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Tidningen som berättar det senaste och kommande
om ett av Skandinaviens främsta möbelföretag
med fokus på design och hållbarhet!

!
G
N
I
TÄVL
n
e
n
Vin
L
O
T
S
N
G
I
S
DE
4
n
a
se sid

BESÖK VÅR MONTER UNDER VECKA 6
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ELLER NÅGOT AV VÅRA SHOWROOMS NÄR SOM HELST
NC HK Ydrevägen 23, Tranås
STOCKHOLM DESIGN STOP Nackagatan 6, Stockholm
BRAND DESIGN CENTER Sofierogatan 3G, Göteborg
SKØYEN DESIGN CENTER Drammensveien 130C, Oslo
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Malin Hansson, Marknadsansvarig
på NC
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– men det räcker att ni kallar oss för NC
Vår tagline INCLUSIVE DESIGN lever
dock kvar. Den är vår ledstjärna i allt vi
gör och har fungerat mycket bra för vår
verksamhet. Under 2017 har vi exempelvis
ökat vår omsättning med hela 27%, vilket
vittnar om att vårt koncept med en inkluderande design för alla typer av offentliga
miljöer är mycket framgångsrikt.

wow-känsla och ge ökad kännedom om vår
bredd. I montern har vi kopplat ihop olika produkter för att få sköna miljöer som
ger en inkluderande atmosfär för alla typer av människor. Målet med vår monter
är också att visa att vi är ett av de ledande
varumärkena vad gäller såväl funktion som
design och hållbarhet. Vi passar dessutom
på att kommunicera att NC tillhör de bästa
leverantörerna avseende Möbelfakta och
FSC-märkta produkter.

Upplev vår monter!

Till möbelmässan har vi tagit fram en helt
ny monter där tanken är att skapa en rejäl

Ny hemsida!

I samband med möbelmässan lanserar vi
även en ny hemsida med moderna funktioner och en design som motsvarar varumärkets höga ambitioner. Målet är givetvis att
vi ska fortsätta utvecklas och bli en ännu
starkare partner under 2018.
Varmt välkommen till NC och monter
A31:20!

HÅLLBARHET
- året som gått

Det har varit ett händelserikt år för NC på
hållbarhetsområdet.

The Better Effect Index

NC har tillsammans med övriga Kinnarpskoncernen lanserat hållbarhetsbetyget The
Better Effect Index. Det togs fram för att
kunna ge ett enkelt svar på en komplex fråga: Hur hållbar är en produkt?
Varje möbel bedöms inom sex områden
på skalan 0-3. Lanseringen skedde vid ett
arkitektevent i oktober som drog mycket
folk. Det märks att hållbarhet intresserar
och engagerar.

Giftfria möbeln Du & Jag

Under året har NC haft fokus på att ta fram
en giftfri möbel tillsammans med Jenny
Fingal och Eva-Johanna Isestig. Varje materialval har noga analyserats och resultatet
är soffan Du & Jag som innehåller minimalt med farliga kemikalier.
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Historisk bild från den tiden då fabriken låg i Valdemarsvik och hette NC-Möbler

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN
Vårt varumärke har under lång tid gått under flera namn. Nyman & Carlsson, NCMöbler, Nordic Care, NC Nordic Care, NC
Nordic och ofta bara NC. Namnförvirringen
har medfört att många av våra kunder, partners och ibland också vi själva varit osäkra
på vad vi egentligen heter. Vårt formella företagsnamn är NC Nordic Care AB. Men nu
har vi bestämt oss. Från och med 1 januari
2018 kallar vi oss bara NC. Varken mer eller
mindre.
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Rekommenderat tyg är i ull och märkt med
EU Ecolabel. Allt trä är massivt för att undvika hälsoskadliga emissioner och märkt
med FSC® 100 %. Limmer och ytbehandlingar är vattenbaserade. Förhoppningen
är att soffan Du & Jag blir en trendbrytare
där miljö och hälsa får en större betydelse i
valet av möbler.

Bilden är tagen på serviceboendet Linden i Örnsköldsvik. Boendet är möblerat med möbler från NC så som HUMLAN, KNOP, YES, STURE och ALVASTRA. Aktivitetsrummet här har en tapet i taket så man får känslan av att vara under bar himmel. Rummet är fyllt av många gröna växter som piggar upp.

INTERVJU MED JOHAN OCH ROBERT OM

FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER
Morgondagens omsorgsmiljöer ställer helt
nya krav. Framtidens aktörer inom vård och
omsorg nöjer sig knappast med gårdagens
möbler. Men hur ser framtidens vårdmiljöer
ut? Och hur tänker NC och företagets moderbolag Kinnarps kring detta?
”Vård och omsorg är ett affärsområde där
vi ser en växande marknad och en stor
utvecklingspotential både i Sverige och
internationellt”, säger Johan Franzén, sortimentsansvarig på NC. ”Framtidens vårdmiljöer ställer helt andra krav vad gäller
design och funktionalitet. Samtidigt som
ökade funktionskrav kommer att leda till
nya smarta lösningar kommer även formspråket i allt större utsträckning harmoniera med samhällets övriga offentliga rum.”
NC:s moderbolag Kinnarps har under
många år varit med och utvecklat kontorsmiljöer. Nu ser företaget att behovet av
att förändra även vårdmiljöer ökar kraftigt.

”Vård och omsorg är i en stark utvecklingsfas”, säger Kinnarps koncernchef Robert
Petersson. ”Vår ambition är att erbjuda
en trygg och stimulerande miljö som inkluderar alla inblandade såsom vårdtagare, vårdgivare, lokalvårdare och anhöriga.
Framöver kommer det bland annat bli allt
viktigare att utforma lättarbetade miljöer
som bidrar till att spara tid och kraft för
vårdpersonalen.”

”Detta innebär exempelvis att vi ska kunna erbjuda produkter i olika prisskalor där
det också ska vara lätt att förstå vad man
får för kostnaden. Vad skiljer den enklare
karmstolen från den exklusivare? Och vilka krav motsvaras beroende på val av produkt? Det ska också kunna framgå hur det
optimala valet av produkt faktiskt kan bidra till ökad trygghet, tidssparande rutiner,
minskad risk för förslitningsskador, högre
trivsel och framförallt ge kunden den allra
hållbaraste inredningslösningen sett över
tid. Både funktionellt och ekonomiskt”, säger han.

Inkluderande design och bredare
spektrum

NC har under flera år arbetat med INCLUSIVE DESIGN, en produktfilosofi som syftar till att ge människor med olika behov
och förutsättningar möjlighet att delta i det
offentliga rummet. Johan Franzén berättar
att företaget utifrån denna filosofi och som
en av de ledande aktörerna i den nordiska
vård- och omsorgsbranschen ser en nödvändighet att framöver kunna erbjuda produkter i ett bredare spektrum.

Individen i centrum

Enligt Robert Petersson kommer individen
att vara än mer i centrum i framtiden. ”För
att lyckas krävs att vi fokuserar på individens möjligheter hellre än begränsningar
och att vi hela tiden utvecklar och skapar
funktionalitet och ergonomi anpassad efter vårdtagarens behov. Samtidigt är det

viktigt att vi skapar en komfortabel känsla
för anhöriga med värdegrunderna empati
och respekt i fokus”, säger han. ”Det är givetvis en utmaning för oss att skapa balans
mellan ovan nämnda krav, men här sitter vi
med 75 års samlad erfarenhet som producent av vård och omsorgsmiljöer och känner att vi med gott självförtroende litar på
att vi kan leverera.”
Johan Franzén menar att ett uttryck för
NC:s höga ambitioner är att företaget ständigt ser nya kravområden inom vård- och
omsorgsmiljöerna där behov av specialanpassade produkter behöver utvecklas. ”Just
nu är vi mitt inne i ett antal projekt i nära
samarbeten med brukare för att identifiera
utvecklingsbehov och skapa framtida lösningsförslag sett ur brukarperspektivet”,
berättar han. ”I allt detta vill vi på NC både
vara en stark aktör och även driva förändringsprocessen inom segmentet för att vara
en ledande producent av kommande generationer vårdande inredningslösningar.”

NU HAR VI NY HEMSIDA

Ledande på Möbelfakta

NC har fortsatt att leverera möbler märkta
med Möbelfakta och är det företag som har
flest Möbelfaktamärkta möbler. 75 procent
av sortimentet är nu Möbelfaktamärkt.

Lansering sker nu i samband med mässan!

110 ton FSC-trä under 2017

										

Under året sålde NC möbler med totalt
110 ton FSC-certifierat trä, vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala försäljningsvolymen. FSC innebär ett socialt och
miljöanpassat skogsbruk och bidrar till
den biologiska mångfalden. NC är en av
få möbelproducenter i Sverige som säljer
FSC-märkta möbler.

www.ncnordiccare.se
Tomas Reibring, Miljö- och kvalitetsamordnare på NC

Stoppningen är naturlatex och kokosfiber.
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VINN EN
DESIGNKLASSIKER
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DU HAR CHANS ATT
PÅVERKA!
Tyck till om

Tävla i vår monter A31:20!

”BE A PART OF”

Kom till vår monter och var med och tävla om vilken vår monter där du kan rösta på den modell du tycker
stol som blir morgondagens designklassiker. NC har bäst om. Genom att rösta är du också med i utlottett brett sortiment av trästolar designade av erkända ningen av den stol som får flest röster.
formgivare. Flera av dessa stolar kommer att finnas i

Din röst är viktig!
Berätta för oss vad du tycker om produkten redan nu
under mässveckan. Får vi mycket positiva reaktioner så
kan den bli en ”Mid season release”

Ella Westlund formgivaren bakom modulsoffan ”Be a part of”

ELLA WESTLUND
Ung formgivare med fokus på
inkluderande GEMENSKAP
Efter att ha belönats med flera stipendier
från Beckmans Designhögskola, har den nyutexaminerade formgivaren Ella Westlund
fångat intresset hos NC. Hennes examensarbete Be a part of, som är en medmänsklig
och inkluderande sittmöbel, lanseras i samband med möbelmässan som en Next Concept-produkt.
”Be a part of ” är en soffa där mellanrummet i soffans mitt gör det möjligt för rullstolsburna att få vara i centrum och kunna
omges av nära och kära”, säger Ella. ”Min
lillasyster har Downs syndrom och genom
vår uppväxt har jag lärt mig massa saker
om hennes värld. Jag vill nu kombinera min värld som formgivare och hennes
värld för att skapa möbler som underlättar
hennes och hennes vänners liv. I och med
att jag i många år har jobbat som ledsagare
och kolloledare för ungdomar med funktionsvariationer har jag sett vilka olika behov som finns.”

Namn:
Företag:

Jag lägger min röst på följande stol:

Björn

Curt

Jackie

Ella berättar att Be a part of skapades till ett
center för sinnesstimulering för barn med
funktionsvariationer. Centret, som heter
Korallen, ville skapa en plats för besökande
föräldrar att mötas på där de skulle kunna
se varandra i ögonen samtidigt som de pratar och umgås.
”När jag besökte Korallen såg jag att många
av barnen som kom dit satt i rullstol. Ett
problem jag har upplevt under mina år
som ledsagare är att de som sitter i rullstol
alltid hamnar på sidan av och alltid i vägen.
Det ville jag ändra på genom att kombinera
en trygg mötesplats för föräldrar med en
bra plats för personer som sitter i rullstol.
Att de rullstolsburna ska få kunna sitta
med och inte bredvid.”
Resultatet är en nydanande soffa med ett
mellanrum mellan sittplatserna där det enkelt går att rulla in en rullstol. Sittplatserna
har även ryggdynor i två riktningar så att
man kan välja att antingen sitta traditionellt ut från soffan eller in mot den andra
sittplatsen.

Bilden är tagen när soffan BE A PART OF är under utveckling och här testas
den på Korallen. Foto av Emilia Bergmark - Jiménez

NC satsar på BIM

Mail:

Alva

Barn i rullstol kan sitta i centrum

Knut

Kurbits

4

Manhattan

Rialto

Tilt

Yes

Fler och fler företag upptäcker möjligheterna
med BIM (Building Information Modeling).
BIM innebär att virtuella kopior av våra
produkter kan monteras in i olika programvaror som exempelvis SketchUp,
Revit, ArchiCAD, Vectorworks och AutoCAD. De är helt gratis att ladda ned och
använda från vår nya hemsida eller från
portalen BIMObject.com

Vi har nu tagit beslutet att ta
fram BIM-objekt för vårt sortiment för att lättare bli föreskrivna av arkitekterna.

”Byggbranschen ligger långt fram vad gäller BIM men nu är möbelbranschen på
framfart och då vill vi gärna vara med”, säger Malin Hansson, Marknadsansvarig på
NC.

5

”Det kommer vara ett gediget jobb för oss
att få fram hela vårt sortiment så det kommer att ta tid. Tekniken springer fort och
det är inte alltid lätt att hänga med, men
med vår nya hemsida finns mycket möjligheter. Vi kommer bland annat att kunna
förse våra intressenter med mer information och filer på ett lättare och mer logiskt
sätt än tidigare. Genom att vi även ansluter
oss till bimobject.com får vi stora möjligheter att finnas till för alla”, avslutar Malin.
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EVA
SCHILDT

Eva Schildt

är utbildad
på Beckmans Designhögskolas
Formprogram och har sedan examen 2001 drivit en designstudio baserad i Stockholm och under ett år i Tokyo. Förutom NC
har Eva samarbetat med bland
annat Design House Stockholm,
IKEA, Svenskt Tenn, Nola,
Klong, Skandium i London samt
flera japanska företag. Evas verk
finns representerade på Nationalmuseum i Stockholm och
Röhsska Museet i Göteborg och
har vid flera tillfällen belönats
med priser – Utmärkt svensk
Form, Elle Deco Edida Design Awards, Wallpaper Design
Award och Stora Formexpriset.

Eva har tagit NC till
en ny nivå med

HUMLAN

Formgivaren Eva Schildt har samarbetat
med NC sedan 2014 och har bland annat designat sittmöbelserien Humlan, som
snabbt har blivit en stor succé för NC. Serien
innefattar fåtölj, 3-sits-soffa, 2-sits-soffa och
från och med i år även en stol, samtliga med
de karaktäristiska, rundade Humlan-formerna.
Formgivaren Eva Schildt

”När jag formgav Humlan hade jag en tydlig bild av väntrum. Att möbeln skulle kunna passa in i vilken miljö som helst”, säger
Eva Schildt. ”I de flesta väntrum står det
redan flera andra prylar, som lampor, bokhyllor och bord etc. Min första tanke var då
att sittmöbeln skulle vara generisk, ungefär
som ett par neutrala jeans som passar in
överallt. Men sen kom jag på att den måste
vara tvärtom. Att det skulle vara sittmöbelns uppgift att lyfta hela miljön. Då bestämde jag mig för att skapa en skulptural
möbel med starkt uttryck men ändå med
en vänlig, inbjudande framtoning.”

Trygg och uttrycksfull

Sedan lanseringen 2016 har Humlan rönt
stora framgångar inom offentlig miljö och
blivit en av NC:s storsäljare. En av anledningarna till den stora framgången tror
Eva Schildt beror på att möbeln känns både
inbjudande och trygg samtidigt som den är
uttrycksfull.

”Jag ville att möbeln
skulle se mjuk och vänlig ut och ge en känsla av
trygghet”, säger hon.

Möbler som är utformade efter barn och ungas villkor vad gäller väntrum saknas
på marknaden. Tillsammans med Eva-Johanna Isestig, Jenny Fingal och flera
andra aktörer har NC sakta men säkert börjat fylla tomrummet -med meningsfull
och inkluderande design.
krävs det såklart lite speciella metoder som
bygger på praktiska och givande aktiviteter
med koppling till designprocessen. Hur kul
är egentligen en enkät?” säger Isestig, som
alltid inkluderar barn i sitt arbete.
För att det ska bli riktigt bra menar Isestig
att alla andra relevanta aktörer också behöver vara med, såsom barnläkare och annan
personal, enhetschefer för mottagningar,
lokal- och miljöplanering, inköp, upphandling osv. Västra Götalandsregionen
och Närhälsan har varit en mycket viktig
samarbetspart i projektet för dessa kompetenser. Även inredningsarkitekter och
barnkulturforskare har deltagit i samarbetet. Lika viktigt var såklart kunskap om
produktion, produktutveckling, miljöarbete, sälj och marknad.

Resultatet är en sittmöbelserie som har gett
bra surr i branschen. En möbel som liknar
en humla – där sitsen och ryggkudden utgör själva kroppen, benen spretar ut lite
och karmen bildar vingarna.

Passar i de flesta rum

Även om Humlan i första hand ritades för
väntrum har den blivit en möbel som lyfter
de flesta typer av rum. Genom att variera
tyg och färg får Humlan nästintill oändliga
möjligheter och passar såväl för hotell, restaurang och loungemiljö som i samlingsrum och på kontor.

PETER ANDERSSON
Frilansande ’in-house designer’ med intresse för STOLAR

”För oss var det självklart att samarbeta
med NC i projektet. En möbelproducent
som har människan i fokus och förstår precis vad vårdmiljö handlar om”, säger hon.

har arbetat som designer i snart 20 år. Numera
arbetar han som frilans men har tidigare även jobbat som huvudlärare på
Beckmans Designhögskola och som lektor i möbeldesign vid Konstfack.

För NC har Peter formgivit möbelserien Rialto, stolarna Basker, Knut,
Tilt, funktionsfåtöljen John, möbelserien Jackie, fällpallen Kompis samt
bordsserien Chikan tillsammans med Matti Klenell.
Inkluderande design

Peter är ofta på besök hos NC i Tranås,
bland annat för att diskutera sortiment
och marknad. Han har designat flera av
företagets framgångsrika möbelserier, som
exempelvis storsäljaren Jackie, och har under åren fått stor kunskap om möbler för
offentliga miljöer.

Stolen KNUT ovan är en av de många
möbler som Peter Andersson formgivit
åt NC

Formgivaren Peter Andersson

soner som kanske har problem med onda
ryggar. I dessa produkter är det viktigt att
ergonomi är ett naturligt inslag i den moderna designen.”

givit de populära stolarna Jackie, Knut och
Tilt. Men hans senaste produkt för NC är
dock inte en stol, inte heller en möbel, utan
en krok som är ett tillbehör till fällpallen
Kompis. Då Kompis främst är en besöksmöbel är kroken till för att kunna hänga
upp pallen på väggen när den inte används.

Sporrad av stolar

Peter har formgivit flera stolar för NC sedan han rekryterades till företaget. Att det
har blivit just stolar beror enligt Peter på
den stora utmaning som denna typ av sittmöbel erbjuder.
”Jag började med att formge stolar redan
när jag studerade på Konstfack. Min lärare sa då att stolar är det svåraste man kan
göra. I och med att sittmöbler är kopplade
till kroppen måste man tänka ergonomi
på ett helt annat sätt jämfört med när man
formger exempelvis bord och förvaringsmöbler. Det sporrade mig förstås. Men jag
är även intresserad av stolar rent allmänt,
hur man ska tänka vid placering av stolar
i rum etc.”
Genom åren har Peter bland annat form-

”Mitt mål är att tillföra något bra i den offentliga miljön och framförallt då inom
vård, skola och omsorg”, säger han. ”Det
finns exempelvis mycket att göra på äldreboenden för såväl patienter som personal.
I den typen av miljöer är värdighet ett viktigt ord och ett förhållningssätt för mig när
jag ritar produkter. Möbeln ska inte skrika
ut att det är en möbel för sjuka personer,
utan den ska se schysst ut, även om den har
speciella funktioner. Jag jobbar också med
att ta fram möbler för vårdpersonalen, per-
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”Och som har en genuin kunskap om trä,
design och hållbarhet!” tillägger Jenny
Fingal.

Kvinnorna bakom möbeln Du & Jag. Från vänster Eva-Johanna Isestig och
Jenny Fingal som diskuterar några av de små modellerna som kommit fram ur
projektet. Fotograf: Christian Strömqvist

”De lyser med sin frånvaro!” säger EvaJohanna Isestig. ”Det saknas helt enkelt
möbler och produkter som är utformade efter barn och ungas villkor och som dessutom
kan föreskrivas till en vårdmiljö.”

Peter Andersson

”Jag jobbar tätt tillsammans med NC och
har ett bra samarbete med företaget”, säger
Peter Andersson. ”Under mina 17 år tillsammans med NC har företaget förändrats
kraftigt, från ett familjeföretag i Valdemarsvik till ett offensivt designvarumärke i
Tranås. Företaget har fått mer muskler, vilket har lett till ett helt nytt sätt att utveckla
och marknadsföra produkter. Det har varit
mycket intressant och lärorikt att vara en
del av denna tillväxt.”

BARN & UNGAS VÅRDMILJÖ

Allting började för länge sedan. Barnkulturdesigner och inredningsarkitekt EvaJohanna Isestig arbetade med utbyggnaden
av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, del av Sahlgrenska i Göteborg,
kring 2013.

Peter har under årens lopp prisats för sin formgivning. Bland annat
Forsnäspriset 1995, Ung Svensk Form 1998 och 1999. Sköna Hems Jubileumsstipendium 1999, Utmärkt Svensk Form 2000. Arbetsstipendium
Konstnärsnämnden 2001 och 2004. Sköna Hem Årets Möbel 2006.
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”Med kurvaturen i ryggen har jag strävat
efter ett sinnligt uttryck när man ser den
framifrån samtidigt som den rundade ryggen gör den mer lättplacerad och smidig
att röra sig runt. För att harmoniera med
övrig inredning är benen både runda och
fyrkantiga, det vill säga de är platta på sidorna och rundade framifrån.”

Stolen HUMLAN som Eva Schildt formigvit är en nyhet och kompletterar serien
som även finns i fåtölj och 2- och 3-sits-soffa.

När formgivaren Björn Dahlström vid millennieskiftet anlitades av NC som creative
director var hans främsta uppdrag att omvandla företaget till ett designorienterat varumärke. Han knöt då flera nya designers
till företaget, bland annat Peter Andersson
som sedan dess har blivit något av NC:s frilansande in-house designer.

Visit our stand A31:20

Tillsammans med möbelformgivare Jenny
Fingal initierades projektet ”Den som väntar... VADÅ VÄNTA!?” för att utforska och
lösa problemet.

”Vi ville undersöka hela situationen kring
barn och ungas vårdbesök. I barns kultur
är lek, humor, rörelse och all form av aktivitet en självklar del i barns vardag och
deras utveckling. Begreppet ”vänta” är intressant att arbeta med, då det helt appliceras av oss vuxna på barnens värld. Det
hade inte behövts finnas. Att rummet ens
kallas väntrum är ett dumt påhitt”, menar
Isestig och fnissar, fast med allvar i rösten.

”Vi är bara i början på arbetet och många produkter kommer att födas ur
det här fantastiska projektet”, säger Fingal.
”NC är såklart modiga som på vinst och
förlust ger sej in i ett nytt och oprövat produktsegment för barn och unga, med fokus
på vårdmiljö”, säger Isestig och berättar om
hur NC har varit väldigt engagerade hela
vägen genom den här första utforskande
fasen av projektet. ”I tre år har vi tillsammans kartlagt behov och möjligheter ur
allas perspektiv.”
”Nu ska det bli spännande att se fortsättningen och mottagandet av DU&jagsoffan”, avslutar Fingal.

Resultatet hittills av ”Den som väntar...
VADÅ VÄNTA!?” bär flera olika värden.
Dessa värden kommer fram i produkterna,
på olika sätt:
•
•
•
•

Hon berättar att projektets mål är att skapa
en meningsfull och intressant tid för barn
och unga innan besöket, genom möbler
och arkitektur.

•
•

”Oavsett vad vi skapar så blir det alltid
bättre om vi utforskar och utvecklar tillsammans med målgruppen. Med barn

”Vissa år är mitt samarbete med NC intensivt, andra år något lugnare. Men alltid lika
givande och roligt”, avslutar Peter.

Senaste produkten Peter lanserat
genom NC är kroken Visit som främst
är ett komplement till fällpallen
Kompis, men det går att hänga det
mesta på den såklart.

Eva-Johanna och Jenny har haft ca 40 träffar med över 100 barn och unga i ålder
4-19 år. Projektet har även innefattat flera
workshops med alla vuxna aktörer samlade. Tillsammans har vi formulerat många
olika frågeställningar och det har genererat
massor av idéer.

Ett kollage med tankar som kommit fram under processen
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Inkludering i processen och användningen
Tillgänglighet = barnperspektiv
Lek, mys och bruk på barns villkor = barns kultur.
Säkerhet och hälsa för barnen och planetens bästa = giftfritt och
hållbart
Mångkulturellt och normkreativt = öppenhet
Funktionell för vårdmiljön och de krav som följer.

EXCLUSIVE AND INCLUSIVE NEWS FOR ALL VISITORS AT STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2018
Visit our stand A31:20

6th - 10th of February 2018

JONAS OSSLUND

Möbel- och inredningsarkitekt som kan sitt HANTVERK

Unika bilder från Jonas Osslunds kreativa skapelseprocess av Alva karmstol som är en nyhet som presenteras på SFF 2018

Även om Jonas Osslund har formgivit möbler i drygt trettio år är samarbetet mellan Jonas och NC relativt nytt. För
drygt ett år sedan lanserades den första gemensamma möbeln, pinnstolen Alva i ask – ett minimalistiskt statement
för hantverkets roll inom design och för Jonas stora kunskap inom trä- och möbelsnickeri.
”Oftast får jag ett uppdrag att designa och utveckla en
produkt, men i det här fallet tog jag på mig en egen uppgift att göra en pinnstol”, säger Jonas Osslund. ”Jag tyckte
att den blev så pass bra att jag sökte upp NC som nappade på idén.”

Trivs i träverkstaden

Jonas, som är utbildad möbel- och inredningsarkitekt,
jobbar som lärare på Konstfack i Stockholm. På skolan
har han tillgång till en välutrustad träverkstad, en plats
där han gärna spenderar sin tid.

Formgivaren Jonas Osslund

direkt i verkstaden får jag omedelbar feedback och kan
snabbt göra ändringar.”

Formgivare hela livet

Jonas berättar att han har jobbat som formgivare under
hela sitt vuxna liv, ända sedan 1980-talet. Han är utbildad möbelsnickare i botten och har därefter utbildat sig
till inredningsarkitekt på Konstfack. I sin design väver
han gärna samman nya uttryck med tidlösa formspråk.
”När jag formgav Alva utgick jag exempelvis från den
klassiska pinnstolen men adderade mitt eget formspråk.
Jag påverkas såklart av omgivning och samtid, vilket ges
uttryck i min design. Även om man blickar tillbaka är
det viktigt att designens känns uppdaterad”, säger han.

”Jag jobbar såklart också med 3D-program i dator när
jag formger, men jag föredrar mer och mer att arbeta i verkstaden”, säger han. ”Då får jag produkten live i
full skala framför mig, vilket innebär att jag direkt ser
mellanrummen och proportionerna. När det gäller sittmöbler måste man känna att man kan lita på möbeln
innan man sätter sig på den. Genom att tillverka den

Jonas Osslund

är utbildad dels på Capellagården på Öland (möbelsnickeri) och Konstfack
(möbel- och inredningsarkitektur) samt F.I.T i New York. När han inte formger möbler arbetar Jonas
även som lektor på Konstfack i Stockholm. Han har dessutom varit professor på Liu-Malmsten på
Lidingö.
För NC har Jonas ritat stolen Alva. Han har även formgivit möbler till bland annat Lammhults Möbel,
MiljöExpo, Mitab, Swedese, Offecct, Blond Belysning, Albin i Hyssna och EFG.
Jonas är representerad på Nationalmuseum i Stockholm med stolarna ”Dacapo” för Lammhults och
stol ”Klyka” för MiljöExpo. Han har vid flertalet tillfällen tilldelats utmärkelsen ”Utmärkt Svensk
Form” samt flera olika stipendier.
Inför 2018 har Jonas Osslund för NC formgivit armstödet Alva och bordet Grace, en möbel som utstrålar enkelhet och hantverkskänsla.
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Det färdiga resultatet av karmstolen Alva

