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Sammanfattning 
 
Under vårterminen 2005 genomförde jag, Hanna Brogård mitt 
examensarbete i möbeldesign på kandidatnivå vid Carl Malmsten, Centrum 
för Träteknik & Design, Linköpings universitet, Stockholm. Handledare 
var Glenn Henningsson, Njudex, Vrigstad, och Leó Jóhannson, 
programansvarig på möbeldesignprogrammet, som även var examinator. 
 
Jag önskade att inom ramen för examensarbetet fördjupa mig i olika 
moment som jag upplevde att jag inte hade fördjupat mig i tillräckligt 
tidigare under utbildningen.  

 
• formge en stoppmöbel 
• samarbeta med ett stoppmöbelföretag för professionell handledning 

och fördjupa mig i industriell produktion och stoppteknik 
• fördjupa mig inom stilhistoria och framför allt eklekticism och 

tapetserarnas guldålder 
 
Jag tog kontakt med stoppmöbelföretaget Njudex, i småländska Vrigstad, 
som kom att bli mina samarbetspartners under det här projektet. 

 
Eklekticismen kallas ofta möbelstilarna som rådde under 1800-talets mitt.  
Den utvecklades ur borgarklassen, en ny och rik samhällsklass sprungen ur 
industrialisering och handel. Den rådande smaken baserades på borgerlig 
romantik som yttrade sig i form av en fantasiflykt ifrån den aktuella 
verkligheten till främmande länder, tider och natursvärmeri. Under slutet av 
1800-talet får tapetserarna en större roll då borgarklassen börjar frossa i 
textilier tack vare textilindustrins utveckling och skicklighet. Den jäktade 
samtidsmänniskan skulle skyddas mot buller, hårda former och hårt ljus.  
 
Min ambition var att tillsammans med Njudex utveckla en stoppmöbel för 
vardagsrummet som kompletterar deras sortiment och som stärker deras 
varumärke med inriktning på hemmiljö och avtagbar klädsel. För att få 
större insikt i Njudex tillverkning valde jag att tillverka prototypen under två 
veckors tid på plats i deras fabriker. 
Samarbetet resulterade i en prototyp i form av en schäslong som är en del i 
ett sektionsmöbelkoncept. 
 
 
 



 

Abstract 
 
During spring 2005 I, Hanna Brogård, undertook my bachelor degree 
project in furniture design. The supervisors were Glenn Henningsson at 
Njudex in Vrigstad and Leó Jóhannson, teacher and examiner at Carl 
Malmsten CTD in Stockholm.  
 
The project was based on three elements: 
 

• Design concept for upholstered furniture 
• Cooperate together with a sofa producer for professional supervision 

and to learn more about industrial production and upholstery 
technique 

• Learn more about furniture history of style  
 
I contacted a sofa producer called Njudex, in the province of Småland, who 
became my work partner during this project. 
 
Eclecticism is the name of the furniture styles that became popular during 
the mid-nineteenth century. It develops from a new, rich society class arisen 
from industry and trade. The trend is based on the escape from reality to 
dreams of foreign countries, past centuries and nature. During the end of 
the nineteenth century the upholsterers get a greater importance when the 
textile industry develops and refines. The stressed, contemporary man 
should be protected against noise, hard shapes and bright light. 
 
In cooperation with Njudex, my ambition was to develop an upholstered 
piece of furniture for the living room. This product would complement their 
selection and strengthen their trademark. I built the prototype at Njudex’s 
factory to learn more about their production. 
  
The collaboration resulted in a sofa concept of modules with adjustable 
backs.  



 

Förord 
 
Jag vill här passa på och tacka alla som hjälpt mig genomföra mitt 
examensarbete: 
 
Glenn Henningsson för vägledning och bollplank 
Njudex för material och arbetsyta till prototyp 
Alla medarbetare på Njudex som hjälpt till med prototypbygget 
Leó Jóhannsson, för visa kommentarer 
Jari Nikkula, Gabriel A/S, för textil till beklädnad. 
Jens Gustafson, Häfele GmbH & Co KG, för beslag 
Karl-Erik Johansson, Örs snickerier, för benställning  
Min pappa Claes-Peter Brogård och hans chaufförer på Calle P Budbil AB 
som gång på gång, outtröttligt löser transportproblem. 
 
Dessutom vill jag här nämna boken Vilda idéer och djuplodande analyser1. Den 
har jag burit med mig och använt genom hela projektet.  
 
Jag vill också kommentera vikten av ”nätsurfande” i mitt arbete. På Internet 
kan man hitta allt från hög- och lågupplösta bilder, matnyttiga artiklar till 
bibliotekets öppettider samt att låna om böcker. Det har varit till stor hjälp. 

                                                 
1 J. Landqvist, 1994 
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1 Inledning 
 
Under vårterminen 2005 genomförde jag, Hanna Brogård mitt 
examensarbete på kandidatnivå i möbeldesign vid Carl Malmsten, Centrum 
för Träteknik & Design, Linköpings universitet, Stockholm. Rapporten 
redovisar min designprocess och det slutgiltiga resultatet.  

1.1 Bakgrund 
 
Det tog mig ungefär ett år att komma på vad jag ville arbeta med under tio 
avsatta arbetsveckor. Någonting som jag kunde fördjupa mig i och samtidigt 
formge mitt signum. Jag valde att helt enkelt sätta samman ett recept av de 
ingredienser som jag ansåg mig sakna och inte, av en eller annan anledning, 
plockat upp i tidigare kurser. Eftersom utbildningen är inriktad mot 
industriell möbeldesign ville jag samarbeta och driva ett designprojekt 
tillsammans med en möbeltillverkare. Då vi läste stilhistoria avsattes lite tid 
åt eklekticismen och tog endast upp den i samband med tapetserarhistoria. 
Eftersom den beskriver industrialismens första stilreaktion och är 
”tapetserarnas guldålder” kändes det relevant att använda den här 
tidsepokens möbelstilar som inspirationskälla, lära mig mer om den och 
samtidigt:  

 
• formge en stoppmöbel 
• samarbeta med ett stoppmöbelföretag för professionell handledning 

och fördjupa mig i industriell produktion och stoppteknik 
• fördjupa mig inom stilhistoria och framför allt eklekticism och 

tapetserarnas guldålder 
 
Jag skrev samman en preliminär projektbeskrivning och tog kontakt med 
olika stoppmöbelföretag i Småland, bland dem Njudex som jag också kom 
att samarbeta med. 

1.2 Målbeskrivning 
 
Min ambition är att fördjupa mina kunskaper inom industriella 
stopptekniker genom att utveckla en möbelprototyp tillsammans med det 
småländska, stoppmöbelföretaget Njudex. Det ska resultera i en sittmöbel 
för det samtida vardagsrummet, inspirerat av den så kallade eklekticismen. 
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1.3 Metod 
 
I projektet samarbetade jag med Njudex, ett stoppmöbelföretag som är 
inriktat på soffgrupper med avtagbar klädsel för hemmiljö. Handledare var 
Glenn Henningsson, produktionsansvarig, Njudex och Leó Jóhannsson, 
programansvarig på Designprogrammet, Carl Malmsten, Centrum för 
Träteknik & Design, Linköpings universitet, Stockholm. Jag har valt att 
beskriva min designprocess och metodik i fem etapper.  
 
Insamling 
Jag utgick från en insamlingsetapp där jag beskriver undersökningar i form 
av studiebesök, intervjuer hos Njudex och olika återförsäljare. Fördjupningar 
inom eklekticismen gjorde jag genom litteratur och studiebesök på Nordiska 
museet. Jag har valt att sammanfatta insamlingen i en kort analys.   
 
Konceptformulering och idéskiss 
Utifrån och parallellt med min analys av ovanstående insamling gjorde jag 
avgränsningar inom projektet. Jag skissade och förtydligade idé- och 
konceptformulering.  
 
Gestaltning 
Med hjälp av skisser, 3D/CAD-modellering och volymmodeller undersökte, 
utvecklade och gestaltade jag sittmöbeln. Utifrån resultatet utförde jag 
tillverkningsunderlag för prototyptillverkning. 
 
Prototyp 
Tester och själva framtagningen av prototypen genomfördes i Njudex 
lokaler. Prototypen presenterades under skolans vårutställning i slutet av 
maj. 
 
Resultat 
Mitt resultat redovisas i form av färdig prototyp och min egen reflektion 
över arbetet. Här redovisas också kommentarer av Glenn Henningsson om 
produkten, vårt samarbete och möjlig vidareutveckling. 
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Bakgrund/ Insamling 
 
 
 
 
 

Innan jag påbörjade och under hela designprocessen, genomförde jag en 
insamlingsetapp. För att tydliggöra insamlingen redovisas den i följande 

avsnitt oavsett från kronologisk ordning i genomförandet.  
 

Insamlingen består av en presentation av Njudex och en 
marknadsundersökning baserad på intervjuer med möbelhandlare i 

Stockholm. Jag presenterar eklekticismen och främst senare delen av 
1800-talet och sammanfattar mitt inspirationsmaterial i form av en 
moodboard.  Jag redogör för en uppmätning av 10 stycken soffor i 

tabellform (se bilaga 3). Avsnittet avslutas med en analys av det samlade 
material som var grunden och förutsättningen för mitt formulerade 

koncept. 
2 

 
 
 

 
 

                                                 
2Figur: L.E, Nilsson, 1946 

Figur 1: Schäslong, från senare delen av 1800-talet. 
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2 Njudex 
 

3 
Figur 2: Njudex lokaler i Vrigstad. 
 
 
Njudex är ett stoppmöbelföretag i Vrigstad på det småländska höglandet. 
Företaget ägs av Glenn och Dan Henningsson. Tillverkningen startade i 
grannsamhället Rörvik 1969 och flyttades till Vrigstad och dagens lokaler 
1975. Mellan 1971 och 2000 fungerade Njudex som underleverantör åt 
IKEA. Efter år 2000 byggdes varumärket Njudex upp och idag produceras 
det 80 % soffor under det egna namnet medan legotillverkning står för 20 
%. De är underleverantör åt företag som Edsbyn, Källemo, David design, 
ROOM och Kinnarps. 
 
Företaget omsätter 10-11 miljoner kronor och har en produktionsvolym på 
2-3 000 soffor (2,5-platssoffa) om året.4  
Det egna varumärket tillverkar soffor och fåtöljer för hemmiljö med 
avtagbar klädsel och säljs i butiker som Gösta Westerberg, Plan 1, Nordiska 
Galleriet, Ekerö möbler och Svenssons i Lammhult. 

 
 
 

                                                 
3 Foto: Hanna Brogård 
4 Enligt intervju med Glenn Henningsson 
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2.1 Produktion 

Njudex tillverkar inte möbelstommar utan beställer dem från företagen 
Magnussons snickerifabrik AB, Stockaryd eller Bankeryds Möbelfabrik 
inköp AB, Bankeryd. Stommarna tillverkas i furu och masonitboard. På 
stommarna fästs sedan resårer som Nosag eller Pullmaflex, och täcks med 
fiberväv. Efter det täcks delarna med 10mm kallskum och laminerad velour 
innan soffan monteras ihop. 

Till sits och rygg används lösa plymåer. Plymån är av dun med en kärna av 
kallskum för att bättre behålla formen. I ryggplymån används dun eller 
Comforell som är en syntetfiber med dunkvalité.  

 
Beklädnaden skärs ut av en skärmaskin som programmerats med CAD-
programmet Formaris. För att konstruera mönstret till beklädnaden används 
ett, till datorn kopplat, uppmätningsverktyg som liknar en datormus. En 
handritad förlaga placeras ut på uppmätningsbordet och dess koordinater 
markeras med hjälp av verktyget. 

Tyget läggs på skärbordet som består av piggar och har ett luftutsug. 
Ovanpå rullas en tunn plast ut och ett undertryck i skärbordet startar vilket 
håller textilen på plats genom vakuum. 
 
Sömmerskorna syr avtagbara möbelklädslar främst i tyg och i undantagsfall 
läder. När soffan monterats fästs först ett skyddstyg innan soffan och dess 
plymåer får sin slutliga beklädnad. 

Figur 3: Bildserie som visar Njudex produktionsled. Fotocollage: Hanna Brogård 
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3 Marknadsundersökning 
 
För att bilda mig en uppfattning om försäljningen av soffor angående 
prisklass, målgrupp, storsäljare och kundernas krav och önskemål så ville jag 
intervjua möbelhandlare.  Tillsammans med Glenn Henningsson valde jag 
ut ett antal återförsäljare i Stockholm som säljer Njudexsoffor, samt ett par  
inom samma marknadssegment. Jag vände mig även till Svensons i 
Lammhult eftersom de säljer möbler inom samma marknadssegment på 
postorder och eftersom flera av butikerna i Stockholm nämnde dem som en 
av sina konkurrenter. 
 
Jag talade med följande möbelsäljare: 
 
Lotta Linton, Room 
Joakim Rydell, Gösta Westerberg 
Mikael Asplund, Asplund 
Kina Strandberg, Plan 1 
Britt Karlsson, Svenssons i Lammhult 
 

 
Figur 4: James- Njudex, Cordoba- Room, Solid- Söderbergs, Box- Living Divani5 
 
Gemensamt för de här återförsäljarna är att de ligger i övre medelprisklass, 
förutom Asplunds som ligger i den övre prisklassen.  
 
Kunderna köper främst soffor framför fåtöljer och schäslonger, men 
försäljningssiffrorna för schäslonger ökar. Storsäljande soffor hos de olika 
butikerna är snarlika i modellerna (se figur 4), har avtagbar klädsel, kostar 
mellan 15- 20 000 kr och vanligast är att kunden väljer ett kraftigt tyg i en 
beige nyans. Hos Asplunds betalar man mellan 30- 40 000 kr. 
 
Den typiska kunden är 30-50 år och mån om sitt boende. De bor, ofta med 
familj, i lägenhet i Stockholms innerstad eller i villa i någon av närförorterna 
Bromma, Lidingö eller Nacka. De är medvetna om design, kvalitet och 
inredning och handlar på Plan 1, Gösta Westerbergs, NK, Room, Ekerö 
möbler eller hos Svenssons i Lammhult.  

                                                 
5  www.njudex.se 
 www.room.se 
 www.soderbergs.com 
 www.livingdivani.it 
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4 Eklekticismen ca 1830-1895 
 
Under 1800-talets mitt utvecklas borgarklassen, en ny och rik samhällsklass 
sprungen ur industrialiseringen och handeln. Den rådande smaken baseras 
på borgerlig romantik som yttrar sig i en fantasiflykt ifrån den aktuella 
verkligheten till främmande länder, tider och natursvärmeri. 6 

 
Runt 1830 började Karl-Johanstilen, också kallad empire, övergå i de så 
kallade nystilarna, eklekticismen.7 I likhet med empiren som sökte efterlikna 
antiken så inspirerades eklekticismen av äldre tiders formgivning. Den 
lånade från flera tidigare stilepoker, blandade och omvandlade efter en ny 
tids smak och behov. Under den här tiden rådde flera inredningsstilar 
samtidigt och därför beskrivs den ibland som stilförvirring. Gemensamt för 
nystilarna var förkärleken till mjuka stoppningar, tjocka tyger och mättade 
färger som var tydligt inspirerade från den orientaliska kulturen. På 
världsutställningen 1867 visades orientaliska konsthantverk som persiska 
mattor, draperityger, turkiska rökbord, japanska papperslyktor, solfjädrar 
och parasoller.8  

 
Nygotiken var den första nystilen. Den lånade formelement från gotiska 
kyrkfasader och blev stor främst i England men hade inte lika stor 
genomslagskraft i Sverige. Sverige såg istället på Frankrike där nyrokoko 
och nybarock blev de stora, gällande stilarna. Parallellt rådde en variant av 
Gustaviansk stil, tysk nyrenässans och den så kallade Fornnordiska 
drakstilen som dominerades av tunga möbler i ek med klumpiga former och 
utsmyckningar i form av drakslingor och runtecken.9 

 
Ofta möblerades hemmen med flera olika stilar enligt schematiska regler 
som beskrev hur de lämpligast fördelades mellan rummen. Tamburen var 
orientaliskt inspirerad, salongen var inredd i nyklassicism eller i likhet med 
sängkammaren i nyrokoko. I matsalen rådde nyrenässans och väggarna 
pryddes gärna med porslinstallrikar och rökrummet/herrummet inreddes i 
orientalisk, fornnordisk eller rustik allmogestil. Om det möblerades med 
gotik var det i biblioteket.10  
 
Möbelgrupper skapades ute på golvet istället som tidigare då möblemanget 
hölls utmed väggarna. Pelarbordet, med kraftig fot och en stor rund eller 
oval skiva, ofta i dekorrik nyrokoko, uppkom ur behovet av bord som 
passade soffgruppen. Det var en stor uppfinningsrikedom av nya sittmöbler 
och Emman, en fåtölj med låga armstöd så damernas kjolar fick plats att 

                                                 
6 E. Stavenow-Hidemark, 1993 
7 E. Andrén, 1972 
8 E. Andrén, 1972 
9 E. Andrén, 1972 
10 E. Andrén, 1972 
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pösa över, blev den här tidens viktigaste möbel. En typisk uppfinning från 
tiden var en så kallad borne, en rund soffa med palm i mitten.11  
 
1850 inleds en korsstygnsepok där mönster sprids från Berlin och borgerliga 
damer broderar såväl eldskärmar, tavlor, mattor, kuddar, och möbelklädslar 
som hängslen och tofflor. Förutom broderiet virkas tidstypiska antimakasser 
som skyddade stolsryggarna mot herrarnas pomada av makassarolja.12  

4.1 Nyrokoko ca 1840 
 
1850 gifter sig Karl XV med Lovisa och deras hem inreds enligt tidens ideal 
i nyrokoko, den mest självständiga av nystilarna. Nyrokokon utvecklas strax 
före 1850 i England och Frankrike, genom att senempirens former mjukas 
upp och övergår i nyrokokon med fler snirklar, mörkare träslag och högre 
stoppning. Rummet möblerades på ett nytt sätt med konversationsgrupper 
placerade inne i rummet, ett brott mot den tidigare möbleringen utmed 
väggarna. Nyrokokon prydde de kvinnliga rummen, sällskapsrummet, 
salongen, förmak och sängkammare med bekväma sittmöbler. Det var 
svällande sällskapsmöbler för samvaro som helstoppade Emmastolar, soffor, 
schäslonger, och vilstolar. I salongerna inreddes med sidendamast och 
sidenbrokatell och till vardags användes ylledamast.13  

 
Nyrokoko var den möbelstil som fick störst genomslagskraft i Sverige, den 
har inte särskilt mycket gemensamt med sin föregångare, rokokon, men har 
vissa särdrag som är typiska för båda stilarna. De gemensamma dragen är de 
S-böjda möbelbenen, ornament som Rocaillen och den osymmetriska 
blomkvisten.14 

                                                 
11 J. Fredlund, 2001 
12 J. Fredlund, 2001 
13 E. Stavenow-Hidemark, 1993 
14 E. Andrén, 1972 
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Figur 5: Rokoko- respektive nyrokokostol15 
 
Rokoko 1750-1775  Nyrokoko 1840-1895 
Målade eller förgyllda  Träslag som mahogny och valnöt 
 
Klädsel löper från sitsen   Grövre sarg på soffor och stolar 
över sargen utan markering   

Tyngd och värme 
Starka färger och ljusare rum  

Svällande stoppningar 
Småmönstrade tyger   

Storblommiga tyger  
 

Blå, röda och gröna möbelklädslar 
 
Med nyrokokons stoppade möbler och formidéal slår resårer av metalltråd 
igenom, tidigare använt till vagnssäten. Först användes järntråd för att 
senare övergå till förkopprad ståltråd som ger mer elastiska, mjuka och 
hållbara stoppningar.16  
 

4.2 Tapetserarstilen- tapetserarnas guldålder 
 
Under 1700-talet ökade antalet tapetserare i Sverige, i och med att franska 
tapetserare följde med importerade interiörer som sängar, möbler och 
gardiner för montering. Tidigare var det antagligen stolmakarnas verkstäder 
som utförde tapetserararbete.  Under slutet av 1800-talet får tapetserarna en 
större roll i stilhistorien då borgarklassen börjar frossa i textilier tack vare 
textilindustrins utveckling och skicklighet. Den jäktade samtidsmänniskan 
skulle skyddas mot buller, hårda former och hårt ljus. Bord täcktes av tunga 

                                                 
15 E. Andrén, 1972  
16 E. Stavenov-Hidemark, 1993 
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dukar med broderier medan heltäckande mattor prydde golven med mindre, 
broderade mattor ovanpå och i fönstren hängde flera lager gardiner.17  

 
På 1880-talet blomstrar tapetserarbranchen och sittmöblernas stoppningar 
och tyger tar helt över och lämnar ingen plats åt stilenliga snickeridetaljer. 
Djuphäftade soffor och komplicerat tillskurna gardinuppsättningar krävde 
skickliga tapetserare men även bord, hyllor och piedestaler kläddes i plysch 
och kantades med långa fransar, bollar, tofsar och snörmakerier. De 
textilrika inredningarna gick igen i dammodets rikt draperade kjolar med 
tydliga kontraster mellan blankt siden och matt sammet, bleka och mättade 
färger. Färgerna gick i vinrött, buteljgrönt, brunrött och mörkgrönt.  
Eftersom det inte fanns någon dammsugare gick städningen ut på 
borstning, sopning, damning och torkning. Vid vårstädning bars, om det 
gick, alla möbler ut för att borstas utomhus. Vintergardiner och mattor lades 
tillsammans med malmedel eftersom det textila möblemanget ofta var hotat 
av mal.18  

4.3 Motreaktion 1895 
 
Under industrialismens unga år var det vanligt att produkterna utformades 
efter redan existerande föremål, planscher, ritningar och importerade 
förlagor från kontinenten. Det här var inget nytt fenomen då det utan 
mönsterskydd var helt lagligt kopiera. De här förutsättningarna gjorde det 
inte lönsamt att använda sig av formgivare och det ansågs inte heller värdigt 
för en konstnär att syssla med konstindustriell mönsterritning.19 
 
Redan under sin samtid blev eklekticismens kritiserad för dekadens och 
smakförfall. Tapetserarstilen var en hatad och bekämpad inredningsstil där 
dess motståndare vände sig mot de textilrika, mörka inredningarna. Mera 
ljus och sanering efterfrågades. Föreningen handarbetets vänner grundades 
under den här tiden med uppgift att höja smaken, färdigheten för kvinnliga 
handarbeten i fosterländsk och konstnärlig anda. 1845 grundas Svenska 
slöjdföreningen för att värna om den svenska hantverksskickligheten och 
senare dessutom konstindustrin.20  
 
Ellen Key, uppmanade fabrikanterna att ”sätta sig i förbindelse med 
konstslöjdens idkare” för ”först då intet fult finnes att köpa”. Hon ansåg 
också broderandet och virkandet som de borgerliga damerna underhöll sig 
med som ”svagsinne” och resultatet blev meningslöst och i vissa fall 
avskyvärt. Det ansågs dessutom till skada för nerverna att mötas av mörka 
tapeter, meningslösa ornament, mörkröda eller buteljgröna ”pladaskor”.21  

                                                 
17 E. Stavenov-Hidemark, 1993 
18 E. Stavenov-Hidemark, 1993 
19 G. Frick, 1978 
20 E. Stavenov-Hidemark, 1993 
21 E. Key, 1897 
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5 Inspiration 
 
Jag sökte inspiration i historiska föremål och möbler från senare delen av 
1800-talet men även från högst modern och samtida formgivning(bilaga 2). 
Med hjälp av bilder och fragment som jag tyckte förmedlade känslan som 
jag var ute efter satte jag samman en moodboard. 
 

 
Figur 6: Mood board, Collage22 
 
                                                 
22 Collage: Hanna Brogård 
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6 Analys 
 
Njudex vision är att inom fem år stärkt det egna varumärket och ökat sin 
omsättning till 20 miljoner kronor/år. De ställer ut på Stockholm Furniture 
Fair i Älvsjö vartannat år. För dem innebar vårt samarbete inte bara att de 
stödde mig som ung formgivare utan rent strategiskt ge dem nya uppslag 
inför nästa års möbelmässa.23  

6.1 Dagens eklekticism 
 
Är eklekticism en historisk överdekorerad möbelstil med formideal som 
känns fjärran idag när modernism och minimalism hör till vår 
möbelhistoria? Jag anser att vårt samtida stilklimat andas eklekticism när jag 
ser samtida formgivares tydliga blandningar av funktioner och tekniker samt 
inspiration ifrån olika, historiska stilar. Därför tycker jag att det känns högst 
aktuellt att låta sig inspireras av sina föregångare. 
 
Thomas Hellqvist, arkitekt, anser att eklekticism är en tillåtande estetik där 
det går att finna lärdom, förhålla sig kreativ till och ställa frågor till sina 
förebilder. Den är en metod som har kreativ potential i designprocessen och 
kan generera rikedom. ”Vi kan inte vara utan förebilder. De är en del av den 
kreativa verkligheten, det är farligt att tro att vi kan klara oss utan dem.”24 
 

6.2 Analys av insamlingsetapp 
 

• Funktion: En stoppad sittmöbel i form av en soffa eller fåtölj. 
 

• Konstruktion: Klädsel som sys först för att senare dras på soffan.  
 

• Produktion: Produkten skall vara anpassad för Njudex produktion 
och deras underleverantörer. 

 
• Uttryck: Vardagsrum, samtid, historia, välkomnande, lekfull, 

nostalgi, hemtrevnad 
 

• Produktplacering: Möbeln skall ha tydlig karaktär och fungera som 
en ”säljande” produkt. Det innebär att den skall vara en produkt som 
väcker uppmärksamhet och synliggör Njudex och deras övriga 
sortiment istället för att vara en storsäljare.  

 

                                                 
23 Intervju, Glenn Henningsson 
24 Hellqvist, http://www.arkitekt.se/s6001?input=1 
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Idéskiss och Konceptutformning 
 
 
 
 
 

Utifrån min insamlingsetapp arbetade jag med idéskisser för att 
tillsammans med Njudex förtydliga det fortsatta arbetet och formulera ett 

tydligt, slutligt koncept. Eftersom Njudex är inriktade på just soffor 
kändes det naturligt att skissa främst på soffkoncept. 

 

 
Figur 7: Konceptskisser och accessoarer till soffor. 
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7 Idé och koncept 
 
Samtliga koncept är tänkta att anpassas för industriell tillverkning hos 
Njudex.  

 
Koncept 1 
En liten omfamnande soffa på gränsen till två sammansatta fåtöljer med 
tydliga formelement hämtade från nyrokokosoffan. För att ge den ett mer 
modernt uttryck så är både rygg och sits släta utan knappar. 

 

 

 

 
Figur 8: Skisser av koncept 1 
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Koncept 2 
En sektionssoffa som består av olika fåtöljer. Tillsammans bildar de på ett 
enkelt och dekorativt sätt en soffa och ensamma fungerar de som solitärer. 
Soffans utformning beror på vilka delar den består av. Formspråket bygger 
återigen på nyrokokosoffornas böljande former. 

 

 
Figur 9: Skiss av koncept 2 
 
Koncept 3 
Soffa på löpmeter.  En fåtölj, två eller tresitssoffa som alla bygger på samma 
profil. Den extruderade profilen är inspirerad av små, knubbiga 
Emmafåtöljer. Kan enkelt utökas med fotpall eller schäslong. 

 
Figur 10: Skisser av koncept 3 
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Koncept 4 
En ”teknorokokosoffa”, en soffa där jag översätter nyrokokons böljande 
former till kubism, minimalism och räta linjer. 

 
Figur 11: Skiss av koncept 4 

7.1 Möte hos Njudex 
 
Vid mötet hos Njudex var både Glenn och Dan Henningsson närvarande. 
De tyckte att jag skulle arbeta vidare med koncept 2 och 3. 
Sektionsmöbler är förhållandevis svårsålda men de tror att det kan vara 
intressant då det ger kunden större valmöjligheter och det är dessutom ingen 
produkt som finns i deras sortiment. En liten soffa, en sektion med 
egenvärde som kan fungera som solitär, gärna med schäslongsdel. Det bör 
inte vara några knappdragningar (Njudex har sålt sin maskin) och inte för 
mycket rundningar då det inte passar in i produktionen. 
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7.2 Konceptformulering 
 
Utifrån vårt möte skrev jag ner mitt koncept och min uppdragsformulering. 
 
Koncept: 
En stoppad sittsektionsmöbel för vardagsrummet med enkelt utbytbara 
moduler, klädsel och accessoarer för att anpassa möblemanget alltefter 
boendemiljö ändras. 
Målsättning:  
Min ambition är att tillsammans med Njudex utveckla en stoppmöbel för 
vardagsrummet som kompletterar deras sortiment och stärker deras 
varumärke med inriktning på hemmiljö och avtagbar klädsel. 
Målgrupp:  
Återförsäljare för hemmiljö som Plan 1, Asplunds, Gösta Westerbergs och 
Ekerö möbler.  
 
Konsumenten är 30-50 år och bor i villa eller rymlig lägenhet tillsammans 
med sin familj i en av Sveriges större städer. De har stabil ekonomi och är 
måna om sitt hem och väljer design och kvalitet framför kvantitet. De trivs 
hemma och vardagsrummet är hemmets naturliga samlingsplats där de 
kryper upp i soffan och ser på TV, dricker te och läser sagor. Men det är 
även här de samlar sina vänner efter långa middagar för att prata långt in på 
natten.  
 
Prisklass:  
20 000 kr 
Ledord:  
Stoppmöbel 
Sittmöbel  
Vardagsrum 
Mötesplats 
Hemmiljö 
Samtid 
Historia 
Nystilarna 
Eklekticism 
Textil 
Välkomnande 
Lekfull 
Nostalgi 
Hemtrevnad 
Vila 
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Gestaltning 
 
 
 
 

Efter möte med Dan och Glenn Henningsson gick jag vidare med mitt 
gestaltningsarbete där jag med hjälp av skisser, 3D-skisser och 

skalmodeller förtydligade den slutliga utformningen av en sektionsmöbel 
med fällbar rygg (s. 22). 

 
 

 
Figur 12: Modell  i skala 1: 5 som gestaltar en sektion i form av en schäslong. 
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8 Skiss 1 
 
Utifrån min uppdragsformulering började jag nu skissa upp 3-D-modeller 
av små sektionsfåtöljer med hjälp av CAD-ritprogrammet Solid Works. 

8.1 3D-, CAD-skiss 
 
Jag valde att skissa upp förslag på små rundade fåtöljer. För att förenkla 
konstruktionen är de endast svängda i ett plan i taget. Tanken är att fåtöljen 
ska kunna utvecklas i takt med sin ägare. Som solitär i miniettan, i ny 
klädsel och kombinerad med fler fåtöljer som vardagsrumssoffa i trean för 
att i villan åter placeras som fåtölj i barnrummen.      

 

 
Figur 13: Varianter av sektionsfåtöljer 
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Den mer konventionella soffan utan armstöd konstaterades redan under 
första mötet att den skulle passa Njudex produktion. Jag försökte behålla ett 
så enkelt uttryck som möjligt och jobba mer med benställningen som en 
välarbetad detalj som ger soffan dess karaktär.  
Val av tyg, träslag till benställningen och sömnadsdetaljer är viktiga för att 
ge den här modellen ett mer unikt, välarbetat och exklusivt uttryck. 

 
Figur 14: Olika kombinationer på soffkollektion 
 
Jag skissade också på en tredje variant som saknar vanligt ryggstöd utan har 
istället som ett förkrympt ryggstöd kombinerat i ett brett armstöd. Den här 
varianten bygger på hur jag själv, mina vänner och familj, sitter i soffan. 
Ofta uppkrupna lutandes mot armstödet eller tillbakalutade, vilande med 
armbågen mot armstödet eller ryggen och ibland sittandes på armstödet. 
Därför lekte jag med att lägga större vikt vid armstödets utformning än 
ryggstödet. Tanken är dock att det ska finnas en sektion med ryggstöd 
också. 

 
Figur 15: Sektionsfåtöljer med brett armstöd 
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8.2 Njudex kommentar 
 
När jag visade upp skisserna för Glenn blev han intresserad av att se hur 
sektionsfåtöljen med brett armstöd kunde utvecklas. Vi diskuterade hur den 
skulle kunna utvecklas till en variant där armstödet går att fälla upp till 
ryggstöd. Dessutom behövde proportionerna ses över då sitthöjden nu 
kändes för hög. 
Han tyckte att de rundade fåtöljerna skulle bli för komplicerade att passa in i 
deras produktion och att de kändes för 50-talsretro. Soffan utan armstöd 
skulle förvisso passa in i produktion men vi kom överrens om att det inte var 
en lika stor utmaning och inte stack ut tillräckligt mycket.  

 

 
Figur 16: Modeller av fåtöljsektioner med de tidigare proportionerna. 
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9  Skiss 2 
 
Jag strävade nu efter att formge en möbel som skapar spänningar mellan det 
seriösa och lekfulla, det exklusiva och vardagliga, det stramt eleganta och det 
avslappnat bohemiska. Beroende på hur sektionerna kombineras kan de 
skapa ett sittlandskap där den tunna plymån påminner lite om en picnicfilt 
som lagts ut över ojämn mark, viks ena hörnan upp fungerar den som 
ryggstöd. Benställningen avslöjar soffans verkliga roll och ger den 
associationer till traditionella schäslonger och dagbäddar. Då vi bara hade 
tid att ta fram en sektion beslöt jag, tillsammans med Glenn, att tillverka en 
prototyp av schäslongsdelen då det kändes som om den visade sektionens 
värde som solitär på bästa sätt. 

 

 
Figur 17: Varianter av det valda designförslaget. 

 

 
Figur 18: Modell av schäslong 
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10  Benställning 
 
Glenn berättade att kunderna ställer större krav och fokus på 
benställningarnas utformning idag. Även Kina Strandberg, Plan 1, bekräftar 
vikten av rätt benställning för soffans utseende. De har tagit fram en egen 
benställning till Njudexsofforna i deras butik. Förr var det vanligaste att det 
monterades svarvade träben på soffan oavsett modell.25   

 
Jag kan inte låta bli att leka med tanken att utforma benställningen med 
inspiration från de äldre, svarvade soffbenen. De blir tidigt en detalj i mitt 
skissande som jag återkommer till och jag använder dem som ett slags 
standardben till de olika skisserna av soffmodeller. 

 
 

 
Figur 19: 3D-skisser av soffans benställning. 
 
 
 

                                                 
25 Intervju, Glenn Henningsson 
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Prototyp 
 
 
 
 

 
Under två veckors tid tillverkade jag min prototyp på plats i Njudex fabrik 
i Vrigstad. De stora fördelarna med det var tillgången till min handledare, 
maskinpark och framför allt verkstadsutrymme som det brukar vara brist 

på den här tiden om året på Carl Malmsten, Centrum för Träteknik & 
Design, Linköpings universitet, Stockholm. 

Även om jag inte arbetade med samma uppgifter som de anställda på 
Njudex och prototypen inte tillverkades enligt serietillverkning fick jag 

samtidigt en inblick i hur det är att arbeta i möbelfabrik. 
 

 
Figur 20: Stomme till prototypen 
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11  Prototyptillverkning 
 

 
Figur 21: Två olika beslag monterade i prototypen 
 
Prototypens stomme består av en furukonstruktion som är klädd med 
plywood för att förstärka dess form och skapa dess utsida. I den uppfällbara 
ramen fästs ställbara sängbeslag. 
Jag valde mellan två beslag från Häffele26. Ett som är 235mm och lyfter 300 
mm och ett som är 255mm och lyfter 275mm. Det lilla beslaget fick plats 
gott och väl och löpte tyst och smidigt men för att få rätt sittvinkel i uppfällt 
läge blev jag senare tvungen att byta till det större beslaget fast att det var 
kärvare och svårare att montera.  
 

 
Figur 22: Montering av Pullmaflex. 
 
I ramen häftades jämnt fördelade märlor fast med lufttryckspistol. Vi valde 
att använda oss av en Pullmaflexresår för att få stoppningen att följa med 
kurvaturen och fylla sin funktion hela vägen både i nedfällt och uppfällt läge. 
Pullmaflexresåren fästs i märlorna på båda sidor med fjädrar.  
Jag fick reglera fjädrarna för att få fram en kurvatur som stämde överens 
med den som jag ritade och samtidigt få den uppfällbara ramen att lägga sig 
ner. Resårens spänst hjälpte till att lyfta ramen eftersom dess ultimata läge är 
utsträckt. 

 
 

                                                 
26 www.haefele.de 
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Figur 23: Limning av kallskum samt uppmätning av armstödets kurva. 
  
Efter att beslagen och resåren monterats och justerats spikades en 
Fibertexduk, ett så kallat nonwowen-material, fast över resåren. Det bildar 
ett skyddande lager mellan polyetern och resåren samt skapar ett skikt där 
man kan spraya lim.  
Polyetern fästs med spraylim och prototypen täcktes helt förutom botten. På 
sidorna användes ett 10 mm skum och på ovansidan 15 mm. När prototypen 
klätts med skum var det dags att skapa mönstret till beklädnaden för den 
perfekta passformen. Jag skissade av kurvan på en kartong och Glenn mätte 
upp och ritade mönstret i datorprogrammet Formaris. 
 

 
Figur 24: Uppritning av beklädnadens tillskärning samt sektionen med provklädsel 
 
Det går snabbt att rita upp mönstret i datorn som också beräknar hur det på 
bästa sätt placeras ut på tyget. Därefter satte vi en rulle tyg i skärmaskinen 
med ungefär samma tjocklek som det ulltyg som slutligen skulle användas 
för att göra en provklädsel.  
Därefter sydde Glenn prototypens provbeklädnad. Den var både för stor och 
markeringarna för öppningen till den fällbara ryggen hamnade fel. Vi gjorde 
flera provbeklädnader för att testa oss fram till den bästa passformen.  
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Resultat 
 
 
 
 

På morgonen samma dag som vårutställningens vernissage städar vi 
lokalen efter nattens hängning och min utställningsplats gapar tom. Men 
jag är lugn, trots att det såg mörkt ut med transport av min schäslong från 
Småland till Stockholm under gårdagen vet jag att den nu är någonstans 

på Tjärhovsgatan, bara meter från skolans lastkaj. 
 
 

 
Figur 25: Bildserie som demonstrerar prototypen med upp- samt nedfällt ryggstöd.27 

                                                 
27 Foto: Moa Jantze, 2005 
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12  Resultatanalys 
 
Den 26 maj 2005 öppnade den årliga Vårutställningen på Carl Malmsten, 
Centrum för Träteknik och Design, Linköpings universitet, Stockholm. Det 
är en utställning i skolans lokaler som visar studenters arbeten samt resultat 
av examensarbeten. 

12.1  Prototypbeskrivning 
 
Prototypen är en möbelsektion i form av schäslong med ställbart ryggstöd. I 
nerfällt läge fungerar det som armstöd att halvligga mot, huvudkudde eller 
en högre sittplats och i uppfällt läge som ett fullgott ryggstöd. Den strama 
och enkla formen möter mer lekfulla och dekorativa detaljer. Plymån som 
följer soffans kurvatur och har sydda pikeringar är tänkt att ge associationer 
till mer traditionella soffors knappdragningar, men också flörta med sängens 
bäddmadrass och förstärka uttrycket av vila. Benställningens svarvade sidor 
minner mer om traditionella soffben, nästan som om man glömt att hyvla 
bort dem när man tillverkat den mer moderna släta ytan. Den fungerar 
också som en pusselbit tillsammans med de andra sektionernas soffben då 
den får en partner som fyller den saknade halvan. Benställningens 
obehandlade ask och det blågrå ulltyget är tänkt att förstärka den 
skandinaviska känslan, svala vindar en varm dag i en bohuslänsk skärgård. 
Ullen värmer som varma klippor i en annars vacker men karg omgivning. 
 

 
Figur 26: Prototypen med nedfällt ryggstöd 
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Ryggen lutar 20 grader i förhållande till sitsen i uppfällt läge som ger en 
skön sittställning. För att dölja beslagen i ryggstödet fälls det ut som en 
tygbälj som täcker dem. 

 

 
Figur 27: Prototypen med uppfällt ryggstöd 
 
 
Sektionen är tänkt att ingå i en möbelgrupp som även består av 
fåtöljsektioner. De är tänkta att fungera som solitärer eller i olika 
formationer som individuellt anpassade soffgrupper.  

 

 
Figur 28: Olika möjliga kombinationer av soffsektionerna 
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12.2  Diskussion 
 
Prototypen har hjälpt mig att tydliggöra vissa svårigheter och felaktigheter i 
dess konstruktion och uttryck. 
 
Konstruktion 

Pullmaflexresåren verkar inte vara den bäst lämpade då 
prototypen får en hård kant och för mjuk, sviktande sits. 

 
Ett annat beslag är att föredra till den ställbara ryggen då det 
nuvarande både är svårmonterat och är ställbart i för många 
olika lägen. Det försvårar hanteringen av fällningen och fyller 
inte någon funktion i det här fallet.  

 
Den tunna plymån med pikeringar ligger inte an mot 
schäslongens kurvatur som jag önskade. Då det inte går att 
byta dess klädsel passar den inte heller Njudex produktprofil.  

 
Stommen i den fällbara ryggdelen skulle lämpa sig bättre som 
metallkonstruktion för att minska storleken på den. 

 
Uttryck 

Benställningen har monterats totalt 35mm in från 
schäslongens kant. Jag upplever att benställningen ser något 
för liten ut för sin kropp och dessutom så bildas för stora 
mellanrum mellan två sektioners benställningar då de ställs 
bredvid varandra. Tanken var att de skulle skapa en enhetlig 
form tillsammans. 

 
Eftersom schäslongen är tänkt att vara en sektionsmodul som 
ska kunna möbleras med vilken som av sina fyra sidor mot en 
annan sektion så är alla kanter vertikala. Det kan minska 
schäslongens egenvärde. 

  
Funktion 

Den fällbara ryggen kan upplevas som en för komplicerad och 
krånglig användarfunktion som snarare gör att schäslongen 
lämnas i uppfällt läge eller nerfälld.   

 
Sektionsmöbler är mer svårsålda i största allmänhet. Jag tror 
att den här sektionsmöbeln har för många möbleringsalternativ 
och därmed blir ännu mer svårgreppbar. 
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12.3  Njudex kommentar 
 
Glenn tyckte att vårt samarbete hade löpt lätt och varit trevligt och han var 
dessutom imponerad av mitt hantverkskunnande. Han tyckte att 
schäslongen var en kul idé som inte är helt färdig i design och konstruktion.  
Glenns kommentar till arbetet: 
 
Konstruktion 

Beslaget i fällkonstruktionen är inte det ultimata och tar för 
lång tid att montera. I produktion skulle det eventuellt vara 
intressant att låta tillverka ett specialbeslag om det inte går att 
hitta ett lämpligare hos någon annan underleverantör. 

 
En trästomme med pullmaflexresår och tunna dimensioner av 
kallskum är inte den bästa lösningen. Det skulle antagligen ge 
ett bättre resultat att arbeta fram formen med hjälp av 
Framefoam, ett hårdare kallskum, och komforten med olika 
skumkvaliteter. 

 
Uttryck 

Jag har fått med den stilhistoriska delen i min formgivning bra 
och ändå kommit vidare och jobbat formen framåt. 

 
I nuläget är sektionssoffan ingen produkt för Njudex då den 
sticker ut för mycket från Njudex profil och är för svårsåld. 

 
 
Produktion 

I sitt nuvarande utförande skulle en sektion kosta runt 10 000 
kr i butik, alltså 30 000 kr för en tresitssoffa.  

 
Om plymån och den fällbara funktionen togs bort så skulle 
produktionen förenklas och priset sjunka avsevärt. 
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12.4  Avslut 
När jag väl hade lagt upp tidsplanen och tagit kontakt med Njudex, så 
sparkade jag igång mitt examensprojekt i ett högt tempo. Det var 
nödvändigt för att kunna synkronisera mitt arbete med Njudex pressade 
schema. Rapportens uppbyggnad speglar min arbetsmetodik som jag valde 
att arbeta efter, inte bara i det här projektet. Det är en metod som passar 
mig bra och hjälper mig att strukturera upp mitt arbete och förtydliga det 
för eventuella samarbetspartners.   

 
Om jag ser till resultatet och frågar mig om jag lyckats spegla min samtid 
svarar jag ja. Jag anser att soffan bär eklektiska drag som visar på arv både 
från sena 1800-talet, minimalism och skandinavisk blondhet.  Min 
målsättning var att ”tillsammans med Njudex utveckla en stoppmöbel för 
vardagsrummet som kompletterar deras sortiment och stärker deras 
varumärke med inriktning på hemmiljö och avtagbar klädsel.” I det 
avseendet anser jag inte att jag har nått ända fram då soffan i sitt nuvarande 
utförande inte har avtagbar klädsel. Det beror dock inte på att jag helt 
nonchalant bortsett från den målsättningen utan efter samtal med Glenn där 
vi tillsammans beslöt att det var en problematik som kunde föras in vid en 
eventuell vidareutveckling av soffan. 

 
Jag upplever att jag har lärt mig mycket om eklekticism och skaffat mig 
erfarenhet från stoppmöbelindustrin genom projektet men kan nu se hur jag 
kunde ha delat upp arbetet i två olika projekt: 

 
• Ett där jag inriktar mig mer mot stoppmöbler och analys av Njudex 

och deras marknad för att skräddarsy en produkt för deras behov.  
• Det andra projektet hade varit baserat på analysen av eklekticism 

under 1800-, 1900-talet och modern tid och utifrån det skapat en 
möbel som inte behövde spegla ett företag. 

 

 
Figur 29 Fotomontage som visar hur en sektion av en fåtölj skulle se ut. 
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Bilaga 1- Projekt- och tidsplan 
 
Projektet pågår under vårterminen 2005 och omfattar 10 högskolepoäng.  
 
Etapp 1  
Instudering 
Analys 
 
Etapp 2  
Idé- och koncept-skiss 
Konceptformulering 
Presentation 24/3 på Njudex 
 
Etapp 3 
Skiss 
3D/CAD-modellering 
Volymmodell 
Presentation 21/4 på Njudex 
 
Etapp 4 
Tillverkningsunderlag 
Prototyptillverkning 
Presentation 26/5 
 
Etapp 5 
Resultatanalys 
Avslut 
 

Etapp 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5
4
3
2
1

Figur 30 
Tidsplan 
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28Bilaga 2- Inspiration 
 

                                                 
28 Övre bild: E. Andrén, 1972 
    Nedre bild: E. Stavenow-Hidemark, 1993 

Figur 31: Inspirationsbild
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29 
Figur 32: Inspirationsbild 

 

30 
Figur 33: Inspirationsbild 

                                                 
29 Övre bild: E. Stavenow- Hidemark, 1993 
 
30 Nedre bild : J, Fredlund, 2001 
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Figur 34: Inspirationsbild 

 

                                                 
31 Figur: S, Odlinder Haubo, 2000 
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Bilaga 3- Uppmätning 

 

 
Tabellen visar uppmätning av 10 
soffor och 3 fåtöljer.  
 
Modell Tillverkare 
 
Solid Söderbergs möbler AB 
Anna Källemo AB 
Baseline N. Eilersen a/s 
City Njudex 
Dialog Move möbler AB 
Brixham Fogia 
Lowland Moroso SpA 
Malmö Moroso SpA 
Howard Jio möbler AB 
Samsas AB OH Sjögren 
Henrietta Fogia 
Steely Söderbergs möbler AB 
Lazy N. Eilersen a/s 
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