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Sammanfattning
Mitt sätt att jobba i Vila Projektet startade med att jag skulle jobba 
på en SleePod, ett produkt som jag snart märkte hade redan 
utvecklads konseptionelt och därför gav upp den idéen.

Istället valde jag att använder mig av de erfarenheter som jag 
hade fått på Frankfurt Airport för att skapa ett produkt som 
förenkla ombokning av flygbiljetter och förbättra allmänt service 
kunderna få från flygbolaget. I mitt fall så flög jag med Lufthansa 
vilket var anledningen varför jag valde Lufthansa som min lossas 
kund för Projektet.

Lufthansa GateChair är en fåtölj som man som flyggäst använder 
sig av när man ska byter sitt flyg. 

Användningsscenario: 
Du landar med flygplanet och kommer till transit områden, ditt 
nästa flyg har redan lyftad och du måste ändra på din flygschema. 
Du beger dig till områden där GateChairs är pakerade och sätter 
dig i en av de och lägger ditt handbagage i facket under säten.

Du väljer språket du föredrar prata på pekskärmen och blir däreft-
er kopplat till en person i India eller Kina som hjälper dig i en vid-
eokonferens att boka om dina biljetter. Dina nya Boardingpasses 
skrivs ut från maskinen och du kan nu väljer att åker till gaten 
med GateChair eller gå självständigt.

Väljer du att blir körd till gaten av GateChair så kör den igång 
direkt och automatiskt styrs till ditt avflygnings gate. Skulle du 
kommer förbi en affär på ditt väg kommer du få information 
om produkter och erbjudande på skärmen. Om du då väljer att 
handla de produkter parkeras GateChair och du kan gå till affären. 
När du är borta blockeras GateChair åt dig genom att skärmen 
tydligt visa att den är upptaget. 

Efter användning och avstigning återkommer GateChair till sin 
utgångs position och vänta på nästa flyggäst.
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Projektbeskrivning
Vila

Ditt namn: Mario Burkhardt

Projektrubrik: SleePod

Bakgrund: 
I vårt research kom det fram att människor vila som bäst när deras kropp är komplett viktlös. Detta är genomförbart på två 

sätt: 

• Tyngdlöshet, som i rymden eller under en paraboliskt flyg

• Flytandes: i vatten eller en vätska med högre densitet än den mänskliga kroppen

För vårt hjärna och psyke är det då också viktigt att vi har en miljö att vila i där ljuset är lagom svagt och dämpad. Dessutom 

spelar färgen och spektrumet av ljuset en viktigt roll i hur vi uppleva en miljö och hur bra vi kan vila i den.

Syfte:
Som ett audio-visuellt varelse måste människan omges av en rad olika intrycks minskande funktioner för att få en perfekt 

sömn. En mer vilad person är mer produktivt, vilket kan spara utgifter för anställda och öka bruttonationalinkomsten. 

Mål:

Designa en produkt som möjliggör det för användaren att sova eller vila i ett absolut kontrollerat miljö där ljus, tyngdkraft, 

ljud, temperatur, position och mer är individuellt anpassbart på användaren.

Metoder:

Research genom existerande produkt som uppfylla dela av målet. 

Brainstorming kring formen, och funktionen

Identity Tool Kit analys av existerande produkt och utvecklingen till SleePod

Skisser på olika design förslag 

Flera 3D modeller i modo 501

En Fysiskt model

En Presentation med visuella hjälpmedel

Tidsplan:

Vecka Primära Aktivitet Sekundära Aktivitet

vecka 6 Research i Grupp och fundering kring produkten Skapa Projektbeskrivning

vecka 7 Djupare Research inom vila pod område och första 3D renders Brainstorma

vecka 8 IDK och många fler formförändringar samt mer 3D renders Bygga Fysiska model

vecka 9 Skapa presentations material och öva presentationen Finslipa Fysiska model
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Reflektioner
Produktion

Jag producerade ett flertal 3D ritningar, jobbet inom Luxology modo 501 var 
mycket smidigt och förenklade mitt arbetande otroligt mycket. Dock kom alla 
mina idéer från de fyra 2D handskisser som jag gjorde när jag bestämde mig för att 
jobba med en stol som kör folk runt flygplatsen. Mitt slutmodell blev inte särskild 
utförd, den speglade alla former av mitt produkt fast på grund av tidsbrist och 
komplikationer med 3D skrivaren kunde jag inte lägger så mycket tid på den som 
jag hade önskad.

Perception

Min analys på brister inom service områden och nichen i marknaden när det gäller 
personligt transportation på flygplats gav mig en unikt och insiktsfull fördel. Mina 
tidigare idéer skulle inte har led mig like långt och lika djupt inom formspråket och 
funktionalitet som GateChair. Men även den konseptionella arbeten som jag lag 
ner för att lösa ett problem som tydligt inte hade en lösning föran GateChair var 
tack en perception för detailj och en öppet sinne i vardagliga livet. 

Reflektion

Tidsbrister - det vill säger att jag på den ena sidan kunde enbart använder mig av 
tiderna 9:00 - 16:00 för att jobba aktivt på projektet och att jag missade nästan 
hela första veckan på grund av en olycksfall i familjen och den jetlaggen som jag 
fick av att resa 4 av 6 dagar i första veckan var en klart nackdel. Dock skulle jag inte 
har samlat samma erfarenhet och inte haft möjlighet till den djupa researchen på 
flygplats hade jag inte gott genom denna upplevelse. 
Jag har dessutom bestämt mig att från och med nu alltid sikta på att lämna sista 
veckan av ett projekt tid fritt som buffer tid för oförrättade händelse.

Arbetssätt

Som alltid var mitt arbetssätt mest digitalt och dock jag hade viljad använder mig 
av de Designmetoder Addi lärde oss gjorde jag inte det och föll tillbaka till mitt 
vanliga intuitiva sättet att gå efter min magkänsla. Jag skulle vilja har provat på 
mer design metodik dock använde mig enbart av love/hate metoden för att köra 
lite kortare fokusgrupper under en handledning. Ändå är jag mycket nöjd med 
resultatet.

Komplexitet

Jag företog inte detta tills min presentation men efter Lars sade det blev det 
solklart. Mitt produkt är jätte komplex, den löser service och interföretags brister 
så som har flera olika formaspekter som måste tänkas på och finslipas. Ergonomin 
och säkerhetsaspekter av flygplatser, mekanik av motoriserade stolar. Tekniken av 
självstyrde fartyg. Listan fortsätter, men jag känner att jag fick utan medvetenhet 
en ganska bra mellanväg att röra lite på alla aspekter utan att lämna nånting utan-
för.
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Slutsats
Produkten är långt ifrån klart, jag har planer att skriver 
ut den i 3D med LNU’s 3D Skrivare när det väll blir klart.
Jag ska dock innan dess implementera en korg på 
framsidan av GateChair, en mer lutad ryggstöd och en 
bättre indikator som visar när en GateChair är uppta-
gen. Jag fick också tips om att kanske hjulen kan vara 
uppbyggt så att loggan alltid är rakt upp och inte 
rotera. 

Jag skulle också gärna skissa lite mer på interfacet som 
flyggästen skulle kunna se på skärmen. 

Allt i allt är jag ändå mycket tillfredsställd med resulta-
tet och produkten i sin helhet. GateChair är en produkt 
som jag själv skulle gärna få använder vid min nästa 
besök på en större flygplats.



Legal

Allt material i denna workbook skapades av Mario 
Burkhardt. Du får använder detta material i sin helhet 
under en Creative Commons Erkännande-Dela Lika 
licens.  Workboken i sin helhet få dessutom använ-
das av Lineaus University och dessa dotter bolag I 
lärande och undervisande syfte. Komersiel använd-
ing är också godkänd dock enbart med erkännande.
Lufthansa, Luxology och Modo är varumärke och ägs 
av sina respektive ägare.
Licensen är begränsad på Sverige, om du vill an-
vänder den internationellt kontakta mig först.

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