
86

FÖR VISSA PERSONER råder inga 
tvivel om vad de ska syssla med 
när blir stora. Hanna är en av dessa 
personer. Redan sedan barnsben fanns 
intresset för estetik och en kreativ 
ådra. Kanske fick hon influenser från 
sina föräldrar som länge arbetat med 
teater och snickeri? Hon påbörjade sin 
målarutbildning i gymnasiet, sedan 
avslutade hon en konstutbildning i 
Frankrike som senare följdes upp med 
lärlingsjobb på Skansen i Stockholm. 
Väl 22 år gammal startade Hanna sitt 
eget företag och det har gått strålande. 
Idag är hon en flitigt anlitad deko-
rmålare. Men det är inte bara i Sverige 
som hon uppmärksammats. Det är 
faktiskt i Japan som den största delen 
av hennes försäljning av egendesignade 
mönster, tyger och produkter sker. 
Genom sin webbshop går det att in-
handla allt från brickor, necessärer och 
kuddfodral till handtryckta disktrasor 

och tygkassar. Men den huvudsakliga 
verksamheten är fortfarande deko-
rmålning.

– GENOM MIN LÅNGA erfarenhet av 
dekorationsmålning och formgivn-
ing har jag hunnit införskaffa breda  
hantverkskunskaper. Jag tänker mycket 
på det praktiska genomförandet, vid 
sidan av det estetiska, säger Hanna.
Tillsammans med två kollegor har 
hon idag ett samarbete, där de driver 
varsitt företag, men där de samarbetar 
för att kunna åta sig större uppdrag. 
Kunderna är allt från privatpersoner 
till företag och bostadsrättsförenin-
gar. En av Hannas främsta styrkor är 
mångsidigheten. Hon målar allt från 
traditionella objekt till mer moderna 
skapelser, samt en mängd olika by-
ggnader, med andra ord allt från slott 
till koja.
– Just nu håller jag på att återskapa 

gamla traditionella dekorationsmåln-
ingar i ett privat hem på Djurgården, 
berättar hon.

FÖR HANNA SÅ hänger färg och form 
ihop. Därför har hon inga problem 
med att vara flexibel och ta vitt skilda 
uppdrag.
– Ena dagen är jag på Ericsson i Kista 
och målar för att nästa dag vara hos 
en privatperson på Drottningholm. 
Man får verkligen träffa så många 
olika människor och det är väldigt kul, 
avslutar hon.

Vill du pryda ditt hem med en väggmålning, dekorera ditt kontor eller kanske ta 
fram den ursprungliga känslan hos en äldre byggnad? I så fall är Hanna Säfström 
Design företaget att anlita. Här erbjuds allt från dekormåleri till färgsättning och 
konsultation.
– Ofta beskriver kunderna ungefär vad de vill ha och sedan kan jag föreslå olika 
lösningar, berättar Hanna.
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