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inledning



Bakgrund

I Stockholm liksom många andra städer i världen fi nns stora problem med att ta sig till och från 
jobbet. Det är få förunnat att bo i städernas kärna då det råder bostadsbrist och höga kostnader 
för boende. Bor man utanför städerna är bilköer, icke heltäckande kollektivtrafi k, biltullar (i vissa 
städer) och allmän trängsel ett faktum. Stora städer har ofta problem med avgaser som medför en 
dålig miljö för stadens invånare. Stora kollektivtrafi ksatsningar är bra men att t.ex. satsa på utökad 
spårtrafi k innebär stora infrastrukturkostnader. 
Många städer ligger vid sjöar, fl oder och hav med följden att människor bor nära vatten. I Stock-
holm är det alltifrån förorter till öar i skärgården utan förbindelse till fastlandet.  Pga. bostadsbris-
ten samt en vilja till alternativa livsstilar fi nns det många som skulle vilja söka sig till de naturnära 
öarna utanför staden för åretruntboende.
Jag kommer att undersöka hur man kan göra öar kring städerna mer beboeliga samt hur man kan 
hitta alternativa, miljövänliga och attraktiva pendlingsvarianter för de som bor i närheten av vat-
ten. Att nyttja egen båt innebär stor bränsleåtgång med höga kostnader som följd och är dessutom 
ganska obekvämt. Att färdas på vatten är dock ett bra alternativ när man transporterar tyngre last, 
t.ex. många människor.

Dagens sjöbussprojekt i Stockholm

Därför diskuteras i Stockholm införandet av s.k. biogasdrivna sjöbussar; kollektivtrafi k på vattnet. 
Detta är något som redan fi nns i fl era städer runt om i världen.
Stockholms sjöbussar är optimerade för ”korta liggtider” vid bryggorna och snabba transporter 
av resenärer. Planerna långt gångna på införande av detta kollektivalternativ men pengar för att 
realisera det saknas.



I dagsläget är båtarna klara till den grad att de fått en exteriör form ritad av Leif Grönvall, Pro-
form. Dessa båtar är gestaltade specifi kt för Stockholm med utgångspunkt att tillverkas i första 
hand fyra exemplar.
Förutsättningarna skiljer sig väsentligt mellan dessa båtar och mitt projekt som jag beskriver 
nedan. Därför ser jag inte dagens sjöbuss som ett problem för att utveckla ett nytt alternativ.
Nedan kommer Stockholms förslag till sjöbuss förkortas till ”ssb” och min sjöbuss skrivas som 
”sb”.

Förslag

Med en tilltalande gestalt och ett starkt varumärke i ryggen kan denna goda idé om sjöbussar 
förvandlas till ett trovärdigt, modernt, professionellt, bekvämt och säkert sätt att färdas på.
Mitt alternativ är en sjöbuss för en global marknad i stor upplaga. Ett miljövänligt alternativ att 
pendla till jobbet som dessutom kan förkorta resvägen väsentligt.
Skillnaden från Stockholms lokala sjöbussprojekt är att denna sjöbuss ska kunna fi nnas klar för 
att köpas in så att varje enskild stad slipper utveckla egna varianter som tar tid att utveckla samt är 
svåra att uppskatta kostnaden för.
Sjöbussen ska drivas av miljövänliga biogasmotorer, något som ytterligare förstärker nyttan med 
projektet.
Med den nya sjöbussen kan människor runt om i världen som bor vid vattnet få ett bekvämt och 
snabbare pendlingsalternativ som dessutom höjer livskvalitén (bilköer på en motorväg med avga-
ser kontra en skön båttur med frisk luft). Dessutom öppnas möjligheter att bo på nya platser som 
tidigare ej varit förenliga med ett yrkesliv i staden.

Ett trevligare sätt att pendla till jobbet...



Kollektivtrafi k idag

Idag vill städer ofta ha kollektivfordon som är personliga och som ger en egen karaktär åt staden. 
Detta innebär att det är svårt att göra ett kollektivfordon som är globalt gångbart. Produktions-
smässigt och kostnadsmässigt fi nns det dock bara fördelar med globala produkter varför jag valt 
att vara visionär i detta projekt. Båtarna kan sedan anpassas till städernas kollektivtrafi kprofi ler 
genom färgsättning, något som ofta tillämpas på bussar.

Samarbetspartner

Jag har valt att samarbeta med Scania. Anledningen till att jag inte valt ett båtföretag är att jag vill 
förtydliga att det är en hybrid mellan en båt och en buss jag vill utveckla och inte en traditionell 
båt.
Scania utvecklar dessutom idag delvis kollektivfordon och har viss erfarenhet på detta område 
som jag kan dra nytta av i mitt projekt. Scanias varumärke är känt över hela världen och ger där-
för projektet trovärdighet i dess ambition att vara utvecklat för en global marknad.
Scania är redan idag inblandade i Stockholms lokala sjöbussprojekt om än i liten skala (de har 
utvecklat motorerna). Projekt som tidigare drivits på Scania i samarbete med Konstfack visar att 
företaget är intresserat av att utvecklas och hitta nya möjligheter och produkter något som också 
bekräftades då de godkände detta examensarbete.
För övrigt ser jag företagets vana av komplexiteten i utveckling av stora fordon som en stor till-
gång i mitt formarbete med båtbussen.
För Scanias del kan sjöbussen föra med sig god publicitet med tanke på att det är ett högst aktuellt 
”nyttoprojekt”.



Komplexitet

Som examensarbete betraktat består detta projekt av stor komplexitet.
Sett ur en formaspekt är utmaningen att göra en hybrid (båt/buss) som dessutom kommunicerar 
ett varumärke. Fordon i allmänhet och stora fordon i synnerhet är mycket omfattande produkter 
beträffande alla aspekter som skall beslutas om och samspela. Dessutom skall produktens speci-
fi ka värden utryckas för att ge färdsättet trovärdighet. Den exteriöra formen innebär således ett 
massivt arbete som jag ser som min huvuduppgift i projektet.
Funktionella krav skall också tillgodoses. Hur gör man en smart, bekväm och snabb båtbuss?
En optimal prestanda ska fastslås för att göra sjöbussen miljövänlig genom att ha en bra drivkälla 
samt en säker och bränsleekonomisk form. Detta kommer att göras i samarbete med experter på 
olika områden.

Begränsning

Min huvuduppgift blir alltså att gestalta sjöbussen. Formkomplexiteten tänker jag fördjupa mig i 
genom studier i 2 och 3 dimensioner. Jag ser det som en rimlig nivå att arbeta med den exteriöra 
formen. Den interiöra funktionen ska givetvis undersökas för att ge ett underlag till exteriören 
men kommer ej att gestaltas mer än schematiskt.
Funktion och prestanda skall defi nieras så pass att det fi nns en rimlighet i att dessa kan utföras och 
fungera med dagens teknik. När det gäller drivkälla vill jag hitta ett ur miljöperspektiv hållbart 
alternativ utan att gå in för mycket på tekniska specifi kationer.
Det slutliga förslaget kommer att presenteras under examinationen i januari 2006, på Konstfacks 
vårutställning i maj samt i denna rapport. Designförslaget kommer att visas med en skalmodell.Sjöbuss för en global marknad.



Mina mål

Mitt mål är att mitt projekt ska hålla en genomgripande hög standard så att slutmodellen med en 
stark konceptuell gestalt ska ge uppmärksamhet, förståelse och opinion för temat pendla på vat-
ten. 
Projektet ska vara trovärdigt men utan att gå in för mycket på detaljer beträffande hydrodynamik 
och prestanda. Huvudproblemet ska vara att klara av komplexiteten med att slutföra en gestalt 
som är tilltalande och tillgodoser alla aspekter som ställts i specifi kationen (funktion, prestanda 
samt alla formaspekter).
Vidare vill jag uppnå en säkerhet i min skissteknik och kunna uttrycka mig väl i allt från enkla 
linjeskisser till renderingar.

Jag ser mitt projekt som utförandet av ett visionärt konceptförslag som stöds av befi ntlig teknik.

    



research



Handledare Scania

Min handledare på Scania är industridesignern Håkan Kåreby. Han (delvis tillsammans med 
Kristofer Hansen som är chef på stylingavdelningen) samtalade med mig om målsättning, varu-
märke m.m. under vårt första möte. Jag kommer senare i researchen att redovisa vad som sades på 
detta möte samt redovisa det fortsatta samarbetet med Håkan.

Teknisk expertis

Jag kontaktade två olika experter för att få en bild av vilka tekniska aspekter som ska tas hänsyn 
till i projektet.
Den ene heter dr Tomas Milchert och är VD på Saltech, ett konsultföretag för båtkonstruktion. 
Saltech har utvecklat ssb. De har stor vana att utföra reella projekt och att då konstruera fartyget 
efter beställarens kravspecifi kation. Saltech räknar på alla parametrar och tar fram ett lämpligt 
förslag som sedan klassas hos en certifi eringsorganisation (t ex Det Norske Veritas). Mestadels 
jobbar Saltech med fraktfartyg men har även andra projekt, däribland ssb. Milcherts syn på pro-
jektet har därför tyngdpunkt på bestämmelser, lagar, specifi k konstruktion och ett reellt genomför-
ande med nämnda parametrar uppfyllda.
Den andre heter Jakob Kuttenkeuler och är universitetslektor på KTH Farkost och fl yg avdelning 
Marina system. Han medverkar i forskning kring båtar jämte undervisning. Han har med denna 
bakgrund en mer visionär syn på mitt projekt och ser det ur ett mer övergripande ”antagandeper-
spektiv” gentemot Milchert. Dessa två kontakters olika bakgrund kompletterar dock varandra och 
har givit mig ett bra underlag att senare ta beslut utifrån.  
Nedan följer en sammanfattning av mina möten med ovan nämnda personer.



Sammanfattning av sbb

Projektet ssb har pågått under många år och ett färdigt förslag med tillräcklig grund för upp-
handling var klar för fem år sedan. Jag har tittat närmare på ssb för att ta del av funktionerna och 
beräkningarna för att kunna plocka olika delar till sb.

Ssb är som jag tidigare nämnt utvecklad efter Stockholms förutsättningar och ser därför ut enligt 
följande:
Den är enkelskrovig och byggd i aluminium för att klara isbildningen vintertid. Skrovet är opti-
merat för att ge lite svall och dessutom hålls ljudnivån under 55 decibel.
Fartyget drivs med en dieselmotor konverterad till biogasdrift tillverkad av Scania. Tankarna är 
dimensionerade för att klara en dags drift och kan därför fyllas på natten. Två vridbara elektriskt 
drivna propelleraggregat, s.k. azimuth thrusters, ger fartyget mycket goda manövreringsegenska-
per. Även en bogpropeller fi nns i ritningarna men är i princip överfl ödig.
Ssb är 26 meter långt, 7,5 meter brett och 3 meter djupgående. Fartyget är optimerat för 150 pas-
sagerare varav 100 sittande (men är dimensionerat för 250 personer för att ej behöva personal som 
räknar ombordstigande). Dessutom kan ca 40 cyklar lastas på fördäck. Ssb är klassat för minst två 
personers besättning varav en framför fartyget.
Ssb är byggd för en hastighet på 12 knop som ger relativt snabba turer. Det som påverkar resans 
tid mest är liggtiderna vid bryggorna. Med ssb skulle de vara ca två minuter vid full av/på last-
ning. Båten lägger då till vid specialbyggda pontonbryggor och lastar passagerare framifrån och 
via dörrar på sidorna. Under lastningen fälls en landgång ut för att man ej skall klämma sig mel-
lan bryggan och båten.
Den beräknade kostnaden per sjöbuss är 30 miljoner i nuvarande utförande.

Sjöbuss ritad av Leif Grönvall för Stockholm



Skrovform

Skrovformen på ssb är en grundläggande och viktig del av projektet, beträffande såväl funktiona-
litet som form.
Ssb har ett vanligt enkelt skrov. Anledningen är att det i Stockholm ska kunna gå året om med 
förutsättningar som lugnt vatten, isbildning vintertid och 12 knops hastighet.

Fördelarna med ett enkelt skrov är som jag nämnt att det utan problem kan gå genom is vintertid. 
Nackdelen är att det är relativt oekonomiskt eftersom det kräver mer energi för att färdas genom 
vattnet. För att begränsa detta är det fördelaktigt med ett smalt och långt skrov. I öppnare vatten 
kan enkelskrov vara ett bra alternativ. Det rullar dock ganska mycket om än i en långsam rörelse. 
Sbb är ganska bred för att vara så pass stabil att man kan stå och gå omkring ombord under gång 
utan att ramla. Dessutom får båten inte kränga så mycket vid av/pålastning vid bryggorna. Detta 
får som sagt till följd att den kräver något mer energi för att drivas framåt.

Katamaranskrov är ett bra alternativ till enkelskrovet. I lugna vatten är katamaraner mer lättdrivna 
och stabila. De går dock något ryckigare än ett enkelskrov vid hög sjö. Nackdelen med katama-
raner är att de inte kan användas på vintern då det fi nns risk för ispackning mellan skroven. Detta 
problem fi nns dock bara på några marknader, däribland den svenska. En katamaran kan vara 
bredare och kortare eftersom avståndet mellan skroven inte påverkar energiåtgången på samma 
sätt som en bred enkelskrovig båt.

Kuttenkeuler berättade även om så kallade Swathskrov. De reducerar sjögång och sjösjuka och 
tillåter fartyg att hålla marschfart även i högre sjö. Enkelskroviga båtar har oftast ett V-format 
skrov. När vattennivån höjs vid vågor får skrovet mer fl ytkraft och skjuts upp med stor kraft. När 
sedan vågen försvinner förloras fl ytkraften och skrovet faller ner i vattnet igen. Swathskrovet 



har sina fl ytelement under vattenytan hela tiden. Dessa är sedan förankrade i skeppet med smala 
sektioner utan någon större fl ytkraft. När vågen kommer ändras inte fl ytkraften så mycket och 
skrovet hålls således på en relativt stabil nivå hela tiden. Nackdelen med Swath är att det är mer 
djupgående än konventionella skrov.

Material

Sb:s massa och vikt ska vara så låg som möjligt eftersom båten skall bromsas in och accelerera Sb:s massa och vikt ska vara så låg som möjligt eftersom båten skall bromsas in och accelerera 
mycket och ofta. På detta sätt håller man nere energiåtgången och förslitningen på de olika de-mycket och ofta. På detta sätt håller man nere energiåtgången och förslitningen på de olika de-
larna på båten.larna på båten.
Ssb har projekterats att byggas i aluminium men skulle i en större upplaga kunna byggas i kom-Ssb har projekterats att byggas i aluminium men skulle i en större upplaga kunna byggas i kom-
positmaterial som t ex kolfi ber. Rent viktmässigt skiljer inte så mycket mellan dessa material. positmaterial som t ex kolfi ber. Rent viktmässigt skiljer inte så mycket mellan dessa material. 
Kompositmaterial ger dock större formfrihet. Både aluminium och kolfi berskrov kan, liksom Kompositmaterial ger dock större formfrihet. Både aluminium och kolfi berskrov kan, liksom 
tyngre material som stål, användas vid gång genom is.tyngre material som stål, användas vid gång genom is.
I en större skala är komposit ett bättre alternativ med tanke på materialets egenskaper och möjlig-I en större skala är komposit ett bättre alternativ med tanke på materialets egenskaper och möjlig-
heter.

Kuttenkeuler visade också sandwichkomposit. Det är ett lätt material med två hårda ytor med Kuttenkeuler visade också sandwichkomposit. Det är ett lätt material med två hårda ytor med 
ett expanderat material mellan. Fördelarna med detta material är att det är termiskt, ljudisole-ett expanderat material mellan. Fördelarna med detta material är att det är termiskt, ljudisole-
rande och fl ytande. Detta innebär att det kan hålla temperaturen i båten på en bra nivå utan större rande och fl ytande. Detta innebär att det kan hålla temperaturen i båten på en bra nivå utan större 
uppvärmning/nedkylning samt att man slipper höga ljud från motorn. Båten kan även byggas i uppvärmning/nedkylning samt att man slipper höga ljud från motorn. Båten kan även byggas i 
sektioner som kan vattenfyllas utan att båten sjunker, fl ytkraften gör att det alltid fi nns delar av sektioner som kan vattenfyllas utan att båten sjunker, fl ytkraften gör att det alltid fi nns delar av 
båten som är torra. 



Marknad

Många stora städer har behov av att såväl minska utsläppen som att hitta alternativa lösningar på 
trafi kproblem. Eftersom många av dem ligger vid vatten är vattenburen kollektivtrafi k ett modernt 
och intressant alternativ. Man kan anta att Stockholm är en av många städer som funderar i dessa 
banor.
För att starta en trafi k med sb behövs inga stora fasta infrastrukturkostnader, jämfört med t.ex. 
spårtrafi k. Det som behövs förutom sb är endast bryggorna. Detta gör att det går relativt snabbt att 
komma igång med trafi ken. Eftersom man med sb inte heller behöver utveckla egna sjöbussar är 
det enkelt att beräkna kostnaderna och därmed går det ännu snabbare komma igång.
Scanias marknad fi nns runt om i hela världen. Bussarna är dock lite speciella eftersom Scania 
ofta bara säljer delar av dem som motor, bottenplatta, drivaxel m.m. Karossen ritas och tillverkas 
sedan av lokala aktörer på den marknad bussen riktar sig till. I framtiden kommer dock Scanias 
designkontor att försöka ta kontrollen över bussdesignen och knyta dem närmre lastbilarnas funk-
tionsaspekter och formspråk.
Men eftersom säljkanalerna fi nns runt om i världen samt att Scanias varumärke är vida känt tyckte 
även Kristofer Hansen (Chef Scanias stylingavdelning) att man kan antaga att sb skulle kunna 
säljas globalt. Detta antagande anser jag räcka som grund till mitt projekt och jag kommer därför 
inte närmare gå in på marknader och undersökningar av dem. Detta eftersom den biten främst 
sköts av andra kompetenser i yrkeslivet.



formreserach



Inledning formresearch

För att skapa mig en bred formbas att utgå ifrån har jag samlat bildmaterial under fl era olika rub-
riker. Jag har tittat på bussar, kollektivfordon, passagerarbåtar, mindre båtar, miljöfordon och även 
andra fordon som t ex konceptbilar. Sist men inte minst har jag samlat material på Scaniafordon 
för att bekanta mig med varumärkets formspråk.
Syftet med denna bas är att titta på s.k. produkttecken, se lösningar på formproblem, se strömm-
ningar inom fordonsbrachen samt att få inspiration. Nedan har jag sammanfattat vad jag sett under 
respektive kategori. Denna undersökning kommer sedan att kompletteras med undersökande av 
olika produkttecken under skissfasen av projektet.

Kollektivfordon och bussar

Bussar och tåg är optimerade för att kunna ta så många passagerare som möjligt på så liten yta 
som möjligt. Detta påverkar givetvis formen på fordonen.
Bussars proportioner beror på vilket ändamål de är till för. Långfärdsbussar är normalt smala, 
höga och boxliknande. Stadsbussar upplevs dock som lägre och bredare. Det i övrigt mest 
karaktäristiska med en buss är dess stora framruta, sidorutorna (och dess placering) samt sidodör-
rarna. Bussars karaktär är oftare lite snällare än t ex en personbils. Detta beror kanske på att man 
läser fronten som ett ansikte. Jämfört med en bil är grillen liten i proportion till rutan vilket ger 
ett klumpigare och snällare uttryck. Det är lätt att associera till djurvärlden med snälla kossor 
med stora ”Oskärpta” ögon på sidorna till skillnad från rovdjur som har smala, framåtriktade och 
fokuserade ögon.  Dessutom är en buss oftast ganska platt i fronten till skillnad från en bil som ser 
mer fartfylld och aggressiv ut. Undantaget är t ex den amerikanska skolbussen där klumpigheten 
förvisso fi nns kvar men som ser tuffare ut eftersom framrutan är mindre.



Tågs mest karaktäristiska drag är givetvis dess längd. Den fart som uttrycks i formen beror 
mycket på vad det är för typ av tåg; Snabbtåg ser extremt snabba ut medan tunnelbanetåg och 
spårvagnar ofta ser ut att gå i maklig takt. Vanliga intercitytåg har oftast ett uttryck någonstans 
mitt emellan de två ytterligheterna. Även tåg har frontens proportioner, sidodörrar och sidofönster 
som viktiga karaktärsdrag.
Snabbtåg, till skillnad från bussar, har ett djup att spela med i fronten vilket bidrar till att öka dess 
aggressivitet. Frontens starka lutning och den smala framrutan ger ett professionellt, snabbt och 
optimerat intryck. De små frontfönstren ger dessutom en känsla av ”rovdjur” och kall maskin till 
skillnad från t.ex. bussar. Spårvagnar är mer lika bussar med dess trubbiga, raka front och dess 
stora framruta. Detta ger ett lugnt, lunkande intryck som inger en slags pålitlighet. Nackdelen 
med ett alltför snabbt och tekniskt avancerat uttryck är att människan av erfarenhet vet att sådana 
system kan vara känsliga även vid små hinder.
En trend bland dagens kollektivfordon är markerad s.k. A-balk i fronten och ett ganska ”fl usht” 
intryck utan några stora reliefer i ytorna.
Sammanfattningsvis kan man säga att kollektivfordon ger ett kompakt och optimerat intryck. 
Mycket av karaktären sitter i sidodörrarnas, sidofönstrens och frontens proportioner som varierar 
beroende på användningsområde.

Passagerarbåtar

De passagerarbåtar jag tittat på har andra användningsområden och kontexter än sb. Det de har 
gemensamt är dock att de ska frakta passagerare.
Båtar i allmänhet och fritidsbåtar i synnerhet har ofta ganska traditionella former. De båtar som 
skiljer sig något från detta är passagerarbåtar, även om många av dem har en stark anknytning 
till det traditionella utseendet av en båt med fl at för, trappstegsöverbyggnad och öppet akterdäck. 



Men det fi nns undantag. Ett är de katamaraner som kommit på senare år. De hade när de först 
började tillverkas, och har fortfarande, ett formspråk som skiljer sig från övriga båtar genom sin 
kompakta uppsyn utan så mycket synligt däck. Dessutom speglar gestalten farten som fartygen 
kan uppbringa genom det aggressiva utseendet med smala fönster (som snabbtåg) och spetsiga 
former och möten. Kanske var det just för att farten skiljde dem från traditionella färjor som det 
fanns utrymme att förändra den klassiska ”båt-looken” till något nytt och modernt.  
En annan kategori passagerarbåtar, som jag kallar sightseeingbåtar, är låga, breda och har ofta 
glastak. De är optimerade för sin uppgift; att titta ut från, vara säkra samt kunna passera låga 
broar. Även om de bär spår av klassiska båtar, med t ex öppen för, är de med sina udda proportio-
ner annorlunda. Vissa nyare varianter från Asien är dessutom ganska futuristiska och ser ut som 
inglasade rymdstationer.
Passagerarbåtar har sammanfattningsvis alltså en tradition av att skilja sig formmässigt från tradi-
tionella båtgestalter.

Båtar i allmänhet

Det fi nns mängder av kategorier av båtar och massor av båtar inom varje kategori. Jag har valt ut 
några som jag ser som intressanta och kan ge inspiration till gestaltningen i mitt projekt. De båtar 
jag tittat på är allt från små öppna båtar till stora yachts.
Båtbranschen har som jag nämnt långa traditioner och p.g.a. bl a nostalgi ser de fl esta produkter 
mer eller mindre ser ut som traditionella båtar. Det fi nns dock en hel del undantag som blandar 
produkttecken från båt- och bilbranschen. Anledningen till att så många båtar har ett så konser-
vativt utseende får man förmoda beror på att köparna har det kravet. De som äger segelbåt är 
de mest traditionella, motorbåtsägare är lite mer öppna för båtar med nya formlösningar vilket 
speglar de olika marknaderna. Jag har därför tittat mest på motorbåtar eftersom jag vill att sb ska 



vara nyskapande.
Att äga en sportbåt är en trend som funnits ganska länge och som kanske aldrig riktigt dör ut 
heller. Sportbåtar kan vara i olika storlekar, former och prisklasser. S.k. daycruisers är dyra, stora 
och bränsletörstiga. De har oftast en lång plan för och öppen sittbrunn i aktern. De bär spår i 
formen av detaljer från sportbilar. Det kan vara allt från instrumentpanelen till avgasrör och andra 
formelement. De är långa, strömlinjeformade men ger trots det ett ganska tungt intryck. Formen 
pendlar mellan att se klumpig och snabb ut; De kan gå snabbt men kräver mycket energi för att 
göra det. Således är de ganska väl formgivna eftersom det överensstämmer med de här båtarnas 
faktiska egenskaper.
Andra mindre och öppna båtar är ofta traditionella men karaktäristiska med sin funktionella upp-
syn. På t ex Busters båtar ger materialet och den trubbiga fören ett robust och rejält uttryck vilket 
ger en känsla av pålitlighet och driftsäkerhet.
Stora yachts varierar i uttryck. Vissa ser klassiska ut medan andra har nya utmanande formspråk. 
Många av de lite modernare yachterna, som Wally boat, har ett uttryck som förmedlar dess ex-
tremt höga prestanda beträffande allt från dess sjöduglighet till teknik och material. Detta förmed-
las genom stramhet, rena ytor och vassa formmöten. Dessa megayachts har långsträckta propor-
tioner som ger ett smidigt och elegant intryck till skillnad mot katamaraner som ser mer buffl iga 
ut med sina breda och korta proportioner.
Sammanfattningsvis har de båtar jag tittat närmare på olika kännetecken beträffande den marknad 
de är avsedda för. Vissa av dessa kännetecken kan vara av intresse i mitt kommande arbete för att 
förklara funktioner eller för att särskilja sb från andra båtar.



Miljöfordon

Dagens miljöfordon ser ofta snällare ut än de som drivs på traditionella drivkällor. Man vill 
antagligen uttrycka miljöprofi len på detta sätt. Min bestämda uppfattning är att det är fordon som 
går åt det andra hållet, d.v.s. ser aggressiva och effektiva ut, som lockar till sig de köpare som an-
nars skulle ha valt ett traditionellt alternativ. Konsumenterna är skeptiska och tror att de kommer 
att förlora något om de väljer ett miljövänligt alternativ. Därför bör miljöfordon åtminstone vara 
likvärdiga sina konkurrenter likt Volvos Bi-fuel bilar. Detta är något som jag också kommer att 
tillgodose under formprocessen.

Scanias formspråk

Följande beskrivning av Scanias formspråk är en blandning av mina egna observationer och Hå-
kan Kårebys och Kristoffer Hansens förklaringar och hänvisar till lastbilarna.
Scania ska vara tryggt, pålitligt och säkert. Bl.a. hjälmformen som skyddar förarhytten förmed-
lar denna känsla. Scanias formspråk försöker inte vara futuristiskt utan hänvisar till den teknik 
som fi nns idag. Varumärket är således lite konservativt men samtidigt ärligt. Istället för att låta 
lastbilen smälta in i omgivningen låter man den ta plats och vara uttrycksfull och det ger Scania 
ett maskulint uttryck. De strävar också efter detta genom att uttrycka kraftfullhet och styrka. Ett 
exempel är den stora grillen som antyder den stora motorn och dess kompetens. Detta ger effekten 
att lastbilen ser ut som den starkaste på marknaden medan nackdelen kan vara att det också utstrå-
lar de största utsläppen.
Scania försöker aldrig i gestalten dölja att lastbilen är ett fordon. Således personifi erar man den 
inte eller gör den snällare på något annat sätt. Exempel på detta är att vissa detaljer är blottade för 
att förstärka intrycket av robusthet och funktionalitet. Framrutan är också balanserad för att vara 

Volvo V70 BiFuel, ett av få exempel på attraktivt miljöfordon.



hård utan att vara överdrivet aggressiv. 
Man arbetar på Scanias designavdelning för att produkten ska se dynamisk ut för att visa rörel-
sen i formen. Grundformen är ”aerodynamisk på ett basalt sätt” som Scania uttrycker det, man 
utvecklar inte rymdskepp. Till skillnad från till exempel Volvo bearbetar man sedan ytorna på 
djupet. Scanias fordon är därför mer utmejslade än andra på marknaden. Man vill på detta sätt 
visa skillnaden på in- och utsidan på lastbilen. Även detta förstärker känslan av funktionalitet och 
säkerhet.
Man jobbar också mycket med delningslinjer och relativt stora radier. Med de stora radierna 
förstärker man känslan av robusthet. Detta är på bekostnad av känslan av precision som vassare 
möten kan ge men de visar också en viss skörhet. Delningarna understryker att delar kan bytas ut 
och utstrålar funktionalitet.
Scania har sammanfattningsvis ett maskulint och funktionellt uttryck. Man låter sina fordon ta 
plats genom att vara dynamiskt uttrycksfulla istället för att smälta in i sin omgivning.

Övriga konceptfordon

De konceptfordon jag tittat på härstammar främst från andra designstudenter eftersom det fi nns 
en större frihet till annorlunda koncept på skolorna jämfört med vad som visas inom bilindustrin. 
Anledningen till att jag tittat på dessa fordon är att jag vill ha inspiration från formlösningar, 
skissteknik och presentationer.
Det är svårt att säga något generellt om de olika projekten mer än att den lust de utstrålar smittar 
av sig och ger nya idéer som jag kan ha användning av längre fram i projektet.

Ett axplock av olika koncept och elevarbeten.





slutsatser research



Allmänt om slutsatserna

Eftersom mycket material redan fi nns framtaget genom ssb kommer jag att utgå från dess slut-
satser med vissa modifi kationer och undantag. Modifi kationerna har tillkommit när jag kommit 
fram till andra slutsatser än ssb-projektet, undantagen för att tillgodose behoven på den globala 
marknaden. 

Slutsats skrovform

Som jag tidigare beskrev fi nns det olika för- och nackdelar med de olika skrovformerna. Eftersom 
sb riktar sig till en global marknad ska valet av skrov vara det alternativ som bäst tillgodoser ma-
joritetens förutsättningar. Jag har efter att begrundat dessa för- och nackdelar kommit fram till att 
ett fl erskrovat fartyg är det bästa alternativet mot den bakgrunden. Då sb ska drivas med biogas 
är energiåtgången en central fråga. Flerskrovade båtar är lättare att driva än enkelskrovade vilket 
håller nere bränsleförbrukningen som därmed förstärker projektets miljöprofi l.
De fl esta städer ligger dessutom inomskärs och sällan oskyddade mot öppet hav. Själva ösystemen 
utanför städerna är ju det som skapar grundbehovet och möjligheten till att pendla på vatten. Sb 
ska därmed gå i relativt lugna vatten. En fl erskrovad båt går då stabilt utan så mycket sjögång 
vilket bidrar till att höja komforten för passagerarna. Eftersom båten kan vara bredare än en en-
kelskrovad (utan stora energiförluster som följd) blir den också stabil vid av- och pålastning.
Nackdelen med fl erskrovade båtar är att problemet med ispackning vintertid. Detta berör relativt 
få städer där sb kan vara en möjlighet till utökad kollektivtrafi k. I t ex Stockholm ligger isen ca tre 
månader per år och under denna tid kan annan kollektivtrafi k ta över. 



Slutsats storlek och kapacitet

I ssb har man räknat utifrån den svenska marknaden. Ssb:s kalkyl är beräknad för ge en positiv 
ekvation beträffande antal passagerare per anställd personal. Eftersom Sverige är ett av de dyraste 
länderna i världen att anställa personal i förutsätter jag att kalkylen bara kan bli positivare på 
andra marknader.
Därför räknar jag med liknande passagerarantal som ssb; 150 varav 100 sittande och två personal. 
Däremot anser jag att förslaget om att ta kunna ta med 50 cyklar är svårt att genomföra på ett 
funktionellt och smidigt sätt. Nyttan av att kunna ta med sin cykel motiverar heller inte den plats 
det skulle kräva ombord på sb. Eftersom jag ser sb som ett kollektivfordon så skall tillgänglig-
heten och kapaciteten vara så pass bra, med t ex anslutande trafi k, att en cykel inte skall behövas 
inne i stan. På bussar, pendeltåg, spårvagnar och tunnelbana fi nns därför inte heller denna möjlig-
het.
Storleken på sb skall även den vara liknande ssb; 25-30 meter lång och 7-10 meter bred. Propor-
tionerna kan dock modifi eras något i formprocessen.
Ssb har två sidodörrar per sida för att kunna lasta av och på snabbt. Det kommer även min sb att 
ha för att kunna uppfylla detta krav.

Slutsats hastighet

Hastigheten på ssb är beräknad till 12 knop. Detta är beräknat utifrån Stockholm där det råder 
hastighetsbegränsning på en betydande del av sträckan (7 knop innanför fjäderholmarna). I 
ssb-projektet ställdes också höga krav på extremt lite svall vilket fi ck till följd att hastigheten 
inte kunde vara högre. Att Ssb ska kunna hålla hastigheten genom is samt att sträckorna mellan 
hållplatserna är korta gör även det att man till ssb valt en ganska låg fart.

Vridbart propelleraggregat, s.k. azimuth thruster.



Sb är tänkt att gå lite snabbare, ca 20 knop. Jag understryker att detta är en grov uppskattning. 
För att komma fram till den exakta hastigheten krävs noggranna uträkningar i hydrodynamik och 
motorkapacitet, något som ligger utanför detta projekt.
Anledningen till att jag valt en snabbare hastighet är att förhållandet och avståndet kan vara an-
norlunda på andra marknader. T ex är lagarna och begränsningarna uppskattningsvis hårdare i 
Sverige än många andra länder.
Även sb kommer att drivas med s.k. thrustrar, vridbara propellrar. Detta bl.a. eftersom de ger så 
god manövreringsförmåga.

Slutsats material

Materialet i sb skulle om projektet skulle realiseras noggrant behöva räknas på och utvärderas. 
Det skulle dock med största sannolikhet röra sig om någon typ av kompositmaterial.
Kuttenkeuler pratade om olika kompositer bl.a. sandwichkomposit. Det har, som jag tidigare 
beskrivit, fördelen att det är lätt, termiskt ljudisolerande, ljudisolerande och fl ytande. Detta vore 
ett intressant alternativ till sb. Jag kommer dock inte närmare gå in på vilket material som ska 
användas i detta projekt eftersom även det är en uppgift för annan kompetens. 

Värden som skall uttryckas

Förutom att sb ska vara en hybrid mellan ett kollektivfordon och en båt har jag har med en enkel 
modell beskrivit de värden som skall uttryckas i den slutliga produktens gestalt, material osv. 
Det är två kategorier som har rubrikerna PSV (Produkt Specifi ka Värden) och VV (Varumärkets 
Värden).



PSV är de värden, som namnet antyder, är specifi ka för sb (i det här fallet). Dessa värden handlar 
dels om vad den ska likna med tanke på dess uppgift (hur mycket den ska vara båt kontra kol-
lektivfordon) och dels om vad användarna (i det här fallet främst passagerarna) vill att den ska 
uppfylla för krav. För att komma fram till PSV har jag intervjuat och diskuterat med kollektiv-
trafi kanter medan VV är framtagna i samtal med Scania. Båda dessa rubriker med underliggande 
värden skall sedan samsas i produkten för att optimera intresset, förtroendet och trovärdigheten 
för den. Nedan beskrivs vilka dessa värden är.

Produkt specifi ka värden

För att få ett underlag till psv samtalade jag med några kollektivtrafi kanter om vad de vill att 
sb ska vara. Jag frågade dem vilka krav de skulle ställa på sb och hur dessa krav skulle kunna 
uppfyllas. De svar jag ämnade få och sedermera fi ck var relaterade till funktioner hos sb. Dessa 
funktioner skall givetvis först uppfyllas rent ”funktionsmässigt”. Mitt arbete består sedan av att 
förstärka dem i sb:s gestalt så att det blir tydligt för passagerarna att de faktiskt är uppfyllda. 
Svaren och kommentarerna jag fi ck förde jag sedan samman och kategoriserade och letade efter 
samband. Efter att jämfört dem med de krav jag själv kommit fram till var följande rubriker repre-
sentativa:
Säker
Effektiv
Bekväm
Tydlig

Säker: Det är viktigt att sb känns trygg. Många tycker att det är otäckt och att färdas på vattnet 
måste därför kännas extra tryggt och pålitligt. Sb måste kännas robust, lätt att ta sig in och ut ur 



samt ha lättillgänglig nödutrustning. Någon tyckte att sb ej får kännas för klaustrofobisk utan ska 
vara luftig inuti. Den ska också vara ren och enkel så att den ser lätt ut att underhålla. Inomhus-
miljön ska kännas trygg om man åker när det är mörkt med t ex god belysning för att skapa trygg-
het (gentemot att utsättas för brott).

Effektiv: Som ett kollektivfordon är det viktigt att vara pålitlig så att resenären kan lita på att 
komma fram i tid till t ex jobbet. Sb ska utstråla att den är stark och tar sig fram i alla väder; 
ett servicefordon och en trotjänare. Den får dock inte vara nostalgisk utan ska kännas som ett 
visionärt, modernt och miljövänligt kollektivalternativ. Vidare ska sb visa sin effektivitet genom 
att utstråla precision och smidighet. Detta gäller t ex lösningen för hur passagerarna snabbt ska ta 
sig av/på båten och hur den anlägger bryggorna. Sb ska se snabb ut, för att öka trovärdigheten för 
möjligheten att pendla på vatten, men den får inte se ut att gå snabbare än den verkligen gör då 
det kan uppfattas som att den ständigt går på halvfart.

Bekväm: Sb ska se bekväm ut. Man ska kunna se den vackra omgivningen den färdas genom 
samtidigt som den ska uppfattas som att den är stabil och har bra sjöegenskaper. Den måste också 
uppfattas som tillgänglig för alla som är handikappade och för de som har barnvagnar med sig. In-
teriört (vilket ej kommer att omfattas av detta projekt) ska den vara anpassad både för individens 
möjlighet att ha sitt privata utrymme som det faktum att man åker många människor samtidigt. En 
trevlig miljö skapar också en trivsam atmosfär och minskar skadegörelse och nedskräpning.

Tydlig: Det är viktigt att sb syns på vattnet så att man t ex ser den komma på långt håll när man 
har bråttom. Även medtrafi kanter ska kunna upptäcka den tidigt. Den måste också vara ett tydligt 
tecken bland alla olika typer av båtar för att särskilja sig som ett fordon som tillhör stadens kol-
lektiva infrastruktur. Eftersom sb är en del av en framtida kollektivtrafi k bör dess miljöprofi l 
också framgå.



Sammanfattningsvis skall dessa värden stämmas av och styrkan och prioriteten på varje värde-
ord skall bestämmas. Hur detta sker samt hur dessa värden sedan infrias i gestalten kommer att 
beskrivas under rubriken formprocess 1 och 2.

Varumärkets Värden

Eftersom Scania inte ritar sina bussar själva i någon större utsträckning har jag utgått från de vär-
den som uttrycks i lastbilarna. Förhoppningen för Scania är ju att i framtiden ha större infl ytande 
över utseendet på deras bussar. Därför börjar jag med att ta kontrollen över sjöbussens design.
Jag har inte fått tillgång till Scanias formella varumärkesidentitet. Därför har jag haft samtal, som 
tidigare beskrivits, med Kristofer Hansen och Håkan Kåreby som grund då jag jobbat med att ge 
sb Scanias identitet.

Scaniakoncept där deformeringzon undersöktes.





formprocess fas 1



Inledning formprocess fas 1

En industridesigner ska vara bra på mycket. Man fungerar lite som en spindel i nätet i projekten 
som knyter ihop andra kompetensers kunskap till en fungerande helhet. Den specifi ka kunskap 
som en industridesigner bidrar med förutom detta är förmågan att ge produkten en fysisk gestalt 
som tillvaratar de parametrar och krav som ställts. Man skall kunna översätta ord och känslor till 
form samtidigt som man tillgodoser de funktionella kraven. Det är det jag fokuserat på i detta 
projekt.

För att kunna arbeta vidare med formen på sb måste dock vissa grundläggande parametrar belysas 
och tas ställning till. Eftersom jag ser mitt projekt som visionärt är mitt mål, som jag tidigare 
beskrivit, att ge sb en modern gestalt. Den ska återspegla de värden som beskrivits (PSV och VV) 
samt på ett balanserat sätt återspegla att sb är en hybrid mellan en båt och en buss. Om allt detta 
uppfylls i formen kommer sb att upplevas som ett trovärdigt kollektivalternativ.
Jag har valt att i första hand se sb som ett kollektivfordon (i stället för att se den som en båt). 
Detta kommer därför tydligt att synas i formprocessen och i den slutliga gestalten. Fördelen är 
att sb blir ett tydligt tecken i den konservativa miljö (båtvärlden) den kommer att verka i. Det för 
med sig att nyhetsvärdet blir större och skapar den uppmärksamhet kring projektet jag nämnde 
i min målbeskrivning. Detta ställningstagande ger också möjlighet att optimera sb:s egenskaper 
som kollektivfordon.  
Under arbetet i fas 1 där jag försökt hitta ett produkttecken och en formidé har jag hållit mig 
abstrakt i mitt sökande. Under lång tid är formens gest och tecken det enda som tagits hänsyn till 
medan jag i en senare fas jobbat mer med att sammanföra funktionen och formen till en fung-
erande helhet.



Undersökning av värden

Jag har valt att titta enskilt på vart och ett av de värden som skall uttryckas i sb. Detta för att 
skapa en ”bank” med formlösningar för att senare uttrycka värdena i helhetskoncepten. För att 
hitta användbara tecken har jag valt att undersöka allt från extremer till mer subtila tolkningar av 
värdena. Nedan följer en summering av vad jag kommit fram till i mitt skissarbete.

Säker

Det första värdet som jag undersökt är ordet säker. Eftersom många upplever att det är obehagligt 
att resa på vatten har jag har utgått från att man ska känna sig säker inuti sb till skillnad från att 
fokusera på miljön runt omkring.
Det första jag undersökt är vilka grundproportioner som kan ge känsla av säkerhet. En bred och 
relativt låg grundform gör fordonet ser mer stabilt ut varpå man känner sig säkrare. Risken för att 
välta elimineras och ju stabilare sb är desto mindre är risken för att den ska rulla mycket på sjön 
vilket kan medföra att man ramlar överbord.
Att ha ett kompakt utseende med lite öppet däck gör även det att risken att falla överbord blir 
mindre. Det kan dock vara till en nackdel om passagerarutrymmet känns klaustrofobiskt varför sb 
måste kännas luftig inuti.
För att kunna identifi era vad som kan utstråla säkerhet har jag också tittat på andra fordon som 
upplevs som säkra. Ett grundläggande tecken för säkerhet är att överdimensionera skyddande ele-
ment som distanserar passagerarplatserna från det som fi nns runt omkring som man t.ex. gjort på 
stadsjeepar. De har en högre markfri gång än traditionella bilar och proportionerna mellan de små 
rutorna och det stora utstickande partiet under dem, i designkretsar s.k. bumpern (stötfångare), 
talar tydligt om att man som förare och passagerare sitter högt och skyddat i fordonen. Detta kan 



man även se på bogserbåtar och pansarvagnar som även de har stora skyddande underpartier. I 
mina skisser har jag undersökt både på bumperns utformning och själva proportionerna. Det jag mina skisser har jag undersökt både på bumperns utformning och själva proportionerna. Det jag 
kom fram till är att fordonet känns säkrare ju mindre fönstren är i proportion till de skyddande 
och kompakta element som ligger under dem. 
Ett alltför kantigt formspråk kan göra att fordonet känns känsligt och skört. Rundare former med Ett alltför kantigt formspråk kan göra att fordonet känns känsligt och skört. Rundare former med 
stora radier ger istället en känsla av robusthet. Det får dock inte vara helt organiskt utan spår av stora radier ger istället en känsla av robusthet. Det får dock inte vara helt organiskt utan spår av 
geometri. Kanske är det för att om en geometri fi nns i grunden känns det att ingenjörer noga räk-geometri. Kanske är det för att om en geometri fi nns i grunden känns det att ingenjörer noga räk-
nat på alla faktorer vilket i sin tur utstrålar säkerhet. 
Fören på katamaranens två skrov är också en viktig punkt. Alltför vinklade linjer känns mindre 
säkra än mer lodräta. Kanske har det ett samband med att farten ökar i takt med att vinkeln blir 
större. Av erfarenhet vet man att i långsam fart är risken för svåra olyckor mindre.
Fören är dessutom den del av fordon man mest förknippar med kollisioner och därmed säkerhet. Fören är dessutom den del av fordon man mest förknippar med kollisioner och därmed säkerhet. 
Det är viktigt att ha en viss distans mellan fören och passager-/förararutrymmet för att påvisa en Det är viktigt att ha en viss distans mellan fören och passager-/förararutrymmet för att påvisa en 
viss deformeringszon. Om fartyget tar upp en stor del av smällen känns det tryggare att åka med.viss deformeringszon. Om fartyget tar upp en stor del av smällen känns det tryggare att åka med.
Vissa av ovan nämnda iakttagelser kommer sannolikt att fi nnas med på de helhetskoncept som jag Vissa av ovan nämnda iakttagelser kommer sannolikt att fi nnas med på de helhetskoncept som jag 
senare kommer att göra.

Eff ektiv

Värdeordet effektiv är lite motstridigt mot det föregående säker. Detta eftersom säkerhet ofta 
innebär överdimensionering och begränsningar i optimeringen av produkter. I slutänden måste 
jag troligen kompromissa och hitta ett läge mellan dessa värden för att kunna uttrycka båda. Jag jag troligen kompromissa och hitta ett läge mellan dessa värden för att kunna uttrycka båda. Jag 
kommer alltså att försöka hitta de tecken som bäst uttrycker vardera värde utan att de krockar med kommer alltså att försöka hitta de tecken som bäst uttrycker vardera värde utan att de krockar med 
varandra. Men i detta skede har jag tittat isolerat på vardera värdeord. Jag kom också fram till att varandra. Men i detta skede har jag tittat isolerat på vardera värdeord. Jag kom också fram till att 
det fi nns två olika tolkningar av ordet effektiv, något som jag beskriver nedan.

Undersökning av värdeordet säker.



Effektiva fordon ser aerodynamiska och vassa ut för att kunna minska friktionen mellan dess form 
och luften och/eller vattnet den möter. Geometriska former kan också uttrycka effektivitet genom 
att man av erfarenhet vet att ingenjörer endast ser till funktion. F1 bilar och extrema sportbilar 
balanserar formen mellan att vara geometrisk och organisk.
Det klassiska aerodynamiska utseendet är en spetsig front som följs av en droppform. De vassa 
komponenterna på sb är skrovens fronter. För att se effektiva ut är de som vassa svärd som skär 
genom luften och vattnet med en kirurgisk precision. Det som dock är lite motsägelsefullt är att 
lite rundare former känns mer robusta vilket tilltalar en annan del av begreppet effektiv; Det att 
kunna ta sig fram under alla förhållanden. Som jag tidigare beskrev har vassa möten en tendens 
att kännas fragila vilket motsäger den effektiva känsla jag vill åt. En bra balans är att önska mel-
lan de olika tolkningarna av begreppet effektiv.
Grundproportionerna har även de samma motsägelser som formspråket. Smalt skrov ser smidigt 
och effektivt ut medan ett bredare ger en känsla av att ta sig fram överallt. Fördelen med att jag 
formger en katamaran är att jag kan kombinera bredden med smala skrov vilket således tillgodo-
ser båda tolkningarna.
Fören är också här ett viktigt element, nu för att kunna uttrycka framåtsträvande. Om fören skju-
ter ut framför skroven ger det en känsla av målinriktning och strävsamhet. Vidare ger en hög för 
intrycket av att styrka medan en lägre för känns snabbare.
Övergripande kan man säga att ett kallt och hårt utseende, som t.ex. tåg har, visar tydligt att sb är 
ett tekniskt fordon och därför inte så lätt påverkas av omgivningen, den tar sig fram oavsett vad 
som står i vägen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att konfl ikten inom begreppet effektiv beror på att ordet kan 
tolkas på olika sätt; effektiv-snabb eller effektiv-stark. Jag kommer att försöka tillgodose båda 
dessa tolkningar eftersom sb är ett kollektivfordon som folk ska pendla med. Då behöver man 
både kunna åka snabbt och vara säker på att komma fram.Undersökning av värdeordet effektiv.Undersökning av värdeordet effektiv.



Bekväm

Nästa värdeord som jag tittat närmare på är bekväm. Det var ett svårare ord att uttrycka i form än Nästa värdeord som jag tittat närmare på är bekväm. Det var ett svårare ord att uttrycka i form än 
säker och effektiv eftersom det i med stor fördel kan gestaltas i interiöra detaljer som t.ex. genom säker och effektiv eftersom det i med stor fördel kan gestaltas i interiöra detaljer som t.ex. genom 
bekväma stolar. Jag har dock försökt hitta uttryck i den exteriöra formen som förstärker värdet 
bekväm.
Bredden på sb förstärker att den är bekväm. Eftersom bredden gör fordonet mer stabilt rullar det 
mindre och resan blir bekvämare.
Något som ytterligare kan förstärka en jämnare gång är fjäderupphängningar. När katamaranens 
kropp är upphängd på de båda skroven får man en visuell känsla av komfort (om detta är reali-
serbart och fördelaktigt för prestandan vet jag ej i skrivande stund men det är inte heller primärt i 
denna del av fromprocessen).
Ett alltför hårt och kantigt formspråk kan ge en känsla av ryckighet till skillnad från mer aerody-
namiska former. Mjukare former ger intrycket av smidighet och anpassningsförmåga till elemen-
ten de möter, i det här fallet vatten och luft, vilket minskar friktionen.
Detaljer som stora dörrar och stabila landgångar ger känslan av att det är enkelt att ta sig i och ur 
sb vilket gör att den upplevs som bekväm. Även stora sidofönster ger komfort och gör resan mer 
njutbar och bekväm.

Tydlig

Tydlig är det värde jag redan uppnått genom att jag valt att sb ska skilja sig formmässigt från 
sin omgivning på vattnet. Jag har därför inte arbetat med detta värdeord separat. Det har istället 
påverkat alla skisser på ett övergripande sätt. Karaktären bestäms av alla andra parametrar men 
oavsett vilken slutformen blir kommer jag att vara noga med att karaktären ska vara tydlig i sin Undersökning av värdeordet Bekväm.Undersökning av värdeordet Bekväm.



kontext och att man ser vad fordonet är och vad det gör.

Koncept för produkttecken

Arbetet med psv gav mig, förutom lösningar på hur man i form kan beskriva de olika värdena, 
idéer till helhetskoncept. Dessa koncept ska sedan på en balanserad nivå återspegla samtliga 
värden och därmed ge ett trovärdigt produkttecken åt sb, något som inte existerar sedan tidigare. 
Jag har alltså försökt att hitta en grundform som ska bli sb:s signum. På det här stadiet jobbade 
jag inte så mycket med Scanias värden eftersom sjöbussens grundform skulle kunna användas 
av olika varumärken, liksom en lastbil i första hand är en lastbil som ett varumärke sedan gör 
sitt avtryck på. Jag hade dock Scanias formspråk i bakhuvudet och har låtit det fi nnas med för att 
förenkla arbetet med appliceringen av detta på sb som senare ska till.

Jag valde ut förslag som hade potential att visa de olika värdena i sin form. Sedan kategoriserade 
jag dem under tre rubriker med olika riktningar. Skiljelinjerna mellan dem är på sina håll fl ytande 
vilket jag sedan förstärkte när jag sedan utvecklade lermodeller med dessa skisser som utgångs-
punkt.

Den första rubriken är ”Buss”. Under denna rubrik gömmer sig förslag som på ett eller annat sätt 
använder sig av bussens produkttecken och då oftast den amerikanska skolbussens.
Flera av skisserna har en retrokänsla över sig där det tunga, klumpiga men pålitliga fordonet 
känns igen från föregångarna på land. Fördelen med dessa idéer är att man tydligt känner igen 
arketypen och ser vad fordonets syfte. De ser också rätt pålitliga och robusta ut men har nackde-
len att de inte känns som moderna och effektiva (i den snabba och bränslesnåla meningen) fordon. 
Jag försökte därför att motverka det lite gammalmodiga uttrycket genom att minska dimensio-



Tema Buss



Tema Tåg



nerna och göra förslag där bussarnas särdrag är mer subtila. Det jag då upptäckte är att gränsen 
mellan båt och buss höll på att suddas ut, endast proportionerna skilde begreppen åt eftersom 
båtar ofta har fl at för och trappstegsöverbyggnad. 

Den andra samlingen koncept fi ck rubriken ”Tåg”. Här användes främst snabbtåg som inspiration 
med några undantag där jag tittade på tunnelbanetåg.
Tåg ser som jag tidigare beskrivit effektiva ut. Tåg är ofta tredimensionella och skulpterade i 
fronten medan sidorna är extruderade och parallella. Bland mina skisser återspeglas också detta 
eftersom samspelet mellan dessa olika tillverkningsförutsättningar kändes spännande att arbeta 
med. Liksom skisserna på temat ”Buss” känns tecknet för tåg igen vilket bidrar till intuitiv för-
ståelse av fordonet. Den främsta skillnaden gentemot bussar är att tåg känns mer moderna och i 
mina idéskisser återspeglas detta. Tågens formspråk skiljer sig betydligt från båtarna vilket ger ett 
ganska nytt och spännande uttryck i den miljö som sb ska husera. 

Det tredje och sista konceptet hämtar sin inspiration från passagerarfärjor och har rubriken ”Kata-
maran”. Dessa idéer skiljer sig från de tidigare två eftersom det mer är ett eget tecken. Nackdelen 
är att det inte lika tydligt talar om släktskapet med landgående kollektivfordon. Fördelen är att det 
är ett nytt produkttecken som är en utveckling av fordon med liknande uppgifters formspråk och 
därmed känns naturligare i sin omgivning.
Eftersom det inte ska föra tankarna till någon annan typ av kollektivtrafi k blir tema Katamaran lite 
abstraktare än de tidigare koncepten men får istället bli sin egen arketyp. Skisserna under denna 
rubrik känns moderna och utstrålar på ett förtjänstfullt sätt de psv; effektiv, säker och bekväm. 
Tydligheten är en tolkningsfråga eftersom katamarantemat inte är lika tydligt som buss- och tåg-
koncepten. Däremot har det potential att bli ett eget tydligt tecken och det är mycket tydligt i sin 
omgivning på vattnet. 

Små lermodeller på temat katamaranSmå lermodeller på temat katamaran
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Avstämning med Håkan Kåreby på Scania

Med de tre ovan nämnda koncepten som förlaga gjorde jag sedan lermodeller som ännu mer 
suddade ut gränserna mellan dem. Med en presentation av ovan nämnda skissarbete och lermodel-suddade ut gränserna mellan dem. Med en presentation av ovan nämnda skissarbete och lermodel-
lerna hade jag en avstämning med Håkan Kåreby, Scania.
Håkan och jag diskuterade de olika förslagen i första hand utifrån projektets mål och karaktär. Håkan och jag diskuterade de olika förslagen i första hand utifrån projektets mål och karaktär. 
Mitt mål är att väcka uppmärksamhet för temat pendla på vatten och det jag skall presentera är Mitt mål är att väcka uppmärksamhet för temat pendla på vatten och det jag skall presentera är 
ett konceptförslag som ger mersmak för temat. Vi kom fram till att det därför är både befogat ett konceptförslag som ger mersmak för temat. Vi kom fram till att det därför är både befogat 
och nödvändigt att våga sticka ut och komma fram till ett oväntat resultat. Av de skisser jag gjort och nödvändigt att våga sticka ut och komma fram till ett oväntat resultat. Av de skisser jag gjort 
tyckte Håkan att Katamarantemat är det som bäst uppnår detta, något vi var överens om. Det har tyckte Håkan att Katamarantemat är det som bäst uppnår detta, något vi var överens om. Det har 
också störst potential att få en personlighet och särart och därför göra ett tydligare avtryck hos be-också störst potential att få en personlighet och särart och därför göra ett tydligare avtryck hos be-
traktaren. Eftersom det också har potential att uppfylla psv och samtidigt ge utrymme åt Scanias traktaren. Eftersom det också har potential att uppfylla psv och samtidigt ge utrymme åt Scanias 
varumärke valde jag att gå vidare med det. Det faktum att det har en koppling till miljön sb ska varumärke valde jag att gå vidare med det. Det faktum att det har en koppling till miljön sb ska 
fi nnas i gör att det känns som ett naturligare val än att placera ett landgående produkttecken på fi nnas i gör att det känns som ett naturligare val än att placera ett landgående produkttecken på 
vattnet.

Avstämning med Jakob Kuttenkeuler på KTH

För att förankra mina idéer rent tekniskt stämde jag en ny träff med lektor Jakob Cuttenkeuler på För att förankra mina idéer rent tekniskt stämde jag en ny träff med lektor Jakob Cuttenkeuler på 
KTH Farkost, avdelning Marina system.
Jag hade med mig en av mina lerskisser som visar principen för sb. Han bekräftade att det är 
viktigt att fl ytelementen är parallella på de delar som ligger under vattnet, vilket är något jag job-viktigt att fl ytelementen är parallella på de delar som ligger under vattnet, vilket är något jag job-
bat med. Delarna under vatten ska också ha en trovärdig fl ytkraft gentemot den kropp de ska lyfta bat med. Delarna under vatten ska också ha en trovärdig fl ytkraft gentemot den kropp de ska lyfta 
upp.
Vidare pratade vi om förarhytten och sikten som krävs ut från den. Storleken på förarhyttens rutor 

Illustration av arbetet med att hitta en balans mellan poser.



Lermodeller i mellanskala.



ska vara i proportion till avståndet till föraren; i en mindre hytt kan alltså mindre rutor användas 
eftersom föraren sitter nära dem. Jakob sa också att för att lösa problem med sikt vid anlägg-
ning vid bryggor (t.ex. för över) kan olika sensorsystem och/eller kamerasystem användas för att 
komplettera sikten genom rutorna, liknande backsensorer som fi nns på moderna bilar. Man skulle 
t.om. kunna tänka sig en lösning med kameror likt tunnelbanans som fi nns på terminalerna och 
aktiveras av att båten närmar sig bryggan. Jakob sa att i princip, om ekonomin fi nns, kan man pro-
jicera omgivningen på skärmar i ett slutet rum och kontrollera båten utifrån dem men eftersom sb 
ska gå i trafi ktäta vatten bör man ha ha utsikt genom rutor för att hålla nere kostnaderna samt att 
hålla manuell visuell kontroll över omgivningen. Sensorsystemen kan dock komplettera förarens 
uppmärksamhet för att öka säkerheten och förenkla anläggningen av sb.
Jakob tyckte att det var trovärdigt att sb skulle kunna nå en hastighet av 20 knop men påpekade 
att det är något som måste räknas på för att få ett säkert resultat. Han bekräftade dock att thrust-
rarna kan dimensioneras för att uppnå denna hastighet.
För övrigt kom Jakob på en idé om att istället för att sätta gummibumpers på båten (för att inte 
skada båten/bryggan vid anläggning) bygga dem direkt på bryggorna, vilket jag tycker är en bra 
idé som jag kommer att använda.

Första applicering av Scanias värden

Nästa fas av formarbetet har präglats att arbeta in Scanias värden i sb.
På Håkans inrådan gick jag upp i skala och arbetade med tre parallella skisser. Detta fungerade 
bra då lermodellerna gav varandra idéer vilket förde dem framåt sida vid sida. Större ändringar 
dokumenterade jag med kamera för att vid behov kunna gå tillbaka till tidigare uttryck.
För att få en diskussion mellan två som jobbar och har jobbat med Scanias varumärke hade jag ett 



Tidiga skisser där identitet i fören söks.



handledningstillfälle med både Håkan Kåreby och klassens handledare Janne Loftén. Vi disku-
terade skisserna och vad som behövde tilläggas för att få dem att uttrycka varumärket bättre. 
Inledningsvis hade mina skisser knivskarpa möten mellan ytorna. Detta var något som vi var 
överens om att det måste mjukas upp med radier för att hitta tillbaka till känslan av Scania. Mina 
delningslinjer låg till stor del på en yta och Håkan påpekade att Scania ofta låter delningar löpa 
över fl er ytor. Som resultat av detta gjorde jag en skiss med ganska stora radier som kontrast till 
de med strama ytor. Jag började också laborera mer med detaljerna och dess delningar och place-
ringar gentemot varandra. Vidare talade vi om att Scania har ett tydligt uttryck av olika delar som 
är sammanfogade. Mötena mellan de olika formerna är betonade och linjerna inte grafi ska på ytan 
utan skulpterade. 

Stina Nilimaa Wickström som är klassens handledare från Electrolux har bl.a. bakgrund som de-
signer på Volvo Lastvagnar. Hon gav värdefulla åsikter och tips om karaktären på min front. I det 
läget jag var då liknade sb mer Volvo än Scania enligt henne. ”Grillen” var för bred, framkjutande 
och liknade en glad mun. Hon påpekade att Scanias grill är mer högrest och de skyddande ele-
menten på sidorna ger uttryck av att ligga längre fram och omfamna själva grillen. Detta tog jag 
vara på och började skissa på att separera passagerarkärnan från fl ytelementen och funktionerna 
som för sb framåt. Jag fortsatte förfi na detaljer för att förändra uttrycket på fronten för att komma 
närmare känslan av Scania.

Skisspresentation

Vid skisspresentationen presenterade jag det formarbete jag dittills utfört för klassen, institutio-
nens professor Teo Enlund och Malin Orebäck från Ergonomidesign. Många intressanta åsikter 
kom fram. Någon hade problem med att förstå riktningen på sb något jag senare fått arbeta vidare 



med. Det ansågs också att formarbetet blivit lite för konceptuellt och funktionen var i behov av 
komma ikapp formen för att ge trovärdighet och göra fordonet realistiskt. Jag blev rekommende-
rad att kolla över packningen av fordonet för att föra formarbetet framåt. 

Jag gick vidare genom att göra en schematisk bild av sb och hade ssb i samma skala intill för att 
enkelt kunna kolla av detaljers storlek och placering. Till det fortsatta arbete valde jag också en 
skala efter att undersökt vilka standardskalor som fi nns inom modellvärlden för att enkelt kunna 
hitta produktdelar, fi gurer och rekvisita. Jag ville att modellen skulle vara knappt en meter och 
valde därför skala 1:35.

Möte med Leif Theis

Redan efter researcharbetet träffade jag Leif Theis, lärare på ID Konstfack. Han har bakgrund 
som designer på Bombardier (tågtillverkare) varför han är insatt i problematiken kring utformning 
av kollektivfordon.
Jag träffade honom en andra gång efter skisspresentationen för att få ytterligare feedback och 
kommentarer. 
Ett av mina stora formproblem, riktningen på sb, hade Leif intressanta förslag till lösningar på. 
Riktningen på framrutan och skillnaden mellan fram- och sidorutorna var känsliga och kunde 
liknas vid ögon. Fokuserad blick och mindre sidofönster var råd jag sedan arbetat vidare med.
Leif tyckte att mina skisser behövde varieras i perspektiv för att tillfredsställa de människor som 
ska åka med sb för att hålla kontroll över vad de möts av vid kajen.
Leif tyckte också att man på något sätt ska få en känsla av en pålitlig stomme under den vridna 
sidofasaden, kanske genom att låta dörrarna vara raka gentemot fartygskroppen.

Idéer kring detaljer och materialmöten.



Sammanfattning formprocess fas 1

Arbetet med formidén var ett under lång tid ett abstrakt sökande efter ett produkttecken. Den linje 
jag tillsammans med Håkan Kåreby valt att gå vidare med bygger på en gestalt som i sin utstrål-
ning ger en grund att uttrycka både Scanias varumärke och de produkt specifi ka värdena.
Formidéprocessen var till stor del frikopplad från funktionsaspekterna för att få fram annorlunda 
idéer. Nästa steg i formprocessen blir att återförena formen med funktionen genom att arbeta fram 
en fungerande helhet som tillgodoser alla krav. 



formprocess fas 2



Inledning formprocess fas 2

Fas 2 av formarbetet syftar till att, med tidigare skisser som inspiration, mer fi nkänsligt arbeta 
fram formen med hänsyn till funktionerna. Man bestämmer formen genom att svara på vart allt 
har sin plats, exakt hur löper linjerna, hur mycket lutar sidorna osv: Att formge helt enkelt. Under 
denna process har hundratals beslut tagits och jag kommer inte att återge alla överväganden här. 
Istället sammanfattar jag några av besluten och ger exempel på komplexiteten med att komma 
fram till dem.
Övergripande kan nämnas att Scanias värden tillgodosetts i mycket högre grad än i fas ett. Då 
jag studerat både varumärkets äldre modeller och hur fordonen gestaltats idag tycker jag att vissa 
detaljer på de äldre på är tydligare (t.ex. de för identiteten tydliga ”kinderna” under visiret) medan 
andra aspekter tas till vara på bättre i de nyare lastbilarna (skulptural form, skillnad mellan ut-/in-
sida, sammanfogade delar m.m.).

Packning

Packningen som skall fi nnas med på sb är i stort sett densamma som fi nns på ssb varför jag helt 
enkelt på enkla schematiska bilder plockade över den. Hänsyn togs bl.a. till passagerarantal och 
säten, djupgående, motor, gastankar och placeringen av dessa.
Beträffande djupgåendet sa Jakob Kuttenkeuler att katamaraner generellt går något djupare än 
enkelskrovade fartyg. Då ssb mäter 1,5 meter under ytan uppskattade jag att sb fl ytkraft såg tro-
värdig ut vid ca 2 meters djupgående. 
Vidare gjorde jag en lista av detaljer på sb. Vissa är ett måste för att konceptet skall kännas tro-
värdigt medan andra är möjligheter att förhöja den känslan. Listan består av strålkastare, lanternor 
runt om, varselljus, passagerljus, insug motor, maskinluckor, avgasrör, thrusters, gastankar, radar, 
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Arbete med att anpassa yttre formen till dess innehåll.



kameror, sensorer, repfästen fram och bak, lucka till bakredäck, livbåtar, luckor till livbåtar, liv-
bojar, insteg, regnrännor, lucka till takdäck, sidofönster, takfönster, fönster i fören, dörrar 4 st som 
blir till landgångar.

Modifi ering av proportioner i slutskala

Nästa steg var att gå upp i storlek till ovan nämnd standardskala; 1:35. Efter att ha analyserat 
de tre mindre skisserna valde jag att förändra proportionerna för att ytterligare förstärka Scania-
känslan i sb. Det slanka långsträckta blev bredare och robustare. Detta gav en tydligare koppling 
till Scania vars lastbilar har en känsla av att i grunden vara stora kraftfulla lådor. Jag anser att 
tredimensionaliteten är en bearbetning av lådan där känslan av den underliggande formen inte 
helt försvunnit. Något som förstärker detta uttryck är tydliga anvisningar var en vy övergår till en 
annan. Detta är positivt då det ger en förnimmelse av ett stabilt skelett som inger förtroende för 
funktionen.
Själva formidén med de kraftigt välvda sidorna fungerade bättre i de tidigare skisserna och fi ck 
efter att jag testat dem i slutskalan bli mer subtila vilket fi ck till följd att fordonet kändes mer 
trovärdigt och något mindre extremt. När dessa ytor blev stora lades åtskilliga dagars arbete ned 
på att få dem att kännas naturliga. Vridningen var fortfarande så pass stor att ytorna lätt tappade 
formen och såg kollapsade ut. Arbetet med ytorna var också en av de största erfarenheter jag gjort 
under detta projekt eftersom jag aldrig tidigare jobbat med något i denna skala. I mindre produk-
ter blir en yta nästan aldrig så viktig att den tar över uttrycket på produkten. Där handlar det mer 
om linjer och övergångar medan det i detta projekt blev underordnat ytan.  
Jag valde även att öka bredden och höjden på fl ytkropparna för att ge dem en trovärdig massa som 
skulle kunna lyfta fartyget med hänsyn till ovan nämnda djupgående.





Kommandobryggan

Den vanligaste placeringen av kommandobryggan på fartyg i tät trafi k är fartygets främre del. 
Det fi nns dock många båtar där man valt att placera den baktill såsom Paddan-båtarna i Göte-
borg, som åker i extremt trånga kanaler, för att nämna ett exempel.  Jag valde att placera bryggan 
bak på fartyget för att ge en överblick över fordonet och dess placering i omgivningen. Vid gång 
framåt är också blicken riktad framåt i farleden. Efter anläggning vid en brygga krävs dock god 
sikt bakåt då man backar eftersom uppmärksamheten varit fäst på passagerna. Placeringen är 
också till stor del en fråga om att formmässigt skilja sig från gängse uttryck och särprägla sb för 
att skapa ett uttryck som väcker uppmärksamhet.
Kommandobryggan var dock ett svårt element att formmässigt integrera med resten av fordonet. 
Den gav i tidiga skisser intryck av att vara påklistrad på den övriga formen. Eftersom jag valde att 
det skulle fi nnas ett passagerardäck bak på sb under bryggan blev den mer som en fristående del 
av fartyget. Jag jobbade med att balansera hytten så att den fi ck en stadig känsla. Riktningen av 
fartygets huvudform ska också leda blicken till förarhytten för att understryka var kontrollen av 
det sker.
Efter samtal med min handledare Janne Loftén, som jobbat som designkonsult åt Scania, talar 
man internt mycket om att identiteten sitter i lastbilarnas visir. Jag översatte visiret till komman-
dobryggan vilket inte bara förhöjde identiteten utan även riktade/fokuserade ”blicken” likt Leif 
Thies förordat.

Två delar

Scanias formidé med sammnfogade delar gjorde att jag valde att separera fordonet till två delar, 



Lermodell där slutformen börjar sättas. 



en för passagerarna och en framdrivande. Scania försöker också skilja på in och utsida på sina 
lastbilar vilket jag ytterligare förstärkt genom skillnaden mellan de två delarna då passagerardelen 
är som en kärna som placerats i det framdrivande skalet. Kommandobryggan är därför en del av 
skalet medan övriga utrymmen skall kännas som en del av kärnan.
Scanias viktigaste delningslinjer löper över fl era ytor och med linjen mellan fordonets två delar 
kunde jag binda ihop dem på samma gång som jag skiljde dem åt genom att delningen fi ck olika 
betydelser på olika delar; Från att bilda formen på fören till att bilda bumpers för att sedan fram-
häva sidorutan och till sist binda ihop kommandobryggan med kärnan.
Kring detaljer som sidorutorna, förarvisiret och däcket fi nns en fasning och ett material som sär-
skiljer insidan från utsidan vilket ger det skulpterade uttrycket och djupet som Scania talat om.

Vyernas olika uttryck

Jag funderade kring var sb skall uttrycka de produkt specifi ka värdena. Framifrån är det främst 
omgivande trafi k som ser sb. Eftersom man kan anta att sb skulle ha företräde för att kunna vara 
ett effektivt kollektivfordon valde jag att låta det övergripande uttrycket i fören signalera ”fl ytta 
på dig”. Där uttrycks effektivitet genom fl ytkropparnas smala knivlika underdelar som högre upp 
övergår till bumpers som utstrålar kraftfullhet och tyngd. Detta tillsammans ger en kombination 
av att uttrycka de två aspekterna på effektivitet (tidigare nämnda) och säkerhet. Kärnans som 
hänger som en vagga i skalet uttrycker bekvämlighet för de passagerare som väntar vid bryggan.
Sidorna ses främst av passagerarna och skall därför upplevas som vänlig och pålitlig. Här uttrycks 
främst säkerheten genom att skalet ger en distans till omgivningen och visar sin godstjocklek. 
Något subtilare visar den följsamma vridna formen effektivitet och bekvämlighet enligt de tidiga 
skisserna på de psv. 
Bakifrån är sb mer neutral. Flytelementens ben ska dock visa fartygets stabilitet och bredd.



Genomförande av modell

Sista fasen i projektet var själva genomförandet av slutmodellen. De fl esta större formbeslut var 
tagna redan innan men här gjorde jag de sista fi njusteringarna av proportioner och detaljer.
Jobbet med slutmodellen klargjorde tydligt komplexiteten som följer med att göra en invecklad 
produkt (dvs det tog mycket mer tid än beräknat att slutföra den).



sammanfattning



Mitt mål med projektet var att gestalta ett komplext fordon och ge det ett uttryck som skapar 
uppmärksamhet både kring själva fordonet och temat pendla på vatten. En rad olika formaspekter 
skulle tillgodoses såsom psv (säker, effektiv, bekväm och tydlig), varumärket Scanias värden samt 
att göra en hybrid mellan en båt och ett kollektivfordon. Allt skulle uttryckas utan förlora trovär-
dighet gällande funktionen.
Gällande psv tycker jag att jag, trots vissa motsättningar mellan och inom vissa värdeord, lyckats 
genomföra dem alla till en balanserad helhet. Värdena har rangordnats och prioriterats olika för 
att motsvara det målgruppen ansåg vara viktigast för att de skulle attraheras av sjöbussen.
Eftersom jag först behövde ett produkttecken att applicera dem på kom Scanias varumärkes 
värden in på allvar en bit in på formprocessen. Detta gjorde mig under arbetet stressad men i ef-
terhand var det ett korrekt beslut att lägga upp det på detta sätt. Jag tycker att jag lyckats översätta 
formspråket till en ny produkt. Jag har valt att delvis titta bakåt på Scanias identitet och utnyttja 
det lite hårdare formspråk de tidigare använt med en modern ”touch”. Jag tycker att min sjöbuss 
känns som ett Scaniafordon både i sina proportioner såväl som detaljer.
Tidigt valde jag att lägga tyngdpunkten på att uttrycka att sjöbussen ska vara ett kollektivfordon i 
första hand. Båtvärldens formspråk blev således underordnat. Jag anser mig dock senare hittat en 
balans mellan dessa två fordonstyper och att slutresultatet utstrålar att det är en hybrid.
Den tekniska delen av projektet har varit underordnat formen och gestaltningsarbetet. Den har 
dock inte glömts bort. Jag har gjort avstämningar och utvärderingar av den och på många sätt är 
resultatet trovärdigt. Vissa beslut hade dock sett annorlunda ut om det vore en annan typ (mer 
funktionsbaserat) av projekt jag genomfört.

Sammanfattningsvis har jag lärt mig massor om form under detta projekt. Det kommer alltid att 
fi nnas detaljer som jag senare när jag ser tillbaka på projektet skulle vilja förändra men överlag 
känner jag att den enorma möda jag lagt ned på det här arbetet har betalat sig i det resultat jag 
kommit fram till; Seabusconcept.
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