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VEM ÄR NIKLAS ÖHRBERG?
En ”mångsysslande” industridesigner som gillar det mesta 
som rör form och funktion. När jag var liten byggdes det 
trädkojor, lådbilar och lego rymdskepp och min unika skate-
board med stereo och bromsklossar av metall vittnar nog om 
en viss uppfinningsrikedom och skaparlust. Den som känner 
mig vet hur svårt jag har för att ge upp (en trolig effekt av 20 
år som karateutövare och instruktör) och att ge sig innan allt 
är perfekt och enligt mina önskemål.

KONTAKT INFORMATION
E-post: niklas@niklasohrberg.se 
Telefon: 073 53 74 167 
Hemsidor: www.niklasohrberg.se 
        www.behance.net/niklasohrberg

PROGRAMVAROR
Adobe CC 
- Photoshop 
- Illustrator 
- InDesign 
Rhinocerous 3D 
SolidWorks 
Zbrush 
KeyShot
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“Case study:  Produktdesign”



Examensarbete - Handkontroll
Inför mitt examensarbete kontaktade jag företaget 
Mionix med en förfrågan om samarbete. 

“Mionix AB was founded in 2007 by Peter Nygren. 
The goal was to design and develop high-end com-
puter peripherals made for gamers. The company 
stands for high quality, cool design and a touch of 
innovation. Mionix has received numerous of inter-
national prizes and awards for their products. Mio-
nix has a global presence with a worldwide network 
of distributors, resellers and partners. For more 
information, visit www.mionix.net”. Detta citat är 
hämtat från http://www.mionix.net

Peter Nygren var positiv till samarbetet och efter lite 
bollande av idéer kom vi överens om en produkt-

typ (handkontroll för TV- och datorspel) samt ett 
upplägg för projektet. I dagsläget har Mionix ingen 
handkontroll i sitt sortiment och det var därför en 
lämplig, och rolig, produkt att arbeta med inför en 
eventuell framtida breddning av sortimentet.

Första delen av arbetet riktades mot insamling av 
kunskap om befintliga handkontroller på markna-
den. Faktainsamlingen kom att ske genom studier av 
professionella recensioner samt i kontakt med använ-
dare via enkäter samt via tester av befintliga kon-
troller. Även fakta om målgruppen samlas in under 
denna fas genom enkäter och användarstudier.

Under del två utformades lösningar för önskade 
funktioner där vissa av lösningarna testades av en 
testgrupp. Även förslag på produktens formgivning 
togs fram. 

Del tre av arbetet riktades mot framtagande av det 
slutgiltiga konceptet. Detta genom att fastställa desig-
nen, skapa en 3D CAID modell och därefter en fysisk 
slutmodell.

Allt samlades i en rapport och redovisades inför exa-
minatorer samt visades upp under ett vernissage.

Tack vara sekretess kan jag ej visa allt för mycket av 
resultatet av arbetet.
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Testmodell
Under projektets gång skapades ett tiotal testmo-
deller med syftet att testa ergonomi, funktion och 
även estetiskt intryck. Under ett av testerna ombads 
testdeltagarna sätt ut ett antal reglage och knappar 
på den testmodell de ansåg mest lockande. Detta 
resulterade i ett antal hål (efter det stift som satte fast 
reglaget/knappen) i testmodellerna. Dessa hål kunde 
sedan analyseras och gav bland annat en fingervis-
ning om i vilka områden användarnas fingrar på 
ett ledigt sätt kunde röra- och/eller befinna sig. Ett 
exempel på detta syns i bilden till vänster.

Slutmodell
Ett av examensarbetets kriterier var att skapa en 
slutmodell som på ett naturtroget sätt skulle re-
presentera produkten ifråga. För att åstadkomma 
denna modell användes en blandning av metoder; 
3D printade skal, svarvade knappar och reglage 
samt vanligt, hederligt, handarbete för vissa detal-
jer. Modellen lackerades och polerades för att få rätt 
ytfinish och känsla vid beröring.

(Bilden är maskerad p.g.a. sekretess.)

Kartongmodell
Kartongmodellen på nästa sida skapades för att 
verifiera storleken och ergonomin på den 3D CAD 
modell som sedan skulle skrivas ut i universitetets 
3D printer. 
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“Case study:  Produktdesign”



“Case study: Upplevelsedesign”
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Härnösands Motorpark -
Mittsverigebanan
Under det tredje året på Mittuniversitetets Indus-
tridesignprogram ingår ett större projekt i sammar-
bete med ett företag. Vår klass fick nöjet att arbeta 
med Mittsverigebanan, som tillhör Härnösands 
motorpark.

Anläggningen har funnits i ett antal år och är i behov 
av en upprustning. Projektets första del genomfördes 
i helklass där mindre grupper sökte information om 
allt som rör banan samt banracing. För att få möj-
lighet att analysera anläggningen under ett even-
emang, besöktes banan under ett större evenemang, 
”Time Attack 2013”, där det bland annat bjöds på F1 
uppvisning. Anläggningen besöktes även vid ett yt-
terligare tillfälle där vi fick ha den för oss själva.

Analyserna visade bland annat på ett behov av ett 
välplanerat flöde av de som rör sig på området under 
evenemangen. Förare, funktionärer, besökare m.fl. 
måste på ett säkert sätt kunna förflytta sig i området 
samtidigt som känslan av kontakt mellan publik och 
tävlande bör bibehållas.

Efter att analysfasen redovisats för uppdragsgivarna 
påbörjades den kreativa fasen. Här delades klas-
sen upp i mindre grupper och jag samarbetade med 
Levik Hartonyian och Nathalie Svedlund.

Tillsammans planerade vi om flödet runt anläggnin-
gen samt att vi tittade på de övriga behov som fanns 
enligt den tidigare analysen. 

De mest märkbara förändringarna i vårt koncept 
inkluderar en ny reception för tävlanden och funk-
tionärer, en ny läktarbyggnad samt en restaurang.

Konceptet för receptionsbyggnaden har flera 
funktioner som gör den flexibel för olika typer av 
evenemang. Receptionen i sig har ett bra flöde där 
tävlanden snabbt kan anmäla sin ankomst m.m. 
Byggnaden har även ett fikarum för tävlanden samt 
funktionärer m.fl. Där finns även ett konferensrum 
samt en sjukstuga. På ovanvåningen finns sängar och 
omklädningsrum för uthyrning. Jag ansvarade för 
denna byggnad.

På den befintliga anläggningen saknas en läktare. 
Vårt förslag har en rymlig läktare som även anpas-
sats för handikappade. Byggnaden har toaletter, 
garage för anläggningens maskiner samt kiosker 
för försäljning av korv och dricka och annan enkel 
föda. Läktaren har också plats för sekretariatet, som 
får ordentlig utsikt över banan. Läktaren har även 
en öppning där de tävlande kör (från depåområdet) 
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genom läktaren och ut på banan, allt för att skapa 
stämning och kontakt mellan förare och publik! 
Levik Hartonyan ansvarade för läktaren.

Restaurangen, som låg under Nathalie Svedlunds 
ansvar, var tänkt som ett blickfång för alla de som 
passerar på E4an strax utanför motorparken. Då 
det saknas en riktig vägkrog under flera mil i både 
nordlig och sydlig riktning, fann vi det lämpligt att 
placera en sådan här, för att locka folk till anläggn-
ingen även då det ej hålls evenemang. Restaurangen 
fick ett modernt utseende och inkluderar en VIP 
avdelning samt övriga faciliteter som ansågs lämp-
liga. Den har även en stor terrass med bra utsikt över 
området samt att den placerats nära den så kallade 
”naturläktaren” på områdets högsta punkt. 

Projektet inkluderade även planering av depåområ-
det, parkeringsplatser, entréer, miljöstationen och en 
massa annat.

Resultatet redovisades i form av två modeller, en 
plansch samt en muntlig redovisning inför uppdrags-
givarna och övriga besökare.



“Case study: Upplevelsedesign”
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Apputveckling - Interaktionsdesign
Mittuniversitetet, avdelningen för Informations- och 
kommunikationssystem (IKS), i Sundsvall gav mig 
samt programeraren Mintesinot Wodajo i uppdrag 
att utveckla en augmented reality applikation för 
mobiltelefoner. Enligt uppdraget skulle appen bland 
annat innehålla (minst) ett stycke 3D mesh mod-
ell av en person samt att appen skulle vara lätt att 
använda även för personer som ej är bekant med 
augmented reality.

”Augmented reality” betyder, fritt översatt, 
”Förstärkt verklighet” och handlar ofta om att an-
vända mobiltelefoners kameror samt skärm för att i 
realtid visa information om det kameran ”ser”. T.ex. 
om användaren riktar kameran mot ett känt land-
märke så kan mobilen känna igen detta och visa dels 
kamerabilden samt även relevant information på 
skärmen. 

Vår app riktades mot alla som besöker staden 
Sundsvall, där appen bland annat skulle informera 
om historiska byggnader, restauranger, affärer samt 
kulturella besöksmål.

Appens grafiska användargränssnitt är utvecklat för 
att i största möjliga mån vara lätt att förstå när det 
kommer till ikoner och övrig utformning.

De fyra ikonerna i huvudmenyn (t.v.) har fått sina 
färger baserad på enkel färgpsykologi. Rött/rosa kan 
tolkas som äventyrligt och passionerat medan blått är 
mer förknippat med tekniska funktioner och infor-
mation. Orange är även den en äventyrlig färg men 
även en färg som stimulerar kreativitet samt att grönt 
är vida känt som en välkomnande färg, ”vid grönt 
ljus får man köra”.

“Case study: Interaktionsdesign”
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Appens användargränssnitt skapades i programmen 
Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Förutom 
tidigare nämnd färgpsykologi, inspirerades utformn-
ingen av gränssnittet från idag rådande stil. Många 
av dagens appar och även operativsystem så som iOs 
(iPhone) och Microsoft Windows omdiskuterade 
Metro startsida, har ett rent och grafiskt uttryck utan 
utsmyckning. Tidigare användes ofta skuggningar 
och 3D effekter på ikoner och annat, detta har näst 
intill helt försvunnit i dagsläget. Ett exempel på detta 
är Googles logotyp (ovan t.v. Googles logotyp 2010, 
nedan t.v. Googles logotyp just nu).

Appens design vid användande av dess huvudfunk-
tion baserar sig på en användarstudie som genom-
fördes under projektet. Studien gav en idé om hur 

användaren önskar hålla telefonen under användande 
av appen. Resultatet visade också på hur ikoner och 
annan information (modeller, text m.m.) bör placeras 
på skärmen för att vara lättåtkomlig samt för att und-
vika att skärmen täcks av användarens händer under 
användandet.
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Enligt uppdraget skulle även en 3D mesh modell tas 
fram. Denna modell skulle användas för att på lämp-
ligt sätt presentera information om de mål använ-
daren riktar mobilens kamera mot.

En studie genomfördes där olika symboler och 
personer som förknippas med Sundsvall jämfördes 
och utvärderades. “Vinnare” av detta urval blev den 
staty som står mitt på stora torget i Sundsvall, en 
staty föreställandes Sundsvalls grundare kung Gustav 
II Adolf. Detta då statyn har stor igenkänningsfak-
tor, går att ge ett lättförståeligt kroppsspråk (jämfört 
med t.ex. en drake, som ofta används som symbol för 
Sundsvall) samt kan ligga till grund för fler mänskliga 
modeller. Bland annat diskuterades möjligheten att 
låta t.ex. en krögare dyka upp som animerad per-
son när användaren av appen siktar mot krögarens 
restaurang.

Modellen av statyn/kungen skapades i programmet 
Zbrush där den även texturerades på ett lämpligt sätt.  
Då statyn är monokrom användes bilder av målnin-
gar som källa för hur kungens klädsel kan ha sett ut i 
färg. Texturen retuscherade även i Photoshop för att 
få en bättre detaljnivå vilket gav ett mer verklighets-
troget utseende.

Modellen är anpassad för s.k. smartphones, mo-
biltelefoner med stor skärm och relativt bra pres-
tanda. Trots detta krävs att modellen optimeras för 
att telefonerna ska kunna animera modellen i realtid. 
Samtliga kungar i bilden på föregående sida består 
av samma 3D modell. Modellen består av ca 12.000 
polygoner (vilket kan vara något högt i mobilsam-
manhang). Modellen längst till höger har inga tex-
turer eller maps applicerade, modellen näst längst 
till höger har en så kallad normal map som ökar 

detaljnivån utan att öka antalet polygoner. De övriga 
modellerna på bilden har även texturer som färgläg-
ger modellen.

När modellen väl skapats animerades den i program-
met 3Ds Max. Modellen försågs med ett så kallat bi-
ped skelett vilket sedan kan animeras på önskat sätt.

“An animal or machine 
that usually moves in a 
bipedal manner is known 
as a biped, meaning "two 
feet" “- Wikipedia

Ovan: kopplande av biped skelettet till modellens 3D mesh. Höger: exempel på poser som ingår i kungens rörelsemönster.“Case study: Interaktionsdesign” 17



CHASE CASE
Your supportive suitcase

Läder ger ett bra grepp och perforeringen håller borta 
fukt och handsvett.

Justerbara/uttagbara hyllplan.

Stötdämpare minskar vibrationer vid ojämnt underlag samt tar upp 
stötar vid rullning över trösklar och andra ojämnheter.

Sensorer känner av belastningen och reglerar 
hur mycket motorn hjälpertill.
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“Rhinoceros 3D”



Justerbara/uttagbara hyllplan.
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Väska
“Chase Vehicle - A truck or van that rides 
behind a group of motorcycle rider on a 
long trip to haul any vehicles that break 
down along the way.”

Frakta dina designmodeller, värdesaker 
eller ömtåliga instrument på ett säkert och 
snyggt sätt. Väskans 50 liter har plats för 
både kläder och utrustning. Skulle lasten 
vara för tung, eller uppförsbackarna får 
många och långa, så hjälper den smidiga 
elmotorn till!



Mejsel
Denna precisionsmejsel togs fram i en kurs 
inom designmetodik, där det även ingick ett 
moment med användartester. Mejseln är framta-
gen av mig, Eveline Törngren och Levik Hartou-
niyan.

Mejselns översta del är helt cirkelrund för 
snabbt skruvande medan den grövre delen har 
en trekantig form för kraftskruvning. Längst 
fram på handtaget finns en mutterliknande 
del för den som vill nyttja andra verktyg 
för att få extra kraft.

20

“Användartester”



21



Solglasögon
Anton Frans önskade hjälp att visualisera sina 
nya solglasögon. Efter att de presenterat sina 
ideér skapades ett antal snabba skisser och där 
efter 3D CAiD modeller, vilka renderades med 
material m.m.

Dessa renderade bilder samt 3D modellerna 
användes sedan av Anton Frans vid kontakt 
med tillverkare, vilka i sin tur redigerade 3D 
modellerna med sina erfarenheter och behov 
vid tillverkning.

Visualisering är en del i designprocessen där 
man arbetar med att sätta samman sina ideér 
och lösningar till konkreta förslag vilka sedan 
kan tas vidare in i utförandefasen där testmodel-
ler och prototyperkan utvecklas.
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“Ljusflöde”
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Väggarmatur
En stilfull väggarmatur med ett behagligt 
ljus och möjlighet till anpassning genom ett 
flertal färgval på mittenplattan.

Lampan passar utmärkt i offentliga miljöer 
så som restauranger, receptioner samt alla 
andra miljöer där man önskar en elegant 
design.

Syftet med kartongmodellen på den stora  
bilden till vänster var att experimentera med 
lampans ljusbild.
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Ljusgård
Under utbildningen på Mittuniniversitetet 
fick vi elever genomföra ett skarp projektar-
bete riktat mot att förbättra funktionerna i 
ett av universitetets ljusgårdar.

Det ökade elevantalet har gjort lokalen 
trångbodd, speciellt vid t.ex. lunch. Ön-
skemål fanns också om att kunna använda 
lokalen till andra aktiviteter och evenemang 
(exempelvis “Designday”).

Detta koncept har fler sittplatser anpassade 
för de vanligast förekommande aktiviteterna 
(inmundigande av föda, studier samt väntan 
på föreläsningsstart). Tillskillnad aktuellt 
möblemang går konceptets möbler att flytta 
fritt. Flera av borden går att vika upp mot 
väggen samt att den röda skiljeväggen går att 
flytta (med vissa begränsningar). 

Golvet har olika ytbeläggningar, dels för att 
vara lätt att städa där det behövs som mest, 
men även för att guida blinda runt i lokalen.
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Kreativitet
T.v. Formstudier som bygger på  
Rowena Reed Kostellows arbeten. 
Som industridesigner/formgivare 
måste du veta hur former samspelar. 
Material: Gips.

T.h. Studie av människokroppen. 
Material: Lera.
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“Färg- och formlära”
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Concept art/digital konst
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KONTAKT INFORMATION
E-post: niklas@niklasohrberg.se 
Telefon: 073 53 74 167


