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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND

Jag har under mina tre år på designprogrammet haft som mål att bygga upp en bred portfolio för att 
uppvisa en bredd när jag skall söka jobb eller till vidareutbildning. Jag har också försökt att arbeta 
brett för att på så sätt utforska olika arbetsområden och ta reda på vad som kan vara intressant att 
rikta in sig på efter studierna. Då jag har ett relativt brett intresse inom produktdesign så  letade 
jag efter något möbelföretag att arbeta med till projektet, då en möbel är något som saknas i min 
portfolio.
Det var via programansvarige (Ole Victor) på designprogrammet som jag fick upp ögonen för        
Mizetto. De hade via ett mejl till designprogrammet frågat om någon student skulle kunna tänka sig 
ett eventuellt samarbete. Efter en kort research av företaget ansåg jag att det var ett företag med 
mycket stor potential för ett intressant samarbete. Att även kunna arbeta så nära ett företag, som i 
detta fallet Mizetto, gjorde det till ett självklart val.  
För att få en större verklighetsförankring i projektet är arbetet framtaget i samarbete med design- 
studion Form Us With Love (FUWL). FUWL är en studio jag sedan en tid tillbaka haft ett intresse av 
att samarbeta med eftersom jag tycker de har intressanta idéer, metoder och värderingar som jag 
själv vill ta del av. Jag hade dem som externa handledare i det här projektet. Dessutom passar deras 
tillvägagångssätt att arbeta med mindre företag väldigt bra till ett som Mizetto.

1.2 PROJEKTBESKRIVNING

Projektet har dels haft som mål att försöka ge Mizetto en ny och starkare designprofil än vad de har 
idag. Genom ett fokus på design management har jag att arbetat fram ett förslag till en ny grafisk 
profil och en designmanual som de i framtiden kan förhålla sig till vid till exempel andra designsamar-
beten. Detta eftersom jag upptäckte att de saknade en tydlig helhet och mål i företaget.
Det huvudsakliga målet var att ta fram en möbel eller en serie av potentiella möbler som tillsam-
mans med den nya och starkare profilen kan uppvisa styrkorna i deras varumärke. Möbeln/möblerna 
kommer att utvecklas som en typ av förvaringsmöbel, men till skillnad från deras tidigare produk-
ter som fokuserar på ”back-office” (kontor) så kommer fokus nu ligga på ’front-office’ (väntrum,  
reception). Den eller de slutliga produkterna kommer att bli en typ av profilmöbel att visa upp på till 
exempel mässor. Mizetto har inte ställt ut på några mässor då de upplevt att de kanske saknat just 
en stark profilserie som sticker ut. Målet med projektet är att på längre sikt trygga Mizetto som en 
stark konkurrenskraft  på marknaden inför framtiden.

1.3 SYFTE

Syftet med projektet var att lyfta företagets designprofil. 
Mitt personliga mål har även varit att lära mig mer om hur man självständigt kan arbeta tillsammans 
med en möbelproducent som Mizetto utifrån de designverktyg jag lärt mig använda under min utbild-
ning. Projektet har också varit en möjlighet att ta del av den kunskap som FUWL har angående hur 
det är att arbeta som extern designer idag.
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1.4 METODER

Inledningsvis så genomfördes en företagsanalys av och tillsammans med Mizetto för att ta fram 
tydliga grundvärderingar och en tydlig vision, samt att deras främsta tillverkningsmetoder sågs över. 
För att kunnat ta fram en produktfamilj som har för avsikt att stärka Mizetto som varumärke krävdes 
en tydlig bild av företaget att utgå ifrån. Vad är företagets styrkor, och vad kan man lyfta fram för att 
ge mervärde till de nya produkterna samt särskilja dem från konkurrenterna?
Då Mizetto ville ta fram en produkt med syftet att locka nya kunder så analyserade jag trender 
inom deras produktsegment för att se vad företag valt att visa på mässor och liknande. Stockholm 
Furniture and Light Fair (februari 2015) är den mässa som jag främst utgått ifrån vid analysen, men 
jag har jag även analyserat trender på internet (bloggar, företagshemsidor etc.). Förutom en analys 
av Mizetto som företag har jag även gjort en övergripande marknadsanalys. Genom att analysera de 
främsta konkurrenterna och kartlägga deras fokus har möjligheten att hitta den rätta inriktningen för 
just Mizetto ökat, och på så sätt maximerat möjligheten till en stor genomslagskraft.
När jag sedan tagit fram en stadig grund att arbeta utifrån påbörjades själva konceptutvecklingen 
och skissarbetet. När det sedan fanns tre starka koncept hade jag som mål göra ett antal användar-
studier och intervjuer hos potentiella kunder och användare. 
För att inte jobba för mycket i 2D har jag byggt enklare mock-ups och 3D-modeller löpande under 
projektet för att hela tiden ha en uppfattning om hur produkten förhållit sig till det rumsliga när det 
kommer till proportioner och 3D-form.
Jag har under hela projektet även jobbat väldigt nära Mizetto. Då de ligger i Kalmar, där jag själv 
också bor, har jag försökt utnyttja det och hela tiden försökt hålla Mizettos ägare uppdaterad i 
projektet. FUWL har däremot fungerat som externa handledare och har främst uppdaterats vid kritis-
ka punkter, så som vid till exempel konceptval eller liknande.

1.5 AVGRÄNSNING

För att inte projektet skulle bli alltför stort har slutprodukten blivit konceptuella prototyper på de 
faktiska möblerna och sedan skisser och visualiseringar på den grafiska profilen (logotyp, hemsida 
etc.). Den företagsvisualisering jag gjort åt Mizetto har varit relativt övergripande och kommit att till 
största del agera som grund till mitt projekt och inte som en färdig profil åt dem. Samarbetet med 
det mesta inom grafisk design har skett tillsammans med en student på ‘Reklam, grafisk design & 
kommunikation’ på Lnu.
Det är inte heller tänkt att de artefaker jag tar fram skall konkurrera ut deras nuvarande utan kommer 
vara som ett komplement till dem. Deras nuvarande produktsortiment kommer att vara deras 
levebröd och de nya det som lockar kunder.
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2. RESEARCH
2.1 MIZETTO

Mizetto är ett Kalmarbaserat företag som ägs och drivs av Richard Muskala och har funnits sedan 
2004. Företaget omsatte mellan 7-8 miljoner kronor (2013).1

Mizetto tillverkar kontors- och ’backoffice’-möbler med fokus på förvaring, sortering, och exponering. 
Exempel på produkter i deras sortiment är bokhyllor, väggskåp och miljösortering med mera.2

Mizetto vill fungera som en partner i inredningsprocessen för både arkitekter och inredare. De anser 
sig ha produkterna, kunskapen och erfarenheterna för att bygga de bästa lösningarna för varje 
enskilt uppdrag. De har också egen produktion på hemmaplan vilket möjliggör en anpassningsbar 
produktionslinje. De lägger stort fokus på kvalitet och varje möbel genomgår en noggrann kvali-
tetskontroll innan de levereras. 3

Mizetto har idag totalt fem anställda i fabriken plus en säljare som arbetar på konsultbasis. De har 
haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige men av sin export internationellt så har Norge varit det 
främsta exportlandet.4

Företaget har sedan en tid tillbaka funderat på att ta fram en serie med designprodukter som skulle 
kunna hjälpa till att särskilja dem på marknaden. Önskvärt har naturligtvis varit att den eller dessa 
produkter skulle falla inom ramarna för vad Mizetto producerar idag och har i sin produktportfölj, bok- 
hyllor, broschyrställ, miljösortering och liknande.

2.2 FORM US WITH LOVE

FUWL är en Stockholmsbaserad designstudio med nästan tio års erfarenhet.  De jobbar både 
nationellt och internationellt och har arbetat med företag som till exempel; Muuto, Menu, DePadova, 
Ateljé Lyktan och nu senast Ikea. FUWL jobbar nära industrin, på plats och arbetar hela tiden med 
att balansera mellan det traditionella och det nyskapande.5

1 Mail, privat kontakt

2 Mizetto, om oss, http://www.mizetto.com/om-oss (februari 2015

3 Mizetto, om oss, http://www.mizetto.com/om-oss (februari 2015

4 Mizetto, om oss, http://www.mizetto.com/om-oss (februari 2015)

5 Form us with love, about us, http://www.formuswithlove.se (februari 2015)

fig. 3

fig. 1-2



7

2.3 KONTORSMÖBLERS HISTORIA

För att få en bättre bakgrund om kontorsmöbler och dess historia så har jag läst om designern  
George Nelson som var en pionjär när det kommer till det moderna kontoret och dess utformning. 
Det är bland annat på grund av stort inflytande från Nelson som det moderna, öppna kontorsland-
skapet kom att bli så vedertaget. Han jobbade under nästan hela sin karriär med att försöka opti- 
mera kontorets utformning.6 Förutom Nelson själv så har jag också läst en del om möbelproducenten 
Herman Miller där Nelson var verksam. Tittar man till exempel på den L-formade arbetsplatsen som 
Herman Miller tog fram år 1947 ser utformningen fortfarande väldigt modern ut.7

Nelson var också med och tog fram ‘The Action Office’ (1964) som var helt banbrytande, även om 
den aldrig blev någon succé på marknaden (se fig.5). Nelson hade ett stort systemtänk och såg inte 
bara till den enskilda produkten, utan till hela kontorsupplevelsen. Det visade sig att marknaden var 
mycket mer konservativ än man trott och man kan ifrågasätta hur mycket det egentligen förändrats i 
dagens samhälle?8 Vid möbelmässan 2014 pratade jag med en säljare på Kinnarps. Han berättade 
att företagets nytänkande produkter skapar stort intresse men att de inte säljer särskilt bra, utan att 
det fortfarande är de traditionella möblerna som efterfrågas. 
George Nelson förutspådde att framtidens kontor skulle bestå av en större del sammanhängande 
möbler (likt det han arbetat med) snarare än en samling av olika möbler man samlat.9

Hur är det idag? Har vi haft ett större helhetstänk eller samlar vi fortfarande möbler från olika företag 
för att sedan samordna det?

2.4 FÖRVARINGSSYSTEM

Joe Colombo (fig. 6) ansåg det viktigt att skapa produkter som genom sin enkla utformning för 
massproduktion är enkel och billig, men som med så enkla medel som möjligt kan skapa största 
möjliga variation i rummet eller i sig självt. Detta syns tydligt i att han ofta arbetar med modulsystem 
som kan kombineras på ett stort antal sätt. Att kunna skapa individanpassade lösningar av väldigt 
enkla basprodukter var Colombos kännetecken. Colombo jobbade med ett systemtänk som hela 
tiden kretsade kring en helhet där möblerna skulle samspela med arkitekturen. Han försökte också 
skapa produkter som bröt med den italienska kulturen och skapade ett nytt och eget sammanhang 
vilket gjorde att han kunde vara så banbrytande i sin design. En annan aspekt som bidrog till hans 
nyskapande formgivning var hans
konstnärsbakgrund och som den del av ‘The Nuclear Movement’. Även om han var väldigt avant 
garde i sin design så kretsade det mesta av hans design ändå kring effektiv produktion och smarta 
konstruktionslösningar.10

Ett väldigt bra exempel på hans väldigt övergripande designtänk är ‘The Square Plastic System’ från 

6 Leslie A, Pina 1998; Classic Herman Miller

7 Leslie A, Pina 1998; Classic Herman Miller

8 Leslie A, Pina 1998; Classic Herman Miller

9 Leslie A, Pina 1998; Classic Herman Miller

10 Favata, Iganza 1988; Joe Colombo and Italian design of the sixties

fig. 4 - 5
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1969 som genom enkla baselement skapar en otroligt stor variation av möbler. Det kan vara både en 
sittmöbel, bokhylla, nattduksbord m.m. Många av hans systemmöbler kan även fungera som en sorts 
rumsavdelare, och passar både i hemmet och på kontoret.11

Charles Eames är en annan designer som jobbade, precis som Nelson, för Herman Miller och är 
producent till den välkända ‘Storage Unit’ (se fig. 4).12 Denna produkt liknade dagens IKEA hyllor på 
så sätt att användaren själv kunde sätta ihop möbeln. Det byggde också delvis på ett modulsystem 
för att ge möjlighet till individuell anpassning. Även här har systemtänket varit viktigt och fokus låg på 
en enkel konstruktion som skapar stor variation men samtidigt ett enhetligt uttryck.
Montana är ett danskt företag som tillverkar modulmöbler som har stor likhet med Mizetto. De har 
dock ett smalare utbud av förvaringsprodukter men har även introducerat ett ljudsystem som är 
skräddarsytt för att passa deras moduler.13 Detta har gett dem ett litet övertag gentemot andra 
företag. Det ger också en starkare koppling till hemmiljö, vilket man kan urskilja i reklambilder även 
om de främst säljer mot företag.

Vitra är ett stort Schweiziskt möbelföretag som fortfarande producerar och säljer många gamla 
designklassiker, vilka många är från USA, från till exempel Herman Miller (George Nelson och 
Eames). Deras vision är att producera och distribuera högklassiga designmöbler för både privata 
hem och företag. De sträcker sig över flera produktområden för att täcka hela behovet av möbler. De 
har alltså ett helhetstänk när det kommer till inredningen i rummet.14

2.5 DESIGN MANAGEMENT

När man arbetar med design management så handlar det om att på längre sikt lyckas stärka det 
utvalda företaget. Att skapa en stark identitet och ett tydligt varumärke tar lång tid eftersom man 
måste nå ut och påverka en stor del människor och potentiella kunder. Om det handlar om att 
förändra ett redan etablerat företag blir detta extra svårt då de redan har skapat en bild av sig själva. 
Det kan då bli svårt att förändra människors tankebanor om varumärket. Det är därför viktigt att man 
gör upp en långsiktig plan om hur detta skall gå till (vem säger att det är viktigt?).
Inom design management teori så handlar det om att skapa sig en egen identitet och marknad som 
skiljer sig från konkurrenten. Om produkten ändå är väldigt lik vad andra företag redan producerar 
så får företaget särskilja sig på annat sätt. Detta kan man till exempel göra genom att använda andra 
material, större hållbarhetstänk eller kanske genom sin geografiska placering.15

Företag har fyra sinnen som de behöver förhålla sig till för att fungera på ett lyckat sätt; Produkten, 
Omgivning, Kommunikation, Beteende.16

11 Favata, Iganza 1988; Joe Colombo and Italian design of the sixties

12 Eames office, storage unit, http://www.eamesoffice.com/the-work/eames-storage-unit-esu/ (februari 2015)

13 Montana, om montana, http://www.montana.dk/montana/om-montana/ (februari 2015)

14 Vitra, about vitra, http://www.vitra.com/en-un/corporation/about-vitra (februari 2015)

15 Olins, Wally 2008; Wally Olins: The Brand Handbook, s40-41

16 Olins, Wally 2008; Wally Olins: The Brand Handbook, s.31

fig. 6 - 7
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Viktiga punkter för mig att bocka av i det här projektet har varit:
- Förmedlar företaget en tydlig grundidé?
- Visar företaget hur de särskiljer sig från konkurrenter på ett tydligt sätt?
- Ser alla medarbetare företaget på samma sätt?
- Vet företaget vilken deras målgrupp är?
- Har företaget en sammanhållen visuell profil?

För att lyckas med att genomföra detta krävs en genomgående förändring och en bra förståelse för 
vad som sker inom och runt företaget. Genom att skapa en strategi där design startar ända uppe i 
ledningen och arbetar sig vidare i både produktion, sälj och marknadsföring. Om inte hela företaget 
förespråkar och fokuserar på ett designtänk så kan företagets varumärke försvagas eftersom de då 
inte talar samma språk rätt igenom, vilket skapar en spretig profil som inte övertygar kunden.

2.6 BRANDING

Ett väldigt bra exempel på väl utförd branding är Herman Millers katalog från 1952. Den gjordes av 
George Nelson och Charles Eames och visade inte bara upp produkterna från Herman Miller utan 
gjorde det med hjälp av mer grafiska element (se fig. 8-9). Katalogen är även färgindelad så att varje 
kategori har sin egen färg. Detta visar på att Nelson inte bara hade ett systemtänk när det kom till 
möbler utan även till allt runt omkring.17 Tittar man på figur 8 och 9 ser man att de här bilderna inte 
visar produkterna i dess rätta miljö, och när det gäller stolarna i figur 9 så är det inte ens fysiskt 
möjligt att placera dem på detta sätt. Vad de här bilderna förmedlar är en känsla och något som 
förstärker visuella detaljer hos produkten.
Nelson var väldigt duktig och intresserad av att hela Herman Miller skulle tala ett enhetligt språk för 
att stärka sitt varumärke.18 Det Nelson gjorde för Herman Miller är något de fortfarande har kvar till 
viss del.19

I ‘What consumers want’ med Joseph Pine pratar han om användarens eller köparens längtan efter 
det äkta och genuina hos företag (se fig. 11). Företagen idag måste sälja en upplevelse eller en 
image och inte bara en produkt, då försvinner den i mängden. För att skapa det genuina måste man 
enligt Pine förstå sitt företags bakgrund och historia. Om man inte förstår det kommer man sluta som 
en ‘fake-fake´ (se fig. 10). Om man däremot förstår sina förutsättningar så kan man lyckas även om 
det man gör är oäkta (fake), och Pine tar Disneyland som exempel. Vad de gör är oäkta och påhittat, 
vilket de är fullt medvetna om. Det gör att de kan dra nytta av det, de är alltså ‘fake-real’. Om företag 
däremot tror att allt de gör är äkta, men att andra förstår att det är fake, så kommer omvärlden inte 
kunna ha förtroende för företaget.20 

17 Herman Miller 1952 katlaog, https://www.youtube.com/watch?v=pgcX-Tt1FfA (februari 2015

18 George Nelson Exhibit, https://www.youtube.com/watch?v=WSg1iH3siM8&spfreload=10 (februari 2015)

19 Herman Miller, collection, http://www.hermanmiller.com/products/collection/index.html (februari 2015)

20 What consumers wants, https://www.ted.com/talks/joseph_pine_on_what_consumers_want (februari 2015)

fig. 8 - 9
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2.7 FÖRETAGSANALYS (WORKSHOP, INTERVJU)

För att få ett grepp om vad Mizetto är och vad Richard vill med företaget gjordes först en informell 
intervju med honom följt av en workshop baserad på intervjun.
Under den inledande intervjun fick jag bland annat fram att företaget inte har någon tydlig vision eller 
ett tydligt mål med sin verksamhet. De har heller inte haft några uttalade värdeord att stödja sig på. 
Det fanns dock ett starkt intryck av att Richard är en väldigt driven person och att de andra med- 
arbetarna brinner för företaget. Med denna information utformades en workshop för att fastställa:

Mizettos styrkor och svagheter med hjälp av en SWOT-analys.
Mizettos vision och mål via en Positionboard.
Mizettos värdegrund med hjälp av en moodboard.

Efter genomförd workshop, där tyvärr endast Richard kunde medverka, sammanställdes materialet 
och följande slutsats drogs (se bilagor för råmaterial):

SWOT - Mizetto’s största styrka är att de har en liten och flexibel produktion med medarbetare som 
har en stor kunskap inom sitt område. De har en strategisk placering i Småland vilket gör att de har 
nära till samarbete med närliggande industrier som kan hjälpa till med bearbetning av material de 
själva inte kan hantera. Deras största och egentligen mest betydande hot är att deras konkurrenter 
är avsevärt 
större än dem . Dock ser jag inte detta som ett hot utan istället som någonting företaget kan dra 
nytta av. Jag fann också stora möjligheter till marknadsföring då Mizetto för tillfället inte använder sig 
av någon särskild sådan. De deltar till exempel inte i några mässor, vilket betyder att det finns flera 
outnyttjade kanaler.

Positionboard - Mizetto vill ta steget mot en mer exklusiv image än de har idag. De ser sig redan idag 
som relativt high-end. Personligen skulle jag placerat dem någonstans i mitten då de har ett ganska 
standardiserat produktsortiment, rent visuellt, även om de kanske har stora möjligheter till person- 
ifiering vilket kan uppfattas som något lyxigt. Att få ett skräddarsytt hyllsystem när det kommer till 
mått och färg är ingenting man får på till exempel IKEA.
De ser sig inte som särskilt skandinaviska i sin formgivning och inriktning vilket även jag kunde hålla 
med om men de vill också gå mer åt något internationellt. De vill i framtiden också visa upp att de 
skulle kunna fungera mer internationellt än vad de gör idag.
Att gå mot något mer nytänkande vad gäller utformning och image är viktigt då de, precis som 
de placerat sig, ligger ganska mycket i mitten. I och med det blir de ganska anonyma i havet av 
kontorsmöbeltillverkare.
Mizetto kan också tänka sig att öppna upp för den privata marknaden. De tänker inte utveckla 
möbler enbart för privata hem men kommer i större utsträckning att marknadsföra möjligheten för 
heminredning med Mizettos produkter i framtiden.

fig. 10 - 11



11

Moodboard - Via moodboarden (som Richard jobbade fram tillsammans med mig) kunde vi tillsam-
mans diskutera fram vad som ansågs viktigt i utformningen av produkterna som de i dagsläget till- 
verkar. Jag fick veta att det uttryck som de vill förmedla hänger ihop mycket med Richards personliga 
stil, då han pratade mycket om hur han vill ha i sitt eget hem. Richards personliga stil kan eventuellt 
användas i brandingen genom en skandinavisk koppling där man använder sig av en avskalad design 
men med ett extraordinärt uttryck, och gärna med återkommande formelement som knyter samman 
produkterna.

2.8 SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

När jag analyserade och reflekterade över dessa texter kom det tydligt fram att det är enhetlighet 
och systemtänk som är det viktiga att förhålla sig till under projektets gång. Att skapa system är inte 
bara viktigt när det kommer till produkten i sig, utan även när det kommer till allt runt produkten så 
som bilder, katalog eller framtoning i media. Har man inte ett helt koncept så tappar företaget snabbt  
trovärdighet. Denna problematik är någonting jag själv hunnit se att Mizetto saknat, men som jag 
nu har fått bekräftat från flera källor (se bilagor, branding). Jag har också förstått att bra produkter 
för kontor gärna skall byggas kring moduler. På så sätt skapas en egen frihet att välja hur det skall 
se ut, utan att behöva anpassa lösningar till varje specifik plats. Mizetto bygger redan det mesta 
av sina produkter kring modulsystem vilket jag förstått är något som inte skall tappas, utan snarare 
förstärkas.
Colombo och Eames fick mig att tänka mer kring produkter som bygger på enkla element men som 
genom sin flexibilitet och mångsidighet skapar karaktär.
Vad gäller varumärket Mizetto så tar jag till mig vad Joseph Pine talade om. Han belyste att det är 
viktigt att omfamna sin historia och ta fasta på den. Det är något som jag har sett och tänkt en del 
kring redan innan projektet, men min generation är enligt mig van vid den här typen av branding så 
det var inget banbrytande. Men efter att ha lyssnat på Pine så förstod jag värdet i att faktiskt ta vara 
på ett företags historia och utnyttja företagets bakgrund under hela processen.
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3. SKISSPROCESS
3.1 SKISS

Fram till den här delen av projektet hade jag inte skissat på artefakter för att undvika att skapa en 
form som avviker från de slutsatser jag dragit från intervju och workshop. Initialt i ett projekt kan 
det finnas en liten idé angående hur produkten skall se ut, eller åtminstone vilket tema den skall 
ha. Här har jag alltså varit extra noga med att hålla tillbaka dessa idéer för att vara öppen för input 
från min research och designmanual. När jag tillslut var framme vid skissprocessen fanns många 
tankar som jag behövde få ned på papper för att kunna utvärdera om de var användbara och för att 
kunna släppa taget om dem (se fig. 12). Det som var tydligt här var avsaknaden av ett tema eller ett 
ramverk, vilket annars ofta är bra att hålla sig till när man skissar.
Dessa skisser är alla baserade på någon typ av miljöstation och hur en sådan skulle kunna se ut. De 
är alla relativt enkla i sin design, enligt mig. Jag hade här försökt att ha Mizettos tillverkningsmetoder 
i bakhuvudet och därför utgår de alla från något som skulle kunna tillverkas i MDF. Så här tidigt i 
projektet kunde en del kanske tyckt att jag borde förbisett den typen av begränsningar för att vara 
så nytänkande som möjligt. Och andra sidan kan det ses som en styrka att jag gjorde något som 
följer tillverkningsmetoderna redan i skissfasen, vilket är något som jag och FUWL talade om tidigare 
under projektet. 

Efter att ha pratat med John på FUWL så kom vi överens om att jag kanske skulle skissa på andra 
idéer än miljöstationer. Eftersom tanken var att jag skulle ta fram en produktfamilj kunde jag skissa 
på andra delar i den först och sedan hitta något intressant uttryck dem som kunde överföras till 
en soptunna eller miljöstation. Detta tillvägagångssätt är något jag hade läst en del om i Pirjo 
Birgerstams ‘Skapande Handling’.21 
Richard hade under workshopen och i andra samtal även nämnt att ett broschyrställ eller en 
tidningshylla vore av intresse. Vid närmare eftertanke kändes det som något som skulle kunna vara 

21 Birgestam, Pirjo 2000; Skapande handling

fig. 12, SKISSDUMP 1
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fig. 13 - 16

av intresse även för mig. Jag bestämde mig för att åtminstone börja i den änden, och jag började 
leta  på internet efter vad som finns inom tidningsställ och exponeringsmoduler. Jag kollade dels på 
svenska möbelproducenter och konkurrenter för att se vad de har i sitt sortiment just nu, men även 
på internationella designers för att hitta lite mer konceptuella idéer och koncept (se fig. 13-16).

Ganska snabbt kom jag i underfund med att det kunde bli en intressant utmaning i att ta fram ett 
tidningsställ. Detta eftersom själva idén med produkten är att lyfta fram vad som exponeras i den, 
och inte egentligen själva möbeln. Jag hade en vision om tidningsställ som i sig självt var väldigt 
karakteristiskt och lite av ett konstverk, men som ändå fyller funktionen i att lyfta fram det som 
exponeras på ett bra sätt. Med det ökade intresset i att utforma just denna typ av möbel.
Jag valde också att ändra själva produktnamnet från ‘tidningsställ’ eller ‘broschyrställ’ till ‘expone-
ringsmöbel’ då jag tyckte att detta vore mer passande och samtidigt kunde öppna upp för mer än 
bara exponering av tidningar eller annat tryckt material. 

De inledande skisserna på olika exponeringsmöbler hade heller inget tydligt tema till en början.     

fig. 18,  KONCEPT 1 (LAGER)

fig. 17, SKISSDUMP 2
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När jag dock började sammanställa de skisser som jag ansåg intressanta fann jag ett genom- 
gående tema av lager och olika nivåer (se fig. 17). Jag började fundera kring vad jag sett på möbel-
mässan och insåg att lager och nivåer var något jag hade uppmärksammat i olika sammanhang. 
Jag tänkte också på vad jag och Mizetto diskuterat angående att jobba med 3D även om de jobbar 
med skivmaterial. Det var något som enligt mig var outnyttjat bland liknande producenter. Genom 
att jobba i olika nivåer eller lager kan man skapa en tredimensionell effekt och ett djup. Något som 
konkurrenterna inte använt sig av i sin produktion.
I och med detta beslut kom jag att tänka på arkitekter och hur de jobbar med enkla lager av skiv-
material för att visualisera komplexa miljöer och landskap på olika sätt. Jag bestämde då att jag 
skulle försöka hämta inspiration till möblernas visuella uttryck från lager som finns i naturen genom 
en abstraheringsprocess. När jag då slog ihop mina idéer om en exponeringsmöbel som i sig självt 
skulle vara något skulpturalt och samtidigt vara effektivt så föll det sig ganska naturligt för mig att 
göra en vägghängd möbel.

Jag hade till den här delen i projektet endast jobbat med 2D-skisser för att generera form. Men här 
nådde jag en punkt då jag insåg att jag behövde lyfta ut formen från pappret och jobba med mina 
idéer i 3D. Eftersom det mesta jag gjort byggde på skivmaterial bestämmer jag mig för att arbeta 
med Kapa. Vanlig 3mm Kapa skulle kunna användas för att i skala 1:5 simulera 16mm MDF. Det 

fig. 19, SKISSUTVECKLING

fig. 20 - 21

fig. 22 - 23
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var alltså den skalan jag utgick ifrån i alla mina skalmodeller. Och precis som Birgestam skriver om 
i ‘Skapande handling’ så var just mediet som man väljer att använda till dessa 3D-skisser väldigt 
viktigt för hur de kom att tolkas när de presenteras för kund.22

Personligen fattade jag snabbt tycke för mitt första koncept (se bilagor ‘koncept1’). Vid handledning 
och delredovisning fick jag även medhåll från klasskamrater och handledare. Dock visste jag också 
att det var det mest genomtänkta konceptet av de tre, så det var ganska väntat att det skulle få bra 
mottagning från klassen. Efter handledning bestämde jag mig för att utveckla denna idé genom skal-
modeller.

Ganska snart efter att jag börjat experimentera med modellerna insåg jag att de skisser jag gjort gav 
ett mycket tyngre intryck än vad de skulle ha i verkligheten (se fig. 20 - 23). Detta var inte något som 
jag såg som negativt, utan den här lättheten i produkten var snarare något som jag såg positivt på. 
Jag tog även fram skalmodeller på tidningar för att kunna se hur de exponeras i mina modeller. Detta 
hjälpte också till att skapa en mer realistisk bild av storleken.

3.2 FÖRSTA UTVÄRDERING AV SKISSER/KONCEPT

När jag kommit så här långt i utvecklingen ansåg jag att det vore bra att få feedback från både 
Richard och FUWL. Jag gjorde en pdf som redogjorde för min utveckling i skissprocessen och i 
vilken riktning jag var på väg. 

Richard fattade direkt tycke för mitt första koncept, och speciellt då jag visade miljöbilderna (se fig. 
20-21). Han tyckte att de hade en intressant form som både hade en enkelhet men samtidigt en 
grafisk dynamik och en hint av ‘kaos’. Han gillade att man kunde placera flera moduler bredvid varan-
dra för att skapa ett mönster. Richard sa även att han kunde se potential i en golvstående rumsav- 
delare men att problemet med denna var alla krav som ställs på golvstående hyllor som är över 
120cm. Han påpekade att det krävs väldigt mycket mer säkerhetsfokus på denna typ av produkter 
för att få dem godkända av SP (Statens provnings och forskningsinstitut). Detta stärkte då min idé 
om en vägghängd modul.
Om koncept 2 sa han att den var lite för oklar i sitt formspråk och att koncept tre var lite för återhåll-
sam i sitt formspråk (se bilagor, ‘koncept 2 & 3’).

Även John på FUWL tyckte att koncept 1 var bra. Han höll med om att det är en stark idé och trodde 
att det var ett koncept som kan utvecklas väldigt långt. Han tyckte också att det var smart då det är 
konkurrenskraftigt i sin form och samtidigt billigt i tillverkning vilket är A och O när det kommer till 
lyckad design, det vill säga: ‘value for money’.
John ansåg att jag som fortsättning skulle ta fram ett antal olika produkter för att sedan skapa en 
produktfamilj.

Jag ansåg mig fortfarande vara i den kreativa och intuitiva fasen men kom snart att försöka gå över 
mer till något rationellt tänk för att börja tänka på detaljerna kring produkterna.

För att fördjupa temat ytterligare hade jag valt att använda landskapet i Småland som en inspirations-
källa. Jag vill dels knyta Mizetto till deras geografiska placering rent visuellt men också genom att 

använda mig av producenter i regionen för att på så sätt öka deras ekologiskt hållbara fokus.

22 Birgestam, Pirjo 2000; Skapande handling, s122-123
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3.3 SKISSER, EXPONERINGSHYLLA

I denna fas låg fokus på hur många plan den vägghängda modellen skulle bestå av. Jag bestämde 
ganska snart att fyra var tillräckligt om jag jobbade med bredden jag hade i åtanke (100cm). Vill man 
kunna ställa dit fler tidningar får man helt enkelt använda sig av fler element. Detta var något jag 
också hoppats på att man skulle vilja göra, då det var tänkt att modellen skulle kunna överlappas för 
att skapa ett mönster och ett flöde på väggen. Jag ville heller inte använda för många plan då detta 
skulle göra att den sticker ut för mycket från väggen samt att det adderar vikt. Jag visste i det här 
skedet ännu inte hur tung den skulle bli i verkligheten, så antalet plan eller vilket material de skulle 
vara gjorda av kunde ändras igen vid ett senare tillfälle.
För att enkelt kunna testa hur det ser ut visuellt med planen använde jag mig av enkla pappers- 
remsor med olika form och storlek och kastade om dem i olika formationer för att hitta en bra kombi-
nation (se fig. 24-29). 
Det jag letade efter var en kombination som dels hade variation men som samtidigt inte var för rörig. 
Den skulle också kunna skapa ett mönster utan att innehålla för tydliga enskilda element som skulle 
göra den för repetitiv. Det medförde att för starka enstaka element inte vore optimalt. Därför valdes 
nummer ett bort då den har en tydlig topp som är lite för utstickande. Den är också lite väl ‘vass’. 
Nummer två och tre kändes lite väl tunga i sitt uttryck. De hade inte heller, enligt mig, en bra rytm.
Nummer fyra saknade också den horisontella rytmen.
Efter att modifierat nummer fem fann jag ‘det’ i den sjätte. Den skapade två olika element med 
den något större distansen mellan det andra och tredje planet och hade ett bra horisontellt flöde. 
Överlappningen som är lite repetitiv gör den enkel att upprepa.

Efter de enklare testerna gjorde jag en skalmodell igen för att testa en med raster. Inspirationen till 
att använda mig av raster kom ifrån Roy Lichtenstein (se fig. 30). Han gjorde landskapsmålningar 

fig. 30,  ABSTAHERINGSPROCESS

fig. 24 - 29, SILUETTEXPERIMENT
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i sin popkonststil som i sig var en abstrahering av landskapet, vilket även jag ville försöka åstad- 
komma. Hans verk var dock något mer föreställande. Dock kunde man se på figur 30 hur han abstra-
herat en ko till enkla geometriska former med raster som förstärker bilden. 
Eftersom jag ville skapa en känsla av djup och tydligt framhäva de olika planen kom jag efter ett 
antal tester fram till att ha raster på varannan skiva för att på så sätt skapa kontrast mellan dem. Jag 
testade att ha raster på alla, men det gav ett rörigt intryck (se fig. 31 - 34). Jag testade också olika 
sorters raster men de blev aningen otydligt (se fig. 31 - 34). 
För att ge en synvilla av djup hade jag mindre rasterpunkter på den bakre. På dessa modeller var 
skivorna i vitt och svart men det kom att ändras i ett senare skede då jag valde att testa med färger 
igen (se fig. 35, slutrendering). I slutändan höll jag mig kring dämpade blå och grå färgtoner för att 
återigen anspela på landskapets färgpalett.

fig. 31 - 34, RASTERTESTER

fig. 35, SLUTRENDERING
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3.4 SKISSER, BÄNK

John och jag pratade om att göra ett bord som kanske skulle passa på ett bibliotek eller annan 
publik plats. Nedan visas ett bord som både hade en avställningsyta men som också hade expone-
ringselement. Det skulle också kunna fungera som bänk och tidningsställ då den i den här modellen 
var i lagom höjd och bredd för att även passa som det. 
Jag gillade personligen skuggspelet som skapades under bänken och funderade på om detta skulle 
kunna tas upp i den vägghängda modellen.
Jag visste inte om ‘bänken’, som den såg ut här (se fig. 36-37), var lite för olik den vägghängda för 
att ingå i samma familj. Mina tankar gick kring att addera någon skiva på den vägghända eller ta bort 
någon på den här för att få ett mer sammanhängande uttryck. Det kunde också ha och göra med 
att skivorna inte överlappade varandra horisontellt utan hade mer en tydlig inramning. Detta kunde i 
och för sig vara bra då den har just så många plan vilket i kombination med en mer rörig ram kanske 
hade sett för ‘kaosartad’ ut. Den vägghängda hyllan kanske kunde ha den otydliga ramen just efter-
som den hade så få plan och andra delar.
Jag tyckte att iden med ‘bänken’ var väldigt intressant och ville jobba vidare med den, så jag testade 
här att dels göra varje skiva lite tunnare så att den inte skulle se så tung ut. Jag testade också att inte 
ha alla skivor uppstickande då jag insåg att man antagligen inte skulle förvara så många tidningar där 
som den första skissen skulle kunna göra. Jag testade här också att bara använda mig av endast tre 
olika sorters plan för att göra den enklare att tillverka samt att göra den lite enklare rent visuellt.
Nästa steg var att jobba på underredet och benen. Jag hade först en tanke på att göra som en box 
som den skulle stå på, men då insåg jag att den skulle ta lite för mycket onödig plats som inte heller 
skulle ha någon funktion. Dock ansåg jag att det skulle vara väldigt snyggt att ha som utebänk med 
ett stort stenblock under som den vilar på (se fig. 39). 
Jag testade sedan med att bara ta bort fram och baksidan på boxen och fick då ett mycket mer rent 
uttryck som också gav fokus till överdelen (se fig. 38). Jag insåg då att det vore bättre att ha den 
här typen av underrede då det skapade ett naturligt plan som tidningarna kunde vila på. Skulle man 
sedan göra det i till exempel perforerad plåt skulle det också bidra till enklare rengöring då det inte 
kommer att samlas lika mycket smuts och damm där.
Efter att ha pratat med John och mina handledare kom vi till slut fram till att gå tillbaka till den 

fig. 36 - 39
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större kuben. John tyckte att den bidrog till ett lugn och han påpekade att man kanske skulle kunna 
använda kuben som förvaring och på så sätt inte ha den platsen outnyttjad. Mina handledare tyckte 
att den gav en visuell stabilitet till bänken, vilket jag absolut höll med om. 

Efter möte med Richard, då jag presenterade alla förslag på underreden ansåg han att det kanske 
inte vore fel att ha både en version med metallben och en med kub under. Detta var något som jag 
själv inte hade tänkt på då jag antog att två lösningar inte skulle vara optimalt för produktion. När jag 
sedan CAD:at upp bänken med rätt mått så upptäckte jag att boxen blev större än vad jag förväntat 
mig. Bänken hade mycket bättre proportioner med metallben, så det är denna version jag kom att 
presentera även om jag kanske i framtiden kommer att göra en boxvariant som har andra dimen-
sioner. Med tanke på att det även skulle utvecklas ett vanligt bord till familjen så var metallben att 
föredra, då dessa golvstående möbler gärna skulle samspela. Det vore inte optimalt att ha ett block 
som bas på vanliga bord då de bör kunna vara stapelbara.

fig. 42, SLUTRENDERING

fig. 40 - 41
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3.5 SKISSER, BORD

I denna fas av processen var jag säker nog på exponeringshyllan och bänken för att kunna gå vidare 
till bordet. Jag hade i den första modellen av bordet tagit samma former som på hyllan och helt 
enkelt vänt på dem (se fig. 44 - 45). Efter att ha pratat med John bestämde jag mig för att använda 
liknande formspråk, men med en annan inspiration. Temat kom fortfarande att vara det småländska 
landskapet, men jag använde mig istället av skärgården (Västervik) istället för skogen. Temat här 
blev alltså att skapa små öar av bord som tillsammans skapade en intressant dynamik i rummet. 
Jag tänkte fortfarande ha kvar idén om överlappning genom att ha olika höjd på borden för att på så 
sätt kunna placera dem omlott. Jag hade också en grundidé om att de här borden skulle kunna stå 
in en biblioteksmiljö. Efter att ha observerat studentbiblioteket i Kalmar märkte jag att många gärna 
flyttade runt stolar och bord för att få bättre plats. Jag tänkte då att man skulle göra det enkelt att 
flytta runt de mindre borden för att uppmuntra till omorganisering. Genom att ha bord med en mer 
abstrakt form skulle man inte heller störa sig lika mycket på att borden stod i blandade positioner.
Till den här möbeln skissade jag inte med penna på samma sätt som vanligt utan började direkt 
med små modeller i skala. Jag testade också att göra 2D-former rakt ovanifrån i Illustrator för att 
snabbt kunna flytta runt och testa de olika vinklarna och formmötena. Jag ville också snabbt se hur 
de skulle se ut i full storlek så jag skar till ett par ‘bordsskivor’ av kartong för att kunna placera ut 
på dem golvet. Här stötte jag dock på problemet med att de saknade ben, vilket gjorde det svårt 
att uppskatta dimensionerna. Jag hade också redan tänkt att använda tre ben på borden, vilket jag 
snabbt ville testa för att se hur väl de höll balansen. Jag valde ut en form som jag sågade till i 16mm 
MDF och satta tre enkla ben av rundstav på. I detta skede diskuterade jag och en klasskamrat fram 

fig. 44 - 45

fig. 43

fig. 46 - 47
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att det skulle vara smidigt att sätta ett handtag på bordet, om det nu var tänkt att kunna flyttas runt. 
Det skulle dels göra det enklare men också leda användaren till att det är syftet med bordet. Jag 
märkte att det var lite för ostadigt eftersom det hade ett hörn utan ben. Men det hade också en lite 
för diamantformad kontur (vilket jag ville komma bort ifrån) så det passade sig bättre, ändå, att göra 
bordet lite smalare för att få en mer abstrakt form. I och med den smalare formen skulle det också gå 
att stapla lättare på varandra. Jag och Ole diskuterade även om det var bra att få vinklarna på hörnen 
lite mer slumpartade då folk antagligen ändå inte skulle ställa dem vinkelrät mot varandra. Det blev 
viktigare att de skulle se snygga ut när de placeras helt slumpmässigt. Det var också, enligt mig, lite 
stort som det var när jag väl synade vad jag hade tänkt att skulle placeras här. Exempel var, en dator, 
böcker och annat tryckt material.
Initialt så tänkte jag att de mindre borden skulle vara lägre än det större. Men när jag testade det lilla 
bordet i full skala kom jag fram till att det antagligen skulle vara bättre att göra tvärt om. Eftersom det 
var det lilla som skulle vara ‘arbetsbordet’ vore det bättre om det var högre.

Nu hade jag alltså konceptet klart för mig, så för att få allt helt på sin plats så tänkte jag testa att 
bygga en ny modell som var mer utvecklad än den tidigare, med fokus på underredet. Det jag märkte 
med denna modell var att träben antagligen inte skulle fungera. Jag ville inte ha någon ram under 
bordet utan jag ville istället att benen skulle mötas på mitten. Jag ville också att det skulle vara en 
distans mellan benen och skivan för att fortsätta på temat med olika nivåer. Detta gjorde att benen 
blev svajiga, och att hela benstommen skulle behöva vara väldigt kraftig för att vara stabil nog. Jag 
tänkte då att jag skulle gå över till ben av rör vilket skulle göra det möjligt att ha dem så tunna som 
jag ville samtidigt som de gav tillräcklig stabilitet. Rören placerades lite längre ut än de i trä vilket 
gjorde borden ännu lättare att stapla. Rören skulle ge en direkt koppling till bänken och också till de 
distanser som hyllan kommer att ha mellan sina olika nivåer. Jag skulle dock behöva arbeta mer på 
hur de skall placeras för att göra bordet tillräckligt stabilt.

fig. 48, FUNKTIONSMODELL fig. 49, FORMUTVECKLING

fig. 51, SLUTRENDERING

fig. 50
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4. SLUTRESULTAT
I skrivandets stund är mina koncept för de tre produkterna klara och under tillverkning. Mizetto 
kommer att tillverka de delar som skall fräsas ut i CNC, jag gör de delar som skall tillverkas i metall 
och Emmaboda glas skall ta fram det som skall göras i glas (glasskiva till bord samt hyllplan och 
framsida till hylla). Alla smådetaljer till möblerna kommer från Ackurat i Lammhult.
Metallställningarna skall i praktiken tillverkas hos Bending Group men denna gång får jag lösa det 
själv, då de inte har tid att hjälpa mig till examinationen.
Till examination av kursen kommer jag att presentera en hylla, en bänk samt tre bord. Dessa är 
utifrån mina önskemål men en hel del mått och delar kan komma att ändras efter examineringen för 
att få möblerna bättre anpassade ur ett produktion och logistiskt perspektiv. Jag har redan under 
konstruktionen av underredet till bänken upptäckt att jag till exempel har kunnat ta bort det stag som 
satt mellan benen på bänken (se fig. 42) då konstruktionen blev stadigare än tänkt även utan dessa.
Exempel på hur de ser ut i sin tänkta miljö visas i figur 52 - 54.

5. SLUTSATS & REFLEKTION
Som jag även nämner i resultatet så är projektet som helhet ännu inte avslutat, jag och Mizetto 
kommer att fortsätta att finslipa de produktprototyper jag tagit fram för att de skall bli mer optimera-
de för produktion och försäljning. Det kommer också eventuellt jobbas på att implementera den nya 
grafiska profilen som jag och Erika Losciale tagit fram. Om mitt förslag på ny brandig är effektiv eller 
ej går ännu inte att avgöra, men Mizetto är nöjda med resultatet och är intresserade av att implemen-
tera det vilket visar på ett lyckat samarbete. Mizetto hade inget designdokument av det slag jag tagit 
fram åt dem, så vill de utveckla idéerna har de en utgångspunkt. Det stora testet för mitt resultat 
kommer dock inte förens någon annan ger sig på att tolka min manual. Kommer den storytelling och 
de ledord jag satt ge dem guidning åt rätt håll eller tolkar de den på något annat sätt?

Vad det gäller de fysiska artefakterna tycker jag att de har hamnat väl innanför ramarna för ‘front- 
office’ som var utgångspunkten för projektet. De följer också ramverket i designdokumentet väl. Jag 
tycker att de har en utformning som särskiljer sig från Mizettos konkurrenter på ett bra sätt vilket 
kanske är det viktigaste utifrån min problemformulering. Det skall dock förtydligas att de möbler jag 
tagit fram endast är exempel på vad Mizetto skulle kunna producera i framtiden. Då projektet har vart 
uppdelat i både branding och möbeldesign så har jag inte lagt lika mycket tid på möblerna och detal-
jer jämfört med vad jag skulle gjort om examensarbetet endast hade möbelfokus.

Förutom det uppenbara med att det här projektet har pågått under en längre tid än tidigare projekt 
så är det mycket praktiska problem och utmaningar som jag har stött på vilket har gett mig ny 
kunskap. Till exempel, vad vill producenten ha för typ av ritning för produktion? Hur skall ett kontrakt 
se ut? Vad blir slutpris för kund? Det har verkligen varit en tuffare utmaning än väntat. Skolan förbe-
reder inte för de mer praktiska problem som möter oss efter examen. Det har verkligen varit bra 
att kunna arbeta så nära både en producent/kund och en designbyrå, vilket gjort att jag har fått 
genomgå många av de problem man möter och samtidigt haft tryggheten i att det sker inom skolan.
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fig. 52 - 54
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10
fig. 55

7. BILAGOR
BRANDING, MIZETTO

Syftet med min förnyelse av varumärket var att skapa just den helhet och sammanhållning som jag i min research 
förstått är så viktigt. Det varumärkesdokument som jag och Erika Losciale skulle skapa hade som mål att vem som 
helst möjligheten att kunna läsa igenom den och få en uppfattning om vad företaget står för och vad de vill kommu-
nicera. Det kom att bli som en förenklad designmanual. Detta vore speciellt användbart för en designer då den 
skulle fungera som ett ramverk för vad man tar fram. För Mizetto så hade jag förutom text valt att bifoga förenklade 
moodboards och formexempel för att göra det ännu tydligare vilken känsla som företaget vill förmedla och vad 
produkterna skall utstråla. Den kom också visa mock-ups som tydliggör hur det ‘nya’ varumärket kan användas i 
framtiden.  Som grund i brandingen så har jag haft resultatet av den workshop genomfördes med Richard och även 
de intervjuer gjorts (se vidare bilagor). Sedan har jag utgått ifrån texterna i ‘The Brand Handbook’ och ‘The design 
agenda’ samt andra bitar från min research.
Dokumentet börjat med att kort förklara företagets historia, detta var även information som man kunnat se på före- 
tagets hemsida. Sedan listas Mizettos tre kärnvärden upp: skandinavisk, flexibel och nytänkande. Jag har under 
varje kärnvärde gjort en liten kort förklaring av vad själva ordet symboliserar. Efter detta så följer några uppslag där 
jag och Erika har satt ihop en moodboard för varje kärnvärde för att ge en mer visuell bild av var orden symboliserar.
Sedan följer ett kapitel med färg och form för att förklara hur företaget tänker när det kommer till färgval och vissa 
visuella formelement bland produkterna. Avslutningsvis kom typsnitt och grafik där företagets logotyp och typsnitt 
listas samt en bilaga som innehåller mock-ups med exempel, så som webbsidelayout eller reklamblad och produkt-
kataloger (se fig. 55).

I det här momentet, vilket kom vara grund även till min produktfamilj, är som sagt mer handlett av mig men utfört av 
Erika. Detta förstärker hela projektet då design management just handlar om att leda och samordna olika delar i ett 
projekt.
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Som ett sista steg i mitt arbete med att förändra Mizetto som varumärke har jag valt att skapa en 
tydlig branding. Detta kommer att visualiseras genom ett dokument som förklarar vilka företaget 
är och vad de står får. Då min utbildning främst riktar sig mot produktdesign och inte grafisk form- 
givning så kommer jag att ta hjälp av en student, Erika, från ‘Reklam, grafisk design & kommunika-
tion’ på Lnu. Hon kommer att tillsammans med mig skapa en profil som stämmer överens med det 
jag har fått fram av reseach och workshops.
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lösningarna för varje enskilt uppdrag.
Produktionen är småskalig vilket 

möjliggör en mer flexibel och anpass-
ingsbar produktionslinje. Vi lägger 
stort fokus på kvalitet och varje mö-
bel genomgår en noggrann kvalitet-
skontroll innan de levereras. Vi job-
bar för kunden - hela vägen.

Mizetto har idag totalt fem anställda 
i Kalmar, samt en nationell säljare 
som arbetar på kunsultbasis. Den 
huvudsakliga försäljning sker inom 
Sverige men internationellt sett är 
Norge det främsta exportlandet. I 
framtiden siktar vi på en utökad ex-
portmarknad.

Mizetto grundades av Ricard Muskala 
2004 och är ett familjeföretag som 
har både kontor och produktion i 
Kalmar. Vi tillverkar kontors- och 
backofficemöbler med fokus på för-
varing, sortering, och exponering. 
Visionen sedan starten har varit att 
skapa en mer genomtänkt och att-
raktiv arbetsplats, även i kontors-
delar som inte syns utåt.

Mizetto är ursprungligen japanska 
och betyder ‘liten’ vilket vi är väldigt 
stolta över att vara.

Vi är tydliga med att visa på att vi 
inte bara är som vilket annat företag 
som hellst utan vi vill fungera som 
en partner för både arkitekter och 
inredare i inredningsprocessen. Vi 
jobbar hårt för att tillhandahålla 
både produkterna, kunskapen och 
erfarenheten för att bygga de bästa 

Historia

Kärnvärden

Vi är strategiskt placerade i Kalmar 
med anslutning till många av Sver-
iges största möbeltillverkare i Små-
land. Det fördelaktiga läget med 
andra svenska producenter runt 
husknuten möjliggör för fördelak-
tiga samarbeten.

Vi är inriktade på en tidlös och avs-
kalad design som kan kopplas tillba-
ka till den traditionellt Skandinaviska 
enkelheten.

Skandinaviskt
avskalat, enkelt, tidlöst
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Vi fungerar som en partner i inred-
ningsprocessen för arkitekter, in-
redare och kunder och jobbar hela 
tiden för att ta fram produkter, kun-
skap och erfarenheter med målet 
att utforma de bästa lösningarna för 
varje individuellt uppdrag.

Med egen produktion och monter-
ing kan vi garantera en högklassig 
kvalitet där samtliga möbelkom-
ponenter genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll av våra kunniga me-
darbetare innan montering och lev-
erans. Med största fokus på kunden, 
hela vägen.

Flexibel
Personlig, Genuin, Kvalitet

Tack vare det nära samarbetet mel-
lan leden inom företaget kan nya 
konceptserier snabbt utvecklas 
och utvärderas, vilket innebär att vi 
kan tackla snabba trendsvängar på 
marknaden. Det tillåter oss också att 
samarbeta experimentellt med nya 
och unga designers.

Vi strävar alltid efter att leverera 
både en intressant och genomtänkt 
form och funktion för våra produkter.

Nytänkande
Form, Funktion, Karraktär
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Färg & form Färg & form
Baskulörer

Accentfärger

CMYK: 8- 0- 0- 59

CMYK: 0- 0- 0- 5

CMYK: 3- 70- 38- 0

CMYK: 47- 0- 33- 0

CMYK: 0- 27- 69- 0

Ton-i-ton
Färger på möbler skall helst vara ton 
i ton för att skapa dynamik men ändå 
ge en tydlig sammanhållning. Hellst 
inte fler än två olika färger.

Fasade kanter

Material

Tydligt återkommande element är 
de fasade kanterna runt möbeln, 45 
grader. Detta skapar en distinkt de-
talj och ett djup som kan återkopplas 
till varumärket över serier.

Begränsat antal material i produk-
ten. Även här gärna begränsat till 
två olika för att koppla tillbaka till 
enkelheten och det avskalade i det 
skandinaviska arvet.
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Typsnitt & grafik Typsnitt & grafik

mizetto Svart/vit

mizetto Gråskala/Orginal

mizetto Accentfärg

AaBbCc
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , : ! ? ” * ( - ) &

AaBbCc
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , : ! ? ” * ( - ) &

Circular Pro medium

Arvo regular

‘create... better solutions’
‘create... smarter living’

‘create...’

SloganLogotyp

Brödtext

Mizettos slogan ‘create...’ symbol-
iserar vår flexibilitet och stora kärlek 
för den individuella lösningen. Vi 
vill med vår slogan påminna att det 
mesta inte än är gjort och att vi vill 
bidra till att skapa nya och inovativa 
lösingar. Vi vill heller inte begränsa 
oss till publik eller privat miljö utan 
strävar efter nya utmaningar. Vi 
vill också visa på att kunden själv är 
delaktig i hur vi löser varje projet.
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Typsnitt & grafik

Logotyp
Symbolen är en stilisering och fören-
kling av de förvaringsystem & fack-
skåp som Mizetto tillverkar. De tun-
nare linjerna i logo- typen vägs upp av 
det fetare typsnittet. Den kvadratiska 
loggan kan även fungera utan texten.

m
iz

et
to
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BUDGET

BUDGET

TRADI-
TIONELL

TRADI-
TIONELL

PRIVAT

PRIVAT

FUNKTION

FUNKTION

SKANDI-
NAVISK

SKANDI-
NAVISK

EXKLUSIV

EXKLUSIV

INTERNA-
TIONELL

INTERNA-
TIONELL

NYTÄNK-
ANDE

NYTÄNK-
ANDE

OFFENTLIG

OFFENTLIG

FORM

FORM

MARKNADSPLACERING, MIZETTO

NUTID

FRAMTID
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SWOT, MIZETTO

STREANGHTS

Engagerad Personal
Kunnig personal
Korta beslut
Egen produktion
Bra “feeling” av marknaden
Nära samarbete med till exempel fotografer och grafiker samt närliggande industri
Lägre priser än konkurrenter
Offerering ligger nära produktion
Bra placering i Sverige (Nära till andra producenter)

WEAKNESSES

Resurser = kapital och personal
Syns för lite på marknaden
Liten säljkår
Tid
Liten stab = ingen tid för R&D
Rörigt
Otydligt fokus
Liten produktbredd
Ingen tydlig designprofil

OPPORTUNITIES

Bra marknadskännedom
Snabb produktion
“in-house” kunskaper
Infrastruktur att växa
Slår underifrån
Flera outnytjade områden (mässor osv.)
Att blir inritade av samarbetande arkitekter
Olika sociala medier
Liten och snabb produktion möjliggör för trendprodukter

THREATS

Konkurrenter är mångdubbelt så stora = fler säljare fler medarbetare
Konkurrenter är mer synliga
Konkurrenter har större möjlighet till bearbetning till material (in-house)
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RICHARDS MOODBOARD



43

AVSKALAD DESIGN, SÅ 
LITE SOM DET GÅR

SAMTIDIGT VÄLDIGT      
KARAKTERISTISKT OCH 
TUNG DESIGN.

GÄRNA DESIGN MED EN 
TVIST.

ÅTERKOMMANDE FOR-
MELEMENT FÖR ATT 
KOPPLA SAMMAN PRO-
DUKTER.

BEGRÄNSAT ANTAL OLIKA 
ELEMENT OCH MATERIAL.
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MOODBOARD; koncept 1, småland/lager
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Koncept 1

Koncept 2
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Koncept 3


