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Tack 
 

Jag skulle vilja tacka mina handledare och klasskamrater för hjälp och stöd under 

projektets gång . 

 

Jag vill även tacka Marcus Torstensson på Mitab för handledning och samarbete. 
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2 Inledning 

 
Enligt psykologen Abraham Maslow har människan fem grundläggande behov indelade 

i olika nivåer. Ett av dessa behov är behovet av trygghet och  känslan av att ha kontroll 

över sina ägodelar. Brist på denna känsla kan stå i vägen för att människan ska kunna 

leva i nuet, kunna utvecklas och för att hon ska kunna ägna sig åt sin passion. Denna 

teori, känd som Maslows behovstrappa, ligger som grund för designen i detta projekt.  

 

Jag har under mitt examensarbete arbetat mot Mitab, ett företag beläget i Tranås som 

arbetar med möbler för offentlig miljö. Mitab bad mig skapa en klädförvaringsserie, 

extremt enkel i sitt uttryck, med så få material och olika element som möjligt. 

Produkterna i serien skulle kännas förväntade och självklara. 

 

 
2.1 Syfte 

 

Främsta syftet med detta projekt har varit att lära mig hur det är att arbeta mot ett 

faktiskt företag. 

 
 

2.2 Problemformulering 

 

Hur kan jag skapa en klädförvaringsserie, med ett enkelt uttryck, som känns förväntad 

och självklar?  

 

Hur kan jag skapa en klädförvaringsserie av så få element och olika material som 

möjligt?  

 

Hur kan jag skapa en produkt som bär Mitabs formspråk utan att tappa bort mitt eget 

uttryck i processen?   
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2.3 Briefen från Mitab 
 

Designa en klädförvaringsserie. Serien bör vara extremt enkel i sitt uttryck. Den ska 

kännas förväntad och självklar. Klädförvaringen ska också ha så få element och olika 

material som möjligt. 

 

- Marcus Torstensson, design manager, Mitab 

 

Efter ett första möte med Markus Torstensson, design manager på Mitab, stod det klart 

att serien skulle bestå av olika klädställningar. Produkterna i serien ska vara anpassade 

efter olika behov men ändå bära samma formspråk. Vi beslutade att jag skulle designa 

följande fyra klädställningar till serien: 

 

 En personlig 

 En lite mindre, som kan placeras i rummet 

 En vid entrén, eventuellt en väggfast sådan  

 En publik, som kan tas fram vid behov och som ska fungera mer som en 

provisorisk lösning 

De första två, det vill säga den personliga klädställningen samt klädställningen i 

rummet, blir de ledande produkterna i serien. Dessa har sin utgångspunkt i Maslows 

behovstrappa då de båda hjälper användaren att ha bättre uppsikt över sina ägodelar. De 

övriga två, klädställningen i entrén samt den provisoriska klädställningen, blir de 

komplement som saknas för att serien ska bli fulländad och täcka flera tänkbara behov. 

 

Jag kom tillsammans med Mitab överrens om att serien bör ha någon typ av storytelling 

som utgångspunkt. De bad mig också att designa en galge till serien. Det poängterades 

att galgen bör vara billig att tillverka då den sedan ska kunna säljas för cirka 100-150 kr. 

Ytterligare ett önskemål var att galgen ska vara tyst, gärna med någon gummi-liknande 

ytbehandling för att minimera spridning av ljud. 

 

 

2.4 Rumslig kontext  

 

Jag har i detta projekt haft kontoret som utgångspunkt för min design. En tydlig rumslig 

kontext för projektet var nödvändig för att skapa så fulländade produkter som möjligt. 

Markus Torstensson, Design manager på Mitab, förklarade att de brukar vara tydliga 

med den rumsliga kontexten när de tar fram sina produkter. Trots specifik rumslig 

kontext vid själva designarbetet kan de slutgiltiga produkterna givetvis även placeras på 

många andra platser. 
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3 Research 

 
3.1 Mitab som företag 

 

På Mitabs hemsida kan man läsa följande: 

 

På Mitab älskar vi det vi gör. Vi utvecklar produkter med syftet att underlätta och skapa 

frihet för våra användare, så att de kan lägga sin energi på sin passion. Vi tror att 

passion skapar storverk. Vi hjälper våra användare att skapa sina storverk.
1
 

 

 

3.2 Ledord 
 

Bättre 

 

På Mitab tror vi att morgondagen kan bli bättre. Vi förändrar saker hela tiden eftersom 

vi tror att vår passion för förbättring och utveckling kommer att göra saker bättre än de 

är idag. 

 

Förändring 

 

På Mitab är förändring lika med utveckling. Vi utlovar ett ändlöst sökande efter bättre 

lösningar att göra vad vi gör och hur vi gör det. 

 

Passion 

 

Vår passion handlar om att underlätta för andra. Våra möbler skapar frihet för 

människor och organisationer att själva skapa bättre lösningar. Vår övertygelse är att 

passion skapar storverk.
2
 

  

                                                 
1
 “Mitab” 

 http://mitab.se/mitab/ (april  2016) 
2 “Mitab, mission” 
http://mitab.se/mitab/mission/ (april 2016) 

http://mitab.se/mitab/
http://mitab.se/mitab/mission/
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3.3 Formspråk 

 
Ovan visas ett urval av Mitabs produkter. 

 

Mitab skriver följande om sin designfilosofi: 

 

– At Mitab we believe that honesty lasts, that a simple structured product is better in the 

long run. By using a clear graphic design the functionality in our furniture become 

obvious. 

 

We want to create these furniture together with young curious designers, by using 

methods that have as little affect on the environment as possible. 

 

– Marcus Torstensson D E S I G N  M A N A G E R
3
 

 

 

Marcus Torstensson påpekar även att företagets produkter på många sätt påminner om 

mycket annat på marknaden. Det är detaljerna som gör skillnaden. Enkelhet med fokus 

på detaljer är Mitabs specialitet enligt Torstensson. 

 

Torstensson menar att man med fördel kan ta bort så många element som möjligt hos en 

produkt. Han anser att elimineringen av element bör fortgå tills man kommer till den 

punkt då man känner att det inte fungerar längre. Först då vet man var gränsen går och 

att man också hamnar på en lagom nivå. 

 

                                                 
3 “Mitab, designfilosofi” 
http://mitab.se/mitab/designfilosofi/ (april 2016) 

http://mitab.se/mitab/designfilosofi/
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3.4 Främsta kunder 

 

Mitab riktar sig främst till större företag med fler än 100 anställda. De arbetar bland 

annat med Eriksson, Nordea och Swedbank.  Främst riktar de dock sina produkter till 

arkitekter som använder sig av företagets produkter i olika projekt. 

 

 

3.5 Områden  

 

Områden där Mitab kan tänkas placera sina produkter: 

 

 Väntrum 

 Kontor 

 Personalrum 

 Restauranger 

 Hotellets olika utrymmen 

 Konferenslokaler 

 Ibland även skolor (dock inte huvudsakligen) 

 

 

3.6 Konkurrenter 

 

Nedan listas några av Mitabs konkurrenter: 

 

 Materia 

 Skandiform 

 Offecct 

 Swedese  

 Kinnarp 
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3.7 Bästsäljare  

 
Courage BY MARIUS MYKING & SVERRE UHNGER 

 

Courage är en soffa beståendes av ett modulsystem som kan kombineras i oändlighet. 

Den grafiska enkelheten kommer från briefen om en generisk produkt och designen 

baseras helt på det gyllene snittet.  

 
Mute BY JOEL KARLSSON 

 

Mute är en serie möbler, utvecklad för att kunna skilja av användaren från omgivningen. 

Med dessa möbler kan rum i rummet skapas för att få ”privata” sfärer att arbeta i. De 

stora knapparna i soffans rygg ger möblerna karaktär. Det tog sin tid innan idén till 

knapparna föddes. Innan dess upplevde både Mitab och designern bakom serien att 

någonting saknades. Detta utan att riktigt förstå vad det var. När knapparna väl satt där 

de skulle ramlade bitarna på plats och designen kändes plötsligt självklar.  

 

Markus Torstensson menar att Storyn bakom respektive bästsäljande produkt är en stor 

bidragande faktor till att produkterna säljer så pass bra. Han menar på att en produkt 

som är designad utifrån gyllenesnittet blir svår att ifrågasätta och att berättelsen om 

soffan med knappen gör produkten mer intressant då historian hjälper till att skapa ett 

mervärde. 
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3.8 Storytelling och dess påverkan 

 

Under mitt första möte med Mitab talade Marcus Torstensson storytellingens inverkan 

på en produkt. Att lyfta historian bakom ett föremål skapar ett mervärde som allt som 

oftast bidrar med ökade försäljningssiffror.  

 

Storytelling har under de senaste åren blivit ett allt mer vanligt förekommande inslag 

inom marknadsförings-, varumärkes- och reklambranschen. Historier bidrar med 

identitet, såväl till produkter som till företag eller rent av till köparen själv. Forskning 

inom storytelling visar också att en historia kan bidra med större lojalitet till ett företag 

eller en organisation. 
4
 

 

Emma Dennisdotter och Emma Axenbrant skriver i boken Storytelling om varför 

historier har så stor påverkan på oss människor.  

 

Historier involverar oss känslomässigt och uppfyller en del av våra emotionella behov. 

Detta kan få oss att känna gemenskap samtidigt som historier kan stimulera fantasi och 

föreställningar samt bidra till inspiration. 
5
 

 

Det är något visst med föremål som bär med sig något att berätta. Man kan med 

historier skapa mervärde och hjälpa till att väcka viktiga frågor, Dennisdotter och 

Axenbrant skriver vidare om storheten med just historier. 

 

Alla älskar en bra historia och en bra historia sprids. Historier kan också användas för att 

skapa uppmärksamhet. Finns det en historia som väcker intresse och skapar diskussion 

kan och bör denna användas
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Dennisdotter Emma, Axenbrant Emma, Storytelling- Ett effektivt marknadsföringsgreppp, Liber 2008, s. 

21 
5 Dennisdotter och Axenbrant, s. 23 
6 Dennisdotter och Axenbrant, s. 21 
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3.9 Maslows behovstrappa 

 

 
Den amerikanska psykologen Abraham Maslow presenterade på 1950-talet en 

motivationsteori där människans behov är ordnade i fem nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) 

trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) 

behov av självförverkligande. 

Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på 

nästa nivå viktiga.
7
 

 

Om man betraktar Maslows behovstrappa står det klart att man bör befinna sig på det 

översta trappsteget för att helt kunna leva i nuet, för att kunna utvecklas och för att 

kunna gå in för något passionerat. För att kunna befinna sig högst upp i Maslows trappa 

krävs dock att underliggande trappsteg och därmed också underliggande behov redan är 

uppfyllda. En sådan sak som brist på kontroll, eller en känsla av att stå utanför 

gemenskapen i en grupp, kan alltså stå i vägen för att en person ska kunna klättra högre 

upp i hierarkin. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ”Maslows behovsheriarki” 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/behovshierarki (april 2016) 
 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/abraham-harold-maslow
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/behovshierarki
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3.10 Behovstrappans koppling till Mitab 

 

Som tidigare nämnts är passion ett av Mitabs ledord.  

 

På Mitab älskar vi det vi gör. Vi utvecklar produkter med syftet att underlätta och skapa 

frihet för våra användare, så att de kan lägga sin energi på sin passion. Vi tror att passion 

skapar storverk. Vi hjälper våra användare att skapa sina storverk.
8
  

 

Enligt Abraham Maslow bör människan befinna sig högst upp i behovstrappan för att 

hon ska kunna känna sig fri och helt kunna gå in för något passionerat.  En bristande 

känsla av trygghet eller av känslan att inte ha kontroll på sina ägodelar kan alltså stå i 

vägen för detta.  

 

Jag har, med ovanstående i åtanke, valt att designa en klädhängare med fokus på 

människans trygghetsbehov. En klädhängare som hjälper dess användare att få bättre 

kontroll på sina tillhörigheter. Detta så att användaren lättare ska kunna slappna av och 

vara mer närvarande i nuet. 

 

Enligt Wally Olins, författaren till boken The Brand Handbook, är ett företags 

kärnvärde en stor del av varumärkesuppbyggnaden och bör genomsyra allt vad företaget 

gör
9
. 

 

Mashlows behovstrappa går hand i hand med vad Mitab som företag står för. Denna 

teori blir därför utgångspunkten och därmed också storyn bakom designen i detta 

projekt. 

  

                                                 
8 “Mitab” 
http://mitab.se/mitab/ (april 2016) 
9 Olins Wally,  The Brand Handbook,  Thames &Hudson 2010, S.28 

http://mitab.se/mitab/
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3.11 Entrén – Ett första intryck 

 

Det sägs att det tar cirka sju sekunder för oss människor att skapa oss ett första intryck 

av en person.
10

 Frågan är om man dömer en miljö eller ett företag lika snabbt? Oavsett 

vilket kan vi konstatera att miljön har stor påverkan på oss. 

 

Utöver ett varumärkes kärnvärden och dess visuella element menar Wally Olins att det 

finns fyra faktorer som bidrar till att känslan av ett varumärke förstärks. Dessa faktorer 

är produkt, miljö, kommunikation och beteende. Olins kallar dessa faktorer för 

varumärkets fyra sinnen.
11

 En sammanhållande helhet ökar också varumärkets 

trovärdighet.  

 

Hur miljön visas upp blir, enlig Olins, en stor del av det som kallas 

varumärkesupplevelse.12  Entrén är det första man möts av när man går in i en byggnad 

och klädhängaren lär vara bland det första en besökare integrerar med i en offentlig 

miljö. Entréns och klädhängarens utformning blir därför en viktig aspekt när det 

kommer till första mötet med ett företag eller en organisation. 

 

Enligt en undersökning gjord av Vasakronan klargörs det att entréns utseende är det 

som påverkar oss allra mest. Viktigt är också adressen samt läget på kontoret. 

På Vasakronans hemsida kan man läsa följande: 

 

Hur det ser ut när man kommer in i entrén/receptionen till själva kontoret har störst 

betydelse för att skapa en positiv image av företaget enligt 50 procent av de tillfrågade. 

46 procent anser att husets entré och dess utseende har störst betydelse för att skapa en 

positiv image.  

– Ett företags image är självklart beroende av flera olika faktorer, men ett väl utformat 

kontor kan bidra till att stärka ett företags varumärke. Särskilt viktigt är att fokusera på 

hur det ser ut i receptionen till själva kontoret eller i husets entré, eftersom dessa faktorer 

har störst betydelse för att skapa en positiv image, säger Peter Östman, 

kommunikationschef på Vasakronan.
13

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 “Gör viktigaste intrycket- på 7 sekunder” 
 http://www.svd.se/gor-viktigaste-intrycket--pa-7-sekunder (april 2016) 
11Olins,  S.31 
12 Olins, S.39 
13

“ Kontoret som image – första intrycket viktigt” 
 http://vasakronan.se/inspiration/gamla-kontorsbarometern/design-arbetsmiljo/kontoret-som-image-
forsta-intrycket-viktigt (april 2016) 
 

http://www.svd.se/gor-viktigaste-intrycket--pa-7-sekunder
http://vasakronan.se/inspiration/gamla-kontorsbarometern/design-arbetsmiljo/kontoret-som-image-forsta-intrycket-viktigt
http://vasakronan.se/inspiration/gamla-kontorsbarometern/design-arbetsmiljo/kontoret-som-image-forsta-intrycket-viktigt
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4 Process 

 
4.1 Enkät  

 

Jag började projektet med att skickade ut en enkät. Detta för att ta reda på vilka problem 

och behov som kan tänkas finnas när det kommer till klädförvaring i offentlig miljö.  

 

Enkäten visade på att flertalet av de svarande kände sig obekväma med att hänga upp 

sina kläder i offentlig miljö på grund av stöldrisken. Det visade sig dock att många 

använde sig av den befintliga klädförvaringen trots känslan av obehag.  

 

 

4.2 Befintliga klädhängare hos Mitab 

 

 
 

Ovan ses bilder på Mitabs klädhängere idag. Jag upplever att klädställningen Rodeo, 

längst till vänster. Är den som sticker ut mest ifrån mängden. Övriga klädhängare har ett 

något mer intetsägande och vanligt uttryk. 
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4.3 Positionboard 

 

 
  

Jag skapade ovanstående positionboard för att visa hur jag upplever uttryckt på Mitabs 

befintliga klädförvaring samt vad jag vill att min design ska uttrycka i förhållande till 

den.  

 

Jag vill skapa en klädförvaring, enkel i sitt formspråk, som går från ett aningen stelt och 

intetsägande uttryck till en klädförvaring som uttrycker mer värme och identitet.  

 

4.4 De första koncept-skisserna 

 
 

Jag började projektet med att skissa ganska brett. Detta då jag från början inte fick svar 

på om det var någon specifik typ av klädförvaring Mitab var ute efter.  
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4.5 Ett första möte – tydligare brief 
 

Efter första mötet med Mitab stod det klart att de ville ha en serie bestående av olika 

klädställningar. Det kom även fram att det fanns önskemål om att tillverka dessa i 

stålrör. 

 

4.6 Moodboard, formspråk 

 

För att få ett bättre grepp om vilken känsla jag var ute efter skapade jag moodboarden 

nedan.  

 

 
 

Jag vill att klädställningarna ska utstråla följande: 

 

 Minimalism/ enkelhet 

 Identitet 

 Materialmöten 

 Mjuka formelement 

 Fokus på detaljer  

Dessutom vill jag att de ska bidra med en inbjudande, mjuk och välkomnande känsla.  
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4.7 Den personliga varianten 
 

Jag fortsatte sedan skissarbetet. Nedan syns skisser på den personliga klädställningen 

som kan placeras vid användarens skrivbord. Tanken är att denna klädställning ska 

fungera som en herrbetjänt. En kavaj eller jacka kan alltså hängas över själva 

ställningen. Detta gör att plagget får stöd och blir mindre skryngkligt. 
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4.7.1 Utveckling form 

 

När det stod klart åt vilket håll det lutade fortsatte jag skissandet i cad för mer exakta 

skisser. 

 
 

Jag var först inne på att arbeta med böjträ på klädhängarens nedre del. Tillslut valde jag 

dock bockade stålrör på såväl över- som underdel. Anledningen till detta är att bockade 

stålrör blir ett billigare alternativ än böjträ. Dessutom upplever jag att stålrör både uppe 

och ner skapar en fin balans då de båda delarna pratar med varandra på ett behagligt 

sätt. 

 
4.7.2  Detaljarbete 

 

Därefter var det dags för detaljarbetet. Nedan syns skisser på olika krokar.  

 

 
Jag valde tillslut att gå vidare med alternativet längst till höger ovan. Detta för att få 

staget fritt så att andra plagg kan placeras där utan att riskera att fastna i krokarna. 

Anledningen till att jag inte valde alternativet i mitten var att ställningens ben hade varit 

ivägen då kroken används. 
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Jag testade även att arbeta med olika radier på de olika klädhängarna. Med produkter 

bestående av få element känns de existerande elementen extra viktiga. Jag valde att gå 

vidare med det mittersta alternativet ovan. Detta då denna form känns mjuk men 

samtidigt distinkt. 

 

4.8 Varianten i rummet 

 
 

 

Jag valde här att utgå ifrån soffan på bilden ovan som är en av Mitabs bäst säljande 

produkter. Tanken är att denna klädställning ska kunna kombineras med soffan.  

 

Jag testade att arbeta med olika lutning på klädställningens sidor och valde tillslut en 

variant med raka sidor. Detta då detta alterativ smälter bättre ihop med formen på själva 

soffan. 
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4.9  Varianten för entrén 
 

Jag var först inne på varianten nedan. Jag upplevde dock att hatthyllan kändes 

malplacerad och fortsatte därför skissprocessen. 

 

      
 

Jag testade att istället ta formen från den personliga klädställningen och dela den i två 

delar. De två delarna användes istället för att skapa en ny väggfast variant. Detta 

alternativ kändes bättre. Jag upplevde dock att klädställningens nederkant, på bilden 

längst till höger, tog upp för mycket plats i sidled. 

 

För att lösa ovanstående problem valde jag att istället vrida formen på nederdelen och 

istället låta den följa skostället. Se bild nedan. 
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4.10 Den provisoriska varianten 

 
Jag var först inne på att här skapa en stapelbar variant som kan staplas när de inte 

används och sedan tas fram vid behov. Ovan syns skisser på detta alternativ. Jag 

upplevde dock att formspråket på dessa inte var detsamma som hos övriga produkter i 

serien och skissade därför vidare. 

 

 
Jag skissade istället fram förslaget ovan. Denna klädställning står på hjul för att 

underlätta vid förflynttning.  
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5 Resultat 
 

5.1 Den personliga  

 

Denna personliga klädhängare kan, som tidigare nämnts, kopplas till Maslows 

behovstrappa och  till människans behov av att ha kontroll på sina tillhörigheter. Tanken 

är att klädhängaren kan placeras vid användarens skrivbord. 

 

           

 

Klädställningen fungerar som en herrbetjänt och användaren kan, om denne önskar, 

hänga sin kavaj eller jacka över själva ställningen. På klädhängarens mitt finns ett stag 

med plats att hänga över en tröja, en scarf eller kanske ett paraply. På ställningens insida 

finns en krok som kan användas för att hänga upp en väska eller annat om så önskas. 

Underst finns en bottenplatta med plats för skor eller en väska. 
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För att minska antal element på produkten tillverkas staget och kroken i ett stycke. 

Kroken fästs sedan i en infräsning på benens insida.  
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5.2 I rummet 

 

 

 

Även denna klädställning har sin utgångspunkt i Maslows behovstrappa. En vanlig 

klädhängare är i de allra flesta fall placerad vid entrén där det ofta är mycket människor 

i rörelse. Människor kommer och går och det kan där vara svårt att ha uppsikt över vad 

som sker och om någon får med sig fel jacka. Genom att flytta klädställningen från 

entrén och istället placera denna inne i rummet får man bättre uppsikt över ytterkläderna 

och användaren slipper vara orolig över att bli av med sina ägodelar. 

 

Jag har vid formgivningen av denna klädställning haft Mitabs sittmöbel Courage som 

utgångspunkt. Detta då denna sittmöbel är en av företagets bästsäljare. Tanken är att 

klädställningen ska gå att kombinera tillsammans med soffan men att den även ska 

fungera tillsammans med andra soffor. 

 

Jag har valt att ge denna klädställning en mer rektangulär form jämfört med övriga 

produkter i serien. Anledningen till detta är att ställningen bättre ska passa ihop med 

formen på soffan och därmed också bättre smälta in i rummet. Föreningen med rummet 

känns i samanhanget viktig då en klädställning vanligtvis inte brukar placeras inne i ett 

rum på detta sätt. Det är av stor vikt att klädställningen inte känns malplacerad. För att 

binda ihop klädställningen och soffan ytterligare har jag valt att ha klädställningens 

nedre ståldel i samma höjd som soffans mörka nederkant.  

 
 

För att klädställningen inte ska ta upp onödigt utrymme har jag valt att använda mig av 

krokar istället för galgar. Anledningen till detta är att en galge tar upp mer plats i sidled. 
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5.3 Entrén 
 

Denna klädställning bygger inte på Maslows behovstrappa men är ett komplement för 

att få en fulländad serie som kan fylla olika sorters behov. Här finns en klädstång med 

plats för galgar samt en hatthylla med undansittande krokar. Klädhängaren fästes i 

väggen vid hatthyllans undansida. 

 
För så få element som möjligt tillverkas krokar och hylla i ett stycke. Formen laserskärs 

och bockas sedan. 
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5.4 Provisorisk 
 

Även denna variant fungerar som ett komplement till serien. Denna klädställning har 

samma mjuka formspråk som övriga produkter i serien. Ställningen står på hjul för att 

underlätta vid förflyttning. 

 
5.5 Galgen 
 

 
För en låg tillverkningskostnaden har jag valt att designa en galge i tråd. Tanken är att  

galgen ska vara sprayad  i ett gummiliknade material för att minimera spridning av ljud. 
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5.6 Hela familjen invit  
 

 
Jag har nästan genomgående arbetat med en bredare botten på produkterna i serien. 

Undantaget är klädställningen i rummet som har fått raka sidor för att bättre smälta in 

med omgivningen. En bred botten hjälper annars till att skapa ett stabilt och pålitligt 

uttryck. De snedställda sidorna bidrar även med en identitet åt produkterna. Ytterligare 

en sak som förstärker produkternas karaktär är materialmötet mellan träet och stålrören.   

 

I övrigt har jag valt att använda mig av samma materialmöte och samma mjuka form på 

alla klädställningarna i serien. Detta för att binda samman formspråket och därmed 

också skapa en samanhållande helhet.  
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5.7 Hållbarhet 

 

Följande kan läsas på Mitabs hemsida: 

 

Mitab är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO9001. 

Vår ambition är att hela tiden utveckla och förfina våra processer för att 

säkerställa en hög och säker kvalitet. 

 

Mitab är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO14001. För 

oss är det ytterst viktigt att på ett långsiktigt hållbart sätt värna om både vår 

närmiljö och miljön i stort.
14

 

 

Mitab värnar om det närproducerade och tillverkar större delen av sina produkter själva. 

I övriga fall vänder de sig till producerade företag i närområdet. 

 

Tanken är att klädställningarna ska kunna levereras i platta paket. Detta för att få en 

miljövänligare transport. 

 
 

 

  

                                                 
14 “Mitab, social ansvar” 
http://mitab.se/mitab/socialt-ansvar/ (april 2016) 

http://mitab.se/mitab/socialt-ansvar/


  
 

28 

 

5.8 Färgpsykologi 

 

 
 

Tanken är att köparen ska kunna välja en färg på produkterna som går hand i hand med 

företaget i fråga, som med hjälp av färgpsykologi kan välja vad de vill signalera. Genom 

att arbeta med blå färger kan ett företag förstärka sin pålitlighet. Denna färg skulle 

fungera väl på t.ex. banker. Gröna färger kan användas i ett väntrum för att signalera 

lugn. 
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6 Slutsats  
 

Jag upplever att det har varit ett givande projekt och att jag under arbetets gång har fått 

svar på mina frågeställningar.  

 

För att skapa en klädförvaringsserie, med ett enkelt uttryck, som känns förväntad och 

självklar har jag haft Luis Sullivans uttryck i åtanke - form follows function. Att låta 

funktionen styra formen kändes nödvändigt för att få det förväntade och självklara 

uttryck som Mitab önskade.  

 

Ovanstående har även funnits i åtanke när det gäller att arbeta med så få olika element 

och material som möjligt. Att lägga fokus på just funktonen har varit till stor hjälp när 

det kommer till att ta bort onödiga element.  

 

Marcus Torstensson på Mitab berättade under vårt första möte om hans syn på bra 

design. Han menar på att man med fördel kan ta bort så många element som möjligt hos 

en produkt och att elimineringen av element bör fortgå tills man kommer till den punkt 

då man känner att designen inte längre fungerar. Torstensson menar på att man först då 

vet man var gränsen går och att det också är först då som man hamnar på en lagom nivå. 

Även detta har legat i mitt bakhuvud genom hela min process och har även detta varit 

till stor hjälp när det kommer till eliminering av element. 

 

Som tidigare nämnts hade Mitab ett önskemål om en serie bestående av så få material 

som möjligt. Serien hade kunnat fungera med en konstruktion endast bestående av 

stålrör. Jag anser dock att träet kommer in som en viktig komponent för att skapa ett 

mjukare, mer levande och inbjudande uttryck. Mötet mellan de två materialen hjälper 

även till att ge serien karaktär.  

 

När det kommer till frågeställningen om att inte tappa bort mitt eget formspråk i 

processen har moodboarden underlättat. Den fungerade som en påminnelse om vilken 

känsla jag villa uttrycka. Mooboarden var även till stor hjälp när det kom till att behålla 

min motivation och inspiration under projektets gång. 

 

Att skapa en design som går hand i hand med vad ett företag står för är enligt Wally 

Olins en viktig aspekt när det kommer till att skapa ett starkt och sammanhållande 

varumärke
15

. Maslows behovstrappa kändes därför som ett självklart val när det 

kommer till utgångspunkten för min design. Detta då Maslows teori går hand i hand 

med ordet passion som är ett av Mitabs ledord. Teorin, som är vida känd inom 

psykologin, känns dessutom svår att ifrågasätta.  

 

 

                                                 
15 Olins, s.28 
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7 Reflektion 
 

Jag har alltid haft en förkärlek till det minimalistiska och till Miles van de Rohes uttryck 

Less is more. Att arbeta mot just Mitab har därför känts väldigt bra då de arbetar med ett 

grafiskt och  minimalistiskt formspråk. 

 

Att arbeta mot ett företag var för mig en ny och nyttig erfarenhet. Att lära mig att lyssna 

på företagets önskemål och samtidigt formge något som jag som designer kan stå för 

har varit en av de främsta lärdomarna utifrån detta projekt. Det har i övrigt varit en rolig 

och givande termin. 
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