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EXPERIMENT 2O15

HONKEN, POPPE & MORRIS JR. Myten om den 
solitäre formgivaren lever i högsta välmåga. Ensam 
vid sitt skissbord eller modellerande i lera, frigolit 
eller med 3D-skrivaren. Som en spegelbild av vårt 
individualistiska tidevarv. Men visst kan man gå 
på tvärs. 

Som när Blå Station bestämmer sig för att köra ett 
experiment där formgivarna coachar varandra i 
en helt öppen designprocess. Sneglar i varandras 
skissböcker, bråkar om hur smal en fåtölj egentligen 
kan vara, hur stapelbar och stryktålig en fåtöljsoffa 
kan bli. Kritik och självkritik på möte efter möte. Och 
det är nog tvunget att experimentera med hur man 
arbetar om man vill skapa designklassiker. Särskilt 
som Blå Station har bestämt sig för att ta fram hela 
tre stycken på en gång. 

När Johan Lindau lät två av sina formgivare anta 
utmaningen att skapa varsin självsäker, attitydstark 
och typisk Blå Station-produkt för offentlig miljö 
fick de också uppdraget att välja en tredje 
formgivare. De propsade på att det skulle vara en 
kvinna, helst från ett annat land, eller varför inte ett 
helt designteam? 

Stefan Borselius och Thomas Bernstrand  
ägnade en stor del av fjolårets möbelmässa till att 
fundera på vem som skulle passa. Och kom efter 
mycket huvudbry helt otippat fram till att det skulle 
vara deras egen uppdragsgivare, Blå Stations  
envetet uppfordrande Johan Lindau. 

Upplägget att varje formgivare får de andra två till 
opponenter var ju lysande. Nu skulle Johan själv 

få uppleva hur det känns att ständigt bli kritiserad. 
Och han har ju dessutom stenkoll på alla olika krav 
i produktionsprocessen. 

Resultatet är en möbelkollektion som liknar ett litet 
förortsgäng, tre tydliga karaktärer med varsin röst, och 
samtidigt bästa bästisar. Tre tonåringar med liknande 
förutsättningar men sprungna ur olika miljöer och 
kulturer. Thomas Bernstrands’ Honken är en generös 
livsnjutare från höghuset som bjuder på ett nyfiket 
öppet sinne. Fungerar som inbjudande fåtölj eller en 
intimt flörtig tvåsitsig soffa, och utförd i tålig plåt och 
sträckmetall men med sensuellt svarvade ben. 

Stefan Borselius’ Poppe växer upp i disponentvillan 
och är rakryggat stolt och egensinnig, och dessutom 
van att ta plats. Här är det exakta sittvinklar och 
tunnast möjliga skal som gäller. Bekväm så att det 
förslår trots sina minimala mått uppmanar Poppe till  
ett sittandets ritualitet. 

Och Johan Lindaus Morris JR drar runt i radhuslängan 
innan han ger sig ut i världen och blir en mobil, 
flexibel och intellektuellt inlyssnande figur. Morris 
JR har inget emot lite oordning när det är fest, men 
sedan ställs på plats igen tack vare de hjulförsedda 
stålbenen, och med kudden som pricken över i:et. 

Om experimentet har skapat tre designklassiker är 
förstås för tidigt att lova, men utan tvivel har de tre 
formgivarna tagit ut svängarna ännu mer när de fått 
utstå varandras tuffa och konstruktiva kritik. Resultatet 
är tre fåtöljer som blivit ännu mer individualistiska än 
om formgivarna hade kört helt på egen hand, helt  
i Blå Stations anda.



EN NY FORM AV DESIGNSAMARBETE
En brief – tre produkter
Tre formgivare – två + en inbjuden
En ny utmaning och en 100 % öppen designprocess!

FORMGIVARE
Utvalda av Blå Station:
STEFAN BORSELIUS. Upphovsman till många av  
Blå Stations ikoniska produkter.

THOMAS BERNSTRAND. Formgivare och lekkamrat 
sedan 2012.

Den tredje formgivaren väljs fritt av de två utvalda 
formgivarna, men med vissa önskemål. 

Blå Stations prioriterande önskemål: team, kvinna, 
ung, utländsk eller i kombination. 

Den tredje formgivaren ska väljas, tillfrågas, och 
redovisas under möbelmässan vecka 6, 2014.

DESIGN BRIEF 2O15 
En typisk, självsäker, självständig Blå Stations produkt 
– med en självklar attityd. 

En modern klassiker, inspirerad av historiens klassiker 
– men med utgångspunkt i framtidens behov  
och möjligheter.

Utöver inspiration och skaparglädje  
så finns vissa riktlinjer.
• Logistik
• Underleverantörer 
• Miljö 
• Lagerhantering
• Montage 
• Kvalité
• Transport 
• Pris 
• Variation med återhållsamhet 
• Verktygskostnader 
• Framtid
• Storytelling
• Dokumentation längs hela processen
• Produkt deadline: 1 dec 2014

Vad är det för produkt vi söker och vad ska den  
klara av att uppfylla? Vilka fällor ska vi undvika?  
Vilka miljöer ska vi möblera? Vad är idealiskt för  
Blå Station? En fåtölj.

Blå Station valde de två första formgivarna:  
Stefan Borselius & Thomas Bernstrand. De båda fick 
välja en tredje; en kvinna, ett design team eller en 
utländsk formgivare var uppdraget. De valde  
JOHAN LINDAU, Blå Stations VD, fomgivare och 
designmanager, en svensk man i sina bästa år.  
Så kan det bli.
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JOHAN: – Men hur smal tror du 
att du kan göra en fåtölj Stefan? 
Man får inte känna sig otrygg 
och tro att man ska ramla av!

THOMAS: – Men att göra den 
så smal som möjligt är ju själva 
poängen Johan, vi måste våga 
löpa linan ut.

STEFAN: – Hjärnan är kanske 
inte övertygad, men kroppen 
känner hur bekvämt det är och 
försöker rätta sig därefter. Man 
sitter ju inte i den, utan med den!





Thomas Bernstrand
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UPPGIFTEN var att rita en modern klassiker. 
Knappast någon enkel uppgift men likväl en utmaning 
som inspirerar. Vi diskuterade vad som är en klassiker 
och varför just de överlevde. Vi konstaterade att vissa 
klassiker är underbart formsäkra medan andra är 
klassiker för att de är ritade av en känd formgivare, 
ingår i en känd inredning eller utgör ett bassortiment 
i ett väletablerat företag. Gemensamt för de flesta 
klassiker är att de framtagna med en stor känsla för 
form och funktion och så har de fått utvecklats under 
lång tid. Klassiker kan åldras med värdighet.

En möbel som ritades på 50-talet som fortfarande 
säljs kanske inte ens skulle ha introduceras idag. Att 
skapa en klassiker 2015 är något annat är för 50 år 
sedan. Idag lanseras det enorma mängder nyheter 
och att synas i detta gigantiska utbud är avsevärt 
svårare än för 50 år sedan. Men det är naturligtvis 
fullt möjligt. 

Jag älskar produkter som säljs på loppisar och 
auktionsverk och som folk köper fast de är riktigt 
risiga. Vissa möbler kan vara hur buckliga som helst 
men man tar ändå hem dem, rätar ut dem, lägger 
på ett nytt lager lack, syr en ny kudde eller pustar på 
träet. Resultatet kanske inte alltid blir perfekt men det 
gör inget när lager på lager bidrar med vackra skikt 
till möbelns historia. 

En annan anledning till att älska denna typ av möbel 
är att de egentligen är de mest miljövänliga. De är 
väl använda möbler, och när ägaren till slut ger upp 
så finns det alltid någon där som ger dem lite kärlek 
och ett nytt liv. Vissa möbler verkar kunna leva i en 
evighet. Men det är inte alla möbler som kan räddas 
efter hårt slitage. Det krävs vissa förutsättningar som 

jag ville ge min fåtölj. Den ska kunna rätas ut och 
inte hamna på tippen bara för att den råkat ramla 
av ett flyttlass. 

Så jag ritade Honken med en stomme av metall 
med lösa kuddar. Stommen är tillverkad av ett 
kraftigt 30 mm rör, en bottenplatta av 6 mm plåt och 
sträckmetall. Denna stomme är vridstyv, slagtålig och 
kommer att överleva slitsamma miljöer. Och faller den 
av ett flyttlass så går Honken att reparera. Den går 
att buckla ut och den går att måla om. Inga kuddar 
överlever i evighet så när Honkens kuddar är uttjänta 
om en sisådär 50 år kan man sy nya, men Honken 
kommer att överleva. 

En annan viktigt ide var att Honken ska vara enkel 
och självklar att tillverka. Att den är stapelbar minskar 
transportkostnaderna mellan fabriker och sedan 
vidare till slutkund. Fåtöljer staplar mycket sällan så 
det var en utmaning att rita Honken utan att form 
och komfort gick förlorad. Honkens stomme staplar i 
varandra och benen levereras separat och monteras 
mycket enkelt av kunden. Detta gör att man kan 
packa många möbler på samma pall. Samtidigt får 
Honken inte bli för stor så att den inte får plats på 
en SJ pall, då går idén om den effektiva transporten 
förlorad. Mindre transporter, bättre logistik, sänkta 
fraktpriser och bra för miljön. 

Jag vill att Honken ska få ta plats men inte kännas 
klumpig och svårplacerad. Sträckmetallen gör den skir 
och elegant och dessutom transparent så att Honken 
kan ta plats och vara generös utan att skymma eller 
upplevas klumpig. Jag vill göra Honken till en stor 
fåtölj för två nära vänner eller som en liten nätt soffa.
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Stefan Borselius
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VARJE MÖBEL har sin plats. Stora sköna fåtöljer har 
sina fördelar, men de kan vara svåra att placera. Små 
pallar utan riktning är enklare, men de saknar komfort. 

All framtagning av produkter handlar om 
anpassningar och kompromisser. Allt ifrån 
materialval, tillverkning transport, lagring och funktion. 
Välarbetade och fina möbler blir lätt för dyra, och om 
de är billiga finns risken att arbetsvillkor eller miljön 
har fått kompromissa. Hög komfort ger dessutom ofta 
stora volymer. I många av mina möbler har jag försökt 
att arbeta med måtten för att skapa mycket komfort 
utan  att kräva för mycket plats. Det har lett till möbler 
som t.ex. öronlappsfåtöljen Peekaboo år 2005. 

Ett experimenterande med material som fick mig att 
använda formfilt, ett tunt textilt material. Peekaboo 
blev den första möbeln i ett material som numera är 
vanligt på möbelmarknaden. Ifrågasättande kan leda 
till något nytt. En designer ska ifrågasätta. 

Denna gång ville jag se hur långt det gick att gå 
med måtten. Hur smal kan vi göra en stoppad fåtölj 
utan att tappa funktionen? Finns begränsningar i våra 
föreställningar i hur en möbel ska se ut eller att vara? 

Det var viktigt att fåtöljen skulle vara en riktig fåtölj 
att sitta i, inte ett konstprojekt eller bara pinne. 
Ambitionen var att finna en form som kan hitta 
hem i många olika miljöer. Som behåller ett rums 
luftighet och rumslighet. Det finns inte alltid plats 
för alla möbler i en miljö, men det ska finnas plats 
för en Poppe. Det ska inte vara en fåtölj man sitter 
i eller en pall man sitter på, det ska vara en fåtölj 
man sitter med. En smal karaktär som inger rörlighet. 
Den ska inte bara vara lätt att flytta och möblera, 

det ska också vara lättare att röra sig med den. 
Carl Malmsten gjorde fåtöljen Farmor som utstrålar 
kvinnlighet och hemtrevnad, men namnet kommer från 
funktionen. Den är indragen i midjan för att farmor ska 
kunna sitta och sticka. Poppe med sin smala karaktär 
ger inte bara farmor möjlighet att sticka en tröja, 
den ger utrymme för barnbarnet att spela Fifa eller 
vännerna att gestikulera och umgås. 

Arbetet började med varierade tester av sittandet, 
som ledde fram till olika breddmått i sits, rygg och 
nacke. Det skulle gå att göra det ännu smalare, 
men för att många ska kunna sitta avkopplat och 
skönt, kom vi till slut fram till ett minimimått. En hög 
fåtölj förtydligar funktionen och den smala fåtöljens 
utryck, samtidigt som den inger ytterligare komfort 
och trygghet på den smala ytan. Utifrån givna mått, 
skissades volymerna fram på papper och lera i små 
modeller, men även fullskalor i cellplast och modeller 
i 3D utskrift. 

Mjuka delar som möter kroppen och ett ordentligt 
svankstöd för att avlasta kroppen ger fåtöljen den 
komfort som vi eftersträvade. Resultatet blev en 
välsydd tunn fåtölj med former som är anpassade 
för kroppen, men också med ett eget utryck. Typiskt 
Borselius sa någon, Poppe som en avlägsen släkting 
till fåtöljen Oppo. Två olika fåtöljer med olika 
ursprung, frågeställningar och volymer. 
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ÅR 1964, för ett halvsekel sedan, var min pappa 
designern Börge Lindau, involverad i ett liknande 
experiment. Kai Haglund, ägare och chef för 
företaget Haglund och Söner som var Skandinaviens 
ledande rullgardins fabrik, ville börja med möbler och 
design, vilket var hans egentliga passion. 

Kai valde omsorgsfullt ut vilka tre designers som skulle 
lägga grunden till hans möbelkollektion. Valet föll på 
John Kandell då 40 år och namnkunnig, Björn Hultén 
35 år och redan etablerad, och sen det oetablerade, 
nyligen uppmärksammade men redan spådda en 
lysande framtid, design-teamet Lindau & Lindekrantz 
då 32 år gamla. Presentationen på FORM Design 
Center i Malmö blev en succé och den då stora, 
erkända danska designtidningen mobilia, som gjort 
ett reportage, bestämde sig för att göra ett ”specielle 
edition” och särtryck för no 124, hösten 1965. 
Artikeln avslutades med ”Och Lindau och Lindekrantz 
kommer man att få höra mycket mera om”. Så sant 
det blev. 

Tyvärr gick Kai Haglund bort kort efter att han sjösatt 
detta projekt, och sönerna som inte besatt samma 
passion valde att lägga ned möbelkollektionen. 

Börge och Bosse gjorde några olika produkter för 
Haglund och Söner, och bland dem en vilstol vid 
namn Atrium, och en vacker, generös och bekväm 
fåtölj som hette Morris. Bägge mästerverk i mina 
ögon. Morris har sedan barnsben förföljt mig som 
en av de bästa produkter ur min Pappas kollektion. 
Det kanske beror på att när vi hade den hemma, så 
kunde jag krypa upp i min Mammas famn och mysa.
 

När jag mot min vilja blev inbjuden att delta i 
detta, ”mitt eget Blå Stations experiment”, så föll 
det sig naturligt att ta med Morris som inspiration. 
Min utmaning blev att tolka Morris genom det som 
blev Börges kännetecken, nämligen innovativa, 
högkvalitativa möbler för offentlig miljö – men jag 
ville också under själva transformationen behålla 
något som bevarade en känsla eller en detalj av 
hemmets omhändertagande miljö. 

Efter att ha studerat min närmiljö, bläddrat i blanka 
tidningar och diskuterat med min fru Malin, kom 
vi fram till att någon av de mest frekventa och 
hemmaorienterade inredningsdetaljerna är en vanlig 
dekorationskudde. Denna dekorationskudde skulle 
vara det mjuka värdet, den enda hemorienterade 
detaljen i min tolkning. Kudden skulle vara smycket, 
komforten och variationen, resten skulle vara 
support, neutralt och lättbegripligt. Kudden har ingen 
bestämd lutning utan kan ändras, vändas eller lutas 
efter behag. 

Jag ville också jobba med mobilitet som ett naturligt 
samspel med brukaren, inte som en uppmaning, 
snarare som en förståelse och acceptans. Jag tillhör 
nämligen dem som vill ställa iordning och göra fint 
när jag kommer in i vackra offentliga rum – där just 
brukarna möblerat om efter sina egna behov och 
funktioner. För det kan ju se hemskt ut och inte alls 
så vackert som efter arkitektens intentioner. Med hjul 
på möbeln så både begriper man inredningen, samt 
besparar en och annan rygg. Jag lät min tolkning få 
namnet Morris Jr. 
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VAD händer när tre starka formgivare plötsligt ska 
övervaka varandras arbete? Sitta med och särskåda 
varenda detalj. Kritisera och samtidigt bli kritiserade. 
Blir det bråk? Eller frid och fröjd?

Det tar tid att skapa möbler, särskilt om de ska leva 
länge och våga aspirera på att bli designklassiker. 
Ska man ge formgivarna mer tid? Eller ska man 
arbeta annorlunda? Johan Lindau och Stefan Borselius 
sitter för nära ett och halvt år sedan på ett flyg på väg 
hem från en affärsresa. Johan ondgör sig över att det 
alltid blir så stressat och försenat när nya produkter 
ska födas fram, man har knappt ett år på sig från det 
att mässan i Stockholm slagit igen.

– Stefan knäckte idéen, berättar Johan: ‘tänk om 
vi börjar innan Stockholm Furniture Fair, då har vi 
mässan på oss att se vad vi inte vill göra!’ Och jag 
tände direkt och tänkte vidare: varför inte låta två av 
våra bästa formgivare välja en tredje för att sedan 
köra en helt öppen designprocess där alla bjussar på 
sig själva? Varje produkt har en pappa men också två 
medföräldrar. Kan det funka?

– Toppenidé, säger Stefan. Mitt krav var att 
få med en kvinna, gärna född i utlandet, eller 
kanske ett designteam. Det skulle ge en dynamisk 
oförutsägbarhet. Men sedan tänkte jag och Thomas 
att Johan kommer ju ändå att lägga sig i allt, han 
är ju vår producent, och att köra fyra stycken blir 
för många. 

– Jag var lite tveksam, menar Thomas, att låta någon 
annan vara med i ens designprocess kan vara rätt 
känsligt för många formgivare. Men varför inte, jag 
gillar konstruktiva konflikter, det är värt att pröva!

Johan var knappast smickrad av de valde honom, 
snarare chockad och konfunderad. Visserligen har 
han förfärdigat flera designprodukter genom åren, 
men det är ju historia, idag har han axlat rollen som 
designmanager och Blå Stations VD en gång för 
alla. Och att dessutom konkurrera på formgivarnas 
domäner. Men en sen februarikväll på restaurang mitt 
i Stockholm lät han sig övertygas efter att Mimi Lindau, 
vice-VD och syster, gett idéen grönt ljus. Det kunde bli 
en kul twist! Tillsammans skulle de var för sig ta fram tre 
fåtöljer som skulle aspirera på att bli designklassiker.

– Fördelen med Johans medverkan är att vi anpassar 
produkten till produktionen från första början, 
understryker Thomas, det är precis som i en film, 
producenten är ofta lika viktig som regissören och 
manusförfattaren. Men tala om extremt höga krav: 
som formgivare kan jag vara glad om jag lyckas 
skapa en enda designklassiker under min karriär, 
nu ska vi se till att föda fram tre stycken! 

– En soffa är en soffa är en soffa, det är få som lyckas 
förnya möbeltypologierna, avbryter Johan. Tidstypisk 
och trendig design blir rätt kortlivad. Ska man ta fram 
en klassiker så måste man trolla bort allt överflödigt 
och reducera fram tydliga begripliga produkter. Och 
det gäller att anknyta bakåt i tiden, förstå hur vi lever 
i nuet och att antyda framtida behov som vi inte riktigt 
har lyckats formulera ännu.

Och här kommer Stefan med ett helt skissblock fullt 
med ofärdiga idéer som kan bli vad som helst. 
Funderingar över sittvinklar i Bruno Mathssons anda, 
hur möbeln formas för att supporta kroppen. Hur smal 
en möbel egentligen kan bli, och hur dess form gör 
den till något av en individ i rummet. Thomas kör en 
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Powerpoint-presentation och vet redan exakt vad han 
vill göra. En fåtöljsoffa som tål tuffa tag, ett skal som 
kan bucklas ut om det får en smäll, som tål att lackas 
om, lite som en gammal välvårdad veteranbil. En 
design som tillåts leva sitt eget liv bortom formgivarens 
intentioner. Johan har ett ritblock med en nedklottrad 
idé om att återuppliva och förnya en av hans pappas 
bortglömda möbelklassiker. En mobil liten möbelfigur, 
och en hel del bryderi kring dekorationskuddens 
bekvämlighet. Alla på egen bana och med helt 
olika arbetsmetoder. Upplagt för bråk med tre starka 
karaktärer som nu ska sitta i varandras knän?

– Ensam sitter man ofta för länge med ett projekt, 
hävdar Stefan och testar bekvämligheten i den 
supersmala Poppe, den här processen har gått 
snabbare, producenten har varit på plats hela tiden. 
Visst har vi bråkat om hur smal sittytan kan göras, men 
produkterna är klart bättre än om vi hade jobbat var 
för sig.

– Att vi kan välja och vraka i Stefans skissblock 
är rätt utlämnande, konstaterar Thomas och glider 
ned på snedden i Honken. Johan kan vara väldigt 
bestämd och intensiv och det är helt okej, kanske 
mer mitt eget problem att jag vill undvika onödiga 
konflikter. Men konstruktiv kritik och engagerade 
debatter är bra, och att vi gemensamt kan diskutera 
proportioner, höjd, vinklar och hjälps åt har lett till 
att experimentet lyckats.

– Jag är van vid att kunna ändra mig 180 grader mitt 
i processen, det går knappast när man är del av det 
hela, säger Johan, jag har redan börjat planera för 
experiment 2016! 
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Kaffe Lounge Kaffe Chair Kaffe Sofa Kaffe Table Honken Honken Table

Bimbo Bimbed Bimbord Söndag PM Big Island Small Island

Sparta B2 B4 Hövding L1

Sting Gecco Level ClipBit

Dundra Dundra Barstool Dundra Chair Dundra Barchair

Dundra Table Dundra Easy-chair Dundra Sofa Big Island Small Island

Straw Lounge Straw Straw Table Straw Bar SuperStraw Superkink Superkink Sofa

Dent Stack Dent NoStack Dent Office Dent Wood Dent Dressed Boo Peekaboo

Hippo Size Vivi 2 Vivi 2A Vivi 4 Vivi 4A
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Morris Jr Mono Dunder Dunder Sofa

Qvarto Qvarto Table

Koja Koja Hotel Koja Sofa

Polstergeist Ally Ally Sofa Taylor Taylor Sofa

Antoinette Klim Ginkgo Element Visp

Babel Ping-Pong B25 B26 L25

Innovation C Wilmer CSWilmer C Wilmer SWilmer CT Wilmer T

Code 27A Code 27B Code 27C Code 27ABC Pond Mika

Small Island

Small Island

Poppe Puppa Oppo L Oppo H Oppocement

Vivi 4A
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Tel +33 (0)3 81 40 36 00
ppcm@ppcmsarl.fr

TYSKLAND 0-6
Objektagentur van Laar
Tel +49 (0)421 69667600
beratung@objektagentur.de

TYSKLAND 7-9
One11, Rainer Schäfer
Tel +49 (0)177-6429268
rs@one11.co

ÖSTERRIKE
Objekt Direkt Agentur
Tel +43 662 88 31 51
agentur@objektdirekt.at

NEDERLÄNDERNA
BOL Interieur agenturen BV
Tel +31 653 26 33 15
zoltan@mooiwerken.nl

RYSSLAND
Aversia Oy
Tel +358 40 737 0871
elena.airas@phnet.fi

MELLANÖSTERN
Zoluti
Tel +971 4 329 1800
sten.andersen@zoluti.com

JAPAN
Bevel Corporation
Tel +81 3 6380 8070
lt@bevel.co.jp

USA
Kinnarps USA LLC
Tel +1 (855) 811-9676
info@kinnarpsusa.com

AUSTRALIEN
Chairbiz Pty Ltd
Tel +61 3 9429 3388
info@chairbiz.com

www.blastation.se
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