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Sammanfattning 
Detta är ett arbete vars målsättning är att göra en översyn av svensk stoppmöbelindustri samt 
skapa en lämplig komplettering till Carl Malmstens stoppmöbelkollektion.  
 
Den svenska möbelbranschen sysselsätter omkring 20 000 personer i 815 företag och omsatte 
år 2000 17,5 miljarder kronor. Av dessa 815 företag är ett flertal små familjeföretag med låg 
teknologisk nivå i produktionen. 10 % av samtliga företag svarar för 60 % av omsättningen. 
Dessa är storskaliga och har modern produktionsteknik, även i jämförelse med annan 
verkstadsindustri. Ungefär 25 % av de svensktillverkade möblerna går på export. 
 
Stoppmöbelindustrin är utspridd över hela landet men stor majoritet är lokaliserad i Småland. 
Efter att jag talat med sju utvalda företag i Tibro och Tranåstrakten konstateras att 
upplevelsen av marknaden är väldigt olika för företagen, vissa företag ökar sin försäljning 
medan andra lägger ner. Under de senaste decennierna har prispressen i möbelbranschen ökat 
och många svenska tillverkare har svårt att hävda sig gentemot utländska lågprisleverantörer, 
främst från Baltikum och Polen. Trots det hårda företagsklimatet har de sju utvalda företagen 
en sak gemensamt och det är oviljan att flytta produktionen utomlands. De upplever att de 
tappar kontrollen över kvalitén och att bibehålla den höga kvalitén är otroligt viktigt då det 
har blivit signum för svensktillverkade möbler.  
 
Ett av dessa företag är AB O.H. Sjögrens som varit min samarbetspartner i detta 
examensprojekt. AB O.H. Sjögrens valdes då de producerar Carl Malmstens stoppmöbler, och 
för mig har det varit intressant att jobba utifrån Carl Malmsten då jag har stor anknytning till 
hans formgivning genom utbildning på Carl Malmsten CTD Linköpings universitet i 
Stockholm och arbete på Carl Malmsten butiken på Strandvägen. 
 
Tillsammans med AB O.H. Sjögrens skapades en designbreif där det bestämdes att projektet 
skall resultera i en soffa som skall fungera tillsammans med Carl Malmstens stora fåtöljer, 
”Rundrygg” och ”Jättepaddan”. Målet är att erbjuda konsumenterna en generös soffa som 
komplement till Carl Malmstens små ”fikasoffor”. 
 
När jag granskar mitt examensarbete konstaterar jag att jag inte helt kunnat svara på frågan 
om hur en stoppmöbel kan se ut för att vara optimal i svensk produktion, avgränsat till AB 
O.H Sjögrens. Mitt arbete handlar istället mer om hur en möbel kan se ut för att passa in i Carl 
Malmstens kollektion. Fokus har hamnat på skapandet av en ny möbel där resultatet blev en 
soffa som är inbjudande och generös. 
 

            
Bilderna är tagna av soffan utställd i Carl Malmsten butiken på Strandvägen 5B i Stockholm. 



Abstract 
The ambition of this project is to make an overview of the Swedish upholstery industry and to 
make a suitable complement to the Carl Malmsten upholstery collection. 
 
The Swedish furniture industry employs about 20 000 people in 815 companies. Totally the 
branch had a turnover of 17,5 billion Swedish krona in the year 2000. Of these 815 companies 
most of them are small family driven companies with low-tech industry. 10 % of the 815 
companies stand for 60% of the production. These are large-scale companies and have a hi-
tech industry, even compared with other types of industries. Approximately 25% of the 
Swedish made furniture is being exported. 
 
The upholstery industry is spread over the country but mainly concentrated to the south of 
Sweden, Småland. After conversations with seven chosen upholstery companies in Tibro and 
Tranås area I discovered that the companies all have very different views of the market, some 
of them are increasing there sales and some are shutting down. During the past decade the 
furniture industry experienced difficult times with competition from low-price-producing 
countries like The Baltic country and Poland. Even though the corporate climate is rough the 
seven chosen companies has one thing in common and that is the aversion to outsource the 
production. They are frightened of losing control over the quality and to maintain hi-quality is 
of vital importance as it is signified to Swedish made furniture. 
 
One of these companies is AB OH Sjögrens who has been my calibrator in this final project. 
This is the company that produce the Carl Malmsten upholstery furniture. Personally it was 
interesting to work with Carl Malmsten as a platform as I am linked to him trough education 
at Carl Malmsten CTD at Linköpings University and employment at Carl Malmsten store at 
Strandvägen in Stockholm. 
 
Together with AB O.H. Sjögrens a designbreif was made where it was decided that this 
project was supposed to result in a sofa that would harmonies with the Carl Malmsten 
furniture called “Rundrygg” and “Jättepaddan”. The ambition is to offer the consumer a 
generous sofa as a complement to Carl Malmsten’s small sofas. 
 
When I look at my work I can se that I have not fully been able to answer the question about 
what the characteristics for upholstered furniture to be optimal in Swedish production are. My 
work describes instead the search for a suitable match to Carl Malmsten’s furniture. The focus 
landed on creating new furniture and the project resulted in a sofa that is inviting and 
generous. 
 

            
The pictures of the sofa are taken during the exhibition in Carl Malmsten Store at Strandvägen 5B in Stockholm. 
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Inledning 
Den här rapporten beskriver ett 10 veckors examensarbete i möbeldesign. Kursen heter 
TMXC11 och är det sista momentet i möbeldesignprogrammet,120 poäng, på Carl Malmstens 
CTD vid Linköpings universitet.  
 
Detta är ett arbete vars målsättning är att göra en översyn av svensk stoppmöbelindustri. Samt 
skapa en lämplig komplettering till Carl Malmstens stoppmöbelkollektion. Med min bakgrund 
som extrapersonal i Carl Malmstenbutiken och snart färdigutbildad möbeldesigner ser jag det 
som min ”skyldighet” att komma med ett förslag till lämplig utveckling. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till AB O.H. Sjögrens och Håkan Sjögren som varit min 
samarbetspartner i detta kandidatprojekt. Håkan har inte bara varit hjälpsam vid framtagandet 
av prototyptillverkningsunderlaget och tillverkningen av prototypen utan också varit till stor 
hjälp i själva designprocessen. Han har visat att han har stor insikt i hur en designer tar sig 
fram och arbetar. Jag tycker att samarbetet har fungerat utmärkt, och vill likaså tacka för det 
generösa och trevliga bemötande jag har fått från alla på AB O.H. Sjögrens. 
 
Mikael Löfström, min handledare vid Carl Malmsten CTD Linköpings universitet i 
Stockholm, och Jerk Malmsten, min handledare från Carl Malmstenbutiken, är också värda 
stor tacksamhet. Båda har varit till stor hjälp i examensprojektet och gett mig mycket 
inspiration. 
 
Jag vill även tacka alla företagen som deltagit i mitt undersökande arbete.  
 

*   Jan Erik Salomonsson, Norell Möbler AB  
*   Peter Stål, JIO Möbler AB 
*   Patrik Nilsson, Engens Fabriker AB  
*   Ronny Holm, Bröderna Andersson Möbler AB  
*   Bernt Lundgren, L&L Collection / Overman Contract 
*   Kurt Tingdahl, OFFECCT  
 

Tack för att ni tog er tid att svara på mina frågor. 

Kolbrún Leosdottir Löfgren Nävekvarns v 24  leosdottir@hotmail.com   
Malmstens CTD vid Linköpings universitet 124 32 Bandhagen 070-721 19 59  
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Frågeställning för kandidatexamensarbete 
Hur mår stoppmöbelindustrin i Sverige? 
Hur görs en stoppmöbel optimal för svensk produktion?  
 
Avgränsning 
Det finns stoppmöbelföretag utspridda över hela landet men en stor majoritet är lokaliserade i 
Småland och kring Tibro. Översynen av stoppmöbelindustrier kommer att avgränsas till Tibro 
och Tranåstrakten, därför att det är där man finner den största delen av stoppmöbelindustrin. 
 
Stoppmöbeln kommer att ritas för att vara optimal i AB O.H. Sjögrens produktion. AB O.H. 
Sjögrens har valts för att det är de som producerar Carl Malmstens stoppmöbler, och för mig 
har det varit intressant att jobba utifrån Carl Malmsten då jag har stor anknytning till hans 
formgivning genom utbildning på Carl Malmsten CTD Linköpings universitet i Stockholm 
och arbete på Carl Malmstenbutiken på Strandvägen. 
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en klarare bild av hur stoppmöbelindustrin i Sverige mår 
och hur den blir påverkad av konkurrerande lågprisländer. 
 
Fortsättningsvis syftar examensarbetet till att ta fram en stoppmöbel som är ritad för att vara 
optimal i AB O.H. Sjögrens produktion och viktigt är att möbeln samtidigt blir ett passande 
komplement till Carl Malmstens stoppmöbelsortiment. Möbelns formgivning skall främst ha 
samhörighet och släktskap med Carl Malmstens stora fåtöljer, ”Rundgygg” och 
”Jättepaddan”. Målet är även att erbjuda konsumenterna en generös soffa som komplement till 
Carl Malmstens små ”fikasoffor”.  
 
Metod 
I rapportens första avsnitt, den undersökande delen, görs en översynen av stoppmöbelföretag i 
Sverige med hjälp av Internet, företagens hemsidor, och telefonintervjuer. De utvalda 
företagen är sådana som AB O.H. Sjögren ser som jämförbara eller närbesläktade företag, 
samt företag som är placerade i Tibro eller Tranåstrakten som jag har personligt intresse för. 
 
I rapportens andra avsnitt, den praktiska delen, är gestaltningsarbetet baserat på två 
plattformar. En är bilder och skisser av Carl Malmstens fåtöljer ”Rundgygg” och 
”Jättepaddan”. En andra plattform är en tidigare soffidé ur mitt skissblock. Detta arbetssätt 
används för att underlätta arbetet att integrera mitt formspråk med Carl Malmstens. 
 
Rapportens upplägg 
Rapporten är uppdelad i två avsnitt, i det första beskrivs möbelbranschen och en redovisning 
görs av ett antal utvalda stoppmöbelföretag i Tibro och Tranåstrakten. I det andra avsnittet 
beskrivs designprocessen med framtagandet av soffan som jag väljer att kalla ”Nuodå”. 
Rapporten avslutas med en analys och en beskrivning av önskad fortsättning. 
 
Rapporten är fylld med bilder som förklaras i närliggande text och källförteckningar görs i 
anslutning till text. I slutet finns en ordlista som förklarar ord märkta med *. Orden står 
uppställda i ordningsföljd. 
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Avsnitt 1; Möbelbranschen  
Den svenska möbelbranschen, dvs möbeltillverkare och deras underleverantörer, sysselsätter 
omkring 20 000 personer i 815 företag. Totalt omsatte branschen år 2000 17,5 miljarder och 
mellan år 1999 och 2000 hade den en tillväxt på 12 %. 
Av dessa 815 företag är ett flertal små familjeföretag med låg teknologisk nivå i 
produktionen. 10 % av samtliga företag svarar för 60 % av omsättningen. Dessa är storskaliga 
och har modern produktionsteknik, även i jämförelse med annan verkstadsindustri. Den 
hantverksmässiga produktionen har fått svårt att hävda sig mot de stora tillverkarna och den 
formella utbildningsnivån bland hantverkarna är låg. 50 % saknar gymnasieutbildning och 
knappt 6 % har eftergymnasial utbildning. 
 
Ungefär 25 % av de svensktillverkade möblerna går på export. Den svenska designen, ibland 
kallad ”Swedish Modern”, är en viktig säljande faktor på exportmarknaden. Tyvärr är inte 
Carl Malmsten ett internationellt ryktbartnamn. En förklaring kan vara att Carl Malmsten inte 
varit väl marknadsförd utomlands. En annan förklaring skulle kunna vara att hans design inte 
varit tilltalande för utländska köpare. 
 
Under de senaste decennierna har prispressen i möbelbranschen ökat och många svenska 
tillverkare har svårt att hävda sig gentemot utländska lågprisleverantörer, främst från 
Baltikum och Polen. 
 
Sjögren- Hundra år av kvalitet, Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet 2002-05-01, av Lovisa Asperud, Carl Larsson, Karl 
Starkenberg och Magnus Sävmarker 
 
Industri för sittmöbler och säten 
AB O.H. Sjögrens tillhör enligt Statistiska Central Byråns klassifikation delbranschen Industri 
för sittmöbler och säten. Denna delbransch omsätter kring 5,5 miljarder kronor och har ca 
8000 anställda fördelade på 320 företag. De flesta företagen inom stoppmöbelbranschen är 
mycket små med ett 10-tal anställda och har en hantverksmässig tillverkning. Även denna 
delbransch har blivit svårt drabbad av konkurrensen från lågpristillverkande länder. Under de 
senaste decennierna har många svenska stoppmöbeltillverkare blivit utslagna och tvingats till 
nedläggning. Endast hälften av de kvarvarande företagen är lönsamma i dagsläget och många 
företag gör stora förluster. 
 
Alla delar av möbelbranschen har blivit mer konkurrensutsatta p.g.a utländsk 
lågpristillverkning. AB O.H. Sjögrens är dock positionerade i segmentet exklusiva och 
högkvalitativa stoppmöbler med en relativt prisokänslig målgrupp. Även om köpkraften 
generellt sett är högre bland de äldre konsumenterna sker en föryngring av målgruppen, vilket 
visar på en marknad även i framtiden för AB O.H. Sjögrens exklusiva stoppmöbler. 
Sjögrens måste dock vara uppmärksamma eftersom prisskillnaden till det billigare segmentet 
ökat. Tidigare var AB O.H. Sjögrens 50 % dyrare än snittet nu har de 400 % högre pris.  
Konkurrensen från lågpristillverkande länder har börjat tillta även i de exklusivare segmenten 
och det har blivit kärvare för alla tillverkare – även de mest exklusiva. AB O.H. Sjögrens mål 
är därför att fortsätta positionera sig i toppen med avseende på pris och kvalité. Även en 
kontinuerlig effektivisering i produktionen där vissa delar kan flyttas utomlands, som t.ex. 
stomtillverkningen diskuteras för att förbättra vinstmarginalerna. 
 
Sjögren- Hundra år av kvalitet, Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet 2002-05-01, av Lovisa Asperud, Carl Larsson, Karl 
Starkenberg och Magnus Sävmarker 
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AB O.H. Sjögrens 
År 1902 övertog Oskar Herbert Sjögren ett sadelmakeri i Tranås. Efterhand kom 
verksamheten även att omfatta stoppade vagnssäten vilket var första steget in i 
möbelbranschen. Två söner, Gustav och Olle, fick en grundlig tapetserarutbildning och från 
1935 var verksamheten helt inriktad på stoppmöbeltillverkning.  
 
Vid mitten av 50-talet presenterade professor Carl Malmsten en möbelkollektion för 
serieproduktion. Han ville att fler än den exklusiva krets som han tidigare vänt sig till skulle 
få del av de produkter han skapade. Serieproduktionen fick dock inte innebära avkall på 
kvalitet och design. Därför valde han personligen ut de verkstäder som motsvarade de höga 
krav han ställde. AB O.H. Sjögren blev det företag som fick tillverka hans stoppade möbler. 
Företaget är nu ett av branschens äldsta och drivs idag av tredje och fjärde generationen i 
samma familj. 
 
Genom sin ställning som en av Sveriges ledande kvalitetsmöbeltillverkare har företaget 
kommit att anlitas av andra uppdragsgivare med motsvarande krav på kvalitet och 
hantverksmässighet. Sedan mitten av 70-talet är företaget leverantör av Josef Franks stoppade 
möbler åt Svenskt Tenn AB i Stockholm. 1993 sökte den framgångsrika inredningskedjan 
R.O.O.M. tillverkare av sina s.k. profilmöbler vilket resulterade i att produktionen av de 
välkända Howard-modellerna kom att förläggas till Sjögrens i Tranås. Den senaste i raden av 
uppdragsgivare är det gotländska designföretaget G.A.D. som sedan år 2000 låter tillverka 
sina soffor och fåtöljer hos AB O.H. Sjögren. 
 
Idag har AB O.H. Sjögrens 17 anställda varav 14 på fabriksgolvet och har en omsättning på 
16,5 miljon kronor. 
 
Sjögren- Hundra år av kvalitet, Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet 2002-05-01, av Lovisa Asperud, Carl Larsson, Karl 
Starkenberg och Magnus Sävmarker 
 
AB O.H. Sjögrens konkurrens  
Olika delar av AB O.H. Sjögrens verksamhet är olika utsatta för konkurrens. Konkurrensen på 
Carl Malmstens tillverkning är obefintlig då AB O.H. Sjögrens är det enda företaget som har 
tillåtelse att tillverka hans stoppade möbler. Vad gäller legotillverkning är konkurrensen större 
men ändå måttlig. De tillverkare som AB O.H. Sjögrens ser skulle kunna konkurrera om 
legotillverkningen är främst Norell Möbler AB och JIO Möbler AB. 
 
Enligt Håkan Sjögren är Norell Möbler AB och JIO Möbler AB jämförbara stoppmöbel-
fabriker med AB O.H. Sjögrens. Andra stoppmöbelfabriker i södra Sverige som är tämligen 
likställda med Sjögrens är Engens Fabriker AB, Bröderna Anderssons Möbler AB, L&L 
Collection/Overman Contract och OFFECCT. 
 
Sjögren- Hundra år av kvalitet, Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet 2002-05-01, av Lovisa Asperud, Carl Larsson, Karl 
Starkenberg och Magnus Sävmarker 
 
Norell Möbler AB 
Norell Möbler AB grundades 1954 av designern Arne Norell. Företaget blev snabbt ett 
välkänt varumärke bland möbelkonsumenter och inredare. Arne Norell skapade nya 
spännande produkter med en högst personlig stil och hög kvalité. Ett bevis för den höga 
kvalitén i design, komfort och funktion är att flera av de tidiga modellerna fortfarande är i 
produktion.  
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Idag har Norell ca 15 anställda, varav 10 på fabriksgolvet, och omsätter omkring 11 miljoner 
kronor om året. Norell tillverkar möbler till den offentliga sektorn och hemmiljön. En ny 
generation i företaget med Marie Norell-Möller som designer har visat att Norell kommer att 
behålla sin profil, anpassad till dagens och morgondagens köpare.  
 
Norell har valt att dela upp sitt utbud i tre kategorier; Klassiskt, Modernt och Tidlöst och i sitt 
säljmaterial visar de stolt upp hur deras möbler är uppbyggda. Trots många gamla modeller är 
de inte rädda att prova på nya avancerade modeller. 
 
Nu liksom då sker hela produktionen i Sverige och Norell har för närvarande inga ambitioner 
att flytta ut någon del av sin produktion utomlands. Trots att marknaden är tuff och bara har 
hårdnat med åren, väljer Norell att satsa på kvalité snarare än kvantitet. Norell erbjuder sina 
kunder att fritt välja klädsel, sömnad, ytbehandling av trädelar, höjder på ben, och till och med 
hur mjuk eller hård stoppningen skall vara i den utvalda möbeln. 
 
För Norells kunder är det viktigt att köpa svensktillverkat och det är något som åter fått ett 
uppsving, enligt Jan Erik Salomonsson på Norell Möbler AB. 
 
Telefonintervju med Jan Erik Salomonsson, Norell Möbler AB, 2005-06-13.  
http://www.norellmobel.se 
 
JIO Möbler AB 
1941 grundade Herr. Johansson och Herr. Olsson företaget JIO Möbler i Jönköping. Idag ägs 
och drivs företaget av Claes Åkerblad. Företaget, som även består av Riks Möbler, har 16 
anställda, varav 14 på fabriksgolvet, och har en omsättning på ca 13 miljoner kronor om året. 
 
JIO Möblers produktion sker uteslutande i Jönköping och företaget har inga planer på att 
flytta någon del av produktionen utomlands. För JIO Möblers kunder är det viktigt med 
svensktillverkat enligt Peter Stål på JIO Möbler AB.  
 
Under lågkonjunkturen på 90-talet hade JIO Möbler, som många andra företag i Sverige kärva 
tider. Men istället för att då välja att flytta produktionen utomlands valde de istället att höja 
kvalitén ytterliggare och stanna kvar i Sverige. Om inte detta val hade gjorts tror Peter Stål att 
de inte hade funnits kvar på marknaden idag.  
 
Eftersom JIO Möbler tillsammans med AB O.H. Sjögrens och Norell Möbler AB är ensamma 
på marknaden, i sina segment att erbjuda högkvalitativa svensktillverkade möbler, upplever 
de marknaden som mycket positiv. Det främsta hotet mot JIO Möblers försäljning är inte 
andra möbelproducenter utan snarare börsen; när börsen går dåligt får deras kunder annat att 
tänka på än att köpa möbler, menar Peter Stål. 
 
JIO Möbler erbjuder sina kunder att fritt välja tyg, stoppningsmaterial och ytbehandlingar 
men även storleken på möbeln. Vill kunden att den utvalde soffan skall göras lite större eller 
mindre är detta inte ett problem för JIO Möbler. En sådan kundanpassning skulle vara omöjlig 
om produktionen var placerad utomlands då det krävs större serier. 
 
JIO Möblers försäljning är till 90% inhemsk och försäljningen av möblerna sker främst söder 
om Uppsala. Även en liten del, 10%, går till export och då främst till Danmark och Norge. 
 
Telefonintervju med Peter Stål, JIO Möbler AB, 2005-06-14.  http://www.jiomobler.se 
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Engens Fabriker AB 
Engens Fabriker startades 1936 i Örkelljunga och har hela tiden ägts av familjen Nilsson. Idag 
är det Claes-Göran Nilsson som driver företaget med hjälp av sina barn. Engens Fabriker har 
producerat svensktillverkade kvalitetsmöbler och hade sina glansdagar under 80-talet, då med 
ca 60 heltidsanställda och en omsättning på ca 45 miljoner kronor om året. Lågkonjunkturen 
under 90-talet tog knäcken på Engens Fabriker och sedan dess har de aldrig repat sig. Idag är 
de 18 anställda, varav 12 på fabriksgolvet, och har en omsättning på 10 miljoner kronor.   
 
Konkurrensen från lågprisländer har gjort det svårt för Engens Fabriker att återfå volym på sin 
försäljning. Att flytta över produktionen till ett lågprisland har inte varit något alternativ och 
inte heller att hamna i en situation där processen styrs av andra, så tyvärr är det beslutat att 
verksamheten upphör vid årsskiftet. Ingen kommer att ta över Engens modeller utan de 
kommer att försvinna helt från marknaden. 
 
Telefon intervju med Patrik Nilsson, Engens Fabriker AB, 2005-06-13 
.http://hd.se/ArticlePages/200504/06/20050406143505_-Alla_anvandare-305/20050406143505_-Alla_anvandare-305.dbp.shtml 
 
Bröderna Anderssons Möbler AB 
1919 började tre bröder tillverka stommar i Töreboda som såldes till möbelbutiker där de 
stoppades och kläddes, men 1946 började Bröderna Anderssons Möbler AB även stå för den 
delen. Idag tillverkas stommarna av ett dotterbolag, Ekenäs design, och tillsammans har de 
100 anställda och omsätter 75 miljoner om året. Jan Andersson, tredje generationen 
Andersson, driver företaget idag. 
 
All produktion sker i Sverige och de ha inga planer på att flytta den utomlands. För ett par år 
sedan provade de att lägga ut en skinnfåtölj till produktion i Brasilien men valde att avsluta 
den produktionen bara efter ett år. Kvalitén på de Brasilientillverkade fåtöljerna var fullt 
tillräcklig men det var färgvalet av skinn som inte dög. Eftersom Bröderna Anderssons 
Möbler AB inte tyckte att det var tillräckligt att erbjuda sina kunder endast ett fåtal färger 
valde de att ta hem produktionen igen. 
 
Kunden kan i stort välja fritt bland tyger antingen hos Bröderna Anderssons Möbler AB eller 
skaffa tyg på egen hand. Tyger är det enda som Bröderna Anderssons Möbler AB köper in 
utifrån och då främst från Spanien, Portugal, Tyskland, Belgien och USA.  
Det finns 8 stycken standardfärger på ben. Vill kunden ha en specialfärg är det ingen 
omöjlighet, alltså kan kunden skapa en möbel utifrån sin egen smak.  
 
Kvalitetsmässigt och prismässigt är Bröderna Andersson Möbler AB placerade snäppet under 
AB O.H. Sjögrens och JIO Möbler. I detta segment är Bröderna Anderssons Möbler AB 
ensamma i Sverige, enligt Ronny Holm på Bröderna Andersson Möbler AB. Konkurrensen är 
därför inte från någon möbelproducent i Sverige utan snarare i Öststaterna. Tidigare har de 
inte varit ett stort hot eftersom de inte kunnat åstadkomma samma kvalité, men nu har de 
blivit duktigare och snabbare på att plagiera modeller på marknaden, menar Ronny Holm. 
 
I Sverige sker försäljningen mestadels till södra Sverige och då framförallt genom Europa 
Möbler och Svenska Hem. Bröderna Anderssons Möbler AB exporterar även sina produkter 
och då främst till Skandinavien men även Tyskland, exportdelen står för 25% av 
försäljningen. 
 
Telefonintervju med Ronny Holm, Bröderna Andersson Möbler AB, 2005-06-14  http://www.br-anderssons-mobler.se 
 

Kolbrún Leósdóttir Löfgren  Nävekvarns v 24  leosdottir@hotmail.com 
Malmstens CTD vid Linköpings universitet  124 32 Bandhagen 070-721 19 59 

    6 



L&L Collection/Overman Contract 
Overman Contract grundades på tidigt 60-tal av Carl Erik Klote som då tillverkade 
stoppmöbler för hemmamiljö. L&L Collection AB grundades av Bernt Lundgren och 
Elisabeth Linér 1996 och i samband med det tog de över Overman Contract. Idag riktar de sig 
endast mot offentlig miljö med specialinriktning mot fartygsinredningar. De valde bort 
hemsidan i samband med övertagandet av Overmann Contract på grund av den ökande 
konkurrensen från lågprisländer och IKEA. L&L Collections ursprungsinriktning var 
stoppmöbler för hotellets alla utrymmen, en inriktning som efter hand ledde dem till 
fartygsinredningar.  
 
Företaget har idag 12 st anställda, varav 9 på fabriksgolvet och omsätter ca 12 miljoner om 
året. L&L Collection/Overman Contract upplever att marknaden är relativt lugn och har varit 
det de senaste 5 åren. Trots högkonjunktur är det någon slags återhållsamhet som råder menar 
Bernt Lundgren. Mellan 60-70% av försäljningen går på export, resten av försäljningen är 
främst till svenska passagerarfartyg. 
 
All produktion sker i Tranås och det har aldrig varit en tanke på att flytta den utomlands. Det 
är för många specialbeställningar och hård översyn för att det skulle fungera. Företaget står 
för god kvalité, god service och säkra leveranser och det är det företaget lever på menar Bernt 
Lundgren. 
 
Telefonintervjuv med Bernt Lundgren, L&L Collection/Overman Contract, 2005-06-20. http://www.overman-contract.com 
 
OFFECCT 
1990 grundade Kurt Tingdahl och Andres Englund företaget OFFECCT i Tibro. Företaget har 
idag 23 anställda varav 14 på fabriksgolvet och omsätter 45-50 miljoner om året. OFFECCT 
utvecklar möbler tillsammans med internationellt etablerade formgivare för hemmiljö och 
offentligmiljö. För OFFECCT har det alltid varit individens behov som fått bestämma hur 
möblerna utvecklats och formgivits, säger Kurt Tingdahl.  
 
OFFECCT har 90% av sin produktion i Sverige, främst i Tibro. Endast sömnad är flyttat 
utomlands, till Litauen, och då enbart vid produktion av större serier. OFFECCT har internt 
tre stycken anställda sömmerskor som står för tillverkningen av mindre serier som då helt och 
hållet tas fram i Sverige.  
 
Tyger köper OFFECCT in utifrån, från tygleverantörer som Kvadrat, Gabriel och Roma. 
Bortsett från tyger har OFFECCT mestadels svenska underleverantörer. 
 
OFFECCT har utvecklat en rationell produktionsteknik, har bra logistik och står för god 
kvalité. Företaget har en framtidsplan som sträcker sig fram till 2009 där ambitionen är att 
expandera. Redan i år har OFFECCT expanderat med 40% och alla tecken visar på att det 
fortsätter, menar Kurt Tingdahl.  
 
Försäljningen av OFFECCTs sortiment är uppdelat i 65% inhemsk och 35% export. Det är 
främst exportdelen som ska expandera enligt framtidsplanen. Exporten går i första hand till 
Europa, USA och Japan.  
 
Telefonintervju med Kurt Tingdahl, VD och Marknadsansvarig på OFFECCT, 2005-06-20 http://www.offecct.se 
http://www.offecct.se
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Analys 
Efter att ha talat med de ovan beskrivna företagen konstaterar jag att den egna upplevelsen av 
marknaden är väldigt olika för de olika företagen. Trots att de samtliga agerar inom samma 
delbransch; Industri för sittmöbler och säten, är förstås branschen inte homogen. AB O.H. 
Sjögrens, JIO Möbler och OFFECCT upplever marknaden som gynnsam medan Norell 
Möbler och L&L Collection /Overman Contract  upplever marknaden som stillsam. Beror det 
enbart på de olika företagens sortiment och marknadsföring? Eller är det lågkonjunkturen på 
90-talet som har långa efterföljder? Det är svårt att veta exakt vad det är som gör att det ena 
företaget har strålande tider, som tex Bröderna Andersson Möbler AB medan Engens 
Fabriker, ett en gång likartat företag i omsättning och antal anställda, läggs ner.  
 
En sak har de alla gemensamt och det är oviljan att flytta produktionen utomlands. Den hårda 
översyn över produktionen som samtliga företag vill ha är en anledning till varför inte mer 
flyttas utomlands. De upplever att de tappar kontrollen över kvalitén. Att bibehålla kvalitén är 
väldigt viktigt för att överleva i dessa hårda tider med konkurrens från lågprisländer som 
generellt sett har en sämre kvalité, säger flera utav de intervjuade. De talar alla stolt om sin 
närliggande produktion och om det svensktillverkade, även viljan att behålla hantverks-
kunskapen i Sverige.  
 
Frågan är hur länge företagen kan fortleva på traditioner och sälja möbler som är klassade 
”svensktillverkat”?  
 
Hur kan företagen förbättra sina marginaler?  
 
Jag tror att det är viktigt för företagen att göra nyinvesteringar för att uppnå en effektivare 
produktion. Köp av konkurrerande företag för att få större marknadsandel kan också vara 
intressant utveckling. Även mer marknadsföring som stärker värdet av det svensktillverkade 
kan förbättra försäljningen. Framför allt är det viktigt att företagen skapar framtidsvisioner 
och mål att arbeta mot. Alla anställda skall veta åt viket håll ”skeppet styr” och tillsammans 
göra allt för att nå dit. Här är OFFECCT ett lysande exempel med sin framtidsplan som 
sträcker sig till 2009. 
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Avsnitt 2; Designprocessen 
 
Bakgrund 
Efter att ha arbetat som extrapersonal i Carl Malmstenbutiken på Strandvägen i Stockholm 
under hela studietiden och kommit i kontakt med tusentals kunder har jag fått en bra bild av 
vad kunderna förväntar sig av butiken. Jag har även hört mellan raderna vad kunderna tycker 
saknas och åt vilket håll utvecklingen borde gå. Diskussioner med Jerk Malmsten, som driver 
Carl Malmstenbutiken, Mikael Löfström, som varit min handledare i detta examensprojekt, 
och Håkan Sjögren, en av de ledande i AB O.H. Sjögrens, har pekat åt samma håll. Nämligen 
att en förändring måste ske, en förnyelse av det som är ”Malmstenskt”. Att utöka den AB 
O.H. Sjögrenska möbelkollektionen med möbler som har en tydlig anknytning till det 
”Malmstenska” samtidigt som de är undertecknade av tiden idag. En förnyelse som jag vill 
kalla ”Nuodå”. 

 
Fåtöljerna ”Häggbom”  ”Farmor”            ”Hemmakväll”   Soffan ”Hemmakväll” 
 

                        
Fåtöljerna ”Rundrygg”  ”Jättepaddan”             ”Samsas”  Soffan ”Samsas” 
 
Ovan visas de bäst säljande stoppmöblerna ritade av Carl Malmsten. Fåtöljerna ”Häggbom”, 
”Rundrygg” och ”Jättepaddan” är stora och generösa och har ingen soffa som fungerar väl att 
möblera tillsammans med. De två soffor som finns i sortimentet är små ”fikasoffor” som inte 
utstrålar samma generositet som fåtöljerna. Det är alltså här jag ser utrymme för en första 
komplettering.  
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Designbreif 
Efter möte med Håkan Sjögren och rundvandring i AB O.H. Sjögrens fabrik skrev jag en 
designbreif för att använda som ett hjälpmedel att hitta fram till rätt möbel.  
 

• Syfte  
Syftet är att rita en stoppmöbel som ska vara optimal i AB O.H. Sjögrens produktion. 
Projektet skall resultera i en soffa som går att möblera med Carl Malmstens stora fåtöljer; 
”Jättepaddan”, ”Rundrygg” och ”Häggbom”.    

 
• Form  
Möbelns formgivning skall spegla tiden idag, med en ren formgivning och ha fåtöljerna 
”Rundrygg” och ”Jättepaddan” som plattform och inspiration. Viktigt är att soffan inte får 
ett lika traditionellt uttryck som fåtöljerna har. Soffan skall kännas ny, med anknytning till 
det gamla.. 
 
Fåtöljerna är generösa, omhändertagande och kvinnliga i sina former, dessa faktorer skall 
tas vara på. Soffan skall erbjuda en god sittkomfort men ändå kännas generös i sitt 
sittdjup.   

 
• Funktion  
Soffan skall erbjuda god sittkomfort och vara ergonomiskt riktig. Om möjligt får soffan 
gärna erbjuda fotstöd, t.ex. ha en chaiselonguedel. Soffan bör ha armstöd och fastare sits 
för att vara lätt att ta sig upp ur.  

 
• Målgrupp  
Möbeln riktar sig främst till de köpstarka 40-talisterna som flyttar från villan till lägenhet 
och vill ha en ny soffa. Denna målgrupp skall appelleras av soffan med tron att den är 
ritad för de yngre. Viktigt är att 40-talisterna själva inte känner att soffan är ritad åt dem! 
Denna målgrupp eftersöker en möbel med god kvalitet, är modern men fungerar bra till 
det klassiska och ger intrycket att ha en ung ägare. 

 
• Pris  
Trots att soffans målgrupp är köpstark tillåts inte ett högre pris än vad en Carl Malmsten 
soffa kostar, vilket rör sig om ca 30 – 40 tusen kronor, 2005-09-07. 

 
• Normer och krav 
Möbeln ska uppfylla kraven ställda av Möbelfakta för hemmiljö. 
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Plattform för gestaltning 
Som plattform nr.1 för skissetappen används streckskisser av fåtöljerna ”Rundrygg” och 
”Jättepaddan”, där fåtöljernas linjer tydliggörs. 
 

                                  
Skiss av fåtöljen ”Jättepaddan”.                                Skiss av fåtöljen ”Rundrygg”. 
 
Som plattform nr. 2 används en sittmöbelidé ur mitt skissblock; en soffmodulsidé. 
Konceptet är insida/utsida, två ytor som bildar en möbel. Jag tänker mig en metallstomme 
med pullmaflex*-fjädrar och på det en fastare polyeter*. På detta sätt skulle man uppnå en 
tunn dimension med en mjuk och skön komfort. Möbeln skall se lätt och stram ut men kännas 
mjuk och skön när man sitter i möbeln.  
Tanken är att kunden skall köpa moduler efter behov. Bor man trångt skaffar man sig en 
schaiselongue/ tvåsitssoffa, när man flyttar till större kan det bli en tresitssoffa genom att man 
spänner fast en fåtöljmodul på det öppna änden, som den sista bilden visar. Detta blir en 
flexibel möbel; tresitssoffa / tvåsitssoffa och fåtölj / schaiselongue och fåtölj. En enkel 
spännbandsanordning skulle placeras under sittplymån för att vara enkel att komma åt och 
fästa ihop/ lösa upp modulerna. 
 
 

     
                

                     
Skisser ur mitt skissblock som väljs som en plattform för gestaltningsarbetet. 
 
Jag använder dessa två plattformer för att underlätta arbetet att ta fram en soffa som har 
anknytning till det ”Malmstenska”/ traditionella och mitt eget formspråk.  
 
För mig är det viktigt att resultatet inte blir för ”traditionellt” då man kan tro att det är en 
gammal möbel som plockats upp i produktion. När man ser soffan skall den kännas ny, med 
anknytning till det gamla. 
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Skissetapp 
Sökandet efter det rätta utseendet redovisas nedan i form av skisser. 
 

            
Skissetappen inleds med en soffa med utställda sidor och en tunn kontur linje i profil. Soffan 
har hög rygg som erbjuder nackstöd och generöst sittdjup. 
 

             
För att få ett lite mer traditionellt utseende dras de utstickande sidorna in i framkant. På en 
gång känns soffan mer rätt och skulle fungera väl tillsammans med fåtöljerna ”Rundrygg” och 
”Jättepaddan”. Dock lite för väl, då denna soffa lika gärna skulle kunna vara ritad för 50 år 
sedan. 
 

            
Provar att dra in den utstickande delen upptill vid ryggstödet och formen blir mer sluten. 
Konturlinjen behålls och tanken är att den skall utgöras av en tjäder* som markerar gränsen 
mellan fram och baksida. 
 
Carl Malmstens stoppade möbler har oftast linjer under sitsen som markerar stommen, 
resårhus och sittyta.  
  
 
 
 
 
     sittyta 
     resårhus 

stomme 
 
                                                      

       
Dessa linjer povas på soffan för att se vad de kan tillföra. Skall det vara markering för plymå? 
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Skall soffan stå på en träställning eller skall det vara enkla ”traditionella” svarvade ben?  
 

           
Skall soffan vara delningsbar på samma sätt som idén ur plattform 2? Eller kan man ha en 
tjäder som löper över soffan och delar in den i tvåsits och ensits?  
 
Detta skulle kännas rebelliskt och roligt att göra på ett traditionellt utseende. Det skulle 
antagligen väcka mycket uppmärksamhet men inte vara så gångbart. Målsättningen för denna 
soffa är dock att den skall vara kommersiell så denna tanke sorteras bort. 
 

                 
En möbel med öronlappar är enligt min mening väldigt skön och omslutande. Men utförda på 
detta sätt blir det ett för traditionellt utseende. Öronlapparna sorteras bort för stunden men 
kommer att provas igen senare i skissetappen. 
 

                            
För mig kan detta vara ett intressant utseende på en soffa men om soffan skall passa 
tillsammans med fåtöljerna ”Rundrygg” och ”Jättepaddan” har formen skenat iväg åt fel hål.   
 

                        
Öronlapparna provas igen i form av att hela soffans sida rundas. På detta sätt skulle det inte 
finnas något soffhörn utan hela ryggstödet och armstödet skulle vara en form/yta. 
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 Soffan känns generös, omslutande och kvinnlig i sin form; jag börjar hitta rätt. 
 

         
Hur runda skall soffans rundningar vara och hur skall fälten delas upp?  
Eftersom uppdelningen av fälten enligt den första skissen i raden ovan skulle innebära ett för 
stort precisionsarbete sorteras det bort. Kostnaden för tapetseringen skulle bli för stor, enligt 
Håkan Sjögren. 
 

            
Fälten skall vara uppdelade i fram och baksida med en konturlinje av tjäder. Öronlappen skall 
vara lätt bakåtlutad, sista bilden i raden. Gradantalet mellan armstöd och öronlapp hämtas 
direkt ur fåtöljen ”Rundrygg”; 100 grader. Rundningar skall vara lätt rundade, dock inte för 
mycket då formen fortfarande skall kännas stram. 
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Modellbygge 
Skissetappen övergår i modellbygge för att bättre få en känsla för formen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån dessa mått som visas ovan byggs två pappmodeller; en svängd soffa och en rak soffa. 
 

            
Den svängda pappmodellen känns för traditionell och påminner för mycket om Carl Malm-
stens soffa ”Runda Samsas”.  
 

                    
Den raka pappmodellen känns intressant och vacker i sin form, nästan skulptural. Utifrån 
denna modell fortskrider arbetet. 
 

          
I dataprogrammet Photoshop provas olika färgkombinationer på de två fälten, mörkgrått /vitt, 
mörkgrått/rött och vitt/svart.  
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Tillverkning av Prototyp 
Efter att ha studerat pappmodellen konstaterar jag att formen gillades men att soffans sidor 
skulle bli lite mer utställda då detta skulle ge soffan ett ”extremt” utseende och kanske flytta 
soffan mer in i nutiden. Förhoppningen är att ta bort lite av det traditionella utseende som 
soffan ändå har. 
 
Arbetet att ta fram stommen till soffan inleddes med att göra ritningar i dataprogrammet Solid 
Works. Måttsatta ritningar på varje komponent av stommen gjordes för att underlätta arbetet 
att ta fram delarna i verkstaden. 
 

         
Ritning i perspektivvy och planvy tillverkad i dataprogrammet Solid Works. 
 
Stommar tillverkas oftast av furu då det är ett relativt billigt och lätt träslag. Till den här 
stommen används även en del plywood*. Detta för att kunna såga ut bågarna direkt ur 
materialet och slippa löta* som annars hade varit nödvändigt om furuplank hade använts.  
 

     
Bilder tagna under tillverkningen av stommen. 
 
Stommen tillverkades på Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet i Stockholm och när 
den var färdig skickades den ner till AB O.H. Sjögrens i Tranås för stoppning och klädsel. 
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Stoppningsarbetet påbörjas med att spänna nozagfjädrar* nederst i sitsen, sedan kommer en 
hård polyeter (pyttipanna)* följt av en annan mjukare polyeter och ovanpå kommer sittdynan 
som i det här fallet också består av polyeter, då med en densitet anpassad för sitsen. I ryggen 
och armstöden spänns först gummiband sedan en bärväv* och därefter en mjuk polyeter 
anpassad för ryggstöd. 
 

      
 

            
Bilder tagna i samband med stoppningsarbetet som utfördes på AB O.H. Sögrens i Tranås. 
 
När soffan är i det skede som de två sista bilderna visar; allt material är fastspännt och 
fastlimmat, är det dags för klädselarbete.  
 
Jag och Håkan Sjögren valde gemensamt tyg till soffan och medvetet valdes ett överkomligt 
tyg för att inte den första prototypen skall skena iväg i kostnad. En naturvit till insidan av 
soffan och en nougatfärg för utsidan. Dessa lågmälda färger valdes för att soffan skall vara 
lätt att ta till sig. Kunden ska inte reagera på tyget utan på formen.  
 

 
Det valda tyget att klä soffan i; nougatfärgat och naturvitt. 
 
Klädselarbetet gjordes på fabriken i Tranås. Tyvärr kan det inte redovisas med bilder då det 
gjordes utan min medverkan.  
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Resultat och fortsättning 
Den första prototypen är färdig och levererad till Carl Malmstenbutiken för utställning under 
sommaren 2005 och fram till framläggning av examensarbetet. Detta dels för att visa upp 
examensarbetet men framför allt för att få feedback från kunderna. Tycker dom att detta kan 
vara ett bra komplement till Carl Malmstens sortiment? Vad känner de för soffan och skulle 
de kunna tänka sig att ha den hemma? 
 

      
 

    
Bilderna är tagna av soffan utställd i Carl Malmsten butiken på Strandvägen i Stockholm. 
 
Soffan väckte mycket positiv uppmärksamhet under utställningstiden i butiken. Kunder i alla 
åldersgrupper tyckte om soffan och uttryckte sin glädje över projektet. Folk kom in i butiken 
för att de såg soffan från gatan och var tvungna att provsitta. Flera kunder var intresserade att 
köpa soffan och prototypen är såld till ett par som även köpte två stycken ”Jättepaddor”. Det 
är ett tecken på att projektet är lyckat. 
 
Jag är nöjd med resultatet av den första prototypen. Formen känns bra och soffan har fina 
proportioner. Men det som genast konstateras är att soffans rygg är onödigt hög och sidorna 
lite för mycket utställda för att soffan skall ge en omslutande känsla när man sitter i den. 
Vinkeln på ryggstödet är lite för stor och ryggstödskuddarna lite för små och tunna, eller för 
få. Även soffans sittdjup kan göras lite mindre. 
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Miljöbilder tagna som eventuellt sälj och annonsmaterial. 
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Diskussion 
När jag granskar mitt examensarbete konstaterar jag att jag inte helt kunnat svara på frågan 
om hur en stoppmöbel kan se ut för att vara optimal i svensk produktion, avgränsat till AB 
O.H Sjögrens. Mitt arbete handlar istället mer om hur en möbel kan se ut för att passa in i Carl 
Malmstens kollektion. Fokus har hamnat på formgivningen istället för den faktiska 
produktionen. I de flesta fall av möbeldesign är det dock formgivningen som är det viktiga i 
prototypskedet vilket mitt arbete beskriver. När man sedan har en tillfredsställande prototyp är 
det dags att anpassa möbeln så att den blir optimal i produktion. För att kunna svara på min 
frågeställning hade det kanske varit bättre att använda sig utav en redan befintlig möbel, 
granska den och se om den är optimal för företagets produktion. 
 
Det nära samarbete som en designer kan ha med en möbelproducent som är placerad nära, dvs 
i Sverige, underlättar då man kan ses ofta och diskutera kring projektet och lättare kan 
åstadkomma en prototyp. Det kan vara ett slags svar att det är optimalt att genomföra 
designprocessen och framtagande av en prototyp i Sverige med en svensk möbelproducent 
med förutsättningen att även designern är verksam i Sverige.  
 
Trots att jag inte helt träffat rätt med mitt svar till frågeställningen är jag nöjd med resultatet. 
Jag tror att detta är det ”rätta” sättet att utveckla AB O.H. Sjögrens och Carl Malmstenbutiken 
om man ska tänka långsiktigt. En vision kan vara att Carl Malmstenbutiken på Strandvägen 
blir ett centrum för möbler producerade i Carl Malmstens anda. Förutom det 
standardsortiment som finns i butiken skulle möbler som är ritade att vara moderna 
komplement till det ”Malmstenska” säljas. På detta sätt skulle AB O.H. Sjögrens och Carl 
Malmstenbutiken locka till sig fler målgrupper, öka sina marknadsandelar. Det utan att förlora 
de trogna Malmstensvännerna eftersom ingen radikal förändring skulle göras, utan bara 
komplettering.  
 
Min förhoppning är att AB O.H. Sjögrens är villiga att ta fram en andra prototyp där bl.a.de 
ovan nämnda ändringarna är gjorda, för att sedan ta ställning till om soffan skall sättas i 
produktion och vara den första produkten i AB O.H. Sjögrens egna sortiment. Alltså vara 
början till framtidens ”Carl Malmsten” där det sker förnyelse anpassad till den tid vi lever i.  
 
Blir det ingen fortsättning har jag i alla fall fått ovärderlig lärdom. Jag har lärt mig en hel del 
och fått många värdefulla kontakter som kommer att vara till nytta i mitt kommande yrkesliv. 
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Bilagor 
 
Ordlista 
Pullmaflex 
Pullmaflex är ett fjädersystem som framförallt används till 
bilsätesindustrin. Detta system som kan erbjuda komfort i 
tunna dimensioner har blivit allt vanligare i möbel-
industrin. Systemet bygger på en tunn flexibel metallram 
som sitter fast i stommen med fjädrar. Ju fler fjädrar 
systemet innehåller ju mjukare blir resultatet. 
 
Polyeter 
Polyeter är ett material som används som stoppning vid tex möbeltillverkning. Det är ett 
mjukt material som produceras med olika densitet. Man använder olika densitetantal för tex 
sits och ryggstöd i en möbel då materialet blir utsatt för olika mycket tyngd. Idag ersätter detta 
material ofta det som kallas traditionell möbelstoppning med resårhus och tagel. 
 
Tjäder 
En tjäder är ett tygbeklätt snöre som kan sys in i skarvar på 
stoppademöbler. Tjädrar förekommer ofta på traditionella 
stoppmöbler. 
 
Plywood 
Plywood består av krysslagda faner. Plywood är  
starkt och nästintill fritt från rörelse. 
 
Löta 
Lötningsteknik kan används när en svängd trädel skall 
tillverkas. Kurvan som skall tillverkas delas upp i kortare 
delar; så långa som fibrerna i träet räcker till att täcka med 
vågräta linjer, sedan sätts bitarna ihop halvt i halvt.  
 
Nozagfjädrar 
Nozag är en vågformad fjäder av metall som används 
nederst i en stoppmöbel. Denna fjäder har en bärande och 
elastisk verkan som är dagens ersättare för sadelgjord. 
 
Pyttipanna 
Pyttipanna är att smeknamn för ett stoppningsmaterial som består av sammansatt riven 
polyeter av olika densitet. Det rivna materialet sätts samman till en massa som likar 
pyttipanna till utseende. Pyttipanna tillverkas med olika densitet precis som polyeter. 
 
Bärväv 
Bärväv består oftast av linne och brukar spännas över nozagfjädrarna vid stoppning av en 
möbel. Dels för att ha en bärande verkan men även för att vara ett skydd mellan polyeter och 
nozagfjädrar. Utan bärväv skulle nozagfjädrarna ”äta” sig in i polyetern. 
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