel” har i förstahand syfte att eleverna på  
Fågelviksgymnasiet ska få fördjupa sig inom möbler och inredning. 
 
 

 
Figur 1. Färdiga möbler i Fågelviksgymnasiets monter på möbelmässan 2005 

 
Jag vill att barnen som deltar i mitt projekt ska få delta mer på grundnivå, jag vill att de 
verkligen ska få styra processen, jag vill ta del av deras tankar kring deras drömmöbel.        
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2.2 IKEA  
 
När jag hösten 2004 var på Älvsjömässan där de visade Future Design under några dagar 
visade även IKEA ett projekt för barn som de arbetade med år 2000. 
  
Barn + Design = som vanligt fast bättre 
Barn i Stockholms skolor fick frågan ”varifrån kommer alla produkter som finns runt  
omkring oss?” ”Från lastbilen”, blev svaret. Det var i början av det här projektet. 
      
En person som är barn idag är konsument och beslutsfattare i morgon. Därför borde barn 
förberedas i skolan genom medvetenhet om produkters funktion och kvalitet. Under höstlovet 
1999 var höstlovslediga barn välkomna till IKEA Kungens Kurva för att få inblick hur det är 
att vara en sådan som utvecklar produkter. Barnen var inbjudna till designlektioner där IKEAs 
designer Anna Efverlund och Maria Winka berättade om hur de arbetar. Sedan fick barnen 
utveckla en egen idé genom skisser och modeller. Resultaten av barnens arbeten 
vidareutvecklades till prototyper av IKEAs designer för att tydliggöra att barnens idéer många 
gånger är starka nog för att kunna bli en verklig produkt. Barnens idéer har inte och kommer 
inte att ligga till grund för utveckling av nya produkter i IKEAs sortiment. Barnskisser, 
modeller och prototyper utgjorde en del av Sveriges paviljong under Världsutställningen i 
Hannover 2000. I denna ingick även arbeten från en workshop som genomförts tillsammans 
med barn från Hannover. 
 

   
Figur 2. Modell och färdig möbel i full skala 

 
Jag tycker mycket om IKEAs grundtanke med projektet, att barnet är idag konsument och 
beslutsfattare i morgon. Det säger en hel del om vad för roll barnet spelar i samhället. Jag 
gillar även deras upplägg med skisser och modeller, då lär sig barnen mer om form och 
volym. Det jag själv vill göra annorlunda är att låt barnen vara mer med i valet av det 
kommande slutresultatet. Att få välja bland tyg prover ger inte bara barnet en känsla av färg 
utan även om hur deras möbel kan komma att kännas när den är klädd. Det betvivlar jag på att 
de på IKEA tog hänsyn till.           
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3 Varför Junibacken? 
 
En ganska viktig del i mitt projekt är sagolekhuset Junibacken som jag har valt att samarbeta 
med. Det är ett ganska stort steg att ta, att välja en samarbetspartner kan både vara positivt 
och negativt. Det positiva är att jag inte själv bär hela ansvaret för projektet och att 
Junibacken är något människor känner igen, det känns tryggt att låta sina barn delta i ett 
projekt som sagolekhuset Junibacken står bakom. Det negativa med en samarbetspartner kan 
vara att jag själv inte enbart är den som bestämmer arbetets innehåll och tempo. De jag fick 
kontakt med på Junibacken var Lena Törner, projektansvarig och Sofi Hjort, barnpedagog. 
Jag diskuterade min idé med dem och frågade om de var intresserade av ett samarbete, svaret 
blev ett tydligt ja. Jag vill berätta lite om sagolekhuset Junibacken (som jag i fortsättningen 
enbart benämner med Junibacken) och varför jag valde just dem att samarbeta med.    
 
3.1 Sagolekhuset Junibacken 
Den 8 juni 1996 invigdes Junibacken. Alltsedan dess har de haft över 300 000 besökare varje 
år och har snabbt klättrat till Stockholms 5:e mest besökta upplevelseattraktion. Junibacken 
har blivit ett självklart utflyktsmål för såväl Stockholmare som turister från övriga Sverige. 
De har även många utländska besökare, främst skandinaver, men även många från Ryssland, 
Tyskland, Holland och Storbritannien. 
 
På Junibacken har både drömmar och sagor blivit verklighet. Idén till Junibacken föddes 
redan för 15 år sedan hos Staffan Götestam, en gång storebror Jonatan i filmatiseringen av 
Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren sa ja till Staffans idé om ett upplevelse- och 
barnkulturhus på ett villkor – att det inte skulle bli något Astrid Lindgren museum utan även 
ha plats för andra barnboksfigurer. Därför möter vi idag inte bara Pippi och Emil utan även 
Lennart Hellsings, Sven Nordqvists och Gunilla Bergströms kända figurer tillsammans med 
många andra. 
 
Junibacken är ett helt hus fyllt av sagor, skratt och bus. Ett upplevelse- och barnkulturhus där 
svensk barnlitteratur bokstavligen får liv. På Junibacken får alla leka och stoja, mysa och rysa, 
upptäcka och lära. I centrum står Astrid Lindgrens fantastiska sagor, men man får även träffa 
andra berömda figurer som Alfons Åberg, Krakel Spektakel, Pettson & Findus och många, 
många fler.  
 

 
Figur 3. Bild på Villa Villekulla i sagolekhuset Junibacken 
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3.2 Hur Junibacken ser på barnet 
Ett besök på Junibacken ska vara lustfyllt. De vill ge inspiration till lärare och elever och 
besöket ska kunna vara ett avstamp för skolarbete eller en del i pågående temaarbete. De vill 
att lärare ska använda Junibacken i undervisningen. Ett besök kan mynna ut i många bäckar 
och därmed kan flera olika ämnen integreras. De tar upp ämnen allt ifrån FN:s 
barnkonvention till att samla in lekar som barn känner till. Enligt min mening har de ett rikt 
innehåll som tar hänsyn till barnens lust till lek och även deras lust att lära. De har Astrid 
Lindgrens syn på barn som grund för deras pedagogik. Här nedan följer citat av Astrid 
Lindgren om barn och om hur hon hade det som barn.   
 
– Barn behöver vara mycket älskade - men aningen försummade, har alltid Astrid sagt, med 
sin egen barndom i åtanke, som hon sa var en lycklig "Bullerby-barndom". Hon beskrev den 
så här i boken Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult:  
 
"Två ting hade vi som gjorde vår barndom till det den var – trygghet och frihet. Det var tryggt 
med de där två som brydda sig så mycket om varann och som hela tiden fanns där, om vi 
behövde dem, men annars lät oss fritt och lyckligt skala omkring på den fantastiska lekplats vi 
hade i vår barndoms Näs. Visst fostrades vi i Herrans tukt och förmaning så som tidens sed 
var, men i vårt lekliv var vi härligt fria och aldrig övervakade. Och vi lekte och lekte så det 
var underligt att vi inte lekte ihjäl oss. Vi klättrade som apor i träd och på hustak, vi hoppade 
från brädstaplar och höskullar, så det jämrade sig i våra inälvor, vi kröp i våra livsfarliga 
underjordiska gångar i stora sågspånshögen, vi simmade i ån långt innan vi kunde simma, helt 
förgätande vår mors påbud att vi inte fick "gå ut längre än till naveln". Men överlevde gjorde 
vi alla fyra."  
 
3.3 Varför samarbete med Junibacken  
Jag älskade, som så många andra, Astrid Lindgrens böcker som barn och gör det än i dag. I 
sagorna var allt möjligt och underverk kunde även hända mig. På Junibacken försöker de 
inspirera barnen just till det, att de kan medverka till att underverk sker. När barn lämnar 
Junibacken efter ett besök är de fulla med sagor och förhoppningsvis positiv energi. Alla 
människor vill efter en positiv upplevelse uttrycka sig, berätta för andra vad de just upplevt, 
barn har i högsta grad det behovet. Barn uttrycker sig gärna i bild och efter ett besök på 
Junibacken är de tankade med sagor och fantasin är i full gång. Att då be barnen rita sina 
drömmöbler, är enligt mig, ett ypperligt tillfälle.   
Jag tycker även att hela idén med Junibacken som ett barnkulturhus är fantastisk och jag 
stödjer gärna dem i den mån jag kan. 
  
Men om jag bortser från min egen barndom och mina nuvarande ideal angående barn och 
deras behov så har samarbetet med Junibacken många praktiska fördelar. För det första, och 
den viktigaste är de min länk till barnen. Genom Junibacken når jag många barn, både pojkar 
och flickor i en blandad ålder. För det andra har Junibacken möjligheter att marknadsföra mitt 
projekt i en mycket större skala än vad jag själv skulle kunna göra. Det är viktigt då jag vill 
ställa ut projektet på en offentlig plats. För det tredje underlättar det för mig att söka 
sponsring för material till möblerna att jag kan använda deras namn.    
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4 Designåret 2005 
 
Designåret 2005 arbetar för mer design. År 2005 har utropats till designår av regeringen, men 
vad innebär det egentligen?   
 
4.1 Vad är Designåret 2005? 
Nu är det här, Designåret 2005, som regeringen beslutade om 2002/2003. På 
regeringskansliets hemsida förklarar man att syftet med året är ”att genom en mångfald 
aktiviteter i hela landet öka medvetenheten om vad form och design kan bidra med i ett 
samhällsperspektiv. Målet är att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, 
intresse för och kunskap om design”. Föreningen Svensk Form har fått i uppdrag att sköta 
samordning och marknadsföring av Designåret under rubriken Mer design. Drygt hundra 
statliga myndigheter har fått i uppdrag att på olika sätt bidra till Designåret och utöver det är 
alla som har en idé som de tycker passar välkomna att höra av sig till kampanjkontoret för att 
eventuellt få listas i det omfattande kalendarium som ständigt uppdateras på hemsidan 
www.designaret.se och som är själva hjärtat i Designåret. Någon kvalitetsbedömning av 
anmälda projekt sker inte –”varje projekt svarar för egen kvalitet”. 
  
4.2 Hur märker människor att det är designår? 
SVT kommer en gång om dagen under hela året att visa ett 30 sekunder långt program, 
producerat av Staffan Bengtsson, där kommer också Designårets logga att synas. Sen är det 
alla projekt som är själva innehållet i året – olika aktiviteter på museer, mässor och skolor till 
exempel. Dessutom kommer företag att delta på olika sätt. Bland annat kommer Ikea att delta, 
men de vill ännu inte berätta på vilket sätt. Och alla projekt kommer att använda symbolen.  
En gång i månaden kommer man att ge ut en tidning med programmet för hela landet i 
samarbete med tidningen Metro.  
 
4.3 Varför tar jag upp Designåret 2005? 
Jag vill se Designåret som en möjlighet för mig att visa barnens och mitt arbete för en bred 
publik. Jag har som studerande och utställare en otroligt stor chans att just i år lyckas med det. 
Designåret öppnar människors ögon för utställningar och liknande projekt. En tanke är också 
att öka intresset kring ämnet formgivning. Givetvis vill jag även förmedla barnens 
drömmöbler, eller ska vi kalla det konstverken?  
 
 

 
Figur 4. Symbol för Designåret 2005 
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5 Utställning 
 
En utställning av drömmöblerna skulle vara själva finalen i projektet. Jag har självklart 
möjligheten att ställa ut på skolans vårutställning men det vore så mycket roligare och mer 
givande på någon mer offentlig plats.   
      
5.1 Varför vill jag ställa ut? 
Jag vill ställa ut barnens drömmöbler för att kunna förmedla andra om deras förmåga att 
skapa inom färg och form. Barnen kan lära oss så mycket, kanske allra mest, om vi bara vågar 
lyssna och se. Tillsammans med barnen kan vi ställa frågor, finna lösningar, ge form och gå 
vidare. Jag vill givetvis inte sticka under stolen med att jag själv skulle tycka det vore 
fantastiskt kul om andra var intresserade av mitt projekt. Till sommaren ska jag, som alla 
andra avgångselever, hitta ett arbete. Jag ser det här projektet som en möjlighet till träning 
inför det kommande arbetslivet. Alla har sina tankar och önskemål angående vilket arbete 
man ska välja, det här är en tanke, önskemål eller kanske bara en fantasi angående mitt 
drömjobb. Det är med andra ord bara till min fördel om detta projekt kan ses av så många som 
möjligt. 
     
5.2 Var vill jag ställa ut? 
Jag har siktat högt angående utställningsplats. Jag har som önskemål: Kulturhuset, Moderna 
museet, Arkitekturmuseet, Nationalmuseet eller bibliotek i Stockholm. 
    
5.3 Hur gör jag det möjligt? 
Ett samtal till en början, för att se om det finns intresse av mitt projekt. Om jag får gehör 
sänder jag dem en skriftlig presentation av mig och projektet och tidpunkten för utställningen. 
Om någon fortfarande är intresserad är det dags för ett möte med vidare diskussion av 
planering kring utställningen. 
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6 Viktiga förberedelser  
 
För att göra det här möjligt kommer jag behöva ta kontakt med olika sponsorer då varken jag 
själv eller Junibacken har ekonomi för att dra det här projektet i hamn. Jag kommer även att 
behöva ta kontakt med olika hantverkare, exempelvis snickare. Jag kommer att ha en mycket 
begränsad tid när valet av drömmöblerna är gjort, så ju mer förberedd jag är desto bättre.  
 
6.1 Sponsorer 
De material som kommer att kosta mest och som jag kommer att behöva i större mängder av 
är virke/skivmaterial och textilier. En lista på större tygleverantörer som jag vet att vi på 
skolan tidigare har fått sponsring av och som dessutom har vackra tyger sammanställdes. 
Likaså en lista på aktuella leverantörer av virke och skivmaterial gjordes. Sedan ringde jag de 
olika företagen och berättade om mitt projekt och frågade om de var intresserade av att 
sponsra mig och mitt projekt. Om de var intresserade skickade jag ett e-mail med en skriftlig 
presentation med bild av mitt projekt och med frågan om att få återkomma då jag visste mer 
exakt om vad för tyg och mängd det rörde sig om. 
   
6.2 Hantverkare 
Delvis känner jag personligen ett antal hantverkare som jag kan fråga om de vill hjälpa mig 
med deras kunnande, men för att vara på den säkra sidan vill jag ha kontakt med några fler i 
fall det skulle visa sig att jag blir i behov av mer hjälp. Viktigt är att dessa hantverkare är 
verksamma i Storstockholm så jag personligen kan komma i kontakt med dem vid leverans av 
material och hämtning av stommar/möbler. Jag hörde mig för om aktuella snickeriverkstäder 
och ringde dem för att fråga om de eventuellt ville hjälpa mig med tillverkning av 
stommar/möbler. Om så var fallet skickade jag även e-mail till dem med en skriftlig 
presentation och bild av mitt projekt och med en förfrågan om att få höra av mig igen då det 
var dags att dra igång. Jag hörde också av mig med samma förfrågan till en smed i fall jag 
skulle behöva göra en stomme i järn.     
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7 Val av möbler 
 
31 mars var sista inlämnings datum för barnens drömmöbler och efter ett flertal omräkningar 
var alla bidragen räknade, slutresultatet blev 360 stycken (blanketterna barn har ritat sina 
drömmöbler på finns med förklarande text som bifogad bilaga). Barn med åldrarna 4 – 13 år 
har skickat in sina teckningar från Polen, Finland, Bryssel och hela Sverige.      
 
7.1 Favoritbilder av de inlämnade bidragen 
 
 

     
Figur 5. Från vänster: Hilding Boij 7 år, Julia Fahlström Björk 5 år och Georg Eklöw 5 år. 

 
 

            
Figur 6. Från vänster: Jonas 8 år, Simon 6 år och Matilda Sommar 6 år. 

 
 

      
Figur 7.  Från vänster: Felicia Richer 7 år, Moa Mårtensson 5 år och Julia 6 år. 
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Figur 8. Från vänster: Martin Lundberg 8 år, Paula 6 år och Mikael 8 år. 

 
 

                              
Figur 9. Från vänster: Sofie Larsson 13 år, Nicklas Ingesson-Alexandersson 7 år och Saga. 

 
 

                                
Figur 10. Från vänster: Miranda Nilsson 7 år och Anton Glimåker 6 år. 

 
 

                                 
Figur 11. Från vänster: Mikael 6 år, Nima Ghodsi 7 år och Elias Lundström-Lundgren 7 år. 
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7.2 De drömmöbler som vann 

 
Figur 12. Hanna Wadman Ernstson 4 år har ritat en papegojstol där man ska kunna sitta på näbben 

 
Figur 13. Moa Hjort 5 år har ritat en fin randig pall med en blå inramning 

 

 
Figur 14. Selma Eriksson 6 år har ritat en vacker liten prinsessfåtölj med en krona på toppen 

 

 
Figur 15. Jakob Girke 7 år har ritat en gunga med en litet gubbe som visar att man även kan stå på den 



 19

 
Figur 16. Erik Jagrén 7 år har ritat en mycket färgstark gamstol som ska ha fjädrar och utfällbar 
sittdyna 

 
 
 
 

 
Figur 17. Oscar Nilsson 8 år har ritat en blå liten stjärnstol med en röd stjärna som ska vara ett nackstöd 

 
 
 

 
Figur 18. Felicia Furå har ritat en stol som ska se ut som ett akvarium med ett periskop 
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7.3 Hur valdes vinnarna? 
En grovsortering var nödvändig då jag hade 360 bidrag att välja mellan. Det enklaste sättet 
var att i ett högt tempo gå igenom bidragen en efter en och lägga de jag tyckte innehöll något 
litet extra i en hög och de övriga i en annan. Efter det hade jag 50 stycken kvar och dem 
grupperade jag efter möblernas uttryck, resultatet blev sex olika grupper: hängmöbler, 
prinsessmöbler, djurmöbler, vackert illustrerade möbler, kojmöbler och möbelmöbler. Sedan 
tog jag möblerna i en grupp och ställde dem emot varandra och på så vis valde jag bort 
ytterligare 25 stycken. Nu återstod 25 stycken och alla var helt fantastiska och uppgiften att 
ytterligare välja bort ett flertal kändes närapå omöjlig för mig. I slutskedet tänkte jag på 
konstruktioner, material och vilka av möblerna som skulle passa i grupp, det underlättade mitt 
slutliga val av de sju möblerna  och när jag diskuterade vinnarna med Lena Törner och Sofi 
Hjort på Junibacken hade de inget att invända. Vid val av möblerna har jag inte gått efter 
barnens kön, ålder eller bostadsort utan enbart efter möblerna/teckningarna innehåll.  
De övriga 353 bidragen har jag ”arkiverat” i pärmar för att kunna visa de som är intresserade.              
       



 21

8 Vidare arbete 
 
Alla barn är kreativa, om de får chansen och stimulansen från sin omgivning. Alla barn kan 
bli skapande vuxna, om de får möjlighet att utvecklas till det. Jag tycker att alla barn ska få 
den möjligheten, att skapa.   
 
8.1 Hur ser jag på barn och deras skapande? 
Uttrycket Modet att skapa har jag hört många gånger, skriver Skoglund (1998). Men lika 
viktigt, om inte viktigare, som modet tycker jag lusten är. Lusten hos vuxna – lusten hos 
barnen. Utan lust – inget skapande. Om vi lockar fram lusten blir vi modigare. Alla människor 
är kreativa, om det lekande barnet i dem åter lockas fram.  
 
Om vi respekterar ett barn, kan vi till exempel inte säga om barnets bild: ”Så där ser väl inte 
en kossa ut! Med sju ben, rutigt huvud, åtta fräknar och silvertår.” Enligt Skoglund (1998) är 
det alldeles riktigt att kossan nere på ängen inte ser ut så. Kossan där ute i den yttre 
verkligheten. Men det är inte det barnet kopierat. Barnet har skapat en bildkossa. Barnet 
accepterar att två kossor finns. Både kossan inne i barnet själv och kossan ute på ängen. 
Utifrån dessa två kossor skapar barnet en tredje kossa, den i bilden. I skapandet av bilden har 
barnet använt erfarenheter från den inre verkligheten drömmar, minnen, önskningar, tankar, 
känslor – och den verklighet som finns utanför barnet. Att exakt avbilda den yttre 
verkligheten är inte att skapa. Men man behöver kopiera och härma för att sedan kunna skapa. 
Man måste lära sig ett språk innan man kan säga det man vill. I leken härmar barnet den yttre 
verkligheten och uttrycker samtidigt den inre verkligheten. De två världarna befruktar 
varandra och hjälper barnet att leva.  
 
Tillsammans med barnen kan vi öva oss att acceptera både den inre och yttre verkligheten och 
därigenom skapa. Tillsammans med barnen kan vi sätta igång kreativa processer där vad som 
helst kan hända…     
  
8.2 Varför vill jag träffa barnen? 
Det är viktigt att använda uttrycksmedel man själv tycker om, annars förmedlar man olust. 
Det går inte att lura barn. Kanske tycker man om att baka, snickra, dansa, sjunga, gå i naturen 
eller som jag bygga möbler. Då ska man göra det med barnen. Det viktiga är inte vad man gör 
utan hur man gör. Lust är en förutsättning för kreativitet. Jag vill hjälpa barnen till att jag ska 
uppfatta deras drömmöbler så som de ser dem. Jag vill att de ska känna sig delaktiga i 
processen kring deras drömmöbler. Jag vill i största grad ta del av deras tankar kring deras 
drömmöbler. Jag önskar mig ett samarbete mellan barnen och mig, att vi kan lära av varandra. 
Jag är övertygad att de målen är möjliga att uppnå om jag själv är öppen för förslag och har en 
god planering och struktur inför återträffen med barnen.   
 
8.3 Hur ser ett möte ut? 
I det här fallet är jag både pedagog och hantverkare, hur löser jag det på bästa sätt när jag 
möter barnen? För att kunna ge ett svar på den frågan måste jag först berätta lite om hur barns 
formutveckling och grafiska utveckling ser ut.  
 
Att skapa i bild och form fungerar som leken för barn. Den inre och yttre verkligheten smälts 
samman enligt Skoglund (1998). Barnet använder uttryck, intryck, känslor, tankar, drömmar, 
intelligens, förnuft, intuition, dikt, humor och kunskap tillsammans med olika material. I 
bilden skapar barnet ett nytt hus av sitt inre hus och huset utanför fönstret. Bilden och formen 
är språk för det man inte kan uttrycka verbalt. Man vill visa och berätta med bild och form. 
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Göra föreställande så att andra förstår. Barn lär sig mycket igenom att härma. För att utveckla 
sitt eget språk måste man iaktta, betrakta, undersöka, studera, prova: omvärlden, materialen 
och den inre världen. För att den pedagogiska situationen ska kunna stimulera kreativiteten 
måste det finnas möjlighet till koncentration. Det är omöjligt att skapa om man är splittrad 
och inte är närvarande. Vi behöver ha tid, känna lust och vara utvilade för att skapa. 
Dessutom måste miljön omkring oss stimulera till koncentration. Så det är ganska självklart 
att platsen för ett möte är av stor vikt. Om barnen ska kunna förklara och visa mig, en helt 
okänd person, vad de menar med sina möbler måste de känna sig trygga och avslappnade, 
Junibacken var längre inget alternativ för ett sådant möte. De alternativ jag tyckte fanns kvar 
att välja emellan var skolan eller hemmet. Den självklara lösningen var att fråga barnens 
föräldrar eller lärare om vad de trodde var bäst för barnen. Resultatet blev tre hembesök, två 
skolbesök, en träff på Carl Malmsten CTD och en kontakt via brev. 
 
En viktig uppgift var att vara väl förberedd inför mötena med barnen. Det relevanta var att 
komma så nära barnens bild av sin drömmöbel som möjligt, så ju mer de kunde medverka i 
processen desto bättre. Första steget är att tolka barnens teckningar för att sedan kunna göra 
enkla ritningar av möblerna, så som jag föreställer mig dem. En genomgång av ritningarna 
med barnen där de får komma med synpunkter och förslag på ändringar var nödvändigt, 
likaså en enkel sammanställning av de olika materialen jag kommer att behöva vid 
tillverkningen. Möblerna är klädda eller målade så valet av färg och textilier var en stor del av 
barnens ansvar, likväl som det var jag, som hantverkare som står för kunskapen om tillgång 
och kvalité. Ett lämpligt urval av tyg- och färgprover togs med till mötena med barnen så de 
får känna och titta på de olika färgerna och kvalitéerna. Det kan förekomma lite mindre vanlig 
utsmyckning av möblerna som det inte finns någon given lösning på, därför är olika 
prover/modeller som sedan barnen kan se och ta på innan de säger vad de tycker önskvärt. 
Det kan likväl vara jag som ber barnen att med ord, kroppsspråk, papper och pennor ge en 
beskrivning av vad de menar och vill med sin möbel och dess utsmyckning. För att göra det 
möjligt att genom enbart en träff med barnen förstå vad de har tänkt och vill med sina 
drömmöbler var ett kort och mycket enkelt utformat frågeformulär ett bra alternativ (finns 
som bifogad bilaga).  
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9 Barnen och deras drömmöbler 
 
Vid tillverkning av barnens drömmöbler kommer det att användas en mängd olika material 
men det material som är viktigast att barnen själva väljer är textilier och målarfärg. Det är 
kvalité, material och färg i tyget som utgör den slutliga känslan i möbeln som ska kläs. Det är 
därför av stor vikt att barnen själva får känna, titta och välja ur ett välsorterat utbud så att 
drömmöblerna uppnår deras önskemål. Under varje enskilt möte har barnen fått gå igenom 
olika tygprover och svara på några frågor angående deras val. Jag har också valt att fråga dem 
lite mer personliga frågor för att komma så nära deras egna önskemål kring deras drömmöbler 
som möjligt. Följande text är baserade på intervjuer med barnen och är uppbygd på frågor och 
svar. 
    
9.1 Hanna, 4 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Papegoja 
- Varför ritade du just den? 
- Den är fin, tycker jag. 
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Sitta på. 
- När ska man använda den? 
- När man läser böcker, pratar med kompisar eller titta på tv. 
- Var ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum. 
 
Hanna har valt ett tyg som liknar linnetyg med en vacker struktur och mycket starka färger. 
Tygets namn: Atalante, leverantör: Nevotex. 
- Varför gillar du de tyger du har valt? 
- De har fina färger. 
- Det är färgerna du gillar? 
- Ja. 
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- Ja. 
- Ser det ut som papegojfjädrar? 
- Färgerna ser ut som på fjädrarna. 
 
9.2 Moa, 5 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Randigapallen 
- Varför ritade du just den? 
- Ville ha en egen pall, min gamla pall är trasig. 
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Sitta på och lägga saker på. 
- När ska man använda den? 
- När det behövs. När man leker och gör saker hemma. 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum. 
 
Moa hade fyra olika tyger att välja mellan, två bomullstyger och två olika konstläder sorter. 
Det hon valde var ett mycket färgstarkt konstläder. Konstlädrets namn: Forte och Apollo, 
leverantör: Nevotex. 
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- Varför gillar du det konstläder du valde? 
- Jag tycker att färgerna var finast, starka och så.  
- Så det är färgerna du gillade? 
- Ja. 
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- De är fina att titta på men inte så sköna att ta på. 
 
9.3 Jakob, 6 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Pappa och jag har tänkt på det och kom på att vi kunde                                                           
ta mitt namn baklänges, det blir bokaj, så den heter Bokaj.         
- Varför ritade du just den? 
- Det bara blev den när jag ritade, det bara kom!  
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Gunga i. 
- När ska man använda den? 
- När man vill gunga och sitta. 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum om den får plats 
  
Jakob valde mellan två olika sammets sorter, en riktig sammet och en imitera sammet med 
mycket varma färger, det blev två färger från den imiterade sammeten.  
Tygets namn: Scoop FR, leverantör: Nevotex. 
- Varför gillar du de tyger du har valt? 
- Det var fina färger och de passar ihop med de färgerna jag har på mitt rum. 
- Så det är färgerna som var viktigast? 
- Ja det var det.  
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- Ja, det är mjukt. 
 
 
9.4 Selma, 6 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Pärlan. 
- Varför ritade du just den? 
- Den är fin? 
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Sitta på den. 
- När ska man använda den? 
- När jag pärlar (det är när man gör pärlmattor och smycken,                                                  
hennes mamma berättar att hon gillar att ta det lugnt och vill                                              
gärna vara lite för sig själv). 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum.  
 
Fåtöljen Pärlan har mycket starka och klara färger och lite mer komplicerade former och 
mönster så tyget måste vara följsamt och smidigt att sy i. Resultatet blev ett ull tyg med 
mycket vackra och klara färger. Tygets namn: Tonus 3, leverantör Kvadrat. 
- Varför gillar du de tyger du har valt? 
- Färgerna var fina. 
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- Så färgerna är viktiga? 
- Ja. 
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- Ja. 
- Tror du att tyget blir skönt att sitta på? 
- Ja, jag tror det blir skönt att sitta på. 
 
9.5 Erik, 7 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Gamstolen 
- Varför ritade du just den? 
- Jag tycker om rovfåglar och tänkte rita en kungsörn,                                                           
men det blev en gam.  
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Man ska sitta i den och så ska man kunna fälla ner                                                        
sittdynan så att man kan ligga i den också.  
- När ska man använda den? 
- När man vill ligga och lata sig. 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum 
 
Erik vill att sin Gamstol ska vara lila med vissa rosa inslag, delvis att själva ”kroppen” och 
vingarna ska vara täckta av fjädrar. För att kunna illustrera fjädrar på ett bra sätt kommer jag 
att klippa ut ett flertal ”fjädrar” i ett filttyg som inte fransar. Men för att få en skimrande 
effekt i fjäderskruden kommer det att behövas ett flertal nyanser i lila. Leverantör: Kvadrat. 
- Du har bara det här filttyget att välja på, känns det okej? 
- Ja, det finns många färger av det. 
- Är det fina färger? 
- Ja, men den rosa är lite för mörk. 
- Vill du att jag ska hitta en annan rosa som är ljusare? 
- Ja, om det går. 
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- Ja. 
- Tror du att det kan bli bra gamfjädrar av det här tyget? 
- Ja. 
 
9.6 Oscar, 8 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Stjärnstolen 
- Varför ritade du just den? 
- Det är mitt favoritmönster på stolen så jag                                                                           
ville göra en stol med det på. 
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Sitta på. 
- När ska man använda den? 
- Man kan använda den till allt. 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum. 
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Oscar ska ha sin Stjärnstol målad, det blir en halvblank blå färg. Den röda stjärnan kommer 
att vara klädd i ett rött lite tunnare filttyg.  
- Du ska välja både målarfärg och ett rött tyg, tror du det kommer gå bra? 
- Ja. 
- Vilken blå målarfärg vill du ha på din stol? 
- Det finns jätte många blåa färger, men jag vill ha en mörkare blå, den här vill jag ha. 
- Är du säker, du kan välja vilken du vill? 
- Ja, jag är mycket säker på just den här blåa. 
- Din stol har gula stjärnor, kan de vara i tyg? 
- Nej, jag vill att de ska vara målade. 
- Då ska du också få välja en gul färg ur färgkartan, vilken tror du blir bra? 
- Den här gula blir bra. 
- Tror du den blåa och gula passar bra ihop? 
- Ja, det tror jag. 
- Nackstödet på din stol ska vara en röd stjärna som är mjuk och klädd i tyg, tror du att det här 
röda filttyget går bra? 
- Ja, det tror jag, färgen är fin. 
 
9.7 Felicia, 9 år 
- Vad heter din drömmöbel? 
- Akvariumstolen  
- Varför ritade du just den? 
- Tänkte på mina guldfiskar hemma. 
- Hur ska man använda din drömmöbel? 
- Sitta i.  
- När ska man använda den? 
- När man läser, tänker eller när man är sur                                                                             
och vill bli glad igen. 
- Vart ska din drömmöbel stå hemma hos dig? 
- I mitt rum. 
 
Felicia har valt en fint imiterat sammet. Tygets namn: Scoop FR, leverantör Nevotex. 
- Varför gillar du de tyger du har valt? 
- Jag valde det här tyget för att det skimrar när man tittar på det från olika håll.  
- Du ska välja två färger en som liknar vatten och en som liknar havsbotten, tycker du att de 
tyger du har valt gör det och var det svårt att välja? 
- Det var lite svårt att välja, men jag tycker att de jag har valt är bra. 
- Känns det skönt att känna på tyget? 
- Ja. 
- Jag ska också göra fiskar i sidentyg till din akvariumstol och du ska få välja sidentyg till 
dem. Hur tänkte du när du valde tygerna?   
- Jag tycker mycket om blått och rosa så jag valde många sidentyg bitar i de färgerna. 
- Tror du att det blir fina fiskar? 
- Ja, det tror jag. 
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10 Konstruktion 
 
Konstruktion, ergonomi, funktion och proportion är fyra viktiga punkter jag måste reda ut. 
För att kunna göra det utan att ”förstöra” barnens bild av deras drömmöbler måste jag ställa 
ytterligare några frågor och diskutera mått och komfort med dem.   
 
10.1 Hanna 4 år 
Hanna hade ett önskemål att man skulle kunna sitta på näbben på hennes Papegoja och därför 
var det nödvändigt att jag kom med en lösning som kunde tillgodose det men som ändå behöll 
det ursprungliga utseendet på pallen. När jag visade Hanna min ritning och frågade henne om 
hon tyckte den stämde överens med vad hon ville med sin möbel svarade hon att det tyckte 
hon. För att veta vilken storlek pallen skulle få tog jag mått på Hanna och frågade även 
ledande frågor som; vill du att en kompis ska kunna sitta med dig samtidigt på pallen eller vill 
du bara sitta själv? Svaret var att hon gärna ville att en kompis skulle kunna sitta med henne 
och att hon även skulle vilja kunna bära den själv utan att det blev för tungt. Av den 
informationen kunde jag bestämma en storlek på pallen som både skulle tillgodose Hannas 
önskemål som användare och mina som hantverkare. 
 
 
 
 

 
Figur 19. Skiss av pallen Papegoja som jag visade Hanna 
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10.2 Moa 5 år 
Moas pall var så fin så som den var på hennes teckning och jag ville gärna att den skulle 
behålla det utseendet även som en färdig möbel. Men trots mina önskemål är det givetvis 
mycket viktigt att det blir den möbel hon har önskat sig. Moas pall är den enda möbeln som 
jag inte har gjort någon ritning till och det just för att försöka bibehålla hennes tecknings 
uttryck så mycket som möjligt. Det Moa och jag gick igenom var material, pallens form och 
storlek. Med hjälp av tumstocken och andra barnmöbler Moa hade i sitt hem kom vi fram till 
de mått som skulle passa pallen, den ska vara 32cm hög och sitsen rund och ca 35cm i 
diameter. Pallens ben är svarta, smala och rangliga. Det utgör så mycket av pallens hela 
uttryck så för mig var det viktigt att försöka behålla det och Moa sa att den fick gärna ha 
smala ben, det var ju så hon hade ritat den. Ett material som skulle göra det möjligt var järn, 
det kan bli lite tungt men mycket fint. Det sista jag och Moa skulle komma överens om var 
hur hennes fötter på pallen skulle bli. Jag frågade frågor som om det var hjul, runda bollar 
eller som runda skivor, det var enligt henne som runda platta skivor. 
 
 

 
Figur 20. Skissarbete med Moa, diskussion om utformning av ben och fötter till Randigapallen 

 
 
10.3 Jakob 6 år 
Jakobs teckning var den som var enklast utförd, bara några få streck och färger. Mitt 
skissarbete och slutliga ritning baseras till stor del av min egna fantasi men utgår just ifrån 
den enkelhet Jakobs teckning äger. När jag visade honom ritningen tyckte han att det såg bra 
ut och hade inget att invända. Det jag sedan behövde veta var lite mer om möbelns 
utformande angående tyger, skulle det vara tyg där man sitter eller inte, det ville han att det 
skulle vara för den skulle bli mjukare att sitta på. Storleken på gungan Bokaj kom vi fram till 
igenom att ta mått på Jakob när han satt i skräddarställning på golvet. Slutligen behövde jag 
veta hur högt i tak han hade hemma och vad för slags tak det var för att kunna veta hur långa 
rep jag skulle ha och vilka fästen som var aktuella. Det fick Jakobs pappa svara på, 2.4m var 
takets höjd och det var gjort i trä. 
 
10.4 Selma 6 år 
Med Selma har jag endast haft brevkontakt (då hon bor i Norrköping och inte kunde komma 
till Stockholm för ett möte) så hennes mamma fått ställa de frågor jag skickat dem. Den första 
frågan var om Selma var nöjd med min ritning och om hon tyckte den stämde överens med 
vad hon ville med sin möbel, det gjorde det och hon var nöjd. Selmas fåtölj är utsmyckat med 
en krona på toppen med något som jag trodde var bjällror eller pärlor, enligt henne själv var 
det röda pärlor. Sist var det ett mått på Selmas längd jag behövde för att få den rätta storleken 
på hennes fåtölj Pärlan. 
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10.5 Erik 7 år 
Det som var viktigast att ta upp på mötet med Erik var utformningen av Gamstolens fjädrar, 
det hade varit ett uttryckligen starkt önskemål att den skulle ha fjädrar. Min första fråga var 
om det kunde vara något annat än riktiga fjädrar, något som liknade fjädrar? Det tyckte han 
efter att han fått se ett litet prov på hur fjädrar utklippta i filt kan se ut. Sedan fick han se min 
ritning och vi gick igenom hur Gamstolen kunde se ut framifrån eftersom hans teckning är 
ritad i profil. På ritningen var det även en beskrivning på hur man kan ta ut den översta dynan 
för att sedan lägga den framför den understa så att man kan ligga i Gamstolen, det hade också 
varit ett av Eriks önskemål. När vi tittat färdigt på ritningen var Erik nöjd och sa att den såg ut 
så som han hade velat. För att veta den slutliga storleken på Gamstolen tog jag Eriks längd. 
 

 
Figur 21. Skiss på förslag till fjäderskruden 

 
 
 

 
Figur 22. Skiss på en eventuell utformning av gamstolen 

 
 
10.6 Oscar 8 år 
Oscar sa direkt när han fick se min ritning att han var mycket nöjd, det var precis så han ville 
att den skulle se ut. Men vi var ändå tvungna att gå igenom Stjärnstolens sitthöjd och 
höjd/storlek på stjärnan som ska vara nackstöd. Lyckligtvis hade Oscar redan tre andra fina 
pinnstolar i olika barnstorlekar som vi kunde provsitta och till slut komma överens om 
sitthöjden på Stjärnstolen, det blev ca 36 cm. Storlek och höjd på nackstödet fick vi mäta och 
prova med små kuddar för att komma fram till ett mått vi båda var nöjda med.  
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10.7 Felicia 9 år 
Akvariumstolen ser inte ut som andra stolar och därför kan man inte gå efter någon vanlig 
sitthöjd eller lutning på ryggstöd. Eftersom den är utformad som en cylinder och kommer 
både få sits och tak var det viktigt att få Felicias längd då hon sitter (från sittytan till huvudets 
slut). När vi gick igenom min ritning var hon nöjd och förstod att man givetvis inte kunde a 
riktiga fiskar eller en stol mitt i akvariet som man skulle kunna sitta på, men hon var glad att 
hon skulle få ett teleskop. Eftersom hon ville ha fiskar i/på akvariet fick hon rita fiskar i rätt 
storlek och berätta för mig vilket antal av de olika fiskarna hon ville ha.  
 
 

 
Figur 23. En enkel skiss för att visa hur man kan sitta i akvariumet 

 
 

                 
Figur 24. Felicia ska ha fiskar som utsmyckar hennes akvariumstol, så det var viktigt att hon själv fick 
designa dem. Här är det en drottningfisk och mallen till de fiskar som ska ha olika färg men se likadana 
ut. 

 

 
Figur 25. Felicia tyckte att det skulle vara tre stycken hajar i akvariumstolen, de skulle göras i grått 

mönstrat sidentyg. 
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11 Hur går jag vidare 
 
Nu har jag den fakta jag behöver för att kunna starta tillverkningen av de sju drömmöblerna, 
det som återstår är att kontakta de olika sponsorerna igen och beställa material (textil och 
skivmaterial för de största möblerna, jag kommer följdaktligen att redovisa de 
materialberäkningar som har varit nödvändig för mig i kontakten med företagen). Det största 
förberedande arbetet ligger i att gå igenom ritningarna av barnens drömmöbler för att göra 
mer detaljerade ritningar av hur stommarna är byggda, vilken stoppning och beklädnad som är 
lämplig. Räkna på materialåtgång (virke, skivmaterial, stoppning och textilier) för varje 
enskild möbel. Jag har tagit kontakt med Anna Einarsson snickare och Leif Burman 
snickarmästare och Thomas Geiger som är smed då det inte fans tillräckligt med tid för mig 
att tillverka Akvariumstolen, Stjärnstolen och Randigapallen. Jag har diskuterat mina ritningar 
med dem för att komma fram till om de fungerar för dem som arbetsbeskrivningar och om de 
är möjliga att tillverka eller om jag måste göra ändringar. Efter enskilda genomgångar med 
dem alla tre och några små ändringar på ritningarna var det inga problem för dem att börja sitt 
arbete med de tre möblerna.  
 
Val av stoppmaterial har inte varit svårt. I alla möblerna har jag använt mig mer eller mindre 
av det hårda och lätta skummaterialet frame foam. Frame foam kan man mycket lätt forma 
med hjälp av polyetersågen till komplexa former som sedan kan bekläs och ändå behålla dess 
form. Andra skummaterial är ofta för mjuka och är därför svåra att bygga lite mer komplexa 
former med. Men det innebär inte att jag har bortsett från övriga skummaterial, de lite 
mjukare skummen har jag använt ovanpå fram foamet för att få en mjukare komfort. I 
hängmöbeln Bokaj har jag använt mig av en tjockare filt i sitsen för att få lite mjukare 
komfort men utan att bygga för mycket. 
 
Jag kommer i detta kapitel visa bilder/skisser över ritningar, tygåtgång och stombygge. Alla 
ritningar är ritade i dataprogrammet AutoCAD 2000. 
 
  
11.1 Papegoja  
 
Ritningar 
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Figur 26. Till vänster en ritning av pallens mått i cm. Till höger en ritning som visar pallens randiga 
mönster och vilka färger de ska ha. 

 
 

 
Figur 27. Ritning för stomme. 1. Material: plywood eller liknande skivmaterial och furu. 2. Lite större 
bitar för att uppnå bra hållfasthet. 3. Frame foam som huvudsaklig stoppning och ett tunt lager med 
polyeter för en mjukare komfort. 

 
Tygåtgång 
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Figur 28. Tygåtgång vid beklädnad av pallen Papegoja, numreringen är tygets olika färger.           
Sponsor: Nevotex 
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Bild av stommen 
 

                       
Figur 29, Till vänster stomme i profil, till höger planvy. 

 
 
11.2 Randigapallen 
 
Ritningar 
Mitt arbete med Randigapallen har skett utan några ritningar då jag har arbetat utifrån min 
känsla mer än strukturerade ritningar. Eftersom pallen är gjord exakt efter Moas teckning har 
jag använt mig av den istället för ritningar. 
 
Tygåtgång 
 

 
Figur 30. Remsorna är 5cm x 20xm. Pallen är beklädd i konstläder från Nevotex. 
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Bild av stommen 

                       
Figur 31. Stomme och en närbild på ena foten, material järn. 

  
 
11.3 Bokaj 
 
Ritningar 

                    
Figur 32. Till vänster gungan Bokaj med de viktiga måtten i cm. Till höger ritning med sidovy och planvy.                             
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Figur 33. 1: En plywoodskiva som är 3 cm tjock. 2: Planvy som visar var de fyra hålen för repen ska sitta. 
3: Stoppning i frame foam 

 
Tygåtgång 

 
Figur 34. Två olika sorters sammet i svart och terrakotta från Nevotex. 
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Bild av stommen 
 

                       
Figur 35. Jag limmade ihop två skivor för att få en ökad hållfasthet och sågade sedan ut en cirkel som jag 
borrade fyra hål i för gungans rep (se bild till höger), material plywood. 

 
 
 
11.4 Pärlan 
 
Ritningar 

     
Figur 36. Till vänster en överblick av möbelns form. Till höger en beskrivning av mönstrets utformning 
och hur många färger det ska vara. 
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                                      Figur 37. Ritning över de olika måtten i cm. 

 

 
Figur 38. Ritning över möbelns uppbyggnad. 1: pärlliknande föremål. 2: en större list för att öka 
hållfastheten i stommen. 3: röda hjul. 4: kronans form i planvy. 5: frame foam och en tunnare polyeter 
kommer användas som stoppningsmaterial. 
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Tygåtgång 

 
Figur 39. Tillskärningsschema med tyg från Kvadrat. 

 
 
Bild av stommen 
 

                            
Figur 40. Stomme i frontvy och sidovy, material plywood och furu. 
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11.5 Gamstolen 
 
Ritningar 

 
Figur 41. Ritning med alla mått i cm. 

 
 
 

 
Figur 42. Ritning som visar den utfällbara konstruktionen i dynorna med mått i cm. 
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Figur 43. Gamstolens vingar med det tänkta mönstret 

 
 
 

 
Figur 44. Gamstolens gavlar med det tänkta mönstret 

                           
 

 
Figur 45. Varje fjäder ska vara ca 8 cm hög och 5 cm bred. 



 42

Skivmaterial och tygåtgång 
 

 
Figur 46. Skivmaterial till Gamstolen. 1. Botten ca 120 cm x 70 cm 2-3. Gavlar ca 120 cm x 60 cm 4. Tak 
25 cm x 15 cm 5. Golv 70 cm x 30 cm. Tygåtgången var ca 5 m (tyg från Kvadrat). 

 
Bild av stommen 
  
 

 
Figur 47. Botten (1), sidor (2-3), tak (4) och golv (5) sammanfogades med lim och skruv till en lådliknande 
konstruktion (se i kapitel 11.1 Mina ritningar av drömmöblerna). 
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11.6 Stjärnstolen 
 
Ritningar 

 
Figur 48. En överblick av möbelns tänkta form. 

 

 
Figur 49. Ritning med alla mått i cm. 
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Material och tygåtgång 
Eftersom jag anlitade snickaren Leif Burman till att tillverka Stjärnstolen har jag inga 
materialberäkningar till den förutom till den lilla röda stjärnan (rött filt tyg 30 cm x 60 cm). 
 
Bilder av stommen 
 

                    
Figur 50. Tack vare Leif Burmans skicklighet blev Stjärnstolen helt perfekt i sin form. 

 
 
11.7 Akvariumstolen 
 
Ritningar 

 
Figur 51. En överblick av möbelns form och mått i cm. 
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Figur 52. Beskrivning av konstruktion: 5. Polyeter stoppning 6. Stag i lämpligt material 7. Hål för 
periskopet 8. Benen är 20cm höga och 5cm tjocka upp till och 2cm ner till  9. Stag i lämpligt material. 

  
Material och tygåtgång 

 
Figur 53. Två plywood skivor med måtten 120cm x 250cm. 
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Figur 54. Mörkbrunt sammet från Nevotex. 

 
Figur 55. Ljusblått sammet från Nevotex. 
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Bilder av stommen 
 

               
Figur 56. Stomme och två av de fyra benen. 
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12 Dokumentation av tillverkningen 
Med enkla bilder som är tagna under processen vill jag beskriva tillverkningen av de sju 
drömmöblerna. Tyvärr har jag ej haft tillgång till kamera under hela processen så därför är 
dokumentationen i vissa fall bristfällig, men med ord kan mycket berättas.   
 
12.1 Papegoja 
 

 
Figur 57.  Här har jag skurit ut frame foamet för att sedan limma det på stommen. 

När frame foamet var på plats skar jag ut bitar efter pallens konturer i 1 cm tjock polyeter som 
ger möbeln en mjukare komfort. När pallen antagit sin grundform var det dags att beklä den.  
Hannas teckning av Papegoja visade att det skulle vara färgglada ränder över hela pallen, det 
var min uppgift att skapa ett harmoniskt mönster som stämde överens med hennes 
föreställning. Hanna valde sju olika färger natur, gyllene, ceris, terracotta, lila, oliv och petrol 
som hon själv visade var de skulle placeras på Papegoja (se ritning i kapitel 11.1 Mina 
ritningar av drömmöblerna). För mig som möbeltapetserare var det ingen större utmaning 
med sömnadsarbetet, det som var lite knepigt var att få en bra mönsterpassning (där ränderna 
länkas samman) med de två sidorna och överdelen.  

 
Figur 58. Tänkt mönster sett i sidovy och planvy. 

När jag skulle placera papegojans ögon använde jag mig av materialet fliselin som är 
dubbelhäftande när det hettas upp, exempelvis vid strykning. Eftersom pallen är så liten och 
Hanna har möjlighet att bära den eller lägga den upp och ner var det aktuellt att jag även 
beklädde dess undersida. För att inte få någon ful synlig spikning på undersidan som även kan 
vara vass så fäste jag undersidan med smygsömnad (stygn som inte syns). Mitt arbete med att 
tillverka pallen Papegoja tog ca tio timmar. 



 49

    

 

 

Figur 59. Pallen Papegoja. 
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12.2 Randigapallen 
 

                    
Figur 60. Stommen till Randigapallen, rundel i skivmaterial, skruvar, muttrar och brickor är det som 
behövs inför montering. 

 
Första steget i mitt arbete med Randiga pallen var att lackera den i svart, sedan var det dags 
för sitsen att komma på plats. För att inte få vassa detaljer vid fästet av sitsen på 
Randigapallen valde jag att fästa skruvarna på ovansidan (under stoppningen) där de inte går 
att komma åt. När sitsens skiva var på plats limmade jag dit en 10 cm tjock polyeter med en 
mjukare kvalité för att uppnå en rundare form i slutresultatet. Moa hade valt ett konstläder 
med mycket starka färger för beklädnad. Konstlädret var ganska mycket tjockare än 
traditionellt möbeltyg och det innebar ett problem för mig vid sömnaden, jag skulle få mycket 
tjocka och ojämna skarvar vid varje söm. Lösningen blev den att jag limmade ner sömsmånen 
på baksidan med kontaktlim. 
 

       
Figur 61. Bilden till vänster visar hur det såg ut på baksidan där jag limmade ner sömsmånen. Till höger 
ser man de 22 sammansatta remsorna från ovansidan. 

 
Att spika ner beklädnaden var inget märkvärdigt, att fästa ett läderband över den första 
spikningen var nödvändigt för att dölja de klumpiga skarvarna och för att minska risken att 
riva sig på den vassa klammern. Arbetet med Randigapallen var mycket lätt, det som tog lite 
tid var att klippa ut alla remsorna och sedan limma ner dess sömsmån på baksidan. Den totala 
tiden blev ca 5 timmar. 
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Figur 62. Randigapallen med sin färgglada sitts. 
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12.3 Bokaj 
Utgångspunkten för gungan Bokaj är en rund skiva med fyra hål i och två långa rep. Bästa 
sättet att fästa de två repen i gungan är att trä igenom repets ändar igenom hålen uppifrån, för 
att sedan knyta stora knutar på undersidan. Men innan jag fäster repen måste jag beklä 
gungans sittyta. Eftersom gungans sits ska vara helt plan och ganska hård så har jag använt 
mig av en tjockare filt som stoppning, den tar bort det mesta av ”trä smaken”. Eftersom repen 
kommer upp igenom själva sittytan var jag tvungen att lösa klädseln på ett bra sätt, det blev 
fyra öljetter som repet kunde gå igenom på ett snyggt sätt. Sedan var det bara att spika ner den 
svarta sammeten på undersidan.  
 

                  
Figur 63. Till vänster skiss på den runda skivan med fyra hål i. Till höger kan man se hur repet är fästat 
med en knut på undersidan av skivan. 

 
Det problem jag hade med gungan Bokaj var att få repen i en jämn höjd, så att inte 
slutresultatet skulle bli snett. Lösningen blev en tillfällig upphängning i taket och noga 
uppmätningar med vattenpass. 
 

 
Figur 64. Kontrollerar gungans balans med vattenpass. 

   
Gungan Bokajs utformning är ganska originell, speciellt undertill där den har en påsliknande 
form. Jag ville att den formen skulle vara fast, alltså behövde jag skulpturera fram den i något 
fast material, det blev frame foam. Det jag började med var att limma ihop flera lager av 
frame fomet för att sedan arbeta fram den önskade formen med polyeter sågen. Sedan 
limmade jag fast den på sitsens undersida (utskuret utrymme för knutarna var nödvändigt) och 
för att öka limmets hållfasthet beklädde jag den direkt i det terracottafärgade sammeten (fäste 
med en smygsöm runt hela sitsen). Att tillverka gungan Bokaj tog mig ca 8 timmar.     
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Figur 65. Gungan Bokaj. 
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12.4 Pärlan 
 

                            
Figur 66. Pärlans stoppning förutom kronan som jag gjorde efter beklädnad av fåtöljen. 

 
Pärlans stoppning består av frame foam och en tunnare polyeter. Man kan se på bilderna (se 
ovan) hur den är uppbyggd. Nästa steg är beklädnaden, mönstret går i vågiga ränder och det är 
därför viktigt att jag är noga med mönsterpassningen från tillskärningen till sömnaden av de 
olika bitarna. Pärlan har en mycket fyrkantig grundform och det går därför inte att följa den i 
mötet av sits och rygg. Det problemet löste jag genom att sy en kanal i klädselns baksida där 
man kan föra in en ten (tjock ståltråd) som man i sin tur kan dra ner med snören igenom 
stoppningen och därigenom få ut formen. 
 

               
Figur 67. Mönsterpassningen är viktig. Längst till höger visar bilden den påsydda kanalen för tenen. 

 

       
Figur 68. Till vänster visas de redskap jag behöver för att få ut formen i mötet av sitts och rygg. Bild i 
mitten visar hål för snören. Till höger visar hur jag drar snöret igenom hela stoppningen igenom hålet på 
baksidan med hjälp av en kraftig nål. 
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Figur 69. Att man är noga med passformen är viktigt för slutresultatet, stora häftnålar är till stor hjälp 
under den processen. 

 
När beklädnaden var klar var det dags för mig att utforma kronan till Pärlan. Varje spets (5st) 
på kronan gjorde jag var för sig både vid sågningen av frame foamet (kronans stoppning) och 
beklädnaden av den. Jag valde att göra så för att kunna fästa varje spets var för sig på ryggens 
topp för att uppnå en högre hållfasthet. Jag fäste spetsarna med vattenbaserat kontaktlim och 
slutligen lade jag en smygsöm runt varje spets nederkant. Kronan på verket är de röda 
pärlorna och hjulen. Jag fann varken röda möbelhjul eller röda pärlor i den storlek jag 
behövde, därför fick jag kompromissa igenom att tillverka pärlorna själv och måla fyra hjul 
röda. Pärlorna gjorde jag av fem stora lekakulor, röda paljetter och vattenbaserat kontaktlim. 
 

 
Figur 70. Målning av hjulen och paljettlimning. För att kunna fästa ”pärlorna” i kronan sitter de på små 
pinnar som man kan sticka ner i varje spets topp. 

 

              
Figur 71. Jag har lämnat ett litet hål i varje spets av kronan för att kunna sticka ner pärlornas pinne med 
kontaktlim så att de får ett bra fäste. 
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För att få en helhet i möbeln har jag valt att ha en underspänning (tyg på undersidan av 
möbeln) i gult, det minskar även risken till att få stickor av skivmaterialet. Till sist skruvade 
jag på de fyra rödmålade hjulen på Pärlans undersida. Pärlan har krävt lite mer utav min tid 
med tanke på sömnaden och möbelns uppbyggnad, ca 20 timmar från stomme till färdig 
möbel. 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

                    
Figur 72. Den otroligt färgstarka Pärlan. 
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12.5 Gamstolen 
Under mitt arbete med Gamstolen hade jag tyvärr ingen tillgång till en kamera och 
dokumentationen är därför bristfällig. Men eftersom jag beskriver själva stommens 
uppbyggnad i kapitlet 11.5 Gamstolen så behöver jag inte göra det igen, men för att inte tappa 
tråden helt visar jag här nedan två ritningar. 
 

                     
Figur 73, Bild till vänster visar att jag måste tillverka vingar, huvud och dynor. Bild till höger visar en 
planvy av dynorna. 

 
När stommen/lådan är klar är det följande uppgifter kvar innan Gamstolen är färdig: måla 
utvändigt och invändig med lila färg, såga till två dynor efter de aktuella måtten, beklä båda 
dynorna, forma huvud och näbb i frame foam med hjälp av polyetersågen, beklä huvud och 
näbb, böja till vingar av ten (tjock ståltråd), beklä vingarna med ett fodral, fästa understa 
dynan i stommen och till sist klippa ut och fästa de nästan 600 fjädrarna. För att göra arbetet 
så smidigt som möjligt målade jag först alla delar till stommen innan jag monterade ihop dem. 
Sedan tillverkade jag båda dynorna och fäste den understa i botten av stommen. 
 

 
Figur 74. Spikningen av den understa dynan. 

 
Jag fäste dynan med vattenbaserat kontaktlim och spikade fast en remsa i gamens ”väggar” 
som jag sedan sydde fast i dynan. För att höja hållbarheten ytterligare spikade jag en till 
remsa med tyg förvänt och smygsydde sedan hela vägen runt dynan. Jag avslutade med en rad 
nubb för att få det ännu lite starkare och för att uppnå ett snyggt avslut. Huvudet och näbben 
bearbetade jag fram på fri hand i frame foam med hjälp av polyetersågen och beklädde dem 
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med hjälp av smygsömnad. För att fästa huvudet på rundstaven/halsen gjorde jag ett hål i 
gamens huvud på undersidan och applicerade en riklig mängd med vattenbaserat kontaktlim i 
hålet, trädde sedan huvudet på rundstaven/halsen och lät det torka. Vingarnas ”skelett” är 
böjda i ten (tjock ståltråd) för att de ska vara elastiska, det minskar risken för att gå av. Jag 
beklädde vingarna först i ett lila fodral, eftersom vingarna har en bak- och framsida kunde jag 
inte enbart använda mig av de små lösa fjädrarna. 
 

           
Figur 75. Visar tenen och fodralen till vingarna. 

 
  

              
Figur 76. När vingarna var på plats skulle jag rita upp och klippa ut de 600 fjädrarna i tre olika lila 
färger. 

 

                   
Figur 77. Sedan spikade/klamrade jag dit fjädrarna på Gamstolens stomme förutom de på vingarna som 
jag limmades med vattenbaserat kontaktlim. 

 
När alla fjädrarna var på plats var Gamstolen färdig, efter ca 32 timmar.  
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Figur 78. Gamstolen i lysande lila och rosa. 
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12.6 Stjärnstolen 
Eftersom jag själv inte har snickrat stommen till Stjärnstolen och jag lämnade in den för 
lackering var det inte så mycket kvar för mig att göra. Jag sågade ut den röda stjärnan i frame 
foam och gjorde ett hål i botten så jag skulle kunna fästa den i rundstaven på ryggstödet med 
vattenbaserat kontaktlim. Sedan klädde jag den i ett rött filttyg. De gula stjärnorna försökte 
jag först måla på plats men det blev allt för kladdigt och orent. Det blev därför gult 
självhäftande papper som jag klippte ut alla stjärnor ur för att sedan sätta dem på deras tänkta 
plats. Det som tog mest tid med Stjärnstolen var att åka och lämna/hämta på snickeriet och 
lackföretaget. Totalt tog det mig ca 12 timmar. 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

 

              
Figur 79. Stjärnstolen 
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12.7 Akvariumstolen 
Stommen till Akvariumstolen tillverkade Anna Einarsson med hjälp av mina instruktioner. 
När den kom till mig på skolan var det en rund, stor cylinder. Det jag började med var att 
beklä själva utsidan av cirkeln för att kunna sätta dit benen innan jag limmade dit 
stoppningen. 
 

             
Figur 80. Att rita upp mallar som man sedan kan arbeta efter är nödvändigt, speciellt när formen är 
rund. 

 

                
Figur 81. Jag spikade fast den första cirkeln (se bild), sedan sydde jag ett fodral som skulle passa precis 
för ett bra resultat. 

 

                        
Figur 82. Sedan skulle benen fast, de fästes med kraftiga skruvar och kontaktlim. 
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Figur 83. Jag sågade ut bitarna till stoppningen med polyetersågen. 

 

               
Figur 84. Jag fick smygsy fast resten av beklädnaden, både på utsidan och insidan av möbeln. 

 
 

 
Figur 85. Jag fick inte glömma ett hål för periskopet som jag tillverkade av avloppsrör som jag lackade 
svart och klistrade in små speglar så man kunde använda det. 

Sedan klippte jag ut alla fiskar i sidentyg som Felicia hade valt och fäste sedan dem med 
fliselin. Akvariumstolen tog mig ca 35 timmar att göra.  
          

                 
Figur 86. En haj och drottningfisk. 
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Figur 87. Akvariumstolen. 
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13 Utställning 
 
13.1 Avtäckning på Junibacken 
På Junibacken kommer barnen att se sina drömmöbler för första gången, det kommer att ske 
under en avtäckningsceremoni den 20 maj 2005. Barnen kommer att närvara med familj och 
vänner, de bjuds på festligheter som saft och bullar. Jag och Lena Törner kommer stå för 
förberedelserna och det är vi som kommer att leda själva ceremonin. Möblerna kommer inte 
att ställas ut på Junibacken mer än under ceremonin, eftersom det är ett sagolekhus förväntar 
sig barnen som besöker dem att de får leka med sakerna och inte bara titta. Jag ser 
avtäckningsceremonin som ett självklart avslut på mitt examensarbete och blivande 
utställningar är mer ett plus än en nödvändighet för att slutföra mitt arbete. 
 

            
Figur 88. Felicia, Jakob, Hanna, Selma och Erik premiärprovar sina drömmöbler. 

 
Figur 89. Oscar prövar Stjärnstolen med Åsa som stöd. 
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Figur 90. Mediabruset var stort under den första halvtimmen efter avtäckningen. 

13.2 Skolans vårutställning 
Under vårutställningen på skolan ställs alltid avgångselevernas examensarbeten och 
gesällprov ut, så det är en självklarhet att även jag ska delta med drömmöblerna. Det ger även 
de som inte har möjligheten att närvara på Junibackens avtäckningsceremoni en chans att se 
drömmöblerna.   
 
13.3 Övriga utställningar  
Den 16 juli fram till den 24 juli kommer möblerna att vara utställda på Konserthuset i 
samband med en Alfons Åberg utställning. Från den 26 juli till den 7 augusti kommer 
möblerna ställas ut på Kulturhuset i samband med Designåret 2005. 
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14 Resultat och diskussion 
 
Min önskan var att kunna tillverka drömmöblerna och få ett resultat som stämde med barnens 
förväntningar av dem. Mina förberedelser var därför utformade så att jag skulle kunna få mig 
en så klar bild som möjligt av just det. Sedan var jag inte riktigt säker på hur de skulle gå i 
praktiken att möta dessa barn som inte känner mig och dessutom be dem om något som för 
mig upplevs ganska svårt, att beskriva och förklara en teckning av en drömmöbel som de 
kanske ritat för länge sedan. Men jag glömde bort hur enkelt saker är för barn, de tänker inte i 
de trassliga banor vi vuxna kan göra. Att bortse från mig själv och mina egna ”inre bilder” av 
barnens drömmöbler var i början svårt men efter det första mötet med ett utav barnen som var 
så säker på vad han ville med sin möbel insåg jag att jag var tvungen att koppla bort mina 
egna idéer och det var inte så svårt. Det är väl inget konstigt med att man sitter i en stol 
bortsett ifrån hur den ser ut, att man läser eller leker i den är precis lika självklart. Det är just 
det som är, enligt min uppfattning den stora skillnaden mellan barn och vuxna i tänkandet, 
vuxna komplicerar det hela då barn ser enkelheten och självklarheten i sammanhanget. Det de 
verkligen engagerade sig i var valet av tyger, Jakob valde mellan två tyger i nästan 45 
minuter. Men det är inte heller så konstigt, det är något de kan ta på, se och känna. Men det är 
just det som kommer att få dem att känna att det är deras möbler, de kommer att känna igen 
tygerna både till färg och till känsla. Under avtäckningen på Junibacken fick jag se barnens 
reaktioner när de fick se sina färdiga möbler och det var en lättnad, de var så glada och nöjda. 
De förstod inte hur jag kunde veta exakt vad de hade menat med sina bilder av drömmöblerna 
och hur hade jag lyckats bygga dem? Frågorna var många och inte alltid så lätta att besvara 
men de var alla överens om att jag hade lyckats med att realisera deras drömmöbler. Kan man 
få ett bättre betyg? Jag är mer än nöjd med mitt arbete.       
 
14.1 Tillverkningen 
Att tillverka drömmöblerna har varit både roligt och intressant. Det jag framförallt har fått 
vara är nytänkande och orädd för att prova på inte tidigare provade lösningar. Det som är 
viktigt att tänka på är att möblerna ska användas av barn och bör vara tåliga. Tillverkningen 
av stommarna till de sju drömmöblerna har varit lärorikt och intressant för mig som annars 
enbart gör de mjuka delarna på en möbel. 
Akvariumstolen, Gamstolen och Pärlan har sina ”svaga” punkter, men då det rör sig om 
möblernas utsmyckning (pärlorna i toppen av Pärlan, Gamstolens vingar bör man inte belasta 
allt för mycket och Akvariumstolens teleskop ska man inte ”pilla” i för mycket) och inte i 
dess konstruktion har jag valt att bortse från det för att uppnå ett igenkännande resultat. 
  
14.2 Kommentarer om de färdiga drömmöblerna 
Jag är mer än nöjd med resultaten och anser att det inte har kunnat gå så mycket bättre med 
tanke på min begränsade arbetstid (de tio först tänkta veckorna). De är lekfulla och knyter an 
till barnens egna teckningar och med deras egna önskemål av deras drömmöbler. Mitt mål 
med projektet har varit att återspegla barnens egna bilder av deras drömmöbler och tror mig 
uppnått det. Alla sju möbler talar för sig själva och egentligen behöver inte jag säga så mycket 
om dem, men jag vill ändå säga något litet om var och en. Hannas lilla pall Papegoja är 
självklar i sitt formspråk, den är enkel men samtidigt lekfull, vem skulle inte vilja ha den i sitt 
hem? Moas Randigapallen påminner om de tidiga Musse Pigg filmerna där möblerna väcktes 
till liv och springer iväg är liten och nätt i sitt formspråk, men man ska inte låta sig luras då 
den har ben i järn och väger en del på grund av det. Jakobs hängmöbel Bokaj är vacker då den 
svävar lite över golvytan och är den av alla sju som är mest stilfull. Selmas Pärlan är som en 
glad färgklick och kommer att passa henne alldeles utmärkt att sitta i och ”pärla”. Eriks 
Gamstol är som en saga att titta på, vem vill inte sitta i en stor, härlig, lila gam? Oscars 



 67

Stjärnstol är den som är mest skarp i sina former, det har raka linjer och inga krusiduller, men 
en hel del stjärnor. Felicias Akvariumstol är härlig med den runda formen och rena linjerna, 
när man sitter i den är det som en koja, en egen liten värld av fiskar och vatten. 
 
14.3 Projektledningen 
Det har visat sig att leda ett projekt i den storleken har inneburit en hel del arbete för mig. Det 
har varit alltifrån möten med textilföretag, lärarkvällar på Junibacken, presskontakt, möte med 
barnen, utställningar till att tillverka möblerna i verkstaden. Det har delvis varit ett mycket 
tungt arbete men otroligt lärorikt, något jag kommer att ha användning för resten av livet. 
 
14.4 Slutsats  
För att få ett bra avslut vill jag ge korta svar på mina tre frågeställningar.  
 
1. Hur kan jag leda/iaktta barnen i deras arbete med att skapa sin egen drömmöbel? 
Svar: Genom frågeformulär och  möten i en trygg miljö. 
 
2. Hur arbetar jag som möbelhantverkare för att utveckla och bygga barnens drömmöbler på 

bästa sätt? 
Svar: Genom möte med barnen och samarbete med hantverkare. 
 
3. Hur lyckas jag med projektet? 
Svar: Genom hårt arbete, en god planering och mängder av vilja.   
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Tack till 
Jag vill rikta ett stort tack till: 
 
Sagolekhuset Junibacken 
För ett gott samarbete och ett gott bemötande av Lena Törner och Sofi Hjort. 
 
Snickarmästare Leif Burman 
För det välgjorda arbetet med Stjärnstolen. 
 
Snickare Anna Einarsson 
För det välgjorda arbetet med stommen till Akvariumstolen. 
 
Textildesign Eleonor Öunpuu 
För fina och lekfulla förslag till en fjäderskrud åt Gamstolen.  
 
Textilleverantörerna Kvadrat och Nevotex 
För sponsring av textilier. 
 
Hammarbyindustrilack AB 
För lackering av Stjärnstolen. 
 
Järnhandeln Wirströms 
För sponsring av färg. 
 
Sigvard Spångbergs AB 
För sponsring av skivmaterial. 
 
Min handledare Oskar Jonsson 
För ett otroligt stort stöd vid rapportskrivning och uppmuntran under arbetets gång. 
 
Sist men inte minst: Arvid, Kerstin, Stephan, Emma och Lars 
För stöd och hjälp med alltifrån idédiskussioner, namnskyltar, diskussion kring möblernas 
konstruktion till att kapa skivor vid den stora otäcka klingan i snickeriet, tack!       
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15 Bilagor 
 
15.1 Bilaga 1 
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15.2 Bilaga 2 
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Sammanfattning 
Mitt intresse för formgivning har varit en bidragande orsak till valet av arbetets inriktning. Att sedan 
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• Hur kan jag leda/iaktta barnen i deras arbete med att skapa sin egen drömmöbel? 
• Hur arbetar jag som möbelhantverkare för att utveckla och bygga barnens drömmöbler på bästa 
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• Hur lyckas jag med projektet? 
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mål med projektet har varit att återspegla barnens egna bilder av deras drömmöbler och jag tror mig ha 
uppnått det. Alla sju möbler talar för sig själva och egentligen behöver jag inte säga så mycket om dem.
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