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Design Methoder

Mario's Design methoder
Min design process är inte als letande utan mycket direkt. Jag kommer på en idé, ser 
en lösning framför mig och kör igång med 3D i Modo 501. Oftast bestämmer Modo till 
en stor del hur en design kommer ser ut i slutänden.

Mina designs går mycket efter utseende och lite efter funktion i vanliga fallet. Det är 
ganska enkelt för mig att kommer igång med 3D och jag har en bra förmåga att 
visualisera och föreställer mig formen på mina designs. Detta är delvis på grund av att 
jag använder Modo och delvis helt enkelt på grund av att jag är en mycket visuellt 
person.

En klar och tydligt problem är enklare för mig att angriper, och börja jobba på än en 
mer lös och obeskriven problem. Till exempel att designa en bil som har Inga hjul är 
enklare för mig än att designa en ny form av transportation.

Genom att göra snabba skisser kan jag ibland håller fast vid idéer, men om jag inte gör 
en 3D rendering, så blir det svårt vid några av mina designs att minns riktigt vad det 
var jag hade tänkt med den.

Presentation är minst 30% av min design process och jag lägger mycket värde på 
estetiken i detta. 

Oftast har Mina Designs ingen sort av realismen eller ingenjör 
mesigt omsätningsmögligheter i sig och kan ej aspirera att 
blir verklighet. Jag måste samla mer erfarenhet med rejäla 
objekt och vad som faktiskt gå att tillverka.

Feedback får jag oftast från mina familj medlemmar eller 
kompisar men inkorporera de sällan. Då jag inte instämmer 
så ofta med det de säger.

30%

50%

20%

Research
Prototyping
Presentation
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MorningTune

Smart
MorningTune measures 
your movement to find a 
time in your REM cycle 
where a wake up sound 
will be best received.

Ergonomic
MorningTune’s ergonomic 
Design is made for just 
your ear, no two are alike 
and there are several 
materials available. 

Custom
You can upload your own 
tunes or connect 
MorningTune to your 
iPhone via Bluetooth to 
enjoy your very personal 
wake up call.

Hear the morning, and 
be awake to enjoy it.
Now with Bluetooth 2.1



2011 MoB Cru Design

BrightLite

BrightLite
These comfortable glasses suit 
every head shape and allow you 
to be awakened by slowly 
brightening LED lights within the 
glasses. For easy orientation they 
feature a see through pane 
which can be electronically 
darkened to allow sleep 
during bright hours of the
 day.

When using the glasses in 
“daymode” instead of LED 
light you will be awakened 
by natural surrounding light 
being slowly allowed in 
through the glasses.

Say hello to a brighter day
Comfortable fitting night glasses with 
LED technology.
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ShokBand

ShokBand
Wakes you with a gentle vibration and an even 
gentler electric sensation so that you will never 
oversleep, be late or miss anything. Simply set 
the time to be awaken or reminded.

ShokBand also works great as a pill reminder.

Wake up electrified
Not suitable for pacemaker patients



Love Hate Analys

MorningTune

Bra 

• Prsonligt

• Väcka bara en

• Portabel

• Fler funktioner

• Smart väckning

Dålig

• personligt

• dyr

• Kan gör ont/tryck på trumhinnan

• Hörselskada

• Kan ramla ur

• Rengörning/hygien

Brainstorm

• Vidare utveckla med höraperat

• Nåt att hålla i

• Inte gjör ont

• Inte ramla ur
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Vib(r)ed

Bra

• Inovativt, nytänkande

• Väcka bara en

• Portabel

• Genomförbart

Dålig

• Bukligt

• obekväm

• inte mjuk

• Olicka sängbrädor

Brainstorm

• Olicka tjockhet

• Låsfuntkionen för touch

• utdragsbar

• Orientation

• Elkabel

BrightLite

Bra

• skön uppvakning

• Snygg design

• Mörkläggning på kvällen

• Portabel

• Väcka bara en

• Bra för resa
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Dålig

• Obekvämt

• Kan gå sönder

• Ramla av

Brainstorm

• Olika storlek

• Olika färger

• Koppla till mobil

• Hud

MoB Cru
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WakeCurtain

WakeCurtain
With WakeCurtain you can 
awake at the exact time 
you want to, it will slowly 
raise and let more and 
more daylight in, simulating 
a natural sunrise 
awakening.

Can be retrofitted with own 
curtains and is available in 
Chrome, Aluminum and 
Wood finishes.Let the world in, when 

you are ready.
Timed window shades



Scenario

Scenario 1
Mike Hawk ligger i sängen och vänder sig över till vib(r)ed, tar ut iPad från dock stationen. Han öppna Vib(r)ed app och 

ställer in vibrations styrka, tid och REM option. Han lägger sig att sova och tiden gå mycket snabbt. Vibrationen börja och 

Mike Hawk väckas. Mike Hawk gå upp och trycker en knapp på iPad vibrationen slutar.

Scenario 2
Craven Moorehead ligger i sängen och vänder sig över till Vib(r)ed, han tar ut sin iPhone från dock stationen och öppna Vib(r)

ed app. Han ställer in vibrations styrka, tide, snooze och REM option. Han lägger sig att sova och tiden gå mycket snabbt. 

Vibrationen börja, och Craven Moorehead snooza genoma att trycka på iPhone. 5 minuter senare börja iPhone ljuser, 

vibrationen kommer igång och Craven Moorehead snooza igen. Därefter passera 5 minuter till, sen börja iPhone spela en 

ljudfil, ljuser och Vib(r)ed vibrera. Craven Moorehead gå up och stänger av alarmen.
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Identity Tool Kit © Henriette Koblanck

STATEBOARD

Identity Tool Kit © Henriette Koblanck

Steg 1: Stateboard

en förklaring för vad var och ett står för i 

Bilderna skall inte beskriva varje ord var för 
sig utan beskriva den visuella upplevelsen/



STATEBOARD

Identity Tool Kit © Henriette Koblanck

Steg 1: Stateboard

en förklaring för vad var och ett står för i 

Bilderna skall inte beskriva varje ord var för 
sig utan beskriva den visuella upplevelsen/

Väckande

den  väcker  dig/dess  funktion  ör  att  väcka

Praktist

dessutom  fungera  den  som  ett  bord  

Speglande

Lacken  är  optiskt  skön  och  spegla  omgivnin-
gen

Dockbart

man  kan  stoppa  i  en  iPad  eller  iPhone

Interactivt

man  kan  använder  en  app  på  iPad  för  att  styra  
funktioner

POSITIONBOARD

Identity Tool Kit © Henriette Koblanck

Steg 2: Positionboard

Ett Positionboard beskriver marknaden på 
vilken företaget agerar. Välj begrepp som är 
varandras motsats till exempel:

Beskriv varje begrepp med fem ledord/
kärnvärden och fem bilder på samma sätt 
som i steg 1 Stateboard.

Ovanlig/solitär

Vanlig/allmän

KomplexEnkel



POSITIONBOARD

Identity Tool Kit © Henriette Koblanck

Steg 2: Positionboard

Ett Positionboard beskriver marknaden på 
vilken företaget agerar. Välj begrepp som är 
varandras motsats till exempel:

Beskriv varje begrepp med fem ledord/
kärnvärden och fem bilder på samma sätt 
som i steg 1 Stateboard.

Ovanlig/solitär

Vanlig/allmän

KomplexEnkel

Idag

Mål

Nytänkande

-tillverkning
-material

Moljövänligt

-material
-recycling

Modular

-storlek  anpassbar
-färger(?)



Formelement

organsikt,  med  en  tydligt  styrka

Färger

trygga  färger  med  ljusa  acenter,  mjuka  
övergånger

Tilltal

modern  och  praktist











Scenario

Scenario 1
Mike Hawk ligger i sängen och vänder sig över till vib(r)ed, tar ut iPad från dock stationen. Han öppna Vib(r)ed app och 

ställer in vibrations styrka, tid och REM option. Han lägger sig att sova och tiden gå mycket snabbt. Vibrationen börja och 

Mike Hawk väckas. Mike Hawk gå upp och trycker en knapp på iPad vibrationen slutar.

Scenario 2
Craven Moorehead ligger i sängen och vänder sig över till Vib(r)ed, han tar ut sin iPhone från dock stationen och öppna Vib(r)

ed app. Han ställer in vibrations styrka, tide, snooze och REM option. Han lägger sig att sova och tiden gå mycket snabbt. 

Vibrationen börja, och Craven Moorehead snooza genoma att trycka på iPhone. 5 minuter senare börja iPhone ljuser, 

vibrationen kommer igång och Craven Moorehead snooza igen. Därefter passera 5 minuter till, sen börja iPhone spela en 

ljudfil, ljuser och Vib(r)ed vibrera. Craven Moorehead gå up och stänger av alarmen.
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VIB(R)ED
Shake yourself awake



VIB(R)ED
Användnings Scenario nr 1













Tools



DEMO



Ser hela filmen på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=1YGht3ib9Ms



iPad/iPhone Dock

Table Surface - for storage

Vibration Surface
Soft, split in two

Fits under Mattress 
with no discomfort



Storytel l ing

Min vän Mike har alltid haft det svårt att gå upp på morgonen. Jag funderade nån dag på hur han kan väckas till 100% värje 

dag och kom på idéen att skapa en vibrerande brädda som skaka honom vacken. Så jag designade Vib(r)ed. I en nötskala 

är det ett säng bord som delvis sticker under maddrassen och vibrera. Den tjänner även av Mike’s sov rythm och har en iPad 

dock. Så Mike kan ladda sin iPad, vackna på rätt tid och har aldrig fersovt sig igen. 

Vi har gjord ett flertal protoyper som har fungerat utmärkt för Mike och många andrare män för att kommer ut stort i 

marknaden behövs en investering för produktionkostnader på drygt 1 m SEK. Det skulle vara utmärkt om du kunde vara 

tillgängligt för ett möte i slutet av nästa vecka så vi kan prata gran ROI och liknande. Du kommer blir mycket nöjd. Och 

kanske vi tar med en Vib(r)ed åt dig med.
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Legal

Allt material i denna workbook skapades av Mario 
Burkhardt. Du får använder detta material i sin helhet 
under en Creative Commons Erkännande-Dela Lika 
licens.  Workboken i sin helhet få dessutom använ-
das av Lineaus University och dessa dotter bolag I 
lärande och undervisande syfte. Komersiel använd-
ing är ochså godkänd dock änbart med erkännande.

Liscensen är begränsad på Sverige, om du vill an-
vänder den internationellt kontakta mig först.

Mario Burkhardt
www.MoB-Berlin.de
MoBurkhardt@mac.com

För mer information klicka här

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/

