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Först och främst vill jag passa på att 
tacka min handledare Ebba Berggren 
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arbetet. 
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vill jag tacka användare som ställt upp 
under intervjuer, utvärderingar och 
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SAMMANFATTNING
GTS är en stiftelse som jobbar mot att introducera ett 
nytt transportsystem – ett generellt transportsystem 
(GTS är namnet på själva systemet samt stiftelsen). 
Systemet ska ge samma tillgänglighet som bilen, 
samma kapacitet som tunnelbana och samma 
hastighet som höghastighetståg.

GTS är en stiftelse som mestadels består av 
ingenjörer, som vill göra en radikal förändring till 
dagens transportmiljö. Eftersom att stiftelsen är 
uppbyggd av ingenjörer har dem väldigt bra koll 
på de tekniska aspekterna och hur konceptet ska 
fungera men tyvärr ingen kompetens eller expertis 
inom design. Eftersom att hela design-delen av 
konceptet idag är helt avsaknad förlorar konceptet 
sin slagkraftighet då de tekniska innovationerna inte 
har en visuellt konceptualiserad motsvarighet. I fig. 
1 och 2 visas GTS nuvarande visualiseringar och 
estetiska riktning.

Jag kommer då skapa denna motsvarighet till 
GTS strikta tekniska läggning för att få ett bra och 
välutvecklat koncept som helhet. Detta kan uppnås 
då det som egentligen fattas är kabinens design. 

Då GTS idag håller på att söka pengar för att kunna 
starta byggnationen av projektet på riktigt behövs 
både något underlag för hur kabinen ska se ut för 
att få folk intresserade och nyfikna på projektet. När 
byggnationen av projektet tar fart kan mitt arbete 
ses som ett första koncept på hur det skulle kunna 
se ut och användas som ett första utkast för den 
slutgiltiga layouten GTS kommer att utveckla i 
framtiden.  

Fig 2. GTS nuvarande visualisationer på hur systemet kan se ut.

Fig 1. GTS nuvarande visualisationer på hur systemet kan se ut.
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1. INTRODUKTION
1.1 BAKGRUND 
Idag så domineras transportmiljön av bilar. De finns 
överallt där människor finns, just för att vi ser den som 
den mest praktiska och effektiva lösningen för att ta 
sig runt. Vår förkärlek till bilen fått oss att binda oss till 
den. Kollektivtrafik så som buss, tåg och flyg ersätter 
ungefär två av tio resor vilket ger stora påfrestningar 
på miljön.

Dessvärre finns det också många nackdelar med de 
kollektiva trafikmedlen. Dagens trafiks sammanlagda 
nackdelar är så stora att vi behöver göra en total 
omstart med helt ny teknik för att klara våra resor 
och transporter på ett funktionellt och miljömässigt 
oklanderligt och hållbart sätt för framtiden. Ryan 
Janzen (2016) förklarar vilken mängd energi som idag 
går åt att driva våra transport system. Exempelvis 
hur en glödlampa har samma miljöpåverkan under 
500.000 timmar som enbart en individ har under en 
flygresa. Våra flyg, bussar och bilar förlitar sig främst 
på oförnyelsebara energikällor, vilket detta system 
kommer vara fritt från.

GTS är en stiftelse som jobbar mot att introducera 
lösningen till problemet med dagens transportsystem. 
GTS strävar efter att befria marken från resor och 
transporter och utveckla en helt ny teknik – ett 
generellt transportsystem (GTS är namnet på 
själva systemet samt stiftelsen). Systemet ska ge 
samma tillgänglighet som bilen, samma kapacitet 
som tunnelbana och samma hastighet som 
höghastighetståg. GTS kan bli det oöverträffat bästa 
transportsystemet för en radikal minskning av såväl 
restid, som miljöskadliga utsläpp och långsiktigt farliga 
skadeverkningar. Det närmsta transportsystem vi 
kommer GTS idag finns i Wuppertal och visas i Fig. 3. 

Det som idag saknas är en konceptualiserad design 
och visualisering av hur detta kan se ut och upplevas 
av användaren. Med hjälp av användarrespons i 
kombination med en känsla för form kommer jag 
ta en användarbaserad approach till projektet och 
fokusera på de sociala aspekterna som idag saknas. 
De visualiseringar som idag finns på projektet visas 
i fig. 1. Det nya bildmaterial behöver förmedla en 
stil och en känsla för projektet, så att man förstår 
innovationen hos projektet. Mitt huvudfokus kommer 
att ligga på kabinens interiör därav kommer exteriören 
bara formges ytligt.

1.2 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att visa vikten av 
visualisering och design samt hur det kan påverka 

presentationen av ett koncept. Syftet innefattar också 
ett utforskande av konceptualitet och hur man jobbar 
med något som ligger ganska långt in i framtiden. 
Eftersom GTS själva inte har definierat hur själva 
upplevelsen och känslan i kabinen ska vara har jag 
valt att ringa in detta som mitt problemområde. Med 
min vision för systemet är mitt mål att hjälpa dem stå 
ut mot konkurrenter och liknande system.

1.3 AVGRÄNSNING
 Arbetet kommer avgränsas främst till inredningen hos 
själva kabinen, och inte systemet som helhet då detta 
är den delen av systemet som ligger längst ifrån GTS 
kompetenser. Arbetet hade också blivit för stort om 
jag ska gå igenom uttrycket på hela systemet.

1.4 SAMHÄLLELIG RELEVANS 
Samhälleliga aspekter är först och främst sociala 
kvalitéer och en bekvämare transport i vardagen. 
Ett extensivt och tillgängligt transportsystem är en 
grundsten i infrastrukturen som också hjälper till 
att utveckla samhället och befolkningen genom att 
öppna en dörr av möjligheter.

Ellen Emeric (2017) förklarar hur ett tillgängligt 
transportsystem kan hjälpa med att både kämpa 
mot fattigdom och hjälpa samhället att växa som 
helhet. Ett tillgängligt transportsystem kan öppna 
nya dörrar som annars varit otillgängliga, speciellt för 
människor som inte har stora ekonomiska tillgångar. 

Om mitt arbete kan hjälpa till att få bollen i rullning 
för GTS kan dem i sin tur hjälpa till att växa samhället 
genom att öppna nya dörrar till nya områden. 

1.5 ETISKA DIMENSIONER
Etiska aspekter kommer in i projektet i form av krav 
på de studier som genomförs. Eftersom att projektet 
kommer baseras ganska mycket på användarna och 
deras åsikter kommer jag att följa följande krav skrivna 
av Pär Blomkvist och Anette Hallin (2014).

Informationskravet, som grundar sig i att jag 
informerar om studiens syfte. Samtyckeskravet, 
personens godkännande innan studien 
börjar. Konfidentialitetskravet, materialet från 
undersökningen ska inte spridas. Nyttjandekravet, 
Materialet får endast användas till det jag informerat 
personen om.

1.6 MÅL
Målet med examensarbetet är att testa på att jobba 
konceptuellt och leverera en konceptualiserad vision 
för hur GTS skulle kunna se ut i framtiden. 

Fig 3. Wuppertals balkbana, ett transportsystem som liknar GTS som idag finns i 
Wuppertal, Tyskland och varit i bruk sedan 1901 (Wikipedia 2018). 
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2. METOD
Metoden som kommer att användas är den av ett 
“vanligt” formgivningsarbete. Arbetsstrukturen och 
mitt arbetssätt kommer att likna den som Schön 
beskriver (1983). Arbetsstrukturen baseras på en 
kontinuerlig reflektion och medvetenhet om vad som 
görs och varför det görs. Även om Schöns process 
och tankesätt är något abstrakt och kanske svår 
att förstå sig på, har det fungerat tidigare och jag 
känner mig säker på att den fungerar bra för mig. 
Denna process är också väldigt skissorienterad och 
dynamisk vilket jag ser som underlättande då jag 
kommer jobba mot ett konceptuellt resultat med 
visuell fokus.

Innan jag kan gå fullt ut på Schöns arbetssätt 
behövs en inläsningsfas på transportsystem över lag. 
Inläsningsfasen kommer också innehålla ergonomi 
studier, för att kunna anpassa kabinen så att alla kan 
få plats och sitta bekvämt. Därav kommer jag inleda 
examensarbetet med research om tekniken, uttryck 
och estetik, Beteende i kollektivtrafik och varumärkes 
identitet.

Själva arbetsprocessen kommer att baseras på 
en iterativ designprocess, det vill säga en cirkulär 
arbetsmodell som kan ses i Fig. 4.   

Som inspiration kommer också ett formarbete 
av Sebastian Mihai Dragu (2014)  inspirerad mitt 
tillvägagångssätt för hur man kan gå till väga samt 
vilka aktiviteter som kan utföras i vilken ordning. 
Dragus formarbete är extensivt och tar in många 
faktorer i formgivningsprocessen, både tekniska och 
sociala. Dragu visar också hur han hämtat inspiration 
och omvandlat detta till mindre referenser i det 
slutgiltiga resultatet. Eftersom att Dragu tar in många 
faktorer i arbetet kan jag få en förståelse för hur detta 
kan hjälpa mig balansera de faktorer jag har att jobba 
med.

I denna process kommer en huvudbyggsten vara 
ett iterativ arbetssätt genom att skissa fram ett 
förslag och sedan diskutera detta med användare 
utifrån några givna scenarion för utvärdering. Denna 
utvärdering och diskussion görs för att kunna hitta fler 
problem för varför denna skissen inte fungerar, vilka 
delar som fungerar samt fler infallsvinklar för vidare 
utforskning och förståelse för problemet. I Fig 4. 
visas en övergripande modell på mitt arbetssätt samt 
ett fotografi på hur det sett ut under utförandet av 
metoden och utvärdering/analys fasen.

Fig 4. processmodell samt fotografi från 
arbetsprocessen som visar en del av 
utvärdering/analys fasen.
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3. GENOMFÖRANDE
3.1 RESEARCH
3.1.A SYSTEMETS TEKNIK OCH FUNKTION
Kabinen är ungefär lika stor som en bil och bärs 
huvudsakligen av magnetteknik bestående av 
permanentmagneter. Med hjälp av denna teknik kan 
kabinerna drivas och bromsas med kostnadseffektiv 
magnetteknik, växlas magnetiskt och även bilda tåg 
sammanhållna med magneter.

Fordonen vidrör aldrig banan, så buller undviks. Fordonen 
är små kabiner som myllrar mellan många små hållplatser 
och mellan tätorter i kontinuerlig tågbildning. Kabinerna 
hänger i drivslädar som ljudlöst och friktionsfritt åker framåt. 
Drivslädarna går inkapslade i en balk med kabinerna under 
på fri höjd över mark och vatten. Automatisk positionering 
känner av framförvarande fordon och kopplar samman eller 
isär fordonen i tåg. Tågbildningen minskar luftmotståndet 
avsevärt precis som för vanliga tåg. 

Kabinerna går utan tidtabell precis som bilar idag. Normalt 
går resan utan stopp från start till mål i hastigheter från 15 
km/tim upp till 250 km/tim vilket gör att speciellt kortare 
resor inuti städer bli mycket snabbare än idag.

Systemet har en generell funktionalitet och saknar 
den fragmentering som karakteriserar nuvarande 
transportsystem. En standardkabin kan vara inredd med 
8-12 fåtöljer och så att det är lätt att ta med cykel, barn- 
och bagagevagn eller rullstol/permobil. Alla resande har 
egen bekväm sittplats för arbete och vila och med säkert 
utrymme för bagage. All hantering av resan sker via en 
särskild app. För längre resor finns speciella kabiner av 
olika slag, exempelvis för långfärd med bädd, WC och 
pentry. Parkering av kabiner sker automatiskt i kompakta 
parkeringar dit ingen person behöver ha tillträde. Man kan 
sedan beställa fram en kabin till valfri hållplats med appen. 

3.1.B LIKNANDE SYSTEM IDAG
För att starta upp projektet undersöktes liknande system 
som redan implementerats utifrån estetik, funktion och 
upplevelse. Utav de system som undersöktes var Chiba 
Urban monorail (Fig. 5), Maglev (Fig. 6) och Wuppertals 
Balkbana (Fig. 3) mest lika GTS.  

Målet med detta var att se hur GTS är unikt samt att förstå 
vilka fördelar och nackdelar det fanns med systemet, 
jämfört med liknande lösningar.

Den huvudsakliga skillnaden mellan dagens 
implementerade system och visionen för GTS är 
transportsystemens huvudfokus. Både Chiba Urban 
monorail och Wuppertals balkbana fokuserar på att förflytta 
så många människor i varje vagn som möjligt. GTS vill sätta 
huvudfokus på hur passagerarna transporteras och hur det 
är att transporteras. GTS kan fokusera på detta tack vare 
tekniken som deras system bygger på. Den friktionslösa 
magnettekniken tillåter kabinerna att alltid hålla en hög 
hastighet. 

Fig 6. Maglev tåg som åker mellan Shanghai och Pudong International Airport

Fig 5. Chiba Urban Monorial i Tokyo, Japan
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3.1.C LIKNANDE KONCEPT - WORKSHOP
Efter analysen av liknande transportsystem utfördes en 
workshop för att se hur olika konceptuella transportsystem 
tas emot av allmänheten samt se om det finns några 
speciella preferenser i design och uttryck. Målet var också 
att ta reda på vad som upplevdes som avskräckande i 
allmänhetens ögon, eftersom transportsystemet är tänkt att 
vara en del av infrastrukturen.  

I workshopen var det tio deltagare som fick bilder på olika 
koncept, både exteriör och interiör. Utgångspunkten var 
en enkel fråga, om personen i fråga var intresserad av 
att åka med i detta koncept. Efter den inledande frågan 
undersöktes mer utförligt varför personen i fråga ville 
eller inte ville åka med och vad detta berodde på. Den 
vanligaste orsaken till att folk inte ville åka med var för att 
konceptet kändes avskräckande. De tio deltagarna hade 
någorlunda liknande svar till vad som gjorde att koncepten 
kändes avskräckande, dessa egenskaper var:

 • Mörkt & kantigt (Fig. 8,9)
 • Sterilt & livlöst (Fig. 8,9)
 • Vasst och snabbt (Fig. 8,9)
 • Sci-Fi uttryck (Fig. 8,9)

Workshopen gav insikt i vilka egenskaper allmänheten 
generellt sätt ogillar. Eftersom att gruppen användare är 
otroligt bred kommer dessa faktorer användas för fortsatt 
arbete. En egenskap som var svår att sammanfatta som 
också dök upp under workshopen var hur koncept som var 
otydliga och svåra att förstå oftast sågs som avskräckande. 
Detta kan bero på ett semantiskt glapp när användaren inte 
förstår hur något är tänkt att fungera. Denna oförståelse 
och osäkerhet bidrar då till att konceptet uppfattas som 
avskräckande.

Efter att ha identifierade faktorerna till de avskräckande 
koncepten analyserades också de inbjudande och 
attraktiva koncepten. Här visade det sig att semantiken 
också spelade en roll i hur koncepten togs emot. De  
koncept som sågs som inbjudan och attraktiva var också 
tydliga och lätta att förstå sig på. Utöver detta identifierades 
andra positiva egenskaper som:

 • Ljust & tydligt (Fig 7,10,11)
 • Mjukare former (Fig 7,10,11)
 • Något djurlik (Fig 10)
 • Utsikt (Fig 7,10,11)

De positiva egenskaperna som identifierades under 
workshopen sågs som det användarna tror att de vill 
ha. Dessa egenskaper sågs som lite självklara då de 
korresponderade väldigt bra med förväntningarna av 
workshopen. Dessa egenskaper sågs också som de 
egenskaper många transportmedel har idag. Därav 
kommer de att övervägas, i kombination med att 
introducera allmänheten till något som går emot dessa, för 
att komma med något nytt och vänja användaren till hur 
det skulle kunna se ut i framtiden. Genom att blanda de 
positiva egenskaperna med något motstående skapas en 
intressant blandning av det vi känner oss bekväma med 
och har idag i kombination med framtida element. 

Fig. 8 Son Wan-Ryeol’s  koncept på 
inredning till en MINI BUS

Fig. 9 Koncept på dubbeldäckare 
från Yanko Design

Fig. 10 Magellan C3 av Jan Koutnik Fig 11. Wolkswagen BUDD E

Fig. 7 Shiki Shima tåg i 
Japan.
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3.1.D MÅTT OCH ERGONOMI
För att få rätt proportioner på layout, säten och egentligen 
hela kabinen har anatomi och kroppsmått undersökts. 
Eftersom att GTS siktar först och främst på Sverige har 
data på svenska män och kvinnor varit min utgångspunkt. 
Eftersom arbetet är konceptuellt byggs konceptet inte 
helt efter tidigare standarder, då det kan låsa arbetet i en 
slutgiltig form för tidigt. Istället dimensionerades själva 
kabinen utefter kroppens mått och andra sittplatser i 
existerande transport. Dessa mått gav insikt i vilka grund 
proportioner att förhålla sig till samt vilka mått som kan 
sträckas ut och vilka proportioner som kan förstoras, utan 
att kompromissa komfort. För att enkelt kunna förstå 
sitsarnas mått finns en visuell beskrivning i fig. 13.

Sitthöjd analyserades först. Standard för sitthöjd var 
vanligtvis 50cm. För att stämma av denna sitthöjd 
jämfördes den mot kroppsmått för både svenska män och 
kvinnor enligt Bodyspace (Pheasant 2005). 500mm var en 
bra höjd då den matchade både den 50:de percentilen för 
både män och kvinnor bra. Anledningen till att den 50:de 
percentilen sågs som en bra utgångspunkt är för att då 
passar det många som möjligt. Den 50:de percentilen är 
det genomsnittet. 

Efter att sitthöjden bestämts fortsatte undersöktes sittdjupet. 
Först undersöktes dem stolar och sitsar runt om mig för att 
få en bild av hur ett mått känns. Stolarna runt om mig var 
runt 400mm djupa. Efter detta dubbelkollades kroppsmått 
från rygg till knä för att stämma av mot sittdjupet. Denna 
längd var 595mm för män och 585mm för kvinnor. För att 
göra stolarna bekväma valdes ett sittdjup på 500mm. 
Kroppsmåtts researchen fortsatte med sits bredd där 
jag utgick ifrån bredd på höfter samt axlar. Axelbredd 
för män var 465mm för män och 390mm för kvinnor. 
Höftbredd var 360mm för män och 365 för kvinnor. Därav 
dimensionerades bredden på ryggstödet och sitsen till 
450mm, då en symmetrisk sits och ryggstöd valdes som 
utgångspunk. Höjden på ryggstödet dimensionerades 
utefter sitthöjden på axlarna vilket var 600mm för män och 
575mm för kvinnor och valde att dimensionera denna till 
645mm då ett något högre ryggstöd är bekvämare än ett 
lägre för långa personer samtidigt som det inte skadar dem 
som är kortare.  

Dessa mått kommer att användas som utgångspunkt för 
formgivning av sitsarna. Måtten utgår ifrån genomsnittet av 
svenska män och kvinnor. Enligt Pheasant (2005) skiljer sig 
måtten något för människor i andra länder men eftersom 
att GTS ska implementeras  i Sverige användes kroppsmått 
på svenskar. Eftersom att en stor del av modelleringen 

kommer ske i CAD kommer dessa mått att vara en 
utgångspunkt för att undvika extrem överdimensionering så 
väl som underdimensionering. 

3.1.E KOMBINATION AV PERSONLIG OCH KOLLEK-
TIV TRAFIK  
I GTS uppgiftsbeskrivning gavs information om hur de 
ville blanda attribut från både kollektiv och personlig trafik. 
Bland de transport vi använder mest idag ringades buss, bil 
och tåg in. Efter detta undersöktes vad som idag gillades 
mest hos dessa transportmedel. Tanken var att blanda in 
dessa attribut i mitt koncept från början. 

Det som allmänheten såg som det bästa med bussen var 
tillgängligheten. Bussarna går ofta och det finns alltid ett 
stop i närheten. Eftersom att GTS ska först implementeras 
i stadsmiljö kommer systemet fungera likadant. Hos tåg 
sågs det bästa som komforten. Dagens tåg sågs som 
väldigt bekväma, men något jobbiga att ta sig in och ut ur 
sätena.

Det bästa med bilen var att den emotionella komforten och 
kontrollen över när man kommer fram. Många bil resenärer 
tyckte att bilen kändes pålitligare än buss och tåg de 
dem ofta blir försenade. Den emotionella komforten hade 
till stor del att göra med privat utrymme. Detta är något 
som kommer vara svårt att balansera med effektivitet, då 
transportsystemet ska vara kollektivt.  

3.2 SAMTAL MED GTS
Under hela designprocessen har jag haft kontakt med dem 
på GTS. Vi började med att diskutera hur GTS fungerar 
både rent tekniskt så väl som praktiskt. Detta inledande 
samtal gav mig bra insikt i vad deras mål var och vad de 
ville åstadkomma med detta system. Här fick jag förståelse 
för deras ambition samt tekniska innovation. Under 
samtalen uppenbarades också glappet mellan den tekniska 
delen av projektet och design delen. 

Dessa samtal har skett ungefär varannan vecka då en 
iteration brukar visas upp och analyseras och utvärderas 
om den stämmer över ens med deras ambitioner, tankar 
och värderingar, så att arbetet inte svävat ut ur ramarna för 
projektet helt. I vissa fall har GTS önskningar gåtts emot. 
Ett exempel på detta var kabiner som kan transformeras 
till bilar. Eftersom att det tekniska underlaget för hur detta 
skulle kunna fungera är otroligt begränsat har jag valt att 
vara avgränsad och bestämd i vad som görs och vad 
arbetet innefattar, annars tror kan arbetet kunnat sväva 

utoch blivit otydligt, osäkert och alldeles för stort. 

Fig.12 foto på dagens bussinredning

Fig. 13 Beskrivning av mått på sitsar
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3.3 INSPIRATION
För att få inspiration till visuell innovation har en mängd 
olika bilder och saker av intresse använts för att skapa 
en kreativ miljö. Tanken bakom detta är inte att komma 
fram till ett objekt eller direkt referens som betraktaren ska 
kunna uppfatta. Utan detta var för att skapa en kreativ miljö  
för att underlätta visionärt arbete. 

Utgångspunkten för inspirationen var de tidigare koncept 
som togs emot bäst i workshopen från början av arbetet. 
Dessa koncept användes som en grundsten för att ha koll 
på vad som togs emot bra av allmänheten för att i sin tur 
kunna inkludera dessa faktorer från början. Avskräckande 
faktorer kommer också att vara under analys och 
utvärdering för att hitta en attraktiv lösning. 

3.3.A MODE
Konceptuellt mode vilket visas i Fig. 14 och 15 har också 
varit en del av inspirationen. Ganska snabbt avgränsades 
mode inspirationen mot Yohji Yammamoto och hans Y-3 
samarbete med Adidas. Anledningen till detta var att hitta 
färg, form och uttryck som kändes ytterst relevant för 
projektet vilket Yammamotos atletiska och ändamålsenliga 
kollektioner erbjöd. Yammamoto jobbar främst linjer vilket 
kunde snabbt dra en parallell till i GTS kabinen.

Eftersom att Y-3 först och främst handlar om vardagliga 
sportkläder var dem fortfarande ändamålsenliga och 
problemlösande i någon form, vilket gjorde dem lättare att 
förstå. Yammamotos val av färg och skevade proportioner 
visade mig tydligt hans vision av morgondagens former. 
Detta gav mig en kreativ gnista för hur man kan jobba 
futuristiskt. 

3.3.B ROCKA
Efter workshopen visade det sig att många föredrog 
rundare former och inte kantiga. Vissa tyckte även att de 
såg referenser till djur i de koncept jag visade, vilket var en 
undermedveten attribut man egentligen lätt missar. När en 
bild på en rocka dök upp insåg jag att den hade väldigt 
behagliga runda former och såg nästan ut som något man 
skulle kunna sitta på ganska bekvämt. 

Rockan gav inspiration till att försöka jobba med 
sittplatserna på ett mer abstrakt och öppet sätt samt se 
sittplatser mer som en abstrakt yta som erbjuder olika sätt 
att sitta på istället för att tänka i segregerade stolar som 
bestämt tvingar användaren att sitta på ett bestämt sätt, 
så som det ser ut idag. Tanken med detta var att erbjuda 
variation och valmöjligheter. 

Rockan kanske inte bidrog med en direkt form referens, 
men den hjälpte att se sittplatser på ett annat sätt jämfört 
med hur det ser ut idag. Rockan berörde med en känsla 
som inte bara har med utseende att göra. Bilden på rockan 
visas i Fig. 17. 

3.3.C SYMMETRI VS ASYMMETRI
För att GTS kabinen inte skulle se ut som idag försökte 
jag att ta med mig tanken om att blanda symmetri och 
symmetri för att skapa ett intressant sittlandskap som inte 
ser ut som dagens. Detta går också hand i hand med 
mindsetet bakom att inte fokusera på att förflytta så många 
som det är fysiskt möjligt i varje vagn, utan att istället 
fokusera på hur man transporteras och hur det känns. 
Bilden som gav mig idén till att försöka jobba med dessa 
som motstående element visas i Fig. 16.

Fig. 14 Y-3 SS18 look 54 Fig. 15 Y-3 SS14 look 26

Fig. 17 Rocka

Fig. 16 Mönster som inspirerat 
symmetri vs asymmetri
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4. SKISSFAS
4.1 UPPSTART
i början av skissfasen var huvudfokus att jobba så 
grovt som möjligt för att kunna testa och utvärdera 
många olika alternativ utan att lägga ner för mycket 
tid på att göra en fin skiss. De tidiga skisserna visas 
i Fig. 18 och utvärderades ganska snabbt mot 
användare för att inse problem och möjligheter med 
varje layout. Jag ville att användarna skulle tänka på 
mina layouter utifrån två ganska enkla scenarion. 

 1. Ensam på väg till jobbet 
 2. Grupp med 2-3 vänner

Detta gav insikt i de sociala dilemman som behövde 
adresseras i varje skiss och hur nära man kan vara 
någon utan att det blir någon obekväm och “dålig 
stämning”.

1. I den första layouten var problemet huvudsakligen 
ingångarna och interaktion emellan sittgruppen och 
de individuella sittplatserna. Vissa upplevde till och 
med att man kunde bli indragen i en “påtvingad 
gemenskap” mellan grupperingen och singelsätena. 
 
2. För att komma med ett svar på detta 
introducerades 2st extra ingångar för att öka 
avståndet mellan grupperingarna samt avskärmning 
runt singelsätena. Testades gjorde också en tightare 
och lösare gruppering av grupperingarna, för att se 
hur de tolkades. 

3. Efter detta testades soffor i mitten, för att inte 
ha ett lika strängt antal sittplatser samt förbättrade 
flödet genom kabinen, vilket uppskattades.

4. En vagn med bara grupperingar testades också 
men visade sig falla bort ganska direkt, trots att flera 
iterationer av idén testades och utvärderades.

5. Sittplatser som inspirerats av rockan testades 
längst fram i vagnen. Dessa togs emot väldigt bra 
och sågs som ett intressant alternativ till dagens 
sittplatser. 

6. Längst bak i kabinen testades också ett 
säte likt ett bilbaksäte. Däremot föll denna bort 
väldigt snabbt, då ingen egentligen uppskattade 
idén, samtidigt som den gick emot de sociala 
preferenserna för sittplatser.

Efter denna kontinuerliga skiss och utvärderingsfas 
bestämdes ett möte med GTS då vi bestämde 
mer tekniska specifikationer och begränsningar 
för inredningen. Vi kom fram till att det ska finnas 
en dedikerad plats för cykel eller barnvagn/rullstol. 
Sittplatser och ståplatser med ett bra flöde som gör 
det lätt att ta sig runt i kabinen. En kombination av 
tåg buss och bil attributen. Privat space. Samt även 
en ny stil och identitet. Vi kom fram till att en kabinen 
skulle begränsas till; 

 • 2,5m x 5m bas  
 • Takhöjd på 2,1m 
 • 8-10 sittplatser

4.2 FYSISKA TESTER
För att jobba i skala 1:1 tejpades storleken av 
kabinen upp på golvet. Med hjälp av 10st stolar 
placerades dem efter de layouterna som togs emot 
bäst i uppstarten av skissfasen för att se vad som 
i verkligheten kändes som den mest behagliga 
layouten. 

Efter att ha gått fram och tillbaks mellan att skissa 
med stolar, tejp och bläckpennor kom en layout som 
kändes riktigt bra i det fysiska rummet. Layouten 
hade två stycken 3-sits soffan och 4 singelstolar. 
Medvetet användes olika stolar för att leka med 
tanken att ha roterande stolar för att kunna optimera 
både valmöjlighet och utsiktsmöjligheter. 

En sits i soffan har vinklats, för att försöka komma 
bort ifrån den “påtvingade gemenskapen” som 
diskuterats i tidigare planlösningar. I Denna 
planlösning introducerades extra stor yta för 
barnvagnar eller cyklar och även plats för rullstol. 

Efter att både ha frågat användare och läst artiklar 
kom jag fram till att det är vanligast att använda 
kollektivtrafik ensam. Marshall (2016) förklarar hur 
dessa ensamma resenärer oftast är osociala och 
vill ha lite kontakt med varandra. Marshall förklarar 
också hur resenärer gärna vill ha en tydlig plats där 
man enkelt kan se vem som sitter var.  

Fig. 17 de första skisserna på kabinens 
planlösning. 

Fig. 18 de första skisserna på kabinens 
planlösning. 
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4.3 HUVUDSKISS
Efter att ha hittat en planlösning som fungerade bra 
i det fysiska rummet gjordes en digital skiss på hur 
denna layout skulle kunna se ut. Skissen visas i Fig. 
19. Ett huvudsaklig svart vitt färgschema med en 
klarblå effektfärg för att försöka bryta av den stela 
högkontrast kombinationen. Silhuetter av personer i 
vagnen introducerades också för att ge en referens 
till både skala och yta samt hur det ser ut när man 
sitter i kabinen. 

Denna skiss huvuduppgift var att förmedla en känsla 
och ett uttryck för att sedan kunna justeras. För mig 
kändes en digital skiss perfekt för ändamålet då den 
inte skulle upplevas som helt färdig, därför har en 
någorlunda obestämd men samtidigt tydlig layout 
presenterats. Denna skiss hjälpte till att starta en 
diskussion om vad GTS skulle vara samt vad GTS 
inte skulle vara.  

Däremot hade denna planlösning självklart sina 
problem. Det främsta problemet var hur luftig, lyxig 
och oeffektiv denna layout var. Istället för att den 
skulle kännes öppen och luftig, kändes den tom och 
överflödig, vilket inte var något önskvärt att sträva 
efter. Med denna layout gick det luftiga och lyxiga till 
överdrift och resulterade med motverkande effekt, 
då den upplevdes som väldigt tom. 

Uttrycket i denna skiss var inte det som GTS var ute 
efter. Känslan i denna skiss var för mycket Sci-Fi 
och för futuristiskt på fel sätt. Denna skiss upplevdes 
som att ha “fel” känsla och något för konceptuell i 
fel riktning. För vidare arbete kommer jag tona ned 
Sci-Fi känslan som uppkom här för att försöka hitta 
något som fungerar bättre. Denna skiss har helt klart 
uppfyllt sitt syfte med att vara en utgångspunkt och 
en ende att börja i.  

4.4 SITTPLATSER
En huvudsaklig del av skissarbetet i detta projekt 
har självklart varit att skissa på själva sittplatserna 
i sig, och inte bara planlösning. I skissandet har 
allt från vanliga ganska rationella stolar till den 
rock-lika abstrakta ytan jag nämnde inom avsnittet 
om inspiration testats. En del av skisserna kan 
ses i Fig. 20. Utav dessa har de mer innovativa 
lösningarna setts som intressanta och nyskapande. 
Både av GTS och av generella användare. Vilket 
gynnade ett förslag med just dem, istället för dagens 
segregerade sittlandskap. 

Dessa sittytor ska kunna utforskas av användare för 
att hitta olika sätt att sitta på för att slutligen kunna 
hittat sättet som passar individen bäst. Tanken är 
att också med dessa mer abstrakta sittytor kunna 
vara lyxig samtidigt som effektiv och ombytlig. Då 
en yta med rikligt med utrymme för en person kan 
också fungera som en tillräcklig yta för två, om det 
verkligen behövs. Dessa sittplatser har även tagits 
emot bra ur ett socialt perspektiv, där de flesta 
ansåg att det teoretiskt var okej att sitta nära någon 
man inte känner om det inte finns någon annan 
plats.

Dubbelsidiga soffor med ryggstöd och sittyta längs 
båda långsidorna och kortsidorna för att kunna vara 
så effektiv och ombytlig som möjligt testades också. 
Däremot var denna idé inte så gynnsam för varken 
grupp eller ensamma resenärer då gruppen inte 
kunde sitta för sig, och de ensamma resenärerna 
tvingades sitta bredvid grupperingar. Denna lösning 
lämnade också få möjligheter till andra sittplatser då 
denna soffa åt upp väldigt mycket yta. 

Som helhet har rena genomgående linjer i alla sittytor 
strävats efter, vilket löst inspirerats av Yammamotos 
kollektioner som jag snabbt analyserade i början av 
projektet. 

För att fortsätta utvecklandet av sittplatserna 
modellerades olika förslag och skisser i CAD. Först 
modellerades tre förslag på sitsar upp för att sedan 
kunna komponera dem till en ny rikare planlösning. 

Den första soffan är en två sits soffa med ett 
armstöd som avskiljare, för att tydligt signalera vem 
som sitter var. Denna sittplats utformades med både 
ensamma resenärer samt resenärer som reser i par. 
Sätena är tillräckligt nära varandra för att kunna ha 
en konversation men fortfarande tillräckligt med 
distans och respekt för det privata utrymmet. 

Den andra soffan är den vinklade tre sits soffan 
som först introducerades i huvudskissen. Skillnaden 
är att ett liknande armstöd introducerats som 
avskiljare i hörnet, för att få skulle kunna tänka sig 
att använda den platsen utan någon avskiljare. Efter 
att avskiljaren introducerats sågs den vinklade sitsen 
som ett bra alternativ om man reste ensam. Tanken 
var att här också ha tillräckligt med privat space 
men fortfarande tillräckligt nära för att kunna ha en 
konversation. 

Fig. 19 Huvudskiss. 
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Den sista typen av sits är den rock-inspirerade ytan. 
Denna sits har först och främst utformats mot en 
ensam resenär och tanken är att erbjuda denne flera 
sittmöjligheter men även kunna erbjuda två platser 
om det behövs. Detta gör denna sittplats lyxig och 
stor för en person, men bara tillräcklig för två vilket 
balanserar effektivitet och lyx.
I sittplats utvecklingen har även CAD varit en stor del 
av processen och arbetssättet. Det har ofta börjat 
med en vanlig bläckskiss på papper. Dessa skisser 
har varit både ortografiska och i perspektiv för att 
sedan modelleras i CAD. Ortografiska skisser visar 
tydligt hur en skiss ser ut i konstruktionsplan vilket 
är en utgångspunkt i CAD. När en skiss modelleras 
i CAD justeras även mått och proportioner till dem 
som tidigare definierats utefter Bodyspace (Pheasant 
2005) så att inte sitsen blir överdimensionerad eller 
underdimensionerad då skisser utan dessa varit 
utgångspunkten. Efter att en sits blivit modellerad 
har den placerats in i en layout med andra sitsar för 
att se hur dem fungerar ihop och hur stora avstånd 
som behövs mellan varje sits. Genom att sätta in 
den i en layout kan man också lätt se eventuella 
problem med sitsen utifrån perspektivet av ett 
sittlandskap. 

4.5 VIDARE UTVECKLING
4.5.A FÄLLSTOLSIDÉ
Efter att ha utvärderat huvudskissen introducerades 
fler sittplatser på samma yta, för att försöka utnyttja 
ytan mer effektivt. Tanken var att introducera ett 
modulärt system för att kunna vara lyxig samtidigt 
som effektiv. Skisserna på detta visas i Fig. 21.  

Tanken var att utveckla en mer avancerad variant av 
de fällstolar som är ganska vanliga som extrasäten 
idag. Med denna idé skulle man kunna fälla ner 
en stor lyxigt soffa eller tre extra säten. Däremot 
var kontrasterna på denna idé extrema då soffan 
enkelt blev ganska stor och väl-vadderad medans 
extrasätena blev som träpallar i jämförelse. Detta 
koncept skulle också medföra en förtjockning av 
ytterväggarna med minst 40cm för att kunna få plats 
med soffan. Efter denna förtjockning av väggarna 
slutade det med att denna idé behövde större yta 
och mer material jämfört med huvudskissen som 
utgicks ifrån. 

Efter ett handlednings tillfälle insåg jag att denna 
lösning var en desperat reaktion till problematiken 
hos tidigare planlösningar. Fällstolarna skulle också 
bära med sig en social problematik i form av 
interaktion. Hur ska man få folk att förstå att man 
kan interagera med inredningen samt komma över 
rädslan att faktiskt använda dem. Det tröskelvärdet 
uppfattade jag som ganska högt då folk redan idag 
brukar föredra att stå istället för att använda dem 
existerande fällstolarna och extrasätena. Denna idé 
var egentligen inte bra på något sätt vilket insågs 
efter att ha utvärderat den, och det blev då enkelt att 
gå vidare och lämna den åt sidan.

Fig. 20 sittplatser. 

Fig. Fig. 21 fällstolsidé. 22 23
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4.5.B PLANLÖSNING
Efter att ha utvärderat fällstolsidén och insett problematiken 
denna idé medförde, gjordes planlösningen och layouten 
av sittlandskapet mer kompakt. Utan överdimensionerade 
proportioner och avstånd samtidigt som de sociala faktorer som 
påverkade dessa avstånd från början hålls i åtanke. 

För att snabbt kunna testa olika layouter och konfigurationer 
på sittlandskapet byggdes stolar/sitsar i skala 1:1 i CAD. Detta 
hjälpte mycket då jag snabbt kan gå mellan att testa det virtuellt 
och fysiskt, då alla avstånd och mått finns direkt i CAD och kan 
snabbt testas fysiskt. I CAD har många olika planlösningar och 
sitsar testats och utvärderats. Några av de senare iterationerna 
kommer att lyftas fram samt en förklaring till hur resonemanget 
under utvärderingen.

ITERATION 1
 I denna layout (Fig. 22) försökte problemet med att ha för få 
platser på en stor yta adresseras genom att använda soffor. 
Tanken med sofforna var att det inte var en helt bestämd yta 
för hur många som ska sitta i dem. I den mindre soffan som är 
utformad för att två personer ska kunna sitta väldigt bekvämt 
med gott om personligt utrymme kan en tredje person få 
plats om så behövs. Samma sak gäller den större soffan, 
det är möjligt att få in mer personer än vad som “egentligen 
är meningen”. Med detta kan layouten vara lyxig och effektiv 
beroende på hur pass mycket belastning systemet har. Sofforna 
ställdes så nära varandra som möjligt för att effektivisera 
användandet av kabinens yta. Sofforna hade också ett bättre 
flöde, då man enkelt kan slå sig ner i sofforna som står längs 
med väggarna, istället för att behöva näst intill klänga sig in 
sätet som man kan behöva göra på vissa transportmedel 
idag, exempelvis buss. På bussen måste också personen som 
sitter bredvid dig flytta på sig om du sitter längst in vilket också 
försvinner med denna layout. 

Efter research och snabba intervjuer visade det sig att de 
flesta reser faktiskt ensamma kollektivt. Utifrån detta var 
denna planlösning inte var så bra eftersom att man oftast helst 
undviker att sitta bredvid främlingar och därav kommer inte 
sofforna att användas så som jag tänkt att dem skulle göra. 
Om två främlingar sitter i en soffa blir det generellt sett oftast 
obekvämt för alla medverkande om någon kommer och sätter 
sig mittemellan, då det personliga utrymmet kompromissas. 

ITERATION 2
Med denna layout (Fig. 23) var huvudfokus på de ensamma 
resenärerna. Större stolar för en person samt en smalare vagn 
än förra konceptet introducerades för att försöka bibehålla 
effektivitet. För att inte ta bort soffan helt sattes ett armstöd in 
för att avskilja sittplatserna så att man får en klar uppfattning 

om vem som ska sitta var. Tydliga platser var något som jag fått 
fram i mina intervjuer och i researchen som gjordes tidigare i 
arbetet. De större stolarna är sitsen som nämnts tidigare när jag 
pratat om inspirationen från rockan, och den är dimensionerad 
för att kunna ta två personer som maximum. 

Efter att utvärderat denna layout var problemet med effektivitet 
fortfarande kvar. Problematiken med sofforna var också kvar 
men istället på ”rock-sitsen”. Även om det går att sitta två 
personer på stolarna som inspirerats av rockan kommer det 
vara svårt att få det att fungera så i praktiken. Efter att ha 
utvärderat denna sits med användare och visat den i kontext 
med bättre bildmaterial visade det sig att det egentligen var 
väldigt få personer som skulle sätta sig där istället för att stå 
när systemet är under högre belastning och därav förloras 
mångsidigheten vilket var grunden till idén. Det som däremot 
gillades med denna layout var att det fanns en valmöjlighet 
för hur man kunde sitta. Det fanns både soffa och ett mer 
stolsliknande alternativ. 

ITERATION 3
Med denna layout (Fig. 24) bibehölls tanken på den ensamme 
resenären samtidigt som andra alternativ erbjöds. Jag valde 
att introducera stolar dimensionerade för enbart en person 
längs ena vägen får man kan sitta ensam. Tanken var att dessa 
stolar ska kunna roteras 180 grader så att man kan välja vilken 
vinkel man vill sitta i samt erbjuda valmöjlighet. Då kan man 
exempelvis sitta vänd mot varandra (som bilden visar) eller 
exempelvis ha alla “på en rad” vinklade i färdriktning. Tvåsits 
soffan är med i denna layout också då den sågs som ett positivt 
tillägg i förra planlösningen. Den klargör även tydligt vem som 
sitter vart, så det blir tydligt att man sitter en person på vardera 
sida. Igen testades den stora soffan, men denna gång med 
samma armstöds-avskiljare som två sits soffan har. Detta för att 
försöka visa vem som sitter vart. Armstödet sattes precis där 
soffan vinklas, då det var få som ville sitta i den vinkeln eftersom 
att benutrymmet blir väldigt kompromissat. Soffan erbjuder 
samtidigt en “två sits sektion” där det går att sitta fler om så 
behövs. Även om denna idé inte gjort succé tidigare testades 
en ny iteration av den i denna layout för att se om den kan 
fungera bättre i den här kontexten.

Efter att ha utvärderat denna layout var den stora soffan 
fortfarande inte en bra lösning då den sociala problematiken 
övervägde behovet av att “kunna få plats med mer personer 
än som egentligen uttänkt”. Därför valdes den bort helt för 
vidare utveckling av planlösning och layout. I utvärderingen var 
två sits soffan i kombination med mer traditionella stolar en bra  
kombination då dem är ganska lika men fortfarande erbjuder 
små variationer. Denna planlösning upplevdes däremot som 
ganska stel och tråkig. Den var ändå ganska lik det vi har idag.  

Fig. 22 iteration 1. 

Fig. 23 iteration 2. 

Fig. 24 iteration 3. 
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4.6 BRANDING OCH HELHET
4.6.A VÄRDEORD
Efter att huvudskissen presenterats för GTS började 
vi jobba diskutera värdeord och hur GTS ville 
upplevas. Både andra liknande system och koncept 
diskuterades i kombination av välkända varumärken. 
Det vi kom fram till var att GTS ville ses som 
Sustainable, Smart, Safe. Vi kom fram till att min 
huvudskiss var för mycket stormtrooper, jämfört med 
vad vi ville att GTS skulle vara.

4.6.B  FÄRGSÄTTNING
För att få in dessa värdeord i kombination med de 
faktorer från workshopen har olika material och 
färgkombinationer på inredningen testats. Den 
kombinationen som fungerade bäst efter tredje 
iterationen var kombinerad lyxig skandinavisk känsla 
med varma metalliska toner. Denna iteration visas i 
Fig. 25. Med denna kombination försökte en säker 
känsla vävas in genom att välja lugna toner med 
mjuka kontraster. Tanken med detta var också 
att skapa en inredning som inte skapade allt för 
polariserade åsikter. 

Efter att ha utvärderat denna färgsättning var 
återigen för lyxig för ändamålet. Denna färgsättning 
adresserade säkerhet i form av att få användaren 
att känna sig bekväm genom att använda material 
användaren var bekant och bekväm med. Känslan 
av detta blev lite som ett vardagsrum eller lounge, 
vilket inte gick ihop med sustainable och smart på 
ett bra sätt. För nästa iteration har mer färg testats 
för att gå emot och se andra sidan av spektret 
jämfört med de tidigare ”vardagsrumsfärgerna”. 

4.7 EXTERIÖR
Detta arbetes huvudfokus har varit interiören och 
utformningen av Kabinens interiöra miljö. För att få 
en helhetskänsla för konceptet har utsidan formgivits 
ytterst grundligt, baserat på grundläggande 
kriterier från GTS. Efter att storleken på inredningen 
bestämts modellerades ett skal runt den vilket i 
sin tur resulterade i kabinens exteriör. Exteriörens 
skal behövdes också för att färdigställa interiören 
då målet var att kunna skapa en immersiv känsla i 
bildmaterialet så att man kan få en känsla för hur det 
känns att sitta och åka i kabinen och inte bara se hur 
det skulle se ut och vilken färg stolarna skulle ha. 

För att göra en snabb visualisering för hur en 
exteriör skulle kunna se ut så gjordes en digital 

skiss som kan ses i Fig. 26. Denna layout var 
då en utgångspunkt för CAD-modelleringen och 
utvärderades under tiden som den modellerades. 
Först gjordes en modell efter den digitala skissen, 
och introducerade då ändringar och nya egenskaper 
samtidigt som den modellerades.

Efter att dimensionerna på kabinen identifierat 
gjordes några väldigt snabba skisser, utifrån ett 
interiör perspektiv. Vad jag menar med detta är 
att jag lät insidan forma utsidan. Utifrån tidigare 
användartester visade det sig att det var viktigt att 
ha en stor dörr för bra flöde, samt mycket fönster 
för både ljusinsläpp och utsikt. Tyvärr var en av 
GTS krav att det inte skulle vara för mycket glas, 
därför introducerades en balk längs kabinens sida 
istället för att ha fönster hela vägen, vilket egentligen 
önskats. 

Ett något “djurlikt” utseende i exteriören försöktes 
också introduceras då detta var något som 
identifierats under workshopen. Ett “djurlikt” 
utseende fick ofta användare att känna sig bekväma 
och nyfikna istället för avskräckta vilket  försökte fås 
med även här.

Fig. 25 skandinavisk färgsättning. 

Fig. 26 digital exteriör skiss. 

26 27



Fig. 27 exteriör rendering i potentiell miljö. 
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Fig. 28 interiör rendering i potentiell miljö. RESULTAT
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5. RESULTAT   
5.1 PLANLÖSNING
Det slutgiltiga konceptet heter Zephyr POD. 
Planlösningen är inspirerad av den i Fig. 24 men har 
utvecklats längre. Stolarna har flyttats för att ge mer 
utrymme för både dörr samt extrautrymme. Genom 
att flytta dessa stolar från en rad har också flödet i 
kabinen förbättrats, och det är nu lättare att ta sig in 
i sitsarna. Denna planlösning levererar samma antal 
sittplatser som huvudskissen men på en mindre 
yta. Huvudskissens planlösning tog upp 6m x 2,5m 
medans denna planlösnings mått är 5m x 1,8m. 
Planlösningen är inte längre överdimensionerad på 
samma sätt som tidigare, utan kompositionen har 
blivit tightare samtidigt som en stor del av den lyxiga 
känslan bevarats. 

För att få en mer inbjudande, ljus och fräsch känsla 
har en Zephyr POD äppelgrön nyans i kombination 
med en helt vit ton på både sitsar och golv. 
Väggarna är i en något kall ljusgrå ton för att skapa 
lite kontrast mot både vitt och grönt. Den gröna 
färgen är även applicerad på handtag för att dessa 
enkelt ska sticka ut mot de vita väggarna. 

5.1.A SITSAR
För att ge en bekväm känsla har sitsarna i kabinen 
gjorts större än vanliga stolar. Själva sittytans 
bredd är 55cm (bredaste punkten) på både soffan 
och stolarna för en person. Ryggstödets bredd 
(ovankant) är 35cm och 55cm i basen. Detta ger 
resenären ett bekvämt stöd. Sitsarna har också 
ett varsitt nackstöd, tänkt för att ge stöd åt nedre 
delen av bakhuvudet för att erbjuda ännu större 
avslappning en ett vanligt ryggstöd. 

I den slutgiltiga planlösningen introducerades en 
ny typ av sits längst bak i kabinen. Denna sits har 
blivit vinklad för att fortfarande kunna erbjuda två 
sittplatser utan att behöva göra vagnen bredare. 
Vinkeln mellan sätena har gjorts så minimal som 
möjligt samtidigt som den följer ytterväggen och 
konstruktionsbegränsningar för att har kvar så 
mycket utrymme för ben och fötter som möjligt. 

En dedikerad plats för rullstol/barnvagn sattes nära 
dörren för att man enkelt ska kunna ta dessa in och 
ut ur kabinen effektivt. Efter att utrymme frigjorts runt 
dörren kan man även enkelt vända både barnvagnar 
och rullstolar då det finns en yta på 1m x 1,5m att 

göra dessa på utan att stöta i andra resenärer.

5.1.B FÖRVARING
Kabinens förvaring har introducerats under stolarna 
för att man enkelt ska kunna ha sitt bagage nära sig 
under uppsikt för att minska rädsla och oro för stöld. 
Detta gör också så att man slipper momentet med 
att tränga sig förbi andra för att få tag i sitt bagage 
vilket händer ofta på vanliga tåg idag. 

5.1.C STÅPLATSER
Det huvudsakliga området som är uttänkt för att 
kunna användas som ståplats är vid dörren då 
dessa resenärer oftast är dem som går på sist och 
går ut först. Runt dörren finns ett handtag format 
ungefär som ett upp och ner vänt U för att flera 
resenärer ska kunna greppa handtaget samtidigt. 
Det går även att stå längs med kabinens mitt, då 
det finns handtag i taket även där. Detta handtag är 
tänkt för att dem som ställer sig upp innan resans 
slut ska kunna hålla i sig i något, men fungerar även 
som en ståplats.

Fig. 29 interiör översikts rendering. 
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5.2 EXTERIÖR
Zephyr PODs exteriör är grundligt utformad för att 
paketera konceptet. Tack vare sina något “knubbiga” 
proportioner och avrundade former i kombination 
med framljusen upplevs kabinen vara något lik 
en val, vilket ger ett inbjudande intryck för att få 
resenärerna att känna sig bekväma.

5.2.A FINISH
Som ytfinish på kabinen har en blank lätt kall ljus  
ton valts, för att den enkelt ska kunna smälta in 
i stadslandskapet och låta dem välvda fönstren 
i kombination med framljusen vara de största 
karaktärsdraget hos Zephyr POD. 

5.2.B FÖNSTER
Kabinens fönster löper längs sidorna. De två 
fönstersektionerna på varje sida har en balk emellan 
sig för att stadga upp konstruktionen samt ge 
fästpunkter för inredningen. För att få en så sömlöst 
exteriör som möjligt matchades den blanksvarta 
finishen på fönstren med en blank svart yta på själva 
balken. Detta resulterar i att balken “försvinner” och 
ser ut som en skugga istället för att helt bryta av hela 
temat på exteriören. 

5.2.C LJUS
Zephyr POD exteriöra ljus huvudsakliga uppgift är 
att mjukt belysa miljön runt om kabinen för att den 
ska vara synlig på natten. Lyktorna behöver därav 
inte vara lika starka som en bil då dessa används 
för att förtydliga att ett stort objekt är i rörelse för att 
undvika att skrämma både resenärer när kabinerna 
möts, samt personer på marken. 

Kabinens yttre belysning gör också så att man kan 
se omgivningen inifrån under natten, så att resenärer 
kan  njuta av utsikten även då. Detta bidrar också 
till igenkänningsfaktor så att man enkelt kan känna 
igen sig och lokalisera vart man är beroende på sin 
omgivning istället för att behöva lite på en tidtabell till 
100%.

Framljusen spelar också en stor estetisk roll i 
kabinens uttryck. Innan dessa formgavs såg 
kabinen ganska hård, vass och arg ut, vilket gav ett 
avskräckande uttryck. För att få bort detta kom jag 
att tänka på hur vi ser på fordon och hur vi oftast 
försöker tolka in ett ansikte i dem. Då insåg jag att 
en viktigt del av kabinens “ansikte” fattades, vilket 
var ögonen. 

Fig. 30 Exteriöra renderingar. 
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6. DISKUSSION
6.1 DISKUSSION METOD OCH RESULTAT
Arbetet med kabinen har flytit på bra enligt schemat 
och det har inte blivit någon stress över att färdigställa 
och gå vidare, utan detta har skett väldigt organiskt 
under processens gång. Däremot hade jag velat 
använda något mer definierade metoder som är 
lättare att förstå och som ger ett tydligt objektivt 
resultat. I denna process har jag sporadiskt samlat 
in fakta, analysera den och ta ett beslut utifrån det. 
Istället hade jag kunnat använda funktionsanalyser 
och matriser för att ha en något mer objektiv grund 
för utvärdering. Om jag hade använt mig av de 
metoderna skulle det också vara lättare att följa 
arbetet då specifikationer och krav skulle vara tydligt 
uppställda. 

Eftersom att tidsramen på projektet varit 10 veckor 
har jag kommit fram till ett grundkoncept, som bör 
ses som ett första utkast på hur en GTS kabin skulle 
kunna se ut. Tanken är att GTS kan använda detta 
material för vidare utveckling av kabinerna byggd på 
mina grundtankar. 

En stor del av arbetet har också varit att för komma 
på vad jag ska göra och varför, sen komma på hur 
jag ska göra detta. Speciellt under CAD-modellerings 
fasen av arbetet gick det åt mycket tid att förstå 
programmet och hur jag ska göra dem formerna 
jag vill. Därför tror jag att jag borde lagt ner research 
på vilka program som bäst passar det jag kommer 
göra. Rhinoceros hade kanske kunnat bytas ut mot 
Autodesk Alias, då detta är ett vanligt program för 
modellering av fordon. Jag hade då också behövt lära 
mig ett att program, vilket i sin tur kanske tagit ännu 
längre tid än vad det gjorde i Rhinoceros. 

Jag tror också att mer strukturerade intervjuer kanske 
kunnat ge mig bättre data att bygga resten av arbetet 
på. Intervjuerna som jag utfört har varit planerade 
till viss del. Syftet och varför dem gjordes samt en 
grundfråga planerades. Efter detta berodde intervjun 
mycket på personen jag intervjuade och hur personen 
svarade på mina frågor. 

Online udersökningar och enkäter hade också kunnat 
vara ett bra spår för att få in mer data och mer fakta 
om användaren. 

Fig. 31 Interiör miljö rendering. 
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