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Add Wood är en  
möbelserie som passar alla  

typer av rum. Stolens indragna 
rygg ger ett nätt intryck, men en 
generös och bekväm upplevelse. 
Bordet har kraftig skiva, indragna 

sarger och svagt vinklade ben,  
vilket ger god stabilitet.
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Vi hjälper  
   dig på vägen
Våra djupaste rötter finns i Tranås, där Tranås Skolmöbler grundades 1896. 
Idag levererar vi högkvalitativ inredning för offentliga inomhusmiljöer i  
allmänhet och lärmiljöer i synnerhet. Vi har kontor i Tranås, showroom i både 
Malmö och Stockholm och vi hjälper dig över hela landet.

J E N N Y  WA L L S T R Ö M  L I N D A H L
Distriktschef Stockholm/Mälardalen
0140-77 14 30

M AT I L D A  S V E N L E R
Distriktschef Väst/Syd
0140-77 14 18

C A R I N A  B A N G  L A U R É N
Distriktschef Syd
0140-77 14 02

M I A  M A G N U S S O N
Distriktschef Mellan/Norr
0140-77 14 01
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Kort om oss

J E N N Y  WA L L S T R Ö M  L I N D A H L

O M  M I G :  Jag har varit på Sono i ett år 
och vid sidan av arbetet är jag mamma, 
fru och husägare. Jag är ordningsam, 
vill ha koll på läget, samtidigt som jag 
är impulsiv och flexibel.

G I L L A R  M E D  J O B B E T :  När jag får 
bidra med min produktkunskap och att 
lösa problem – att göra en kund lycklig 
är oslagbart.

F A V O R I T  U R  S O R T I M E N T E T :  Add 
Wood, det är en stilren stol som passar  
i flera olika miljöer. 

G Ö R  P Å  F R I T I D E N :  Tränar boxning  
på amatörnivå och fuldansar i köket.

M I A  M A G N U S S O N

O M  M I G :  Som person är jag driven, 
engagerad och mån om min omgivning, 
jag har arbetat inom Sono-koncernen i 
12 år.

G I L L A R  M E D  J O B B E T :  Möten med 
människor och att jag med min kunskap 
och erfarenhet kan vara med och påverka 
utformningen för eleverna i skolan.

F A V O R I T  U R  S O R T I M E N T E T :  Atlas  
sitt/ståbord. Barn ska ha samma valmöj-
ligheter som vuxna när det kommer till 
arbetsställning.

G Ö R  P Å  F R I T I D E N :  Jag bor med min 
sambo i ett 1800-talstorp och där finns 
alltid mycket att göra. Skog och sjö ligger 
mig också varmt om hjärtat, precis som 
auktioner och loppisrundor.

O M  M I G :  Jag är en vinnarskalle som älskar 
idrott i alla dess former, jag bor med sambon  
i Tranås och har varit på Sono i fyra år.

G I L L A R  M E D  J O B B E T :  Jag gillar variationen, 
möten med människor och det som driver 
mig är att vinna affärer tillsammans med mina 
kunder.

F A V O R I T  U R  S O R T I M E N T E T :  Sittpuff Sten, 
det är en lättplacerad produkt som verkligen 
passar överallt.

G Ö R  P Å  F R I T I D E N :  Spelar bandy på elitnivå, 
vilket tar mycket tid. Under sommarhalvåret 
hittar ni mig på golfbanan, men såklart umgås 
jag även med familj och vänner.

C A R I N A  B A N G  L A U R É N

O M  M I G :  Jag är glad, pigg och omtänk-
sam och har jobbat på Sono i fyra år. Är 
gift, har två egna barn och tre bonusbarn. 

G I L L A R  M E D  J O B B E T :  Att ingen dag 
är den andra lik och att man får träffa 
så mycket människor. Många med sin 
syn på saken eftersom man möter både 
arkitekter, vaktmästare, rektorer och 
återförsäljare. Och barnen då såklart, som 
ju är vår framtid.

F A V O R I T  U R  S O R T I M E N T E T :  Atlas- 
serien, det är en komplett, hållbar och 
stilren serie som passar bra i alla skolans 
rum.  

G Ö R  P Å  F R I T I D E N :  Jag gillar att ha 
många bollar i luften och att spela golf 
på Österlen, min favoritplats i livet. Tätt 
följt av Knäbäckshusen, där jag gillar att 
njuta av god mat och långa promenader.

M AT I L D A  S V E N L E R
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Bland åkrar, men bara några minuter 
från fastlandet, ligger Östra skolan – en 
nybyggd skola med en redan gedigen 
historia. Idag skiner höstsolen och  
barnen leker ute på skolgården. 

Nu frodas  
kunskapen i den  
öländska myllan

Text: Robert Nilsson Foto: Patrik Svedberg 
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Årstiden har redan präglat sedumtaket och tillsammans med 
den varma fasaden, är skolan i harmoni med det kringliggande 
landskapet. Vi går in och välkomnas av Mattias Mild i entrén, 
han är utvecklingschef på den nya skolan.. Den öländska kalk-
stenen under våra fötter är hämtad från Mysinge Stenhuggeri, 
som ligger någon mil från skolan. En ljus träpanel löper från 
entrén, genom runda hörn och vidare in i matsalen. 

Solen strilar in genom matsalens stora fönster. Bord och stolar 
i svart, grått och rött ackompanjerar det mörka stengolvet. Vi 
stannar till vid en stor scen med klassiskt röda draperier. Bakom 
oss börjar några barn rada upp matsalsstolar – en märkbart tyst 
ommöblering. Nyfiket frågar vi vad som är på gång. 

– Vi ska göra en föreställning och den är gratis för alla er, utom 
Mattias, säger ett av barnen och de brister alla ut i skratt. 

Tryggheten är grundläggande för lärmiljöer.  
På Östra skolan arbetar vi med EQ, vilket  
innebär att eleverna har rätt till sina känslor, 
men de har också ansvar för sina ageranden.

”
”Mattias Mild, utvecklingschef på Östra skolan. 

Öländsk kalksten – ett självklart val på Östra Skolan i Färjestaden.
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Stämningen är varm när vi rör oss genom skolan och Mattias nämnde 
inledningsvis att ”alla känner alla här”. För en utomstående krävs det 
inte många minuter och möten för att bekräfta det.

Vi passerar platsen där bilioteket ska ligga. Större delen av skolan är 
klar, men en ny högstadiedel, ett bibliotek och en idrottshall väntar. 
Bibliotekets utformning påminner om ett skepp, där en glastäckt förpik 
bryter ut genom fasaden. Utifrån: en galjonsfigur, inifrån: en läsplats 
med utsikt över vidsträckta åkrar. Byster av öländska författare ska också 
få rum, men tills biblioteket är klart, väntar poeterna Erik Stagnelius och 
Anna Rydstedt på ett fönsterbräde i personalrummet.

I lågstadiedelens korridor går vi förbi de vägghängda kapphyllorna 
och vidare in i ett arbetsrum för lärare. Skrivborden uppradade längs 
väggen, men det som utmärker sig är fönstret över skrivborden. Lärarna 
behöver bara resa sig upp för att få god sikt ut över både kapp- och 
uppehållsrum. Vi går in i ett av klassrummen, barnens bord och stolar 
matchar golvets gula ton. Stolarna har medar för att dämpa ljudnivån 

och ge naturlig svikt, de är även utrustade med vadderad sits. I varje klassrum 
finns höj- och sänkbara bord för dem som behöver det och längst fram i rummet:  
en kateder, handsnickrad på Öland.

På Östra skolan arbetar sig eleverna successivt vidare från lek till lärande. Trygg-
heten ska kännas överallt och Mattias berättar att det vid varje stadieskifte finns 
både möjligheter och risker som ska hanteras. Skolan är öppen och utformad för 
att personalen ska kunna ha uppsikt över eleverna. Varje stadium har sin del av 
lokalen och nu rör vi oss mot delen för mellan- och högstadiet. Vi passerar olika 
grupprum, med soffor, sittsäckar, bord och stolar i olika konstellationer, vissa en 
del av korridoren, andra bakom stängda dörrar.

Klassrummen för mellanstadieeleverna har bänkar och stolar från Atlas-serien med 
röda detaljer. Enskilda läroplatser, men även flexibla som även går att gruppera 
efter behov. Bänkarna har resonansfria lådor som dämpar efterklangen när böcker 
och annat läggs ned i dem. De har också en öppen nätstruktur som gör att damm 
landar på golvet istället för i bänken. Högstadieklassrummen har ergonomiskt 
sviktande stolar på hjul, bord i biosittning och en stor tv på skoltavlan. 

Öländska poeterna Anna Rydstedt och Erik Stagnelius väntar på att få flytta in i biblioteket.

Stolar och bänkar i solgult från Atlas-serien. 

Stolen Astrid utrustad med akustikplatta.
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Här ska det finnas alla  
möjligheter att bli den bästa 
versionen av sig själv.” ”Mattias Mild, utvecklingschef på Östra skolan. 
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Vi slår oss ned i personalrummet. Precis som de flesta rum i skolan 
är flera möbler från Tranås Skolmöbler. Mattias får frågan om det är 
något han är extra stolt över i den nybyggda skolan. 

– Otroligt mycket, men mest att den överhuvudtaget står här, 
svarar han. 

Och det är en historia i sig. 2009, på en restaurang i Gdansk sitter 
Mattias och hans företagspartner Tomas Eriksson, båda med nästan 
20 års erfarenhet av att driva skola. De pratar om den optimala 
skolan och börjar skissa på en servett hur en sådan skulle se ut. Ser-
vetten åker med till Sverige och de tar kontakt med Olle Utterback, 
arkitekt på Atrio, som förvandlar servetten till en första ritning. 

Skolan är tänkt för Kalmar, men lokalpolitikerna tror inte på idén. 
Dagar, veckor och månader går, Mattias och Tomas får syn på 
en artikel i Ölandsbladet. Kommunalrådet skriver att de behöver 
en ny skola i Färjestaden, men det saknas både kraft och medel. 
Mattias och Tomas sätter sig i bilen för att besöka kommunalrådet 
och berätta om sin idé. Den är mer än välkommen. På vägen hem 
stannar de till hos Ny-Byggarna, en byggentreprenör i Färjestaden, 
för att höra om de vill vara med i projektet. Det vill de. Och resten är 
öländsk skolhistoria. 

Barnen sitter mycket på sina 
stolar under skoltiden och där-
för tyckte vi det kändes själv-
klart med vadderade sitsar. 
Visst det finns risk för sabotage, 
men samtidigt får barnen ta 
ansvar.

”

”Mattias Mild, utvecklingschef på Östra skolan. 

Carina Bang Laurén, ansvarig för Sonos försäljning i södra Sverige.
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Bjuder in till 
     skönt häng

S A R A - S E R I E N

På sitsen! På ryggstödet! På bordet!  
Sitt som du vill! Med nyheten  
Sara-serien kan elever ha det gott 
tillsammans och känna sig riktigt 
fria på raster och håltimmar. Trevlig 
och tålig för att passa korridoren 
och samlingsrummet. Flexibel och 
påbyggbar för att även platsa som 
scen i klassrummet.
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HUI Research, som utsåg vinnaren, 
tillägger i sitt pressmeddelande att fler 
svenskar börjat reflektera över mobil- 
telefonens påverkan i sina liv. Och för att 
minska användandet kanske det krävs 
en designerad plats för mobiltelefoner 
till att börja med, som en mobillåda i 
hemmet eller ett mobilhotell på skolan.

N Y T T  O C H  N O T E R AT

– PISA 2018 bekräftar att de förbättrade resultaten 
i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Vi ser också en 
positiv utveckling i alla andra internationella studier 
under senare år. Det går inte att peka ut någon en-
skild orsak till de förbättrade resultaten. Däremot vet 
vi vilka kvaliteter som behövs för att nå goda resultat. 
Det handlar om att ha koll på elevers lärande, säkra 
arbetsron med tydliga regler och rutiner, fokusera 
på skolans kunskapsuppdrag och ha höga förvänt-
ningar på både elever och lärare, säger Skolverkets 
generaldirektör Peter Fredriksson. 

Skolverket.se

Sonos hotell för 35 mobiltelefoner.

94%

Checka in 
mobilen

Uppåt för  
Sverige

N
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T T  P R O J E K T  P Å  G Å N G
?

Du hittar de flesta av  våra  
möbler som CAD-filer i både  
2D och 3D på vår hemsida.  

Välkommen in och lycka  
till med projektet.

Skolbänk anno 1952 från 
Tranås Skolmöbler ...

... såld på Bukowskis 2015.

Bi
ld
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Mobillådan utsågs till 
förra årets julklapp  
och en av anledning- 
arna var att den rep- 
resenterar tiden vi 
lever i. 

Den positiva trenden fortsätter: 
Svenska 15-åringar presterar nu 
över OECD-genomsnittet inom 
alla tre ämnesområden som 
undersökts. Däremot har gapet 
ökat mellan högt och lågt i  
prestationer inom läsförståelse 
och naturvetenskap. 

av Sveriges kommuner uppger att en av de största  
utmaningarna i elevhälsoarbetet är att utveckla  
inkluderande lärmiljöer för att möta elevers olikheter.
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018, SKL.   
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Skolstolen 
    då och nu

Välkommen på en möbelresa genom ett sekel – från total träkonstruktion, via 
stålrör, förbi formad plast och vidare till vinklade sittbrädor och formpressat trä. 
Vår vision har aldrig varit att revolutionera världen med uppseendeväckande 
design eller tekniska innovationer. Precis som när vi startade tillverkar vi ergo-
nomiska skolmöbler med hög kvalitet, lång livslängd och som stimulerar lärande. 
Vi håller alltid hög nivå och ibland sätter vi även en ny standard. Vi var den första 
tillverkaren med egen stålrörsverkstad och var först med stolsupphängnings- 
beslag under borden. Nu har vi över 134 års närvaro i skolan och du kan räkna 
med oss även i framtiden. 

E N  H A N T V E R K S H I S T O R I A
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Fem frågor  
   om lärmiljöer

Vad tycker en inredare om dagens lärmiljöer? Vad krävs 
för att lyckas och vad ska man tänka på när man gör om 
ett klassrum? Vi frågade Anna Ottosson på Yellon. Hon 
har arbetat med inredning för offentliga miljöer i över 
ett decennium, däribland många förskolor, grundskolor, 
högskolor och universitet. 

21 V A D  T Y C K E R  D U  K A R A K TÄ R I S E R A R  G O D A  L Ä R M I L J Ö E R ?

Jag tycker att fysiska lärmiljöer ska vara inkluderande och inredda 
på ett sätt där man utgått från att människor är olika. Jag gillar 
lugna och trivsamma miljöer som även har rum för aktivitet och 
gruppsittningar. Om vi pratar klassrum, tycker jag att höj- och 
sänkbara bord och stolar är en förutsättning för en god lärmiljö. 

V A R T  Ä R  U T V E C K L I N G E N  P Å  V Ä G ?

Vi blir bättre och bättre på att inkludera och 
anpassa lärmiljöer för olika behov. Sedan 
tycker jag att hållbarhetstänket märks allt 
mer, möbler återbrukas och fler funderar ett 
extra varv kring vad som kan tas till vara på. 
Jag tycker också att det finns en bredare för-
ståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet 
och inlärning. Det handlar mycket om att 
planera för rörelse i rummet och att skapa 
flexibla rum som enkelt kan möbleras om 
på flera olika sätt.



15

4

F I N N S  D E T  N Å G O T  M A N  S K A  U N D V I K A ?

Saker som distraherar. Måla hellre allt i en färg än 
att välja massa olika mönster. En lugn fokusmiljö 
måste inte betyda tråkig! Ska du köpa nya möbler 
till skolan, kolla så att de inte innehåller farliga 
ämnen, för det vill man verkligen undvika. 

5

3 O M  M A N  B E S TÄ M M E R  S I G  F Ö R  AT T  G Ö R A  O M  T. E X .  E T T  K L A S S R U M ,  H U R  B Ö R J A R  M A N ? 

Tänk hållbart och börja fundera. Vilken typ av rum vill du skapa? Vad har du som fungerar och vad be- 
höver förnyas? Jag tycker också att man kan inkludera eleverna, hur vill dem ha det och vad saknas?

H A R  D U  N Å G R A  K O N K R E TA  T I P S  P Å  H U R  M A N  LY C K A S ?

Välj kvalitet! Använd lugna färger och var generös med smarta 
förvaringslösningar. Jag tycker att man ska dölja förvaringen så 
gott det går, vill man ändå markera, kan man göra det genom 
färgval. Tänk på ljudmiljön, ta in mjuka material, välj skåp med 
dämpad stängning och på med stolstassar för att minimera 
skrapljud. Belysningen är också viktig och glöm inte att ge 
utrymme för att hänga upp saker på väggarna.
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Det är höstlov på Gånghesterskolan. Lugnet vilar över gården 
mellan skolans två tegelbyggnader. Den ena har stått där i ett år, 
den andra i snart 70. Vi rör oss mot den nybyggda delen. 

Bengt Norell är biträdande rektor på skolan och han möter 
oss i entrén. Till vänster ligger ett fritids med generösa lek-
ytor, till höger en matsal med rum för både kök, sittningar 
och fritidsaktiviteter. Vi går in i matsalen och Bengt berättar 
om bakgrunden till projektet. Tidigare fanns här en mindre 
skolbyggnad från 70-talet. När barnen blev fler förstärktes 
skolan med paviljonger, men tillslut gick det inte längre – 
barnen behövde mer och bättre plats. 

Det bästa alternativet var att riva och bygga nytt. Gång- 
hesterskolan såg en möjlighet att skapa en inkluderande 
och trygg miljö för alla. De startade en egen förprojektering 
och Bengt blev projektledare i en grupp bestående av 
ledning, lärare, fritidspedagoger, elever, kökspersonal och 
lokalvårdare. En grupp av olika, men lika viktiga, perspektiv 
på hur skolmiljön kan utvecklas.

De två skolbyggnaderna på Gånghesterskolan, den nya till höger i bild. 

Tryggt och trivsamt
Text: Robert Nilsson Foto: Patrik Svedberg 

Strong-stolar och Combi-bord är ett återkommande inslag på fritids.
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Med min CAD-bakgrund och 
med inspel från ledning och 
medarbetare kunde vi justera 
ritningarna själva och bygga en 
skola precis som vi ville ha den.

”
”Bengt Norell, biträdande rektor på Gånghesterskolan
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Vi vandrar vidare. Väggarna är vita och färger som dalablå, lind-
blomsgrön och roströd återkommer i flera detaljer. Vi går genom 
vida korridorer och tittar ut på skolgården genom ett av skolans 
breda kapprum. Ytan är generös, miljön är förutsägbar. Bengt  
berättar att ” eleverna inte ska behöva stöta in i varandra i onödan  
eller oroa sig över vad som händer runt hörnet, varken i kapp- 
rummet eller längre fram i korridoren”. 

Klassrummen för de yngre eleverna är rektangulära, bredare än 
vad de är djupa, vilket gör att läraren kommer närmare eleverna. 
Ett berg sluttar precis utanför fönstret och snuddar nästan fasaden 
vid marknivån. Klassrummen har separata grupprum och vid tavlan 
finns sockellådor för att alla ska nå upp. 

Vi går upp en våning, följer korridoren som leder till lärmiljöer för 
skolans äldre elever och stannar till vid ett uppehållstorg: en bänk 
slingrar sig likt en orm i mitten av rummet och runda bord omringas 
av amöbaformade sittplatser. Bengt gillar de mjuka organiska for-
merna och han berättar att en konstnär snart ska förgylla den ena 
väggen för att ge rummet ännu mer liv. Klassrummen här är också 
grunda, men de är större och har höj- och sänkbara bänkar.

Gånghesterskolan är öppen och utformad för att eleverna ska  
bemötas på bästa sätt. I byggandet av den nya skolan har trygg- 
heten varit bland det viktigaste. Efter en rundtur med Bengt, förstår 
man att det finns ett trygghetstänk bakom nästan varje detalj. 

Gånghesterskolan har haft bänkar och 
stolar från Tranås Skolmöbler sedan 
70-talet. Det kändes självklart att det 
skulle bli så även i den nya skolan, i 
upphandlingen sökte vi just skolbänk 
129 eller bänk av motsvarande kvalitet.

”
”Bengt Norell, biträdande rektor på Gånghesterskolan

Cirkum-bänken i  
uppehållstorgets 
centrum.
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Jag är slöjdlärare i grunden, vilket  
gör att jag ofta synar konstruktioner.  
Stolarna i Strong-serien har en  
konstruktion, framförallt fotplattans  
infästning, som jag tycker är överlägsen. 

”
”Bengt Norell, biträdande rektor på Gånghesterskolan
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Mellanrummets 
möjligheter

Huset i Malmö byggdes 1909 och är en fantastisk 
kombination av jugend och nationalromantik. 
Några trappor upp, öppnas dörren på glänt till 
våningen, där designern bakom Sara-serien både 
arbetar och bor. Fram kikar inte bara Louise  
Hederström, utan även Iggy – en imponerande 
greyhound som definitivt tar plats men trots det 
har förmågan att smälta in och bara vara. 
Text: Jessica Cederberg Foto: Patrik Svedberg 
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Iggy njuter av att bara vara på en liten provmatta. Slutresultatet September ställdes ut på Designgalleriet i Stockholm 2018.

Vi, inklusive Iggy försedd med tuggben, slår oss ner i vardagsrummet som 
ligger i fil mellan biblioteket och designstudion. Paletten består av mjuka 
grågröna nyanser. Det är vilsamt och inspirerande med inslag av Louise 
design, andra udda blickfång och jättelika växter.

– Ofta handlar möbelformgivning om att rita stolar, men jag har alltid varit 
intresserad även av det som finns runt omkring. Jag har designat alltifrån 
praktiska krokar till en matta som närmar sig konsten eftersom den gjordes 
till ett galleri. Bredden är viktig och tillför olika dimensioner.

Louise design har ett distinkt grafiskt uttryck men samtidigt en organisk 
känsla och inte sällan också en hög grad av humor. Funktionen är naturligt-
vis central, men hon gräver gärna vidare för att hitta produkternas inne- 
boende värden, det som bygger en historia som kan utvecklas över tid.  
Och här finns onekligen en förkärlek för metall.

– Jag växte upp på en gård som hade en smedja där jag egentligen inte  
fick lov att vara. Men någon gång fick jag ändå komma in och banka på  
en plåtbit. Sedan dess har metall varit med mig. Det är ett fascinerande  
material. Hårt och mjukt på samma gång. Man måste forma det på dess 
egna villkor, utgå från möjligheterna, hitta språket …  

Louise tycker om när hennes design når ut, hamnar på ställen som är till 
för alla och där det är självklart att vara hållbar. Efter att ha designat en del 
biblioteksmöbler, var steget till lärmiljöer inte långt. Våren 2019 fick hon 
uppdraget av Sono/Tranås Skolmöbler att formge en möbel där barn kunde 
ha lite skönt häng och som var flexibel nog att kunna användas både i 
korridorer och klassrum. 
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– Vi hade haft en pågående dialog under några år, så vi kände var-
andra lite grann. Briefen var öppen och bestod främst av inspiration; 
ett bildkollage på allt annat än vanliga skolmöbler. I och med att det 
är väldigt noga att uppfylla alla skall-krav och att den nya produkten 
måste passa in i det existerande sortimentet, var samtidigt ramverket 
för designen på förhand klart definierat. 

Louise fördjupade sig i vad som händer i skolvärlden; läste studier, 
besökte skolor och pratade med elever och personal. Hon plockade 
också fram personliga intryck från sin egen skolgång. ”Ner med  
fötterna” blev tvärtomparollen.

– Många menar att det klassiska klassrummet är historia och ska 
ersättas av arbetsstationer. Jag tror att verkligheten ligger någonstans 
mittemellan. Därför behövs en möbel som bjuder in till olika sorters 
verksamhet, allt från en presentation till lite skönt häng. 

Tack vare att hon kände till Sono/Tranås Skolmöblers förutsättningar, 
styrkor och ambition, kunde skisser presenteras snabbt, redan i början 
av sommaren. 

– Designprocessen var rakt på sak. Det kanske låter torrt, men när det 
gäller rör så måste man strikt förhålla sig till vissa radier. Formspråket 
styrdes därför av materialen och användningsområdet. Sedan gäller 
det som alltid att få till samspelet mellan delarna, ytorna, luften, 
proportionerna och funktionen. Att skapa en fungerande helhet är 
som att lägga pussel. Och så måste designen helst vara modulär för 
att kunna utvecklas.

Vanligtvis bygger Louise fullskalemodeller i kartong. Tack vare ett nära 
samarbete med Tranås Skolmöblers konstruktörer, som förvandlade 
hennes 3D-skisser till produktionsritningar, blev istället Sara-serien  
direkt prototyp. Louise ser fabriken här i Sverige som en enorm 

Efter att ha suttit i en skolstol, hur bra den än 
är, vill elever ha något helt annat på rasterna. 
I Sara-serien får man sitta som man vill – den 
tål hur barn och unga är. 

”
”
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O M  L O U I S E  H E D E R S T R Ö M

B O R :  Malmö
B A K G R U N D :  Uppvuxen på bondgård,  
studerat på konstskola och läst konstveten-
skap i Lund, examen från Beckmans School 
of Design i Stockholm, har undervisat  
på Malmö Universitet och håller ibland  
föredrag på olika designutbildningar.

G Ö R :  Driver designstudio Louise  
Hederström Design.

A K T U E L L  M E D :  Sara-serien för Tranås 
Skolmöbler. Louise döpte serien efter en be-
stämd och tydlig gymnasievän med humor, 
och som idag arbetar som lärare och vars 
mamma var lärare och pappa svetsare. 
Sara-serien lanserades på Möbelmässan 
2020. Se och läs mer på sidan 9.

tillgång. Förutom att höga miljökrav och bra arbetsvillkor är givna, är det 
lättare som designer att lösa utmaningar, göra justeringar och vara med 
hela vägen från datorn till färdig produkt. 

– Vi bockade rören till stommen. Sedan vek jag på plats till kartong för 
att testa sittytor med mera. Det var ett roligt sätt att jobba, med praktiska 
hands on-beslut medan möbeln växte fram. Även om materialen i sig är 
rätt så hårda, ville jag att Sara-serien skulle kännas mjuk. 

Resultatet blev en tillåtande och välkomnande umgängesmöbel som 
först och främst gör mer av det som Louise kallar ”mellanrummen” som 
finns i skolor, alltså alla viktiga platser där elever samlas, möts och umgås 
i friare former. Sittytor finns på olika nivåer och man kan även sitta eller 
stödja sig utåt på ryggstödet, vilket skapar en social känsla i förhållande 
till övriga rummet. Den öppna konstruktionen ger ett luftigt intryck och 
gör det lätt att städa.

– Efter att ha suttit i en skolstol, hur bra den än är, vill elever ha något helt 
annat på rasterna. I Sara-serien får man sitta som man vill – den tål hur 
barn och unga är. Och för den som ska inreda, har mitt mål varit att det 
ska vara enkelt och kul att jobba med den och skapa det rumsliga.

Sara-serien består initialt av soffa och bord/bänk. Modulerna kan dess-
utom byggas upp som en scen, flyttas in i klassrum eller bilda ett rum i 
rummet. Louise svaghet för tydlig och användbar design är definitivt en 
styrka. Iggy håller med.
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Vagga till vagga
Vi bryr oss om dig och din omvärld. Vi tar hänsyn till säkerhet och 
miljö och ser till att all tillverkning sker rättvist, ända ner på detaljnivå. 
Vi vill göra vad vi kan för att kommande generationer ska kunna leva 
så bra som möjligt.
 Mikael Lundman arbetar på Sweop, ett bolag som tillhör Frigaard 
Gruppen, precis som Sono. Sweop hjälper företag i gruppen med 
logistik, inköp och arbetet inom kvalitet och miljö. Mikael är miljö-  
och kvalitetsansvarig för Sono. 

Mikael Lundman är miljö- och kvalitetsansvarig för Sono.

Text: Robert Nilsson Foto: Patrik Svedberg 
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Vad gör du för Sono?
– Jag arbetar för att förbättra verksamheten inom kvalitet,
miljö och socialt ansvar. Uppgifterna är många och det
är en bred roll. Tre typiska arbetsmoment är att jag skickar 
produkter för kvalitetstester, utvärderar leverantörer och 
certiferar produkter

Hur ser hållbarhetsarbetet ut i vardagen?
– Mycket handlar om att utvecklas, att utvärdera sina 
egna rutiner och processer och samtidigt ställa krav på 
leverantörerna. Just nu funderar vi över hur våra produkter 
emballeras, där vi miljömässigt vill emballera så lite som 
möjligt, samtidigt som produkten såklart ska komma fram 
hel till kunden. Den typen av vågskålsfrågor är väldigt  
vanliga i arbetet och där är det viktigt att hitta den per- 
fekta balansen.

Finns det några satsningar och konkreta 
insatser att peka på?
– Självklart, dels tillverkningen i sig som förbättras, men 
också arbetet med att certifera våra produkter för bl a  
Möbelfakta och Svanen. Miljö– och kvalitetsarbeten 
isoleras ofta till produkt och tillverkning, men vi försöker 
göra mer. Vi ser över elavtal, utvärderar transporter och 

nyligen tog vi fram en tjänstebilspolicy för att minska 
koldioxidutsläpp från våra fordon. Med samma syfte har vi 
även investerat i egna videokonferensanläggningar på de 
olika lokalkontoren för att minska antalet resor. Miljösmart 
och effektivt!

Och hur ser arbetet ut i det långa loppet?
– Även här är det viktigt att tänka större, hållbarhet är mer 
än miljö, det är också ett socialt ansvarstagande. Vi vill 
verka på ett sätt som inte förstör för kommande genera-
tioner, vår tillverkning ska inte lämna ett negativt avtryck 
för varken människa eller miljö. Vi strävar efter principen 
”Vagga till vagga”, ett cirkulärekonomiskt flöde som går ut 
på att det som tidigare blev avfall, antingen återförenas 
med naturen eller blir ny råvara till industrin. Det ställer 
stora krav och är ett långsiktigt arbete, men vi är igång. 

Hur jobbar ni med det sociala ansvaret?
– Det är en jätteviktig del i arbetet. Visst, du kan ta fram 
miljövänliga produkter, men om de tillverkas under dåliga 
förhållanden så faller ju allting. Våra produkter ska fram-
ställas i en schysst miljö med mänskliga rättigheter som 
grund. Vi har uppförandekoder som våra leverantörer får  
ta del av och vi gör revisioner för att se att kraven uppfylls.

Framtiden ser både ljus  
och grön ut för Sono. ” ”Mikael Lundman, miljö- och kvalitetsansvarig
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Har du sett att flera av 
våra produkter är märkta 
med ”Giftfri Förskola”? 
Det innebär att de utöver EU-lagstandard, 
tillgodoser Upphandlingsmyndighetens 
högre ställda krav vad gäller farliga ämnen 
i möbler, leksaker och hobbymaterial. Det 
är krav som vi tycker är bra, vi vill att skola 
och förskola ska vara en trygg och säker 
plats för alla barn. 

Giftfri Förskola är ett svenskt initiativ som 
startades av Naturskyddsföreningen 2013. 
Initiativet fick snabbt spridning och idag 
arbetar 75 % av landets kommunala 
förskolor med att få bort farliga ämnen 
från skolan.  

Giftfri  
förskola

Är miljöarbetet ett ständigt ifrågasättande?
– Verkligen, i allt vi gör. Kan vi konstruera och 
tillverka på ett ännu bättre och mer hållbart 
sätt? Hur kan vi öka livslängden på våra produk-
ter? Redan idag kan vi byta ut eller lackera om 
komponenter men vi måste tänka längre än så.

Är det några nya initiativ på gång?
– Vi jobbar vidare med kretsloppstanken och 
hur vi som företag kan implementera ett 
återbruk av våra produkter.  Vi håller också på 

att utvärdera nya spännande material, som kan 
bli en viktig del av oss i framtiden, men det kan 
vi berätta mer om snart.

Vart ser du Sono i framtiden?
– Vi har kommit långt och överträffar redan 
många av kraven som finns. Det viktiga är att 
inte bli nöjd där, utan att vi fortsätter att ut- 
mana oss själva. Och det är jag helt övertygad 
om att vi kommer att göra, framtiden ser både 
ljus och grön ut!

Mikael Lundman i fabriken.

Hållbarhet är mer än miljö, det är också ett 
socialt ansvarstagande. Vi vill verka på ett sätt 
som inte förstör för kommande generationer.” ”Mikael Lundman, miljö- och kvalitetsansvarig
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I mötet 
med Atlas

M Ö B L E R N A  I  AT L A S - S E R I E N  
kan kombineras och anpassas för många  
typer av rum. Turkosa krysstolar kring ett  
laminatbord med stativ i samma kulör är  
bara ett exempel. Låt frukosten, skoldagen, 
mötet eller konferensen börja.
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Nå nya höjder

Vill du addera fler sittmöjligheter är 
B Ä N K E N  H E R O E S ,  designad av  
Peter Andersson, ett vackert och  
bekvämt alternativ. Sitsen kan kläs  
in i matchande textil och stålstativen  
lackeras i samma kulör.

Add är en möbelserie som tål att användas mycket och ofta.  
Nu får serien ett nytt tillskott i form av stapelbara barstolar  
i eklaminat, björklaminat, askfanér eller helklätt skal. 
Design av Fredrik Mattson.
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H K  Ä R  E N  S T O L  som smälter in i sin miljö. Stolen är stringent och ödmjuk i sin utformning, den stjäl ingen  
uppmärksamhet från resten av rummet. Den är stapelbar och väldigt skön att sitta på.  Här tillsammans med Add-bord. 

HK-stol, design av Matheiu Gustafsson. Add-bord, design av Fredrik Mattson.

Formstark  
karaktär,  
funktionell  
design
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Receptet för  
aptitväckande  
miljöer 

S O I  2 9  får högsta betyg för sin  
autentiska thaimat som dukas upp  
i den gamla chokladfabriken som  
moderniserats varsamt utan att förlora 
sin industriella känsla. Atlas-serien 
rena formspråk låter matens smaker 
och styrka stå i fokus. Tillsammans 
ger det avskalade och det mjuka 
mersmak.

Arkitektur: Johan Sundberg och  
Gudmund Bladh.



Våga prova något nytt! Restaurang Strandbaden i Falsterbo och  
Soi 29 i Malmö erbjuder vitt skilda kök. Båda har dock handplockat 
några ingredienser från Tranås. Hållbara, bekväma och vackra – det  
är knappast konstigt våra skolmöbler allt oftare syns i andra miljöer 
som kräver lite mer. 
Text: Jessica Cederberg Foto: Markus Linderoth

R E S TA U R A N G  S T R A N D B A D E N 
serverar nordisk mat med grön touch 
i spännande arkitektur omgiven av 
höga lummiga tallar några hundra 
meter från knastervit sand. Kökets 
höga ambitioner speglas i valet av 
Klyka, Rut och Atlas i kulörer inspi- 
rerade av naturen utanför knuten.

Inredning: Louise Hederström.
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Skolexempel för bättre 
upphandling
För att göra det enklare att välja, föreskriva  
och specificera sådant som bidrar till många 
lyckliga skolår, lyfter vi här fram en rad  
konkreta frågor att ta ställning till. 
Text: Anna Ottosson och Jessica Cederberg

Mer eller mindre öppningsvinkel? 
Med baljgångjärn kan skåpsdörren  
öppnas 180 grader, vilket gör det  
oömmare samtidigt som det är lättare  
att komma åt det viktiga. Baljgångjärn  
i gjutjärn är även ett tåligare material. 

Mjukstängande eller vanliga dörrar och lådor? 
Mjukstängande är förstås tystare och minskar risken 
för klämda fingrar.

K
O

M

 I
H Å G !

Kontakta oss om du  
har frågor om material och  

funktioner. Du är även varmt  
välkommen att sätta oss på prov  
i vårt showroom i Tranås där du  
kan klämma och känna på det 

vi lovar. Passa på att en tur  
genom snickeriet också! 

Spanjolettlås eller smäcklås? 
Allt beror på vad som ska förvaras  
i skåpet – och var det ska stå. 
Spanjolettlåsets skena längs hela 
skåpsdörren kopplar låset till kolvar 
både upp- och nedtill – en stadigare 
och säkrare konstruktion. 

Härdat säkerhetsglas eller glas? 
Härdat. Säkerhetsglas. Det säger sig  
självt – tryggare, säkrare och robustare.

Fanér eller laminat? 
Fanérets äkta trä åldras vackert  
och skåpet håller därmed längre. 

Överfalsade lister eller kant-i-kantlister? 
Överfalsade lister skapar en tåligare skåpsdörr.  
Du slipper alltså ”sorgkanten” som ofta uppstår 
när listen ligger kant i kant med stommens front.
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Helsvetsat eller delar  
som ska monteras? 

Helsvetsade konstruktioner 
skapar maximal hållbarhet. 

Färdigmonterat  
eller platta paket?
Färdigmonterat sparar tid och  
gör att du slipper hyra in hjälp. 

Utan eller med trösklar? 
Utan trösklar är det lättare 
att städa ur skåpet.

Ventilerat eller slutet? 
Ventilationsslitsar i front och 
botten gör att kläder torkar. Det 
behöver inte lukta gympasal.

Pulver- eller sprutlackerat? 
Pulverlackering ger en extra  

tålig och slitstark yta.

Slutna eller öppna karmprofiler  
i gavel och mellanväggar? 

Slutna karmprofiler gör att 
skåpet inte slår sig.

Utbytbara delar eller bara nytt? 
Utbytbara detaljer är givetvis  
långsiktigt klimatsmart.

Högtryckslaminat eller direktlaminat? 
Högtryckslaminat är supertåligt och  
gör att utsatta ytor som sitsar, ryggar  
och bordsskivor får lång livslängd.

Med eller utan ljuddämpning?
Ljuddämpande beläggning på  
bordsskivor och toppskivor gör  
klassrummen tystare och lugnare.

Helhet eller spretigt? 
Möbelsserier i familjetänk 
åstadkommer enhetliga  
och harmoniska miljöer.

Smart eller helsvetsat bord? 
En smart förstärkningsbricka 
gör bord lika stabila som 
helsvetsade bord, men  
sparar plats i transporten. 

Är sits och rygg platt  
eller formpressad?
Ergonomiskt formade ytor är 
skönare att sitta på och gör det 
lättare att koncentrera sig.

När eller fjärran? 
Svenskproducerat säkerställer goda miljö- och 
arbetsvillkor, plus att transporterna blir kortare.

Ingen kostnad eller merkostnad? 
Hos Tranås Skolmöbler kan du få vilken färg som helst utan att 
det kostar extra. Dessutom kan du komplettera utan ställkostnad.

Hängbart eller inte? 
Stolar och bord med 
upphängningsbeslag är 
bra för både möblerna och 
lokalvårdarnas ryggar.
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Kunskapen  
sitter i väggarna

Där förskolebarnet leker och lär. Där förstaklassa-
ren knäcker läskoden. Där studenten skriver sista 
tentan. Där elever och lärare tar rast och fyller på 
med energi. 

Sedan Tranås Skolmöbler grundades år 1896 har 
vi varit med i klassrum, lärarrum och uppehålls-
rum. Vår kunskap om skolans värld uttrycks i 
möblerna, och vi tar höjd för att liv och lärande 
ska kunna skapa patina utan att kompromissa 
funktioner. Trots att produktionen över åren  

har förändrats, designen moderniserats och nya 
bolag i gruppen tillkommit, har vi nämligen  
aldrig övergivit snickeriet.

Idag är vi en del av Sono, en av Skandinaviens 
ledande koncerner inom inredningslösningar 
för skola, sport, fritid samt offentlig miljö och 
omsorg. Samtidigt finns det alltid mer att lära sig. 
Låt oss utbyta kunskap.  
Välkommen till Sono.
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Med produkter anpassade för elever och lärare till en av marknadens 
tuffaste arbetsplatser har Tranås Skolmöbler, i mer än 120 år, varit  
ledande i såväl kvalitet som utveckling. Vi är en del av Sono Brands 
tillsammans med:

Med rötter i förvaringsmöbler för Sveriges skolor är Alnäs idag experter på 
alla sorters offentliga förvaringsmöbler i trä. Förvaringslösningarna finns där 
det ställs höga krav på utseende, funktion och hållbarhet. 

Form o Miljö inreder för hela livet. Möblerna med träkänsla förknippas med 
hållbarhet och skandinavisk design. Inredningen med pedagogiska modeller 
bidrar till en trygg och säker miljö i skolan och förskolan.

Sedan 1914 tillverkar Sonesson Inredningar förvaringsskåp med stommar av 
plåt. Allt i en design som kan anpassas till alla miljöer.
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En del av Sono Brands 

Box 196, 573 22 Tranås,  
tel +46 (0)140 77 14 00, fax +46 (0)140 77 14 10,  

info@sonobrands.se, www.sonobrands.se


