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ÅTER
Ett möbelprojekt genom återbruk, av och med Beata Bäck.
Kandidatarbete i Inredningsarkitektur och möbeldesign, Konstfack 2009.
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Återvinningsstationer, containrar och grovsoprum kan vara riktiga guldgruvor för den som vågar dyka ner. En 
otymplig container på andra sidan gatan kan få mitt hjärta att börja bulta. Att häva sig upp och kika ner; spännin-
gen! Tillfredställelsen när man hittar en gammal teakbyrå eller ett köksbeslag. Räddar det från sitt öde i avfallsk-
varnar och värmeverk.

När förlorar en möbel sitt värde?

De bortkastade möblerna bär på historier, minnen, spår och ledtrådar. Värden, som måste skapas på nytt varje 
gång en möbel produceras, fi nns redan i ett nött svarvat bordsben, en lucka eller en vickande stolsrygg. Jag vill 
plocka russinen ur kakan och skapa nytt liv av det gamla. Rädda, spara, ta tillvara, omvärdera, laga, kämpa. Åter-
uppliva möbelliken! Av respekt för de kastade möblerna, deras formgivare och deras tidigare ägare. För att visa 
andra vad jag ser. 

En skatt som kanske går förlorad. 
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BAKGRUND

Jag vill skapa form och rum men känner mig obekväm i den allmänna bilden av möbelindustrin och inredning-
sarkitektursvärlden. Jag ser överfl öd, varumärken, en desperat marknad, förväntningar och hysteri. Vad gör jag 
här? Varför ska jag formge nya möbler när det redan fi nns så mycket? Svaret är lusten att skapa och en 
övertygelse om att det fi nns bra saker kvar att göra, på ett annat sätt.

Min ingång till kandidatarbetet blir mitt eget grovsoprum. Härifrån har jag släpat hem otaliga prylar. Jag får en 
otroligt härlig känsla när jag räddat något från det där rummet. Det har utvecklats till en knasig sopsamlarsmani.  
Jag dras till grovsoprum, fyllda containrar och återvinningsstationer. Här fi nns så mycket material och så många 
möjligheter! Jag blir både upprörd och inspirerad. Vad hamnar här, varför? När förlorar en möbel sitt värde för 
dess ägare? Behöver den ens gå sönder? Vilka värden fi nns ändå kvar? Vad kan man använda? Jag går igång och 
fantasin fl ödar. 

MISSION OCH INTENTION

Mitt projekt handlar om att återskapa och synliggöra värden i något ”värdelöst”. Att rädda. Jag vill återge de 
kastade möblerna dess värden. Genom återbruket vill jag väcka tankar kring hur vi värdesätter sakerna i vår 
omgivning. Jag vill rucka på föreställningarna om hur en möbel ska se ut. 

Jag ska gestalta en serie ”möbler” som riktar sig till barn. ”Möblerna” ska stimulera och trigga barnens fantasi, 
samt sporra deras upptäckarlust. Jag ska skapa karaktärsstarka objekt som själva kan berätta sagor. 
Förhoppningen är att möblerna ger mer frihet åt barnen. Barnen ska ges utrymme och inspiration att upptäcka 
själva. Möblerna ska uppmana till frågor och barnen kommer att förstå, på deras vis.

Projektet är även ett undersökande av ett arbetssätt. Att använda sig av kastade möbler som material, tillför helt 
andra parametrar till ett formgivningsprojekt. Jag vill genom arbetet uppmärksamma resursslöseriet och väcka 
tankar kring vår konsumtion och dess konsekvenser. Ge en inblick i avfallshanteringen. Genom mitt 
återbruksprojekt vill jag bereda mark för andra intresserade, ge tips och inspirera. Jag vill visa att återbruket 
har en given plats vid utformningen av rum och form. Målet är att andra ska ryckas med av min iver att rädda 
de oönskade möblerna. 
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METOD

Mitt arbete är ett undersökande gestaltningsarbete.  Jag arbetar i fullskala direkt i snickeriet. Skapa först, tänka 
sedan. Det är ett arbetssätt som jag upplevt gett spännande och roliga resultat. Att våga överlämna sig själv åt 
en ”kreativ rusch” är både underbart och skrämmande. Det är viktigt att jag tillåter mig själv att misslyckas och 
göra om. Arbetet med möblerna är ett tredimensionellt skissarbete.

Insamlingen av material är en stor del av projektet. Teoretiskt ska jag söka information kring avfallshantering. 
Rent praktiskt ska jag besöka grovsoprum, återvinningsstationer och containrar osv. 

Projektet bygger på en ”man tager vad man haver”-idé och de insamlade möblerna kommer självklart att 
påverka utformningen av mina objekt. Slumpen har därigenom ett fi nger med i spelet.

Genom att rikta ”möblerna” till barn fyller de en funktion. Det skapar ramar och begränsningar för arbetet. 
Samtidigt ska jag inte låta mig hämmas av säkerhetsföreskrifter och andra normer för barnmöbler. Jag ska 
genom studiebesök sätta mig in i situationen på förskolan. Jag ska observera möten mellan barn och möbler 
men även rannsaka mina egna barnminnen. Jag ska även testa mina ”möbler” på de tänkta brukarna och 
dokumentera mötet mellan barn och möbel. 
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GENOMFÖRANDE

Insamling av material

Urvalet möbler 

Jag vill använda mig av kastade, bortslängda möbler. Återbruka både av miljösynpunkt men lika mycket för att 
ta tillvara på andra värden. Att använda sig av gamla uttjänta möbler, påstår jag, ger en massa gratis till det nya. 
De bär på historia, bearbetning, minnen, patina, hantverksskicklighet... Allt det som måste skapas på nytt varje 
gång en möbel produceras, fi nns där, i ett nött svarvat bordsben, en lucka eller en vickande stolsrygg. Därför 
väljer jag att använda kastade trasiga möbler framför kastat råmaterial såsom lastpallar, plywoodskivor och 
ohyvlade bräder (som det också fi nns gott om).  

Vilka möbler väljer jag att använda? Jag vill ha bredd, mångfald och variationer. Det får vara stort, smått, tunnt, 
tjockt, hårt, mjukt, matt, blankt. Främst trä, men även metall, något textilt och kanske plast. Egentligen det 
första bästa som kommer i min väg. Jag har inte tid att vänta på guldkorn. Men materialet har en stor 
betydelse. Det måste vara hållbart och slitstarkt. En skadad Billybokhylla blir mycket svårare att göra något av 
än ett par gamla pinnstolar. Jag tycker det är besvärligt att ge spånskivor ett andra liv. Andra (t.ex. uglycute och 
lagombra) har gjort det, men jag väljer bort det. Jag gör självklart mitt egna urval. Gallrar på mitt eget sätt. I och 
med detta andra urval blir det tydligt för mig hur jag begränsas. Mycket av det som kastas idag är verkligen skit. 
En hel del är verkligen trasigt, men mycket är helt. Problemet är snarare kvalitén. Mycket av möblerna är från 
IKEA. Det är standardgarderober, spånskive-kök, plastiga kontorsstolar… Jag kan förstå att de inte når andra-
handsmarknaden. Andrahandsvärdet på vissa saker idag existerar överhuvudtaget inte. Kommer jag att kunna 
göra några fynd alls om 10 år?
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Platser – var materialet går att hitta

Stockholms stad hänvisar till 5 återvinningscentraler: Bromma, Lövsta, Vanadisberget, Vantör och Östberga. 
Nacka kommun har en station i Östervik och en i Skuru. Återvinningscentralerna är till för enskilda hushåll 
och fi nansieras via avfallstaxan. Till återvinningsstationerna kommer folk med allt från vanlig återvinning av 
glas och plast till bygg- och renoveringsavfall. Allt sorteras väldigt noggrant. Elektronik, Glödlampor, Lysrör, 
Färg och giftiga ämnen, Trä, Metall, Wellpapp, osv., allt som inte passar någon annanstans hivas i containern för 
Restfraktion. På helgerna är det kö in till ÅVC-erna, folk kastar mycket. Det handlar om storstädning, 
renoveringar, fl yttrensningar och dödsbon. Det tråkiga och frustrerande med ÅVC är att det olagligt att ta 
något därifrån. Och att det fi nns anställda vakter. ÅVC-erna skiljer sig åt. Östervik och Östberga är båda relativt 
små centraler. Här arbetar 2-3 anställda. Till Östberga kommer en securitasvakt fl era gånger i veckan för att 
skrämma bort folk som mig. Men övrig personal är väldigt trevliga och mest ledsna för att inte kunna hjälpa till. 
Vantörs ÅVC ligger i anslutning till Högdalens värmeverk och är storskaligt och ruffi gt med mycket 
byggjobbare (företag med klippkort). Bromma har en väldigt fi n central som gjord för småhushållen med stor 
parkering i anslutning till containrarna. Här är väldigt lätt att prata med folk som kommer och fråga om man 
kan få saker. Centralen i Vanadisberget är som en annan värld. Här härjar ”råttfolket”, ibland iförda höga hattar 
och vässandes deras yxor. Det är ÅVC Vanadisbergets personal som kallas så. Man kan undra om kommunen 
samlat de mest excentriska avfallshanterarna här, eller om de blir så av platsen? De spelar hög musik som 
studsar mot bergväggarna och har pedantisk ordning på deras containrar. Här läggs inte soporna i fel behållare.

I stan fi nns Big Bags, stora orange påsar, på var och varannan gata. Det är en tjänst man betalar för precis 
som en container. Du får påsen och när den är full kommer företaget och hämtar den. Vips, så är den borta. 
Oftast är det någon som river ut ett kök eller ett badrum. Här hittar man framförallt gips- och spånskivor, bruk, 
kakel… Men har man tur kan man hitta ett fi nt beslag, ett gångjärn, en lucka eller kanske en stol som någon 
granne smugit ner.
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Containrar fi nns det också gott om. I Bostadshus som saknar grovsoprum är fastighetsinnehavaren skyldig att 
anordna en tillfällig uppställningsplats eller en container i anslutning till fastigheten. För transport anlitas en av 
stadens upphandlade grovavfallsentreprenörer. Ser man en sådan container och är snabb kan man hitta riktigt 
fi na prylar. Här kastar de boende saker som de tröttnat på och vill bli av med, t.ex. böcker, slokande krukväxter, 
klumpiga fåtöljer, en gammal teakbyrå, en kontorsstol, porslin. Men oftast är det byggcontainrar man stöter på. 
Och ibland är de inlåsta bakom galler eller under lock. 

I min jakt på kastade möbler har jag även varit i kontakt med Myrorna och Stockholms Stadsmission. Det 
mesta av deras möbler är sådant som de hämtat själva på plats hos deras förra ägare. Men av det som folk kom-
mer och lämnar hos dem är en del trasigt eller alldeles för slitet för att kunna säljas i butik. Dessa varor måste 
slängas och medför ökade kostnader för verksamheten. Det görs allt eftersom i egna containrar, där det mosas 
för att skickas vidare till förbränning eller deponi. Återvinningsstationerna och Myrorna har tidigare försökt 
samarbeta för att ta tillvara på möbler som skulle kunna säljas istället för att kastas. Men enligt 
avfallsavdelningen på Stockholms stad bedömde Myrorna att sakerna var i för dåligt skick för att samarbetet 
skulle vara lönsamt. Behållare för textilier fi nns dock fortfarande på ÅVC-erna för insamling till Myrorna. 

Jag upplever verkligen att det saknas en del i ledet i avfallshanteringen och andrahandsmarknaden. Ryktesvägen 
hör man om bostadshus med byteshörnor och föreningar som har bytardagar. Annonssidan Blocket ger folk 
möjlighet att skänka bort saker mot avhämtning. Men en samlad verksamhet för denna typ av omhänderta-
gande och förmedlande av varor skulle behövas. På 80-90-talet existerade något som hette Sopvaruhuset i en 
stor gammal fabrikshall i Järla (Nacka). Det var ett “återvinningsvaruhus” som även hade café, en catering- och 
festfi xarfi rma samt ett konst- och designgalleri. En underbar plats att komma till när jag var i 12-årsåldern. 
Efter om- och nybyggnationerna i området blev de dessvärre tvungna att fl ytta. Sopvaruhuset förvandlades 
sakta till en vanlig loppis, det bytte adress fl era gånger, döptes så småningom om till Skrotum, och tillslut fanns 
det inte mer. Den typen av återbrukscentraler för brukbara grovsopor är något som saknas i Stockholm idag.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att tillhandahålla möjligheten att få hämtning 
av grovavfall, och de fl esta bostadshus har grovsoprum nere i källaren bred-
vid tvättstugan. I grovsoprummen, till skillnad från tvättstugan, råder oftast 
total oreda. Här ligger pizzakartonger, tomma fl askor, färgburkar och gammal 
elektronik huller om buller. Det fi nns mer eller mindre bra grovsoprum. Då 
jag bodde på Karlaplan, hade jag ett grymt grovsoprum. Jag har fortfarande en 
fi n stoppad stol, en gråmålad byrå, fi na sparringhyllor och gummistövlar som 
jag hittat där. I mitt nuvarande grovsoprum vid Medborgarplatsen har jag inte 
hittat någonting. En vän till mig bor i Hornstull, därifrån hämtade jag ett vitt 
runt matbord med svarvade ben, igår.
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Fakta, statistik, mål och sånt

EU:s medlemsstater har enats om en hierarki (”avfallsstege”) för hur avfall ska omhändertas. 

– Avfallsminimering
– Återanvändning 
– Materialåtervinning (=recycling av t.ex. glas, metall, papper)
– Energiutvinning (förbränning och biogas)
– Deponering (läggs på hög eller i förvar)

Den nya avfallsplanen för Stockholms kommun, gällande från 2008, har som främsta mål att minska mängden 
genererat avfall per invånare. En förutsättning för att nå det är att resurserna utnyttjas effektivare, konsumtionsmönstren 
förändras, en produkts livslängd förlängs och avfall från produkter minskar under hela livscykeln. Ett annat mål på av-
fallsplan är att mängden avfall som nyttiggörs ska öka. Målsättningen är att ”fl ytta” genererat avfall ett steg uppåt i 
avfallsstegen och därmed nyttja avfallet som en resurs. Avfallet ska sorteras så att det behandlas efter sina egenskaper. Borde då 
en fungerande stol som ligger i containern för trä verkligen eldas upp? En förutsättning för att mängden avfall som 
nyttiggörs ska öka är att det fi nns en tillräcklig behandlingskapacitet och en stark eftermarknad för respektive avfallsslag.

Det avfall som jag använt mig av i mitt arbete klassas som grovavfall. Med grovavfall avses sådant hushållsav-
fall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
ordinarie kärl eller säck (sopnedkast/soptunna). Det kan t.ex. vara trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor, skidor 
och möbler. Enligt Stockholms stad och Statistiska Centralbyrån har den totala andelen grovavfall ökat från ca 
60 till 90 kg/år/person mellan åren 2003 och 2006. 

På återvinningscentralen sorteras grovavfallet i följande kategorier: Trä och Ris, Övrigt Brännbart, Blandat 
till sortering, Skrot och vitvaror, Metallskrott, Icke brännbart, Fyllnadsmassa och Restfraktion(deponi). Dessa 
kategorier transporteras sedan vidare till respektive återvinningsverk.

Trämaterialet fl isas och energiåtervinns på värmekraftverk där det blir till värme och el. 

Det brännbara grovavfallet, stoppade möbler och liknande, energiåtervinns i avfallsförbränningsanläggningar 
(alltså tillsammans med våra övriga hushållssopor) och blir värme och elektricitet. Problemet är att inget 
egentligen försvinner. Ungefär 3 fjärdedelar av soporna omvandlas till rök, en fjärdedel till slagg och aska. Aska 
och slagg fyllt av gifter som slutförvaras på soptippen. De giftiga rökgaserna renas i fl era steg, men allt går inte 
att skilja, och röken som bolmar ut innehåller bland annat koldioxid, det vill säga växthusgas. 

Metallskrot skickas till metallåtervinnare där metallen sönderdelas och separeras i olika steg till ny råvara. 
Därefter skickas metallen vidare till smältverk, stålverk och gjuterier där den smälts om och blir till nya 
metallprodukter eller till ny metallråvara. Utsläppen anses vara låga. Men skrotet transporteras över hela Sverige 
och över hela världen och smältverken är mycket energikrävande. 
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Återvinningen fungerar bra, fl er och fl er återvinner. ”Våra sopor är det nya guldet”. Soporna nyttiggörs. Mindre 
sopor hamnar på tippen/deponi. Men problemet ligger högre upp i kedjan och där syns inga tecken till 
förändring. Eller jo, en klar förändring, mängden avfall i Sverige ökar stadigt. 

Det man slås av när man ser allt folk slänger, är hur mycket nytt som måste släpas hem. 

Förbud och vänliga människor

Det är förbjudet att ta något från en återvinningsstation. I samma ögonblick som du lämnar material ifrån dig, 
tillfaller det kommunen. Den som ertappas med att försöka ta något kan dömas till böter för olaga intrång. När 
jag ringer till Stockholms Stads enhet för avfallshantering får jag inga raka svar på orsaken till förbudet. Det ska 
kunna garanteras att det inlämnade går till soporna, att de kasseras och förstörs. Personen jag pratar med ger 
mig ett exempel: En dotter som rensar sin bortgångna mors tillhörigheter vill inte sedan se dennes saker på
Myrorna. Är det en rättighet att få slänga? På ÅVC menar de att det handlar om pengar, de får inte betalt förrän 
containrarna är fyllda. Min lösning är att stoppa folk redan vid bilarna, innan de hinner slänga deras avfall. Om 
man frågar snällt blir de fl esta glatt överraskade och ger gärna bort deras avfall. Det är ett tidskrävande arbete 
att vänta in de ”bra” bilarna, och att samtidigt inte reta upp någon vakt. Man missar en hel del. Det är otroligt 
frustrerande att komma några minuter försent och se ett vackert gjutjärnsbord i containern för metallskrott 
eller ett par hela pinnstolar som mosas i Trä och ris-containern. 

Mötet med människor:

Gubben med skrivbordet, hans svärfars, han och frun hade inte plats, de utfl yttade barnen ville inte ha det. 
”Väldigt fi nt bord, skäms lite för att behöva göra mig av med det” glad över att jag ville ha det ”vill du ha skjuts?”. 

De 2 männen som rensade sin farsas dödsbo fi ck jag tveksamt 2 stolar av, ”vill du ha det här, verkligen?”

Den vänlige vaktmästaren som rensar grovsoprum ”ja, det är helt åt helsike… det går inte att förstå, häromdagen skulle 
jag tömma ett rum och hittade en skitfi n skinnsoffa, helt otroligt, den körde jag till Röda Korset… ja, hm… lycka till” 

Mannen med det vita håret som jobbade på ÅVC, suckar och är ledsen. 
”tyvärr, det är för jäkligt, men du får inte…” 
och ger varnande blickar mot vakten. 
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Målgrupp Barn 

Jag vill att formgivning ska lösa problem, fylla funktioner och möta behov. Barn är en målgrupp som jag 
upplever blivit försummad eller snarare ”förlöjligad” inom möbelformgivningen. Mina intryck av barnmiljöer 
är ganska platta och endimensionella. Det är spånskivemöbler med starka färger och avrundade former.  Bara 
för att möbler riktar sig mot barn behöver de inte vara övertydliga och överpedagogiska. Själv tyckte jag, som 
liten, att mormor och morfars vind var mycket mer spännande än lekplatsen rakt över gatan. Jag tror att barn 
behöver gåtor, spänning, det okända, för att själva utvecklas. Det ska fi nnas utrymme att söka själv.

Barn är spännande. De är ofta snabba på att ta till sig nya saker. Barnen är miljömedvetna redan i tidig ålder. 
Här kan återbrukstänkandet få gro. Barn är naivt intresserade och ser möjligheter i det lilla. Plockar pinnar på 
väg hem från skolan, t.ex. Jag tror de är en mottaglig målgrupp, de har inga förutfattade meningar om form 
och design. Barn är oberäkneliga. De kan få vända upp och ner på möblerna. Jag vill använda mig av barnens 
upptäckarlust i mitt eget kreativa skapande. 

Besök på förskola

Förskolan Grottan i Segeltorp. 5 avdelningar.
Jag besökte en 3-5års grupp med ca 16 barn.

På väg till Grottan hade jag ambitioner att föra ett samtal med barnen om möbler. Vad en möbel är, var den 
kommer ifrån, vem som gör möblerna… Tyvärr var det svårt att prata med barnen. Trots att de var väldigt 
intresserade. En kille var mycket imponerad och förundrad när jag berättade att jag skulle bygga möbler, att jag 
kunde.  

 Jag upplevde det till en början som väldigt rörigt. ”Du kan inte ta mig” leken gillades. Barnen tävlar om min 
och frökens uppmärksamhet, de småbråkar om platser och saker. Men miljön känns behaglig, det är ljust och 
vitt, linoleumgolv. Barnens ”arbetsplatser” består av 3 bord med stolar, det är fi na björkmöbler i barnstorlek, 
vaxdukar. Här kan de lägga pärlplattor, trä halsband, leka med bokstäver, rita och måla. Förvaring längs 
väggarna och som rumsavdelare. Stora boxar med hål/öppningar av skivmaterial kallar de för ”kojor”. En 
”Bygghörna”, heltäckningsmatta och podium för byggande, förvaring av byggklossar. Barnen har tillgång till en 
dator, där kan de stå 4 pers och trängas runt en skärm och peka på pingviner. Barnen leker, pysslar och umgås i 
grupper om 3 och 3 ungefär. I ”Dockrummet” leker de mamma pappa barn, här fi nns ett kök i 
barnstorlek med micki spis, myshörna med plastmadrasser, kuddar och lådor med böcker.

Sven Nordqvists nasse ur boken 
“Nasse hittar en stol”
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Funktionsanalys

Efter besöket på förskolan funderar jag över valet av barnmiljö för mina möbler. Av fl era anledningar lämpar 
de sig inte särskilt väl i den traditionella förskolemiljön. De kräver mycket plats i en miljö vars problem ofta är 
utrymmesbrist. De kan säkert upplevas som osäkra och riskfyllda. Barnen kan ramla, skrubba sig, få stickor eller 
klämma sig… De försvårar antagligen städningen. Förskolan är rationellt planerad efter behov och 
rutiner, mina möbler hamnar utanför de ramarna. Jag tror att den vuxna personalen kan ha svårt att se 
möblernas fördelar framför dess nackdelar. 

Mina möblers huvudfunktion är att ge barnen en annorlunda upplevelse än de är vana vid. Därför är ett dagligt 
möte med möblerna i förskolemiljön inte nödvändigt. Deras plats är barnmiljöer, men kanske snarare i det 
offentliga rummet, ex. bibliotek eller kulturrum.

Funktioner möblerna ska uppfylla:  klättra, sitta och läsa, rita/arbeta, gömma sig, hitta på lekar, bo, 
     öppna och stänga, förvara.

Möblerna ska tydligt redovisa dess olika delar och på ett pedagogiskt sätt visa på olika material, träslag, 
sammanfogningar, konstruktionsprinciper och funktioner. Barnen ska, själva och/eller med vuxens hjälp, kunna 
upptäcka de gamla materialen, formerna, patinan och minnena möblerna bär på. 

bilder från förskolan Grottan
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Att skapa genom återbruk

Återbruket är en gammal tradition. Inom hemslöjden har återbruket alltid haft en självklar plats. Det var ett 
sätt att ta tillvara på allt, att inte låta något gå till spillo. Men återbruksslöjden präglas inte enbart av sparsam-
het och fattigdom. Återbruket ledde till glädje, lust och fantasirikedom i skapandet. Luffarslöjd av metallskrot, 
vackra utsmyckade askar av cigarrlådor, möbler av sockerlådor, julpynt av godispapper och lapptäcken och 
trasmattor. Det roliga är att de berättar så mycket, de bär på historier. Lapptäckena är som en provkarta på alla 
material, mönster och färger som förekom på textilier i hemmen förr. 

Idag fi nns fl era formgivare som arbetar med återbruk, här är ett par exempel:

 ‘There is no perfect chair’ säger designern Martino Gamper som nyligen genomfört projektet “100 chairs in 
100 days”. Han använder sig av ihopsamlade stolar från vänner, second hand och från gatan. Många av stolarna 
är fi na designklassiker. Av delarna skapar han nya stolar. Han menar att hans arbete är som att skissa i 3D. Det 
går fort, han arbetar spontant och lustfyllt, med ett friare sätt att tänka. Genom dekonstruktionen av stolarna 
får han nya insikter om konstruktion, materialanvändning, vilket leder honom i skapandet av de nya stolarna. 
(fritt översatt från engelska på hemsidan)

Anders Jakobsen alias Lagombra är kanske mest känd för sina verk gjorda av Ikea-prylar. Han ägnar sig då 
av en sorts remake, förvandlar de många masstillverkade prylarna till ett personligt verk. På samma gång som 
verken är beroende av massproduktion är de en stilla kritik av densamma.  Jakobsen kallar sig radikalslöjdare. 
Han ser slöjden som ett politiskt ställningstagande. 

spegel av trä från cigarrlådor, hemmalagad 
spade och Martino Gampers stolar.
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Jag ser återbruket som en nödvändighet och en självklarhet. En nödvändighet ur miljösynpunkt. En 
självklarhet att ta tillvara på det material som redan fi nns. Men för mig handlar det lika mycket en befrielse i 
formgivningsprocessen. Att få fortsätta med något som redan är startat. Att utgå från något befi ntligt. Något 
att bygga på. Det är materialet som sporrar min fantasi och kreativitet. Delarna begränsar mig på ett bra sätt. 
De ger mig ledtrådar. Återbruket är lite som att lägga pussel, fast utan bild på framsidan av paketet. Jag slukas 
av delarna och befi nner mig i den världen, fastnar i timmar, prövar delar mot delar, benar ut och sakta men 
säkert klarnar bilden. 

Den stora fördelen med återbruket, menar jag, är de värden som redan fi nns i materialet. De berikar 
slutresultatet. Att låta möbelliken leva vidare i en ny enhet, påverka och forma det nya resultatet. Det ger de nya 
möblerna karaktär. 

Vad är det för värde jag hela tiden återkommer till? Värdet går inte att enkelt defi niera. Det är något inte helt 
greppbart. En möbel kan värderas på fl era olika sätt, olika för alla. Det fi nns personliga värden som bygger på 
minnen och historier: det var min farmors, den här köpte vi till vår första lägenhet, här brann adventsljusstaken 
upp… Ett annat värde är åldern. Om något har patina är det vackert slitet, ett material som åldras fi nt, det 
uppskattar vi, det värderas högt. Gamla ting behandlas med respekt. Människor har ett behov att bevara. Att 
spara historien, kulturarv. Olikheter, tider, stilar… Kvalitet är värde. Och hantverksskicklighet, händernas verk. 
De kastade möblerna har även ett värde som råmaterial. Ett bordsben är ett träd som fällts, en stock som 
sågats, en bräda som hyvlats upp och en bit som fi nslipats. Det kan användas en gång till innan det kastas. 

Titta, fota, fundera, gruppera, snickra

Hur börjar man när man står framför 4 lastvagnar fulla av möbellik? Första steget blir att fota alla objekt var 
för sig. För att i alla fall på något vis bevara de i deras ursprungliga skick. För att lättare komma igång och tillåta 
mig att förändra dem.  Nästa steg blir att försöka gruppera sakerna. Vad passar till vad, var får jag spännande 
kombinationer? Jag försöker se delar som byggmaterial, som byggklossar. Det är svårt. Jag har redan börjat 
fästa mig vid de befi ntliga objekten. Jag går fl era veckor omkring i ångest. Petar, tittar, placerar, backar, 
frustrerar… 
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Jag börjar arbeta efter följande riktlinjer: 

– Att kasera fungerande möbler är inte tillåtet. Men en skrymmande 
och alltför tongivande möbel kan tas isär, för att kunna använda 
delarna på andra sätt i kombination med något annat. 

– Ihopfogningarna ska vara enkla, oftast limmade och pluggade. 
Verktygen är enkla, främst handverktyg. Enkla lösningar ska inpirera 
och visa på möjligheter. Det är kul, alla kan!

– Förstärkningar och sammanlänkningar av furu ur spilllådorna. Att 
tillföra detta råa enkla material ger en kontrast till det andra. Det 
ramar in och upphöjer. Att måla och slipa är tillåtet.

– En möbel består av minst 2 olika möbler. Kombinationerna gör 
dem spännande. 
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Arbetsprocessen i snickeriet är svår att redogöra för. 
Jag tar beslut hela tiden. Löser genom magkänsla. Förnuftiga lösningar och knasiga idéer. Men hur redovisar 
man sina val? Jag har utgått från möbelliken, deras former, färger och möjligheter. Blandat med mina funktion-
sidéer för barnmöblerna. De funktioner och behov jag vill att möblerna ska tillgodose får samspela med mate-
rialets egenskaper. Jag försöker förstärka värdet från de gamla möblerna i de nya, genom att framhäva delarna 
på olika sätt. Det är ett pusslande utan rätta svar. 
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RESULTAT

”Kommandobryggan” En solitär att ta i besittning. Här sitter man som på en tron med uppsikt över 
rummet. Kommandobryggan är byggd av ett nattygsbord hittad i ett övergivet källarförråd och en stol 
från en container utanför puben Bishop Arms på Folkungagatan.
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”Hela havet stormar” Sprungen ur leken ”inte nudda marken” klättra och hoppa från möbel till möbel. Här 
sitter allt ihop, som en udda samlingsplats för ett gäng individer. Välj din favorit att sitta på eller klättra från 
plats till plats. Använd som bord, stol, pall, stege, skepp, buss… ”Hela havet stormar” del 1 består av en kantig 
furustol, sits och ryggparti från en trasig gammal allmogestol som skulle slängas på Östberga ÅVC, en halva blå 
stol som hittades utanför Österviks ÅVC. Samt som knopp, en bit av ett stolsben.
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”Hudik” Döpt efter fabriksorten på barnskidan i samlingen. En sittplats i 3 nivåer, med plats för fl era, även 
en vuxen. En plats för sagostunden kanske. Möbeln har många detaljer, många delar, många ursprung. Den 
innehåller en likadan furustol som i del 1, andra halvan av den blå stolen, två ben och ett armstöd från en antik 
stoppad ekstol samt en annan del från denna använd som två sitsbräder, en stolsrygg från en pajad stol, en sits 
från en grönaktig pinnstol i bok, två konsoler från en liten furuhylla, ett par skidor från Hudiksvall.
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”Helikoptern” en snurrstol med plats för 2. Snurrunderredet och det 
tillhörande ryggstödet kommer från en container utanför ett kontor på 
Magnus Ladulåsgatan, ryggstödet har kläts om, röret har kapats. 
Karmstolen utan ben kommer från containern utanför Bishop Arms. 
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I “Morfar och jag” möts ung och gammal. En barnstol utan rygg 
har lagats med en rygg från en vuxen pinnstol samt förstärkts med 
en käpp.



23

”Dockteatern” är ett hus och en koja och en gammal tv-bänk. Istället för ”dockrummet”. Här kan man leka TV, 
dockhus, bädda, ordna, bygga bon. En gammal tv-bänk ”Telefunken” som jag släpade hem från en BigBag på 
Åsögatan, en stoppad stol från Bishop Arms- containern, några knoppar från ett grovsoprum… 
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“Jägarskåpet” och “Bitsocker” kom till 
sista veckan av projektet, ur en önskan att 
göra möbler med förvaring. Ångesten över 
att skapa bra möbler för barn hade släppt. 
Dessa gjorde jag av enbart lust. Det gick lätt 
och fort och smärtfritt.
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TANKAR OM PROJEKTET

Insamlandet av material utgjorde den första stora delen av arbetet. Här rullade många tankar igång. Hur 
konstigt systemet för avfallshanteringen är. Hur lätt folk anpassar sig.  Vanor, bekvämlighet… En ond cirkel. 
Energiförbrukning för att producera fl er möbler, kastande och återvinnande för energiförsörjningen. Hur 
det skulle kunna vara på ett annat sätt med återbruksstationer. Perioden var intensiv och spännande. Jag fi ck 
otroligt mycket intryck genom mötet med människor och platser. Det gav mig en inblick i en annan värld. Utan 
svart och vitt. Möttes av motstånd men även mycket vänlighet och förståelse.

Övergången till byggfasen var svår. Jag blev helt låst, jag kunde inte släppa taget och komma igång. Jag hade 
allt material jag behövde, jag hade en massa historier, upplevelser, intryck och tankar. Hur skulle jag fortsätta? 
Delarna hämmade mig, tvärtemot vad jag hade trott. Men tillslut stod jag där i snickeriet i ett kreativt kaos. Jag 
hade släppt på respekten för materialet, jag bestämde funktionerna och jag döpte möblerna. Då var det bara att 
köra på.

En kritik till mig själv är att barnen till viss del försummats. Det har inte blivit några bra barnmöbler som kan 
vändas upp och ner. Jag hade velat integrera barnen mer i processen, testat och lekt fram möblerna med dem. 
Men det hade kanske blivit ett annat projekt. Nu har fokus legat på form och objekt. Det taktila, det omätbara. 
Jag har utgått från mig själv. 

Under hela kandidatarbetets gång har jag haft svårt att med ord förmedla det jag håller på med. Hur mycket 
måste man förklara av sina egna tankar (och hur klara är dessa tankar?)? Hur mycket måste man redogöra för 
sin process? Jag vill inte skriva någon på näsan vad jag tycker är rätt och fel. Jag vill inte propagera. Jag vill inte 
vara tydlig. Mina objekt är resultatet av mitt kandidatarbete.  

Min slutsats är att det fungerar väldigt bra att skapa genom återbruk. Jag tycker att jag lyckats göra 
karaktärsstarka objekt som bär på och förmedlar de värden jag varit ute efter. Möblerna är stabila men sköra. 
Möblerna bär på historier och minnen. Det gör dem till individer. Utan rätt och fel, fria att tolka och omtolka. 
Betraktaren och brukaren får bestämma vad möblerna uttrycker. De får själva fi nna värden, se möjligheter och 
alternativ. Drömma bort. 

 Jag önskar och hoppas att mina objekt kommer att närmas 
med nyfi kenhet och glädje. 

       
 

        slut.   
        tack. 
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MÖTET MELLAN BARN OCH MÖBLER

Rebecka och Filippa 6 år, Maja 2 år och Anna 1 år kommer 
och hälsar på. De tar möblerna i besittning. Använder dem 
efter respektive förutsättningar. Det är ett spontant upptäck-
ande. Det är roligt att se.
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EFTERORD

Examinationen har varit. Utställningen är i full gång. Möblerna står där och möter betraktarna. Jag ser en fördel 
med mitt projekt tolkningsmässigt. Många kan relatera till möblerna., de är lustiga, udda och innehållsrika men 
inte främmande. De bygger på igenkänning. Reaktionerna är många och skilda. Allt beror på vem betraktaren är. 
Alla har sitt sätt att se på saken. Är det rätt, är det fel, har jag lyckats? Det känns bra. 

Vid examinationen uppstod en diskussion om vilket syftet var med mina möbler. Huruvida jag hade skapat 
möbler för barn och varför, eller om jag med mina möbler ville kritisera och ta avstånd från masstillverkningen 
av möbler och överkonsumtionen. Handlade inte mitt arbete om lusten att skapa? Jag hävdar fortfarande att mina 
möbler sprunger ur ett intresse och en oro för miljö och konsumtionsmönster. Deras gestaltning har påverkats 
och utgått från barns storlek och behov. Jag behövde ett sammanhang för möblerna. Något att gå på. Ett syfte. 
Utformningen hade varit en annan om jag inte haft barnen i huvudet när jag gjorde möblerna. Men drivkraften i 
arbetet har varit lusten att skapa. 

Självklart har möblerna även en vuxen målgrupp. Barnen har varit en del i skapandeprocessen. Att slutresultatet 
inte blev “barnmöbler”, har jag känt på mig hela tiden. Det har inte heller varit kärnan i projektet. Det viktiga har 
varit att visa. Visa återbruket, omtanken, möjligheterna, lekfullheten och lusten. 

Värden och förmågan att se. Vad krävs för att man ska upptäcka de ratade möblernas värde? Jag har genom 
gestaltandet framhävt och förstärkt möblernas historia, minne, personlighet, karaktär. Tydliggöra för att synlig-
göra. Men värdena fi nns där hela tiden. Särskilt märkbart blev det när jag dokumenterade möbelliken var för sig. 
Då blev de individer! Även under examinationen diskuterade vi hur mycket som krävs för man ska “se”.  I ett 
grovsoprum eller bland röran på en loppis är det svårt att se möblernas värden. Men stående ensamma i ett stort 
rum är det lättare att upptäcka dem. Omhändertagna, utochinvända och ihopsatta kanske ännu lättare. Då har de 
också blivit något nytt, börjat på en ny historia. 

Examensarbetet har stärkt mig i mitt skapande. Jag har funnit ett sätt att arbeta på. Vad jag behöver och hur jag 
ska göra. Att låta lusten leda mig och lita på den. Att möblerna kan få stå enbart för lusten. Jag behöver inga fl er 
förklaringar eller ursäkter. Mitt sökande och mitt behov av sammanhang, funktion, målgrupp, syfte är en kon-
sekvens av ett försök att passa in i en yrkeskår. Kanske en form av identitetskris. Vad är jag? Formgivare, prob-
lemlösare, konstnär eller helt enkelt en “görare”? Jag inser att det inte fi nns några tydliga gränser. Formgivning 
kan vara konst och tvärtom. Jag vill ha både och. Funktionen och syftet med möblerna kan både vara att sitta på, 
att betrakta och att bli berörd. 

Framtiden. Jag vill fortsätta mitt arbete med återbruket. Rädda och återuppliva. Här hittar jag min inspiration, 
min kreativitet och min lust. Min Mission. 
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Tack 

Olof,

Syrran, brorsan, pappa och mamma för stöd och hjälp på alla vis,

Gabbi för assistans vid grovsopsletandet,

Klasskamrater för att ni är så bra,

Eva Stensö för ett fi nt besök på förskolan Grottan,

Lars Stensö och Inger Bengtsson för hjälp och uppmuntran i snickeriet,

Rebecka, Filippa, Maja och Anna för testande av möblerna,

Alla vänliga människor som bidragit med skräp/möbler.
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