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Hennes avgångsprojekt började med en undersökning, då hon 
upplever ett problem med småförvaring hemma, vilket skulle 
visa sig att många med Johanna upplever. Framförallt ställer 
det till problem i hallen. Man behöver någonstans att lägga 
nycklar, plånböcker och dylikt när man kommer hem och 
gärna någonstans att spegla sig innan man går utanför dör-
ren. Efter ett antal skisser och småmodeller så kom Johanna 
fram till den runda formen som idag är kärnan i designen och 
avgångsprojektet ”Små ting”. Materialvalet föll på trä, kanske 
framförallt för att man får en mer mjuk, levande och varm 
känsla med hjälp av träet, kontra exempelvis metall. Men att 
få till denna rena, enkla design i just trä skulle visa sig vara 
svårare än hon först trodde. 
- Ja, jag åkte runt till väldigt många olika snickerier och ingen 
av dem trodde att det gick. Jag ringde möbelfabriker i 
Småland, med tanke på deras historia kring just böjträ, men de 
arbetar enbart med massproduktion. Tillslut fick jag från flera 
håll tips om att prata med Toru på Malens snickeri.  Och med 
tanke på Torus egen bakgrund som både konstnär och möbel-
designer så besitter han samma tänk som en designer, vilket 
förenklade processen mycket. Det ska gå, helt enkelt. 
- Ja, jag har designbakgrund vilket gjorde att när jag såg 
modellen, så såg jag en möjlighet, säger Toru. Jag har även 
svårt för att tacka nej och tycker det är roligt med utmaningar 
och problemlösning. Eftersom jag även varit lärare inom konst 
och design så vet jag också vilken frustration man kan stå inför 
och vill så klart gärna hjälpa till. Det tog dock väldigt många 
försök, först i huvudet och sedan på riktigt. Det var inte bara 
formen som ställde till det utan det finns också begränsning på 

Med en bakgrund som florist så har det 
kreativa alltid funnits med i bilden och 
för fem år sedan tog Johanna Paulsson 
från Ängelholm mod till sig och sökte in 
på Danmarks Designskola i Köpenhamn. 
Nu kan hon stoltsera med en master-
examen i möbeldesign och till sin hjälp 
på sluttampen har hon haft Malens 
snickeri i Båstad.

En 
studie
i böjträ
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Tillverkning av bland annat:
Fönster, dörrar & trappor
Möbler & inredning
Lackering
Vår egen design “by Malen” eller din egen. 

hur mycket faner man kan få tag i, i just rätt höjd 
och träslag, fortsätter han.
- Nä, jag hade aldrig klarat av detta utan Toru och 
Malens snickeri, inte en chans, säger Johanna. Jag 
fick möjlighet att prova en hel del olika tekniker, 
träsorter och lim vilket jag aldrig hade haft möj-
lighet att lösa själv. Det enda jag hade bestämt var 
att jag ville ha ett ljust träslag. Jag var inne på ask 
från början och tillslut visade det sig faktiskt att 
asken fungerade bäst. 
Efter ett antal olika tester, tidspress och dagar som 
rann i väg så var Johanna nära att ge upp. Men till 
slut så fick de alltså till prototypen, vilken nu har 
varit i väg på mässor runt om i norden. 
- Det var otroligt roligt att ställa ut, för jag, eller 
prototypen, fick otroligt mycket uppmärksam-
het på grund av sin unika form. Många snickare 
var väldigt imponerade, men även inredare och 
arkitekter visade stort intresse. I morgon ska jag 
t.e.x. åka och fotografera den för den danska väl-
renommerade inredningstidningen RUM, så jag 
är superglad för all uppmärksamhet, det betyder 
oerhört mycket för mig. 

Än så länge finns prototypen inte i produktion, 
men förhoppningen om att den ska komma i 
produktion är stor, inte minst med tanke på den 
mediala uppmärksamhet Johanna och ”Små ting” 
har fått.

I möbelserien “Små ting” ingår tre 
varianter och är avsedda för
hallen men möblerna kan även 
kan användas bredvid sängen 
(nattduksbord) eller soffan.
1. Hylla med låda till små saker 
som t.e.x. nycklar.
2. Spegel med klädhängare och 
småförvaring för t.e.x. sjalar.
3. Att luta sig/sitta på och knyta 
skor samt förvaring till bland annat 
skor och tidningar.


