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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 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 210 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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The Poodle är en serie med ett personligt, starkt 
och syskonligt uttryck, mjuka former och inbjudande 
karaktär. En serie som både sticker ut och retar 
ögat, samtidigt som det känns tryggt i sin flört med 
historiska linjer. I höstas visades Poodle fåtölj samt 
stol. Nu lanseras de båda på marknaden och får 
under året följe av tillhörande bord i tre storlekar.
 
Initialt presenterades serien under hösten 2022 
i samband med PLUS1-projektet, initierat av 
formgivaren Alexander Lervik. Detta för att sätta ljus 
på den bitvis mansdominerade designbranschen 
och med anledning av detta lyfta en ung, kvinnlig 
formgivare. Första projekt ut i PLUS1 blev samarbetet 
med Anna Herrmann, vilket ledde till The Poodle. Nu är 
stolarna tillgängliga på marknaden, samtidigt som en 
ny bordsserie bestående av tre storlekar med samma 
formidentitet presenteras. 

”Vi ville fördjupa känslan av personlighet och charisma 
som den riktiga pudeln utstrålar och utöka familjen”, 
sade Anna Herrmann.  Borden bär en stark identitet 
och klarar sig därmed som solitära bord samtidigt 
som dess form och känsla förstärks när det placeras 
tillsammans med Poodles stolar. 

Karaktäristiskt för hela serien är de klädda benen 
som står stolt och stadigt förankrade på marken, 
vare sig det rör sig om fåtölj, stol eller bord. Genom 
möjligheten att klä benen i olika textil skapas 
förutsättningar för att skapa varianter med såväl stark 
framtoning likt ett statement piece, eller helt enkelt 
anpassa textil efter miljö för att smälta in i en helhet. 

THE POODLE 
Design: Anna Herrmann & Alexander Lervik
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The Poodle 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.

Seriens namnval ger en tydlig fingervisning till 
varifrån delar av inspirationen till formen hämtats. 
Under Coronaperioden då hundfrisören hade 
stängt, studerade Anna bilder på hundklippningar. 
Formklippningar och framträdande karaktärsdrag som 
ger hundraserna sin specifika identitet kan alltså även 
återspeglas inom produktdesignen.

Produktinformation
Design: Anna Herrmann & Alexander Lervik
Fåtölj/Eeasy Chair samt stol är i produktion och 
tillgänglig för marknaden.
Bordsserien: tre storleka, leverans och pris på 
förfrågan

Visning under Design Week
The Poodle och övriga nyheter visas i Johansons 
Showroom på Blekingegatan 22 under perioden 6-10 
februari. 
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Under 2022 lanserade Johanson bland annat ASTON 
och CHARLIE, serier formgivna av Johan Lindstén 
respektive Färg & Blanche. ASTON är den stilrena 
och ergonomiska stolen där inspirationen till denna 
moderna metallstol hämtats från de klassiska 
Thonet-stolarna. CHARLIE är modulsoffan med 
oändlig möjlighet att anpassas till olika miljöer. 
En modulsoffa sprungen ur föregångaren – pallen 
PARKER. Under Möbelmässan 2023 presenteras line 
extension och uppdateringar till de båda serierna.
 
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.
Under februari får vi möta ASTON med armstöd. 
En vidareutveckling av modellen som skapar såväl 
ytterligare komfort som tydlig profil och form.

”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. Under Möbelmässan 2023 utökas 
serien med ett runt bord Ø90 samt hörnmodul. Två 
delar som gör CHARLIE än mer komplett.
”Vi kan se serien 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 ett 
iögonfallande uttryck”, säger Färg & Blanche.

ASTON och CHARLIE 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 & CHARLIE vidareutvecklas
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