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Vår historia börjar redan 1953. Genom åren har vi 
nått en internationell publik genom att satsa på 
skandinavisk design och gediget möbelhantverk. 
Offentliga miljöer runtom i världen är idag vår 
marknad. 

Vi utvecklar våra kollektioner i nära samarbete med 
internationellt erkända möbelformgivare. Deras idéer 
i kombination med vår småländska hantverkstradition 
och kunskap ger produkterna en alldeles speciell stil 
och känsla. 

I princip all tillverkning sker i våra egna anläggningar. 
Detta ger oss full kontroll över stomtillverkning, 
tillskärning, sömnad, tapetsering, montering och 
metallbearbetning. Dessutom kan vi erbjuda ett stort 
urval av klädselmaterial och 399 olika RAL-färger 
för möblernas metalldelar. Tillsammans ger det våra 
kunder stor valfrihet, korta leveranstider och framför 
allt hög kvalitet. 

Genom tillverkning i våra egna anläggningar 
minimerar vi även onödig transport och kontrollerar 
såväl materialåtgång som energiförbrukning. Just 
kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är 
företaget ISO 14001-certifierat, utvalda produkter är 
Svanenmärkta och kriterierna för Möbelfakta uppfylls. 
Bland annat lanserade Johanson 2020 som första 
svenska möbeltillverkare en stol med märkningen EU 
Ecolabel. Vi uppfyller också EU-normernas högsta 
krav för provning och hållfasthet i offentlig miljö. 
Ljudabsorbenter testas enligt EU-standard och alla 
produkter hållbarhetstestas av RISE. 

 I dag är Johanson ett internationellt företag som 
omsätter 170 miljoner kronor och har 60 medarbetare. 
Vår tidlösa, skandinaviska design är efterfrågad 
världen över. Ambitionen är att växa med bibehållen 
kvalitet och leveranssäkerhet utan att tappa miljöfokus 
– och med samma stora engagemang och service 
som vi ger våra kunder i dag, hela tiden med miljön i 
fokus för att kunna leverera morgondagens produkter. 
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Samarbetet mellan Johanson och Färg & Blanche 
fortsätter. I vår möter vi vidareutvecklingen av Parker 
genom modulsoffan med namnet CHARLIE. 
 
”Idén till CHARLIE kommer från vår Parker pall som 
vi skapade för Johanson för några år sedan. Vi ville 
rita en modulsoffa och skissade på nya koncept när 
vi insåg att Parker pall redan har lagt grunden för 
en ny serie och tänkte genast, att där har vi det!” Så 
beskriver Färg & Blanche början till vidareutvecklingen 
av serien PARKER. Efter att experiment med den 
signifikativa ringen från serien utförts, stod soffan 
klar med tydlig formtillhörighet med pallen. Målet med 
CHARLIE är att kunna forma modeller som passar 
i olika miljöer. Att den ska vara så mångsidig som 
möjligt och passa på flertalet platser samtidigt som 
den behåller sitt eget uttryck.

”Vi kan se den i en mängd olika miljöer, väljer man 
en färg på metallringen ton i ton med textilen 
får man ett elegant och diskret uttryck eller så 
appliceras kontrastfärger på modul och ringen för en 
iögonfallande sittyta”, säger Färg & Blanche

CHARLIE tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning och 
tapetsering är näst intill oändlig genom Johansons 
egen tillverkning.

CHARLIE - formar olika miljöer
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MISSISSIPPI skapar sittytor i det offentliga rummet 
där såväl avskildhet som samtal möjliggörs. Genom 
ett flexibelt och mångsidigt modulsystem erbjuds 
bekväma och anpassningsbara enheter.

Med Johan Lindsténs serie MISSISSIPPI är ett smart 
modulsystem introducerat på marknaden. Här kan 
sittplatser förenas med bord- och avställningsytor. 
Detta är en serie som kan anpassas efter rummet och 
ställas mot vägg, alternativt placeras mitt i rummet för 
tillgång till sittytor från båda sidor. I MISSISSIPPI finns 
även möjlighet att applicera planteringskärl för gröna 
inslag.

”MISSISSIPPI är ett utvecklat anpassningsbart 
modulsystem som står för mångsidighet i symbios 
med föränderlighet. Utifrån rummets förutsättning 
och behov vill Mississippi möjliggöra en lösning för 
inredningen. Med en nästan ikonisk estetik blir det en 
lättinritad produkt och tillgänglig för flera samtidigt 
som den möjliggör pauser och samtal”, säger Johan 
Lindstén.

Genom MISSISSIPPI skapas flexibla, smarta och 
bekväma ytor i det offentliga rummet. Färgsätt med 
kontrasterande färger eller håll ett nedtonat uttryck. I 
MISSISSIPPI finner man en formstark, ikonisk estetik 
som skapar tilltalande miljöer med möjlighet till såväl 
avskildhet som samtal.
 
MISSISSIPPI tillverkas av Johanson i Markaryd 
där såväl sömnad som konstruktion sköts av 
hantverkskunniga händer. Grip möjligheten att 
anpassa produkterna till olika miljöer. Flexibiliteten 
gällande färgsättning av metallstativ och tapetsering 
är näst intill oändlig. Genom Johansons egen 
tillverkning skapas möjligheter.

MISSISSIPPI – ett modulsystem i symbios
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Samarbetet mellan Johan Lindstén och Johanson är 
långt och nära. Flertalet serier signerade Lindstén 
finns i sortimentet och numera kan även ASTON sälla 
sig till skaran.

ASTON är en smäcker, stapelbar stol i stilren design 
som genom sin utformning kan anta olika uttryck 
genom olika färg och textilval. Den smidiga formen 
av ben och rygg skapar en lätthet och små detaljer 
som infästningar mellan stolsben och rygg är dolda i 
konstruktionen. Inspirationen är bland annat hämtad 
från de klassiska Thonet-stolarna vars former är lika 
självklara nu som då. Här ser vi en produkt där strävan 
varit att hålla nere antalet delar och nyttja tekniker 
som 3D-bockning utan att på något sätt göra avkall på 
vare sig uttryck eller komfort. 

ASTON är en lättviktare med fantastisk ergonomi och 
nyskapande design som flörtar med gångna tider och 
en epok som flytt. Benställningens 3D-kurvatur ger ett 
naturligt handtag i ryggen vilket underlättar förflyttning 
i offentliga miljöer. Flexibilitet i olika utförande och 
alternativ, säger Johan Lindstén.

ASTON tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning av 
metallstativ och tapetsering är näst intill oändlig. 
Skapa färgstarka miljöer med kontraster eller 
lågmälda och finstämda. Genom Johansons egen 
tillverkning skapas möjligheter.

ASTON – ergonomisk lättviktare med flirt med det förflutna
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→

För femte året i rad samarbetar Johanson med 
Beckmans Designhögskola i ett möbelprojekt. Ett 
lärorikt och verkligt stimulerande arbetssätt som ger 
båda parter inblick i varandras världar och viktiga 
insikter. I år har Johanson glädjen att presentera 
SUGAR, formgiven av Rebecca Wiik och Emil 
Ahlgren.

Namnet SUGAR refererar tydligt till de stoppade 
delarna som osökt påminner om just sockerbitar. 
Under årens lopp har projekten haft olika karaktär, 
samarbeten med alltifrån helt fria tyglar till mera 
tydliga briefer. I projektet med Rebecca och Emil 
fanns två utmärkande önskemål. Det ena var att i så 
hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till spillmaterial 
från produktionen och hur man kan dra nytta av 
detta. Det andra var att låta tapetseringen bli central 
och gärna utmanande. Vidare fanns ett önskemål att 
om möjligt, låta plywood utgöra stommen. Emil och 
Rebecca har tagit hänsyn till samtliga önskemål och 
vi kan nu med stolthet presentera det femte i raden av 
samarbetena mellan Johanson och Beckmans. 
Säg hej till Sugar!

SUGAR är en loungestol med stilrent ramverk byggt 
av plywood som sedan behandlats till önskade uttryck 
och kulörer. Stort fokus har lagts på tapetsering, med 
en potential att återanvända små textila mönster för 
att nyttja spillmaterial genererat från övrig produktion. 
Efter en spännande och givande process fann man en 
lösning på hur tapetseringen av samtliga sockerbitar 
skulle utföras. Målet var att hitta en lösning där man 
kunde exponera tapetseringen från så många vinklar 
som möjligt. Det naturliga alternativet blev att skapa 
ett hålrum inuti stoppningen, för att enkelt dra på 
stoppningen genom stagen.

SUGAR är en möbel som trots sin nätta storlek har 
stor karaktär och låter sig visas centralt i rummet. 
Formen känns tilltalande och självklar och har redan 
blivit en stor favorit hos många hos Johanson. Frågan 
är om inte en framtida klassiker har sett dagens ljus?!

SUGAR- en framtida klassiker
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Vi avslutar med att ställa tre frågor till Rebecca och 
Emil.

Var har varit mest lärorikt under processen?
Vi har under utbildningen inte haft något bra tillfälle 
att gå på djupet när det kommer till att designa en 
sittmöbel. Det var intressant att försöka hitta lösningar 
på infästning och konstruktion, samtidigt som vi lärde 
oss mycket om hur man ska gå tillväga för att skapa 
en ergonomisk möbel.
Det har också varit väldigt lärorikt att jobba med en 
riktig producent, då man får en bild av hur det ser ut i 
det riktiga arbetslivet.

Vad har varit svårast under processen?
Det är en mer komplex process att skapa en produkt 
utanför den trygga skolmiljön, när man plötsligt är 
beroende av flera parter och snabbt måste hitta nya 
lösningar utifrån de möjliga produktionsmetoderna.

Om ni skulle göra fler produkter till sugar, vilka då på 
er önskelista?
Det hade varit intressant att utnyttja möjligheten till 
återbruk av spillmaterial lite mer djupgående, kanske 
även ta hållbarhet ett steg längre till karmen för att 
skapa en mer nedmonteringsbar och modulär knock-
up stol. Utöver detta så skulle man även kunna utnyttja 
det modulära kubsystemet till att skapa en pall med 
mindre antal kuber eller till och med en hel soffa med 
ett större antal. 

SUGAR tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning och 
tapetsering är näst intill oändlig genom Johansons 
egen tillverkning.
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