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Generella råd 

På folkhemmet gillar vi medvetna val och vill att du ska få ut det mesta av din nya möbel.  Vi vet 

att inget hem är det andra likt, inte bara när det kommer till vilka möbler man väljer utan också 

när det handlar om användning och slitage av möbler. För att dina möbler ska hålla så länge 

som möjligt är det viktigt att alltid följa den monteringsanvisning och de skötselråd som 

medföljer just din vara. 

Var även försiktig när du packar upp din vara och tänk på att aldrig använda en kniv eller annat 

vasst föremål som kan skada möbeln vid uppackning. 

Generellt ska alla möbler som monteras med skruv och/eller bult efterdrags med jämna 

mellanrum. Detta gäller även möbler som köps helmonterade från fabrik, i synnerhet 

trämöbler som soffbord, sängar, soffben och liknande. 

Vi människor och våra husdjur påverkar möblerna på olika sätt när vi använder dom. Det är 

därför viktigt att rengöra möblerna med jämna mellanrum enligt de skötselråd som 

rekommenderas för just din möbel för att hålla den fin och förlänga dess livslängd. Om det 

saknas skötselråd till din vara är det viktigt att meddela detta till oss inom skälig tid. 

Skydda dina möbler från direkt solljus - alla möbler påverkas av solljus oavsett material. 

Möbler är designade för specifika ändamål. Använd därför inte din möbel på ett sätt som den 

inte är avsedd för, då detta kan leda till att möbeln förstörs. Hoppa inte i soffan och sitt inte på 

dess armstöd. Stå eller sitt inte på ett glasbord, soffbord, byrå eller andra möbler som inte är 

avsedda för detta. Detta kan leda till personskador, skador på möbeln eller att möbeln går 

sönder helt. 

Använd möbeltassar/golvskydd till dina möbler för att skydda ditt golv mot repor/skador. Se 

till att dina möbler inte står in mot en vägg, då detta kan repa väggen över tid. 

Färger som svart och vit matchar många gånger mellan leverantörer men om du tycker att det 

är viktigt att dina möbler matchar mer exakt i färg, så kan det vara bra att tänka på att alla 

färger kan skilja i nyans mellan leverantörer och tillverkare. För att minimera risken för att du 

ska tycka att det blivit fel, så rekommenderar vi ett besök i vår butik och ta gärna med dig ett 

prov eller en del av din möbel om möjligt, så att du kan se över hur det matchar våra möbler på 

plats eller prover.  
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Soffor, fåtöljer och fotpallar 

Allmänt 

De flesta av våra soffor har avtagbara överdrag på kuddarna och många modeller kan beställas 

med avtagbar klädsel på själva stommen. Många tyger är tvättbara i tvättmaskin, vilket 

underlättar rengöringen av soffan. Tänk på att dra igen alla dragkedjor helt innan tvätt i 

tvättmaskin, då dragkedjan kan ta skada om den är öppen. Tänk även på att vissa material drar 

ihop sig när man tvättar, tex naturmaterial som bomull. Detta kan leda till svårigheter med att 

få plats med innerkudden.  För att undvika att bomullstyget drar ihop sig rekommenderar vi att 

försiktigt sträcka på överdraget medan det är fuktigt innan det hängs upp på tork, alternativt 

trä på överdragen när de är lätt fuktiga (ej blöta), så att de torkar/drar ihop sig tillsammans 

med innerkudden. Det är viktigt att trycka ihop/vinkla innerkudden medan den förs in i 

överdraget, och att vara varsam med dragkedjan. Man bör aldrig ha dragkedjan helt öppen, 

utan dra ihop den några centimeter. 

Möbeltyger med lugg, till exempel sammet och plysch, kan skifta i nyans beroende på hur ljuset 

faller. Sittrosor kan bildas i tyger med lugg, då luggen trycks ner av att man till exempel sitter 

på tyget. Det är inget fel utan naturligt för denna typ av tyger. Sittrosorna kan även uppkomma 

av smuts, genom att luggen kläms ihop och fastnar på grund av smutsen. Det kan därför vara 

bra att regelbundet dammsuga och borsta upp luggen för att undvika och motverka detta. 

Vardagsskötsel 

Minska risken för ojämnheter, veck och märken i din möbels tygklädsel genom att regelbundet 

puffa upp och vända på kuddar och dynor. Se till att klädsel sitter rakt på dynorna och 

kuddarna. På så vis håller sig din möbel pigg och fräsch och minskar risken för att den ska 

förlora form. Försök belasta sittytan på ett jämnt sätt för att minimera risken för ojämnt 

slitage. Att variera sittplats på en soffa är bra både för soffan och soffpotatisen! Vissa 

soffmodeller har vänd- och/eller roterbara kuddar, vilket med fördel kan nyttjas för att 

undvika ojämnt slitage. 

Impregnering 

Om din nya soffa tål att impregneras rekommenderar vi detta innan användning för att ge 

soffans yta ett extra bra skydd mot både smuts och väta. Impregnering är något som bör göras 

om med jämna mellanrum, och då är det viktigt att se till att rengöra soffan ordentligt innan. 

Tänk på att smuts och damm sliter på tyget på soffan. Se därför till att hålla soffan ren och 

dammfri så gott det går. Dammsug soffan med ett möbelmunstycke med jämna mellanrum, och 

var noga med att även lyfta på kuddarna för att komma åt smuts undertill. 
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Rengöring av tygsoffor 

Tygsoffor kan rengöras på flera sätt. Vissa sofftyger mår bäst av att tvättas med ljummen trasa 

och såpa, medan andra tål maskintvätt. Kontrollera alltid tvättrådet inför rengöring, och följ 

instruktionerna för bästa resultat. Många tyger kan även kemtvättas. För att förhindra vätskor 

från att tränga in i tyget är impregnering ett enkelt knep att behandla tygsoffor med för ökat 

skydd.  

Rengöring av sammetssoffor 

Nästan inget slår en vacker sammetssoffa, men sammet kan vara känsligt. Detta är bra att ha i 

åtanke vid både rengöring, skötsel och placering. Undvik att använda en blöt trasa på sammet, 

då detta kan påverka tygets lugg. Vidare har sammet en viss benägenhet att dra åt sig damm, 

vilket medför att man kan behöva damma en sammetssoffa oftare än andra tygsoffor. Alla 

mörka tyger kan blekas och detta gäller även sammet. Tänk över hur utsatt soffan är för sol, 

och placera soffan därefter för att minska risken för blekning. 

Fläckar 

Hur en fläck ska behandlas beror på vad det är för fläck och på vilket material fläcken sitter. 

Om olyckan är framme är det viktigt att alltid försöka avlägsna fläcken omedelbart. För att 

skydda din möbel mot fläckar och förenkla rengöring kan textilen impregneras. Detta bör 

göras när möbeln är ny och därefter ungefär årligen. Impregnering görs efter rengöring, då 

mekanisk rengöring efter hand nöter bort skyddet. 

Noppor  

Ull kan ge ifrån sig ett överskott av fibrer i början, men det påverkar varken dess kvalité eller 

slitstyrka. Genom att vara vaksam med alla typer av textil, samt att inte tvätta tyget mer är 

nödvändigt, kan noppor undvikas. När textil utsätts för nötning, exempelvis genom användning 

eller tvätt, kan det hända att fibrerna gnuggas samman och bildar noppor. Noppar avlägsnas 

enkelt med en noppmaskin, och därefter bör tyget behandlas med en textilimpregnering.  

Slitage 

En viss sättning på kuddar i en soffa är helt normalt. De första 3–6 månaderna kan kuddarna 

mjukna upp till 25% på grund av värme och det kontinuerliga tryck de utsätts för första 

gången. Detta betraktas därför inte som en reklamation, utan som helt naturlig och oundviklig 

process.  

Tänk på att mörka kläder kan färga av sig på soffan, vilket kan synas särskilt tydligt på ljus 

klädsel. Jeans och mörka leggings är exempel på klädesplagg som man bör vara vaksam med, då 

dessa plagg tillsammans med tryck och värme kan missfärga tyget. Detta sker endast vid 

enskilda tillfällen, men det är viktigt att känna till. 

När man sätter sig i soffan och sittkudden trycks ihop kan så kallade sittrosor uppkomma. Det 

innebär att tyget veckar sig runt där du suttit och bildar ett rosliknande mönster. Detta 

åtgärdas enkelt genom att puffa upp kudden eller rätta till tyget. 



 

5 
 

Dunsoffor 

Dunsoffor innehåller en blandning av olika material i flera lager, där fjädrar är en naturlig 

komponent. Fördelarna med dunsoffan är många och den ger i vår mening en oslagbar känsla 

och komfort. Med lite kontinuerligt underhåll så håller sig en dunsoffa fin i längden och 

kommer förgylla vardagen i många år framåt. Allt eftersom en dunsoffa används kommer den 

att släppa ifrån sig små mängder fjädrar. Ibland kan änden på en fjäder sticka fram, vilket kan 

upplevas som ett ”stick”. Detta är inte farligt.  Dra försiktigt i fjädern så att den kommer ut. 

Sist men inte minst: se till att njuta ordentligt av din soffa. Den är ju trots allt en plats för både 

mys, umgänge och vila! 

 

Tyg och klädsel 

Textila fibrer delas in i två grupper: naturfiber och konstfibrer. Att ta hand om textil på rätt sätt 

är ett enkelt sätt att förlänga en möbels livslängd på. Följ alltid medföljande skötselråd noga. 

Genom att rengöra och dammsuga möbeln minskas risken för slitage som smuts kan medföra. 

Rengöring av möbeltyger ska alltid ske med försiktighet och enligt gällande tvättråd. Vid 

rengöring på stomme eller punktrengöring, testa alltid att rengöra en dold yta för att se hur 

textilen reagerar. 

Alla tyg är olika och ska därför tas hand om på olika sätt. Genom att lära känna och förstå olika 

material blir det enklare att ta hand om tyget på rätt sätt. Läs mer om olika material nedan. 

Färg och nyans 

Det kan finnas upplevda och faktiska skillnader mellan färgsättningen/nyansen på tex. ett 

tygprov och din beställda möbel. Upplevda skillnader kan vara tex hur ljussättning i butik eller 

på bilder kan göra att nyansen i färgen upplevs annorlunda i den ljussättning som du har i ditt 

hem. Att beställa eller låna hem ett tygprov kan oftast visa dessa skillnader och hjälpa dig i ditt 

beslut. Faktiska skillnader är tex naturliga nyansskillnader i det slutliga tyget. Det betyder att 

den färdiga produkten kan skilja sig lite från tygprovet. Naturliga material som bomull och lin 

har ett utseende som varierar mer än syntetmaterial som polyester och olefin.  

Detta kan vara bra att känna till vid beställning av en kompletterande möbel, exempelvis en ny 

fåtölj som matchar soffan som köptes för två år sedan. Om tyget och färgen finns kvar i 

sortimentet erbjuder flera av våra leverantörer färgmatchning. 

Då skickas en provbit av det befintliga tyget till fabriken, och där bedöms vilket av alla 

fabrikens tyger av samma modell som matchar bäst i nyans till provbiten. Det betyder tyvärr 

inte att det går att garantera att tyget blir överensstämmande, men oftast uppfattas inte 

skillnaden. Alternativet är att välja ett helt annat tyg. 
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Bomull 

Bomull är ett underbart naturmaterial som både är bekvämt och slitstarkt. Utöver vardaglig 

nötning kan bomull påverkas av solljus och värme vilket bör finnas i åtanke vid möblering. Var 

försiktig vid rengöring av bomull då färgad bomull kan påverkas av för hård rengöring. Genom 

att impregnera bomullsmöbler skapas ett skydd mot både väta och smuts.  

Ull 

Ull är ett enastående naturmaterial som är mer vattenavvisande än många andra tyger. Tack 

vare att ull innehåller lanolinfett är tyget mindre benäget att dra till sig smuts. Ylletyger kan 

ludda lite i början, men det har inte någon betydelse för kvaliteten. Genom regelbunden och 

varsam dammsugning med en mjuk borste bevaras tygets vackra utseende. Tänk på att 

rengöring av ull kräver särskilda medel (ulltvätt) för att inte tvätta ur det naturliga 

lanolinfettet. 

Linne 

Linne är det självklara tyget för att skapa en naturlig och hemtrevlig känsla i inredningen. Linne 

är ett mycket slitstarkt tyg, men tål inte att skrynklas för hårt. Därför bör linne inte användas 

till mycket mjuka innerkuddar. Linne kan vara mer benäget att dra åt sig smuts än tex bomull, 

men genom enklare vardagsskötsel blir detta inte ett problem. 

Syntettyg 

Syntettyg är generellt mer slittåligt än naturmaterial, vilket beror på att de inte absorberar 

fukt och smuts i samma utsträckning. En fördel med syntettyg är att de tål att tvättas oftare 

och förändras lite i sin struktur och färg.  

  

Läder 

Läder är ett klassiskt och tidlöst naturmaterial som bara blir vackrare med åren - när det sköts 

på rätt sätt. Genom enkelt vardagligt underhåll åldras läder väl, bibehåller sin mjukhet och 

håller länge över tid. Läder är ett material som andas, och dess yta är ofta naturligt mönstrad 

med naturliga märken och ojämnheter. Det naturliga utseendet innebär ibland även 

fantastiska skiftningar i färg, och kan dessutom inkludera märken som ärr och insektsbett. 

Sådana ojämnheter är ett bevis på lädrets äkthet, och gör varje läder helt unikt! Oftast skär 

man bort de största och mest synliga ojämnheterna, exempelvis stora märken eller ärr. Ibland 

ser tillverkaren av möbeln till att de mest synliga märkena hamnar mindre synligt.  

Naturliga märken kommer att förekomma på ett äkta läder och skall inte betraktas som fel 

eller en reklamation. Exempel på detta kan vara: 

• Märken efter insektsbett, läkta ärr och märken från grenar/buskage eller taggtråd. Om ärret 

är läkt innebär det ingen försvagning av lädret. 
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• Struktur. Denna skiljer sig från djur till djur. Strukturen framhäver genom sin 

oregelbundenhet att det är ett naturmaterial och ett genuint läder. 

• Mindre märken som bränt in i huden. 

Rengöring av lädersoffor 

Observera att det finns olika lädertyper, och att dessa har olika egenskaper och skötselråd. Läs 

noga igenom skötselråden för att ge möbeln bästa möjliga skötsel och vård redan från start. 

Fördelen med en läderklädd soffa är att den oftast blir vackrare med åren och kommer att hålla 

länge vid korrekt skötsel och omvårdnad. Behandla din soffa med produkter avsedda för läder 

med jämna mellanrum - det ger ett bra skydd mot fläckar, väta och slitage! Enklare rengöring 

kan genomföras med avtorkning med lätt fuktad trasa med avjoniserat vatten. Dammsug 

regelbundet för att avlägsna lösa smutspartiklar som annars kan nöta på lädrets yta. Vid 

rengöring bör man använda professionella möbelvårdsprodukter som hjälper till att skydda 

mot fläckar och spill samt håller lädret mjuk och fint. Använd aldrig tvål, såpa, diskmedel eller 

universalrengöringsmedel på läder eftersom dessa medel kan torka ut, förstöra och skada 

lädret. Om man underhåller sin lädermöbel, så kommer den att ge många år tillbaka.  

 

 

 

 

Tack för att du läst, hoppas att du fått med dig goda råd och ny kunskap. Är det något du undrar 

över så hör gärna av dig till oss. 

 


