
Transport
med hästen
i fokus
projektrapport

Lowa Wallman, Kandidatexamen i industridesign. Sundsvall 2011-05-18



Eftersom att hästar är klaustrofobiska i mer eller 
mindre grad kan det ställa till en del problem då vi 
vill förflytta hästen med hjälp av en trailer. Det kan 
vara när vi tillexempel vill komma iväg på träning, 
tävling,et ibland kanske man vill ta med hästen till en 
god vän för en härlig tur i naturen.

Lisbeth Johnsson - Hästpedagog

“

“

http://perversityofconservatism.blogspot.com
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Sammanfattning
Detta examensarbete gjordes tillsammans med Lööve Trailer AB, ett företag som till-
verkat trailers i aluminium sedan 1975. Lööve har byggt sin verksamhet på att ta emot 
beställningar och skräddarsy släpvagnar efter kundernas behov, men har sedan en tid 
funderat på att bredda sitt varumärke och komma ut på marknaden med en egendesig-
nad hästsläpvagn respektive hästlastbil.  

Målet med projektet var att på ett designmetodiskt sätt arbeta fram ett koncept på en 
layout för en hästsläpvagn och en hästlastbil. Layouten skulle innefatta hur hästarna 
skulle stå och gå på/av transporten samt om det skulle vara luckor, bommar, ramp eller 
dörrar som man stänger om hästarna. Konceptet arbetades med från kärnan av produk-
ten, med inredningen, hela vägen ut till utsidans design där hästens upplevelse och 
beteende var huvudfokus för att nå ett bra resultat.

För att nå det utsatta målet användes flera metoder som tester, analyser, informationsin-
samling, dialoger, samt kreativt arbete. Resultatet blev ett koncept där lösningarna base-
rades på målgruppens önskemål samt på studier av användartester och hästens beteende. 
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Vision
Visionen med projektet var att ta fram en hästtransport med fokus på hästens upplev-
else och att transporten ska underlätta lastningsmomentet för hela ekipaget. Av- och 
påstigningen skulle kännas säker utan oro för att skada sig själv eller djuret. Transporten 
skulle vara en positiv erfarenhet för hela ekipaget och den skulle kännas välkomnande i 
stället för skrämmande, även vid färd. 

Bakgrund
Sedan en längre tid har behovet av säkrare lastning av hästar noterats. Olyckor och ska-
dor uppstår oftare vid lastning än vid ridning och att ta fram en produkt med fokus på 
säkerhet är av stort intresse. Kontakt togs med Lööve Trailer AB som har 35 års erfar-
enhet av transportlösningar och de jobbar främst med aluminiumtrailers. Lööve Trailer 
har en stor känsla för funktion och design och har sitt kontor i Skellefteå där de också 
har sin egen produktutveckling. 

En förfrågan om ett samarbete gjordes där ett koncept av en hästtransport med fokus 
på hästen skulle tas fram. Lööve Trailer har inga egna hästtransporter i sitt nuvarande 
sortiment och hade själva sedan en tid tillbaka planer på att ta fram en hästbil och en 
släpvagn. Projektet låg vid förfrågan rätt i tiden och Lööve Trailer, med sina många år 
av erfarenhet och tekniska kunskap, var intresserade av att jobba med Lowa Wallman 
som har erfarenhet inom design och hästkunskap.

Inledning



4

Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

Beskrivning av uppdragsgivaren
Lööve Trailer AB bygger aluminiumtrailers. Deras produkter är byggda och designade 
för att möta kundens transportbehov. Lööve lägger stor vikt vid tillverkningen och 
hantverket bakom varje såld produkt och deras omsorg ligger såväl på de små detaljerna 
som den stora helheten. Deras hantverk med moderna metoder och material resulterar 
i hållbara kvalitetsprodukter för det skandinaviska klimatet. 

Deras fokus ligger på kvalitet, trygghet och framför allt på aluminium som är ett oslag-
bart material. Med Aluminium som material blir det låga vikter och stor lastförmåga, 
bränslekostnaderna hålls nere och miljön får lite hjälp på traven. 

Samtliga bilder tagna från http://www.loove.se
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Syfte
Idag finns många olyckor relaterade till lastning eftersom att hästar är klaustrofobiska 
djur och transporter är allt annat än naturliga för dem. Problem som kan uppstå är bland 
annat att djuret kan tappa balansen, transporten upplevs vara för trång och saker lätt 
går att fastna i, vilket skapar panik. Syftet med arbetet var att lägga fokus på djurets up-
plevelse under av- och pålastning samt under själva färden, men även användarvänlighet 
för människan.  

Mål
Målet var att ta fram en transport som ger säkrare lastning av hästen samt skulle ge en 
bättre upplevelse och uppfylla målgruppens förväntningar. Projektet skulle redovisas 
med en rapport, en muntlig presentation och en skalenlig modell. Den 1:a april skedde 
en delredovisning och rapporten inlämnades den 18:e maj. Presentationen av det fär-
diga projektet skedde vecka 21.

Målgrupp
Projektets målgrupp var människor som yrkar på avancerad och professionell nivå inom 
hästsport. De är medvetna konsumenter med krav på teknisk kvalité, god design och 
säkerhet för sig själva och för sin häst.



Bild tagen från http://ridingstuff.co.uk
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Hjälpmedel
Mittuniversitetets industridesignutbildning tillhandahöll med lokaler (kontor, full-
skalelabb), datorer, programvaror, verkstad, skrivare/scanner, friformsmaskin och la-
serskrivare. Verkstadskunniga och lärare utöver handledare fanns även att rådfråga på 
universitetet. Studier av testpersoner genomfördes samt samtal med kunniga inom häst-
sport.

Organisation
Som projektledare var Lowa Wallman ansvarig och som projektägare var Bengt Ivans-
son, VD på Lööve Trailer AB. Handledare för projektet var Per Sihlén, industridesigner.

Uppföljning/dokumentation
Under projektets gång skrevs en projektdagbok som underlag för rapporten, foto-
grafering samt anteckningar togs till informationsinsamling och analyser. Samtal med 
målgruppen gjordes samt användartester med personer som fick titta på nya idéer och 
utvärdera dessa. Skisser gjordes löpande under projektets gång.



8

Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

Strategi och metodval
Projektbeskrivningen togs fram med hjälp av projektmetodikens tre faser; utrednings-
fas, planeringsfas och genomförandefas. I arbetet tillämpades designprocessen för att nå 
målet.   

Innehåll och aktiviteter
Projektmetodikens faser:

Designmetodikens faser består av: 
Analysfas
-planering och tidsplan
-marknadsundersökning
-identifiering av uppdragsgivare
-identifiering av målgrupp
-användarstudie
-persona
-enkäter
-fältstudier
-kravspecifikation
-funktionsanalys

Kreativ fas
-idégenerering
-formgivning
-testmodell 1
-användartest
-utvärdering
-testmodell 2
-användartest
-justeringar
-utvärdering

Verkställande fas
-presentationsskisser
-modellering
-återkoppling
-rapport
-presentation

Utredning 
-ideutveckling
-förstudie
-direktiv
-dialog

Planering
-projektbeskrivning
-detaljplander
-tidsplan

Genomförande
-genomförande
-rapport

Tidsplan
Projektet startade den 17:e januari och slutade vecka 21.  Projektet gick på helfart från 
och med 4:e mars. Se bilaga 1.
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Hästens sinnen
Eftersom att projektet grundade sig i att lägga fokus på hästen och hästens upplevelse 
gjordes en studie av hästens sinnen för att kunna ha detta som underlag i designprocessen.  
 
Hos hästen är sinnena generellt mer utvecklade än hos människan fastän att vi an-
vänder oss av samma sorts sinnen, synen, lukten, smaken, känseln och hörseln. Eft-
ersom att hästen är ett flyktdjur måste den hela tiden vara på sin vakt och ha koll på 
sin omgivning och har därför en mycket stark instinkt som inte finns hos människan.  

Synen
Hästen har av alla landlevande däggdjur störst ögon i förhållande till sin kropp och 
ögonen som sitter på var sida om huvudet ger ett synfält som sträcker sig nästan hela 
vägen runt hästens kropp. Hästen har dock en blind fläck rakt fram och rakt bak så om 
man står framför hästen ser den bara en skuggbild och därför kan det vara bättre att 
närma sig en häst lite från sidan. 
 
Hästens förmåga att se färger är omdiskuterat men inte helt utforskat och många for-
skare är ändå överens om att hästar snarare ser skillnad på nyanser istället för rena färger 
och att de skiljer på ljusnivåer. Med viss säkerhet menar också forskarna att hästar ser 
grönt, gult, blått och rött som samma färg och då troligtvis som en gröngul ton. Vitt 
används oftast som en markant avgränsande färg tillexempel som hinder och staket. 
För hästens ögon kan det ta upp till en timme att ställa om sig från ljus till mörker och 
därför kan många hästar reagera negativt på att gå in i ett mörkt stall eller lastas in i 
en transport. När ögonen väl anpassat sig är hästens ögon bättre i mörker än vad män-
niskans är. De har heller inte något djupseende och uppfattar hål, gropar och diken som 
svarta fält. En mörk transport eller ett dike kan därför uppfattas som bottenlös och 
skrämmande för en häst.
 

Process



Bild frånhttp://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stens_sinnen

Hästens synfält
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Hörsel
Hästens hörsel är bättre än människans och de är väldigt känsliga för tonfall och röstlä-
gen vilket gör att de därför kan uppfatta om en människa är arg, ledsen, glad eller ger 
beröm. Öronen styrs av sexton muskler och kan vridas 180 grader så att hästen kan höra 
ljud på långt avstånd för hinna reagera snabbt.
 
Lukt
Luktsinnet används främst för vittring av fara och för att ta reda på information. Som 
flyktdjur har hästen stor användning av sitt luktsinne då den kan lukta sig till faran 
långt innan den ser det och hästen använder även lukten för att kommunicera, känna 
igen varandra och även skilja på människor. När hästen registrerar främmande och in-
tressanta lukter kan de förbättra luktsinnet genom att sträcka överläppen uppåt och utåt. 
Detta kallas att flema. 
 
Smak
Smaksinnet är mycket välutvecklat och sitter ihop med luktsinnet. Hästen kan skilja 
på fyra olika smaker, sött, salt, beskt och surt. Smaken används främst för att sålla ut 
bra mat från dålig. 

Känsel
Huden är mycket känslig och hästen kan känna när en insekt landar på kroppen. Huden 
har massor av små muskler som kan dra ihop sig och på så sätt jaga bort flugor. Manken 
är väldigt känslig och genom att gnugga den kan man lugna ner en stirrig häst, man 
kan ofta se hästar stå och klia varandra på mankarna. Hästar använder både munnen, 
manken och hovarna för att känna sig för, men de har också känselhår runt mulen 
och ögonen. Dessa används för att tala om vad som finns framför hästens huvud, spe-
ciellt när den betar eftersom att den då inte kan se vad den äter. Människan använder 
sig mycket av hästens känsel då man rider. Bland annat med hjälp av skänklarna och 
vikthjälper (man flyttar sin egen vikt och får då hästen att flytta sig undan för den). 

Med hjälp av alla dessa sinnen har hästar kunnat fly och överleva faror i ogästvänliga 
klimat, men hästar tar även hjälp av sina starka instinkter även som tamhästar. Att stå 
i vägen för en stor häst på 600 kg när den har inställningen på flykt är inte det säkraste 
man kan göra. I och med situationen att lasta in hästen i en transport, som uppfattas 
som mörk, instängd och trång ökar hästens känsla för flykt. Hästar är klaustrofobiska 
och gör allt för att komma loss och bli fri från sådant den uppfattar vara farligt. Att 
lasta en häst behöver därför behandlas på säkrast möjliga sätt både för hästen och för 
människan. 



Personas
För att göra en djupare studie av målgruppen har tre personas tagits fram. Dessa per-
sonas är påhittade och skapade efter de spetsanvänade som förväntas nyttja produkten.  
Historierna är baserade på verkliga händelser.

Klara Hallberg
är 14 år och tävlar medelsvår b 
i hoppning och dressyr på sin 
c-ponny Black Label. 

Daniel Heed
är 30 år och tävlar fältävlan med 
sina hästar Caliando, Tea Cup  
och Jupiter. Hans senaste merit  
är silver i SM.

Ivar Vestberg
är 61 år med en gedigen bakrund 
inom travsporten och arbetar som 
framstående tränare inom grenen.

Klara har haft sin ponny Black Label, som kallas Bella, i två år. En av de första 
gångerna som Klara skulle iväg på tävling med Bella lastade de som de alltid 
brukar, men efter att bommarna var stängda och de fått upp rampen åkte en 
traktor förbi. Bella, som var riktigt rädd för traktorer, fick panik inne i trans-
porten och började bocka och stegra sig. Klara fick hoppa ut ur transporten 
eftersom att det blev för trångt och för farligt inne i den. Eftersom att Klara 
inte hunnit binda fast ponnyn lyckades den krypa under bommen framme i 
transporten. Hästar har en väldigt stark flyktinstinkt så ponnyn såg att den 
enda utvägen var genom den öppna skötardörren, även om den egentligen är 
alldeles för liten för en häst att ta sig igenom. Klaras pappa lyckades hjälpa 
ponnyn ut och den här gången gick det bra, men annars är det vanligt att 
transporterna inte är anpassningsbara för mindre hästar och de har lätt för att 
krypa under bommen både bakom och framför sig.

Daniel är ute och åker med sina hästar på träning och tävling några gånger 
i veckan och har därför alltid ansett att hans häst Caliando är lättlastad och 
lugn i transporten. En gång efter ett träningspass hos sin fältävlanstränare 
Karl Magnusson lastade Daniel på Caliando som vanligt. Efter att ha åkt i 
20 minuter kom en ganska snäv kurva och det skakade till ordentligt inne i 
transporten. På sin horsecam kunde Daniel se att Caliando hade gått omkull 
och börjat springa på väggarna. Han fick stanna och lasta ut hästen som var 
skärrad, men vekade inte ha några fysiska skador.  Efter att en veterinär och 
en hästpsykolog tittat på Caliando kom de fram till att hästen i själva verket 
tycker att det är så obehagligt att åka i transporten att han ”låser” fast i en 
statisk position. Anledningen till att det inte hade gått bra denna gång var 
för att hästen var alldeles för trött i benen efter träningen och inte orkat hålla 
balansen i kurvan. Eftersom att hästar gärna går emot tryck hade Caliando 
inte fattat att han inte kunde fortsätta att pressa sig mot väggen och därför 
gått omkull. 

Inför ett träningspass på Bergsåker hade Ivar lastat in sin häst Ralje Kelder. 
Ralje är lite svårlastad och gillar inte att gå upp på rampen så han brukar där-
för stanna med bakhovarna på marken och framhovarna inne i transporten. 
Så fort hovarna kommer på rampen börjar den låta och röra sig, vilket han 
tycker är obehagligt. Efter ett tag får Ivar till slut in hästen i transporten. När 
alla luckor är stängda och Ivar gör sig klar för att åka hörs ett högt brak och 
taket på transporten lyfts av. Hästen har då lyckats få huvudet under bommen 
och lyft upp det så att mittenstolpen lossnat och tryckts upp mot taket. Taket 
som är av glasfiber och är fastsatt utmed väggarna hade därför gått sönder. 
Ivar fick då lasta av och ställa in hästen i stallet igen.  Hästen klarade sig från 
alvarligare skador, men var uppenbart öm i nacken ett par dagar och fick alltså 
avstå från träning och tävling den kommande veckan efter händelsen.

Bild från http://www.nyhetspressen.se

Bild från http://www.katarinagunnarsson.se

Bild från http://www.anglo-arabians.com
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Kanseiord
Nio kanseiord togs fram för att förstärka moodboaden.

Moodboard
För att visualisera en känsla över den blivande produkten har en moodboard tagits fram 
som referens och kommunikationsunderlag. 

Säkerhet   Stabilitet   Skandinavisk design   Stilren 
 

Vänlig   Trygg   Komfort   Hållbar   Ljus

12
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Marknadsundersökning
Den 26:e februari 2011 gjordes ett besök på Eurohorse mässan i Göteborg där ett stort 
antal släpvagnsföretag från hela Europa ställde ut sina senaste produkter. Under mässan 
undersöktes de olika märkena och dialoger med utställare gjordes. Besöket dokumen-
terades med fotografier. Marknadsundersökningen har även skett via internet och på 
hästtävlingar då det noterats vilka märken som använts mest. 

Konkurentanalys
Efter marknadsundersökningen gjordes en sammanställning över de närmaste konkur-
renterna till Lööve Transport AB.  Konkurrenterna delades in i tre kategorier: huvud-
konkurrenter, övriga svenska konkurrenter och konkurrenter i Europa. 

Närmaste konkurrenter Övriga svenska konkurrenter Konkurrenter i Europa

Bilder tagna från http://www.eurohorse.se



Foto: Lowa Wallman
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Urval av konkurenter
Ur konkurentalysen gjordes ett urval av de märken som ligger närmast de fokusområden 
som Lööveprojektet har. Dessa inriktningar är hästens upplevelse, säkerhet och design.

I umesläpets B50 kan hästen åka baklänges. Umesläp är 
ett mycket populärt val host hästmänniskor.

Boy är ett av Sveriges populäraste märken då de lägger 
stor vikt på design och hästens komfort. De har många 
släp med kombirampar och man kan då välja step-up 
lösningen.

XX Trail har populärt utseende och har gjort denna mod-
ell i aluminium.

Equi-Trek är unika med sin sidolastning på släpvagnarna. 
Det engelska företaget har mycket omtyckta släpvagnar 
och lägger stort fokus på innovativa lösningar.

Fautras släpvagnar innehar step-up lösningar och har 
nyligen ytvecklat ett AID-system. Med AID-systemet 
kan man öppna bommen bakom hästen när man stälv står 
framme vid huvudet. Detta underlättar när man lasatar 
ensam.

TM TM

http://www.umeslap.se

http://www.boj.nu

http://www.equi-trek.com

http://www.fautras.com

http://www.xxtrail.nl
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Fältstudier
Under ett besök på en ryttartävling i hoppning på Sundsvalls fältrittklubb den 19:e mars 
påträffades en egenbyggd hästlastbil. I den lastbilen fick hästarna stå på diagonalen med 
huvudena ifrån varandra. Ägaren, som också byggt denna inredning, var ridskolelärare 
och menade att om hästarna som är flockdjur får stå åt varsitt håll och ha koll blir de 
mycket lugnare. Detta var en intressant aspekt som inte noterats tidigare och togs i 
beaktan som en frågeställning under en del av dialogerna med kunniga personer.  John 
Rickett, Natural horsemanship-tränare, tyckte att detta var intressant och ett mycket 
lovande sätt att transportera flera hästar på. 



Foto: Maria Bengtlars
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Dialoger med kunniga
För att utreda vilka de vanligaste problemen som uppstår vid lastning är och för att få re-
spons på ideér och funderingar togs kontakt med diverse personer inom olika relevanta 
yrken inom hästsporten. Kontakten gjordes med mailkorrespondenser, telefonsamtal 
och möten.

Med Lisbeth gjordes en mailkorrespondens där hon fick berätta om sina erfar-
enheter av vilka problem som är vanligast och vilka lösningar som skulle kunna 
lösa dessa problem. Se bilaga 2 för hela mailet.

Genom Lisbeth Jonsson togs denna kontakt. AnnMari hade tidigare arbetat 
med ett likanande projekt som ej togs i produktion och delgav sina erfarenheter 
och åsikter både genom mail, telefon och under ett möte i Stokholm på Nordic 
Light Hotel den 25:e mars där en kartongmodell visades på projektet. Samtalet 
fördes som en fri diskussion där vanliga problem inom transportdesign dis-
kuterades och om eventuella lösningar. 

Den 21:a mars gjordes ett möte med engelska tränaren John Rickett i Stock-
holm. Samtalet gjordes som en fri diskussion om hästars beteende och olika 
transporter samt för och nackdelar med dessa. Enligt John var det viktigaste 
i en transport ventilationen och att den har en boogielösning. För John var 
Equi-treks transporter en bra förebild. För hela sammanfattningen av samtalet 
se bilaga 3.

När frågan om hästar kunde bli åksjuka påträffades togs kontakt med distrik-
tveterinären Thomas Svensson på telefon den 2:a maj. Svaret var att detta ej 
var helt studerat, men Thomas menade att hästar i regel inte kan bli åksjuka. I 
och med att hästar inte har någon kräkfunktion, eller saliverar som till exempel 
katter och hundar gör vid åksjuka, blev svaret att hästar ej kan eller blir åksjuka.  

Lisbeth Jonsson, hästpsykolog

AnnMari Folkeson, formgivare

John Rickett, galopp- och natural horsemanship-tränare

Thomas Svensson, Distriktsveterinär
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Enkätundersökning
För att enkelt få svar på hur målgruppen vill ha sin transport och vad de har för tidig-
are erfarenheter gjordes en webbaserad enkätundersökning. En enkätundersökning är 
ett frågeformulär där personen får en fråga och sedan får svara, antingen med hjälp av 
färdiga alternativ eller skriva ett eget svar.  Enkäten togs fram efter dialoger med kun-
niga människor, genom fältstudier och marknadsundersökningar. Frågorna delades in i 
kategorierna allmänt, teknik och design. För att nå målgruppen på så många sätt som 
möjligt skickades en länk ut till vänner inom hästsport och hästbloggare som tävlar på 
hög nivå, affischer sattes upp i två hästsportbutiker och flyers delades ut på hästtävlingar. 
För samtliga frågor se bilaga 4.

Affisch samt flyers om enkätundersökning.
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Resultat från enkätundersökningen
Från svaren på enkäten gjordes en utvärdering på vad som skulle tas vidare in i pro-
jektet för att nå målgruppens behov. Totalt deltog 28 personer i enkäten varav mer än 
hälften av personerna var rutinerade med många års erfarenhet inom hästsporten. I de 
svarsalternativ där personerna, med egna ord, fick skriva i svaren var speciellt resultaten 
från fråga sju, som är en följdfråga angående problem med lastning där man med fritext 
fick förklara vad som hände, mycket givande. Även svaren på fråga åtta, ”vad tycker du 
är viktigt att tänka på när du köper en transport?”, var givande. Dessa svar fick ligga till 
grund för funktionsanalysen, avgränsningen och huvudproblemen. 

Resultaten i kategorin allmänt visar att de flesta av de svarande använder sin transport 
ett par gånger i månaden och många svarade även flera gånger i veckan. Oftast användes 
transportering vid träning och tävling, men även för att ta sig till veterinär. Majoriteten 
hade någon gång varit med om problem vid lastning och fick förtydliga problemet med 
egen text i fråga sju. Det var inte nödvändig med sadelkammare, men önskvärt och 
nästan alla personerna väljer att ge hästen hö under färden.

Under den tekniska kategorin gick det att se att nästan hälften tyckte det var bra att 
kunna låta hästen åka baklänges och resten hade ingen åsikt om alternativet. Frontav-
lastning var det många som tyckte om och lika så transporter med step-up lösning. 

Designen av transporten var viktig för mer än hälften av personerna, men att släpet 
skulle matcha bilen eller ha ett speciellt märke var inte alls lika viktigt. På frågan om 
vilken färg transporten skulle ha låg vitt i top tätt följt av svart och blått. För samtliga 
svar se bilaga 5.
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Inventering av problem
Efter diskussioner med olika hästfolk och utifrån enkätsvaren samt mailkorrespondens 
med Lisbeth Jonsson gjordes en sammanställning av de vanligaste problemen. Sam-
manfattningsvis var den störstra orsaken till majoriteten av problemen klaustrofobi från 
hästens sida. 

Avgränsning
För att inte projektet skulle bli för stort gjordes en avgränsning på problemområden i 
transporten. 

Inredningen i trailer och hästbilen

•	 Hur ska hästen gå in?
•	 Hur ska hästen stå?
•	 Hur ska luckor/bommar/lämen stängas?
•	 Ljus 

Primära problem

Detaljer i trailer och hästbilen

•	 Ventilationen
•	 Isolering 
•	 Fönster
•	 Sadelkammare
•	 Färgval
•	 Mellanväggen
•	 Lätthanterlig (handtag, lås)
•	 Det yttre utseendet

Sekundära problem

•	 Slänga sig ut bakåt
•	 Panik när lämmen/luckan bak stängs
•	 Hoppa över bommen
•	 Hästen “fryser fast” 
•	 “Lägger sig” och springer på väggarna
•	 Fastnar med grimman/tränset
•	 Sparkar sönder väggarna
•	 Skär sönder benen
•	 Går igeom taket vid stegring



Funktionsanalys

Transport för upp till två hästar

Hästen åker på snedden eller baklänges
Passa varumärkets identitet
Tåla sparkar
Taket är hållbart vid stegring
Boogie
God ventilation
Ljudisolerat
Vara säker
Kännas trygg
Tåla skandinaviskt väder

Stärka köparens identitet
Utstråla stilren design
Kännas rymlig
Step-up
Ljus
Lätthanterlig
Lätt läm/lätta dörrar
Lätt att rengöra
Lätt att lasta i och ur ensam
Ringar för fastsättning
Kunna erbjuda höupphängning 
Frontutlastning/pålastning
Enkel färgsättning

Funktion Klass

Hf

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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Kravspecifikation 

erbjuda transport för upp till två hästar
passa varumärkets identitet
tillåta hästen att åka på snedden eller baklänges
tåla sparkar
erbjuda hållbart tak
inneha boogie
inneha god ventilation
erbjuda god ljudisolering
erbjuda lätt läm/lätta dörrar
vara säker
kännas trygg
tåla skandinaviskt väder

Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska
Ska

Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör

stärka köparens identitet
utstråla stilren design
inneha mellanvägg med galler upptill
erbjuda mellanvägg med flex.material nedtill
tillåta flyttbar mellanvägg
tillåta step-up
inneha läm med mjuka kanter
inneha stabil läm
erbjuda få fönster
kännas rymlig
erbjuda hydraulik
ebjuda lätthanterliga lämmar och dörrar
tillåta lätt rengöring
tillåta lätthet att lasta i och ur ensam
erbjuda höupphängning 
erbjuda användning för annat än transport av häst
erbjuda frontutlastning/pålastning
erbjuda enkel färgsättning
kännas ljus invändigt
erbjuda sadelkammare
inneha höj och sänkbara bommar
inneha ringar för fastsättning



Användartest
För att ta reda på vilken höjd som passar bäst för en häst att kliva upp på, så kallat step-
up, gjordes ett användartest. Testgruppen bestod av två hästar i olika storlekar, 136 cm 
respektive 170 cm i mankhöjd. Hästarna leddes över lastpallar staplade på varandra i 
tre olika höjder på 25, 37 och 41 cm. Plattformen var 180 cm lång och 120 cm bred. 
Testet dokumenterades med foto och film. Användartestet gjordes tillsammans med 
Martha Wallman, hästmassör, som har många års erfarenhet av hästar, deras beteende 
samt transporter. 

Bliki
Ras: Islandshäst
Mkh: 136 cm
Vikt: 350 kg

Rocky
Ras: Quarter horse/Paint horse
Mkh: 170 cm
Vikt: 650 kg

Plattformen

Testpersoner
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Resultat av användartest
Båda hästarna gick upp och ner bra på alla höjder, men den högsta på 41cm var aningen 
högt, speciellt när hästarna skulle gå ner för den. Uppför var inga problem och slutsatsen 
av användartestet blev att det går bra att gå upp och svårare att gå av. Kanske att man 
skulle ha step up när hästen ska gå på och ramp när hästen ska gå av?

Bliki

25 cm

25 cm

41 cm

41 cm

Rocky



Foto: Jens Pettersson
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Inspiration/Imageboard
Huvudinspirationen kommer främst från Lööves egna släpvagnsortiment. Deras kombina-
tion av aluminiumprofiler och sandwichväggar utgör grundstenen för designarbetet. Som 
komplement till detta har inspiration tagits från släpvagnar och husbilar med liknande 
materialval. 

Ett fokusområde har varit ljus och huruvida det ska vara fönster eller inte  på transporten, 
därför har inspiration från led-lampor tagits i anspråk. Inspiration och tänk har även 
tagits från Skandinavisk design. Specifikt har just kombinationen av aluminium eller bor-
stat stål tillsammans med svarta detaljer varit ett huvudfokus för material och färgval.

Bilder tagna från  
http://www.loove.se 

http://www.forhemmet.se 
http://www.equi-trek.com 

http://www.bilsport.se 
http://www.rp.se
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Idéskissandets olika faser
För att lättare komma fram till ett bra resultat delades idéskissfasen upp i tre delar. Det 
primära problemet som skulle lösas var interiörens layout, hur hästarna ska stå, hur 
de ska gå på transporten och om det skulle vara dörrar, luckor, ramp eller step-up. De 
sekundära problemen var detaljerna kring hur den yttre designen skulle se ut. Målet var 
att jobba igenom designen på insidan av transporten för att sedan växa ut och avsluta på 
utsidan av produkten.

Skissfas 1- funktionsskisser 
Denna fas började med en idégenerering där alla idéer var tillåtna. Efter att ett antal 
skisser gjorts valdes några ut och gjordes till minimodeller i kartong. Resultatet blev tre 
släpvagnar respektive tre hästlastbilar i skala 1:18 och alla var identitetslösa, det vill säga 
fria från färg och form. Samtliga modeller hade olika förslag på hur hästarna skulle stå 
och hur de skulle gå på.

Idégenerering



Testmodeller
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Testmodeller släpvagn

Hur går hästen på?   Step-up in och ramp ut

Hur står hästen?   Baklänges

Annat?
I och med en dörr på sidan slipper man momentet 
att luckan stängs nedifrån och upp bakom hästen.

Hur går hästen på?   Ramp in och ut

Hur står hästen?   Sidledes

Annat?
Det finns en ramp på båda sidor så hästen behöver 
aldrig vända (hästen går alltså igenom transporten). 
Man kan lasta hästarna från varsitt håll så de kan 
ha huvudena ifrån varandra. 

Hur går hästen på?   Ramp

Hur står hästen?   Baklänges

Annat?
Rampen är solfjäderformad vilket ökar rampens 
stabilitet och minskar risken för vassa kanter.

1

2

3



Testmodeller hästlastbil

Hur går hästen på?   Step-up

Hur står hästen?   Sidledes

Annat?
Man kan ställa hästarna åt varsitt håll så de 
kan ha huvudena ifrån varandra och därmed 
känna att de har full koll. Dörren stängs 
på sidan så att man slipper rampen bakom 
hästen.

Hur går hästen på?   Kombiramp

Hur står hästen?   Baklänges

Annat?
Rampen har tre lägen: Step-up, halv step-up, 
ramp. I och med halv step-up får man effek-
ten man önskar av step-up men det blir inte 
lika högt och rampen har väldigt liten lutning.

Hur går hästen på?   Step-up

Hur står hästen?   Sidledes

Annat?
Man kan ställa hästarna åt varsitt håll så 
de kan ha huvudena ifrån varandra. Dörren 
stängs bakom ena hästen, dock inte nedifrån 
och upp. För den andra hästen stängs dör-
ren framifrån. Mellanväggen är ledad för att 
kunna vikas åt sidorna.

1

2

3
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Utvärdering av testmodeller
Utvärderingen av testmodellerna skedde tillsammans med AnnMari Folkeson, Martha 
Wallman och Lisbeth Jonsson. De fick titta på respektive modell och ge bra och dålig 
kritik om varje förslag (se bilaga 6) med fokus på häst och människa. Sammanfattningsvis 
fick modellerna kommentarerna enligt nedan. 

Under ett besök i Skellefteå den 14:e april fick även Bengt Ivansson, VD för Lööve Trailer 
AB, utvärdera modellerna. Under denna konversation var konstruktion huvudfokus.

1

2

3

Bra att hästen kan åka 
baklänges och att den har 
step-up. 

Bättre med en överlucka 
där bak så att man kan ha 
ett skydd när det regnar. 

Bra tanke med diagonalen. 
Bra att kunna lasta in 
hästarna en och en.

Den kommer att ta stor 
plats vid tävlingar.

Samma princip som en 
lastbil, bra med bakåtå-
kande.

Inte så bra med ramp och 
båda hästarna måste lastas 
ut om den inre ska ut.

Bra med step up in.

Föredrar dörrar i stället 
för ramp.

Kanonbra! 

Önskvärt med dörrar även 
baktill.

Bra. 

Dock risk att lite svår-
lastade hästar vill slänga 
sig bakåt vid lastning.

Strålande! 

Knepigt med ramp över 
däcken?

Bra att hästarna slipper 
backa ut.

Skulle vara ännu bättre 
om det var dörrar och 
step up.

Bra om rampen blir 
stadigare. Bra att de åker 
baklänges.

Ser helst en lösning utan 
ramp.

AnnMari FolkessonSläpvagnar Martha Wallman Lisbeth Jonsson



Slutsats av skissfas 1
Slutsatsen av kommentarerna blev att både Martha och AnnMari föredrog step-up- 
lösningar framför ramper och båda gillar idén med dörrar. Lisbeth tyckte att lösning 
nummer tre på både släpvagn och hästlastbilen var de intressantaste. Något som var 
viktig var att kunna nå båda hästarna och att utnyttja ytorna på bästa möjliga sätt. Två av 
personerna gillade släpvagn nummer två då hästarna kunde stå på diagonalen och lastas 
i och ur vagnen var för sig, men även nummer ett fick mycket bra kritik av alla tre. Vad 
gällde hästlastbilarna blev alternativ nummer ett mycket positivt bemött. I den fortsatta 
processen valdes släpvagn två och lastbil ett ut för att jobbas vidare på.

Tillsammans med Bengt diskuterades huruvida alla lösningar var möjliga att genomföra 
och samtliga av förslagen fick godkänt. Den släpvagn och lastbil med bäst respons var  i 
båda fallen nummer ett.

Positivt med diagonalt 
åkande och att de kan 
stå omlott.
Bra lösning om inte 
insteget blir för högt.

Bra med ledad vägg och 
att man kan lasta hästar-
na en och en.
Samma problem som 
förra.

Det är bra med step-up,
men om det är en ramp 
uteblir nog effekten som 
step-up har.

1

2

3

Gillar svängdörren 
väldigt mycket och 
att de står diagonalt.

Kanske att dörren ska 
vara tvådelad?

Intressant lösning.
Kanske att det blir 
för många moment.

Bra tänk på rampen,

men med risk att den 
kan bli ostadig.

Hästlastbilar AnnMari Folkesson Martha Wallman
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Lisbeth Jonsson

Toppen! 

Går mellanväggarna 
åt båda håll?

Bra. 

Risk för kast bakåt 
med svårlastad häst? 
Knepigt med step up 
över däcken?

Superbra!

Knepigt över däcken?





Skissfas 2  - Enklare formskisser och profiler
Efter att skissfas ett var någorlunda fastställd gjordes några enklare skisser på släpvagnar 
utan fokus på funktion. Detta för att få en början till identitet på produkten. Till hjälp 
användes mood- och imagebord som underlag. 

I diskussionen med Bengt Ivansson i skissfas ett bestämdes det att transporten, som 
ska konstrueras med hjälp av aluminiumprofiler och sandwichväggar, skulle ha platt tak 
och en profil som sammanhåller vägg och tak. Denna profil skulle tittas närmare på ur 
designsynpunkt. Förslag på ett sammarbete med företaget Freno gjordes av Bengt för 
att möjliggöra ett sänkbart chassi och på så sätt kunna använda step-up istället för ramp.

Formskisser på släpvagnar

Formskisser på aluminiumprofiler

1

4

2

5

3
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Några detaljskisser gjordes på skiljeväggen mellan hästarna inne i transporten.

I slutet av skissfas två fastställdes det slutgiltiga konceptet för layouten på hur interiören 
skulle se ut på både släpvagnen och hästlastbilen. Lasbilen kom att få inspiration från 
släpvagn två och släpvagnen fick inspiration från lastbil ett. Ritningarna är ej skalenliga.

Formskisser på mellanväggsr

1. Hästarna går in via step-up
2. Man stänger dörrar om hästarna (ingen ramp)
3. Hästarna står diagonalt
4. Hästarna kan stå med huvudena åt varsitt håll
5. Om så önskas sitter hästarna fast i en ring på dörren
6. Man kommer åt den blåa hästen från sadelkammaren
7. Man kommer åt den gröna hästen från bakre väggen 

6

7

1

1

2

2

2

2

5

3

4

4

1. Hästarna går in via step-up
2. Man stänger två dörrar (ingen ramp)
3. Hästarna står diagonalt
4. Hästarna kan stå med huvudena åt varsitt håll
5. Väggen är flyttbar i sidled
6. Den inre hästen (gröna) Kan gå ut rakt fram

1

2

2

3

4

5

6

4
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Utvärdering av skissfas 2
Efter formskissningen bestämdes att profilen mellan tak och vägg skulle utvecklas från 
alternativ 1, den raka profilen. Med detta bestämt togs projektet vidare till skissfas tre.

Profilens insida

Profilen har 60 lutningo

Profilernas möten

Detalj för LED-belysning

Profilen

3D-modell gjord i 3Ds Max

36
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Skissfas 3 -  Formriktade skisser med bestämd funktion
När formen på takprofilen samt funktionen med sänkbart chassi fastställts, gjordes mer 
avancerade skisser med inriktning på både form och funktion. Skisser gjordes även på 
skiljeväggarna inne i transporten.

Vägg 3Vägg 2

Vägg 1

Mjuka kuddar som stöd för hästen

Aluminiumram för stabilitet

Skisser gjorda i illustrator och photoshop

Galler som hindrar hästarna från att 
bråka med varandra. 

Kort svängbar väg 
med en “hö-slide.

Plastvägg förr att hästarna ska kunna bred-
da benen, men inte kuna skada varandra.

Skisser gjorda i photoshop
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Analyser av skisser 
Utifrån underlag som moodboard, imageboard och testresultat togs både den inre och 
den yttre designen fram. Från den första idégenereringen valdes ett antal olika idéer vid-
are till att bli testmodeller av kartong. Dessa modeller var fria från form och färg för att 
inte låsa sig i ett för tidigt stadie. Modellerna blev utvärderade efter sin inredningslayout 
där de förslagen med bäst resultat togs vidare. I den andra skissfasen fick fokus ligga 
mer på formgivningen, dock inte fullt ut för att fortfarande behålla det kreativa flödet. 
Den starkaste inspirationen i denna fas var Lööves egna produkter för att få en känsla 
av samhörighet till varumärket även om produktinriktningen är helt ny för företaget. 
I den tredje och sista skissfasen fick form och funktion samspela mycket mer, men en 
viss återhållning för utseendet fanns kvar för att verkligen kunna känna på form och 
formövergångar under modelleringen. 

I en diskussion med Bengt Ivansson skulle designen utgå från en modul, en låda med 
platt tak, både av konstruktions- och hållbarhetsmässiga anledningar. En låda är starkast 
och den är billigast att tillverka, men för att inte tappa identitet eller form valdes det att 
göra en fasning på taket i form av en lutande profil som stabilisator mellan väggar och 
tak. Denna profil kunde också användas för att integrera en LED-belysning runt om i 
taket.
  
I traditionella fall är taken oftast formgjutna på hästsläpvagnar men detta är både dyrt i 
framställning och mycket svagare i hållbarhet. Dessutom måste alltid en ny form göras 
om företaget vill öka eller minska transportens storlek. Med hjälp av profiler finns inte 
detta dyra konstruktionsproblem.
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Materialval
Eftersom att denna produkt tillhör Lööves sortiment är grundstenen av alla material 
aluminium. Både chassit, golvet och profilerna som binder samman väggar och tak är 
av aluminium. Som tredje vanligaste metallen i jordskorpan kommer aluminium och är 
till 100 % återvinningsbart. Återvinningen skadar inte strukturen i metallen och kan då 
helt återvinnas utan att förlora dess naturliga egenskaper.

I vårt nordiska klimat är detta material överlägset och eftersom att aluminiumet är 
väderbeständigt fungerar materialet även vid riktigt låga temperaturer då andra material 
tenderar att spricka. 

Aluminium är dessutom ett bra val ur miljösynpunkt då det, förutom att vara totalt 
återvinningsbar, även innebär en lättare släpvagn som bidrar till mindre bränsleför-
brukning. Då släpvagnen har låg egenvikt kan släpet ta tyngre last vilket innebär större 
hästar. 

Som väggar och tak används ett sandwichelement som bidrar till god isolering vilket 
ökar komforten för hästarna. På sommaren blir släpet svalt medan det håller värmen på 
vintern.

Kombinationen av aluminium och sandwichväggar medför stor stabilitet och slagtåli-
ghet som innebär ökad säkerhet om släpet eventuellt skulle välta.

Produktionsmetoder
Aluminium är mycket tacksamt att forma och genom olika legeringar kan aluminium 
bli nästan lika hållfast som många konstruktionsstål. Slutprodukten får kvaliteter som 
låg vikt i kombination med hög hållfasthet samt hög ytfinish och korrosionshärdighet. 
Materialet kan både svetsas, lödas och limmas.

Aluminiumprofilerna till väggar och tak görs hos Lööve Trailer AB.

www.nordiskaluprofil.se



Resultat
3D modell
Modellen är gjord i Autodesk 3ds max och renderad i KeyShot. Transporten kan 
förslagsvis lackas i olika färger efter kundens önskemål. Originalvagnen valdes att 
göras i svart för att stärka identiteten till varumärket. Svart var även på andraplats för 
snyggast färg enligt svaren på sista frågan i enkäten. Logotypen är enkel och placerad i 
det övre hörnet.

Transporten i röd, blå, svart, vit och silver/grå lackering.
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Layout
Konceptet bygger på att hästarna ska kunna stå diagonalt och ha huvudena åt varsitt 
håll. Den inre hästen går att ta ut genom en dörr framme i transporten och för att det 
ska gå kan den inre väggen öppnas upp mot fören. Det finns en skötardörr framme i 
transporten med en tonad fönsterruta där man kan gå in för att nå den inre hästen och 
ytan är tillräckligt stor för att kunna förvara rycktboxar, hö och foder, men ytan går även 
att nyttja som omklädesrum. 

Transporten har stor lastningsyta då väggarna går att flytta i sidled. Hökorgen fungerar som dörr.

Transporten  med stängda väggar och öppen frontutlastning.



Detaljer
Fönster valdes bort för att minska störiga moment för hästen. Endast ett fönster an-
vändes i skötardörren med tonat glas för att kunna se in till hästen. För att göra trans-
porten ljus gjordes LED-belysning runt taket på insidan. En sadelkammare finns på 
sidan och går att fälla ut för att kunna stå ute bredvid hästen då man borstar och sadlar. 
Sadelkammaren går även att lyfta av och ställa på marken.

Sadelkammaren med krubba. Stänkskydd.

Stor ingångsyta och LED-belysning i taket.
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Chassit går att sänka så 
att insteget går från ca 

50 cm i höjd till ca 25 cm.
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Funktionsförklaring 
Skiljeväggarna mellan hästarna är både roterbara och lätta att haka av så att transporten 
går att använda till annat än att transportera hästar. Väggarna består av en stark skiva 
försedd med aluminiumprofiler och stötdämpande kuddar som underlättar för hästen 
och hjälper till med balansen. Mittenväggen har även en förhöjning av galler för att yt-
terligare säkerställa att hästarna inte kan bråka med varandra, men gallret tillför även en 
viss stallkänsla och hästarna kan fortfarande se runt utan att det blir för instängt. Längst 
ner finns en gummilist som hindrar hästarna från att kliva på varandra men ändå kunna 
bredda benen för att hålla balansen. För att hästarna ska kunna äta hö under färden finns 
en hökorg som även har funktion som dörr. Alternativt att hänga hö från en krok i taket.
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Resultat

Sänkbart chassi

Hökorg som dörr

Frontavlastning
Kuddar på 

skiljeväggarna 
för stötdämpning

Höga stänkskyddAluminiumprofiler 
i hörnen för 

stabilitet

Utfällbar 
sadelkammare 

med krubba

Skötardörr med 
tonat fönster

Taklucka för 
ventilation

Platt tak för 
ökad säkerhet 

om släpet voltar

Vikbara vägar 
som går att 

lyfta av

Ventilation 
fram i släpet 
som fördelar 
luften ut på 

sidorna inne i 
transporten

Aluminiumprofil 
mellan vägg och 
tak. LED-belysning 

på insidan

Två dörrar bak ger 
stor öppning samt 

valet att bara 
öppna en i taget



Hästlastbilen
För lastbilen bygger konceptet på samma grund som för släpvagnen, hästarna står diag-
onalt och kan om så önskas ha huvudena åt varsitt håll. Skillnaden här är att båda hästar 
har varsin ingång och varsin utgång vilket gör att man kan lasta av och på en häst i taget 
utan att behöver flytta på den andra. Båda hästarna går att nå inifrån transporten och 
man kan utan problem lasta ensam då det alltid går att ha stängt om den andra hästen 
som står kvar samt att man aldrig behöver backa ut.

Bild kommer46
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Presentationsmodell
Presentationsmodellen gjordes till största del av akryl och aluminium. Detaljer är for-
made ur skumpolymer. Modellen är av skalan 1:10.

Bild kommer



Ritning
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Projekt: Lööve Trailer AB
Alla mått är givna i mm

2 450

2 870

1 800

800 2 000

2 400

500

300

5 150
4 200

R 25

Copyright: Lowa Wallman
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Analys av resultat
I det här projektet var det yttre utseendet inte det primära fokusområdet, dock var målet 
att designen skulle utstråla en samhörighet med varumärket Lööve. Den yttre designen 
jobbades fram med hjälp av ett imageboard och ett moodbord som underlag. Dessa var 
även godkända av Bengt Ivansson.

I projektet var utgångspunkten hästen och för att uppfylla de behov hästen har gjordes 
en studie av hästens sinnen för att kunna forma lösningarna efter dessa. 

Synen
”En blind häst är en lugn häst”, ett citat av John Rickett. Med det menar han inte 
att hästen ska vara blind utan att det som hästen inte ser vet den inte om. När det är 
mörkt ute skiner strålkastarljus från andra bilar in i transporten genom fönstren vilket 
kan skapa obehag för hästen. Med detta i åtanke togs fönstren bort och ersattes med 
LED-belysning runt om i taket för att ge en jämn ljuskälla. Ett fönster sparades dock i 
skötardörren för att kunna se in till hästen, men i tonat glas för att minska ljusinsläpp. 
Att ta bort möjligheten för hästen att se ut gör att man även tar bort något som hästen 
kan se som en flyktväg. 

När hästen står inne i transporten når man huvudet från sidan när det är dags att lasta 
av. I många andra fall står man alltid framför hästen när man ska ta loss den för att 
backa. I detta koncept behöver man heller aldrig ha någon som öppnar en lucka bakom 
hästen utan man kan enkelt lasta av helt ensam rakt fram utan att backa.

Hörsel
När tillexempel en motorcykel drar förbi en hästtransport blir det riktigt obehagligt inne 
hos hästen. Som lösning på det fick väggarna vara av sandwichelement som innehar god 
isolerande effekt. Ett annat orosmoment brukar vara det skramlande ljudet när hästen 
kliver upp på rampen, genom att välja en step-up lösning försvinner det problemet.

Lukt
För att hästen ska känna sig lugn och hemma i transporten är det alltid bra att ha spån 
på golvet och ju mer använd transporten är desto mer hemtrevligt kommer den att 
lukta för hästen. För att öka trevnadskänslan finns möjlighet för att ge hästen hö under 
färden. Eftersom att konceptet innebär att hästen inte kan ha någonting framför sig 
gjordes en ”hö-slide” som också figurerar som dörr in till hästen från sidan inne i trans-
porten. Genom att transporten också har god ventilation uppfattar hästen transporten 
som mycket trevligare, både av att temperaturen blir bekvämare och att lukterna är lät-
tare att registrera vilket kan vara en trygghet. 



Diskussion
Det här projektet har legat mig väldigt nära under en lång tid. I och med att jag själv 
hållit på med hästar hela mitt liv har jag egna erfarenheter av hur jobbigt, tidskrävande 
och farlig lastning samt transport av hästar kan vara. Redan när jag började på desig-
nutbildningen låg idén om att göra mitt examensarbete om hästtransporter där och när 
jag i november 2010 fick kontakt med Lööve Trailer AB låg de precis i starten med att 
själva ta fram en hästlastbil och en hästtransport. Att få jobba tillsammans med Lööve 
gav stora möjligheter både för att de själva är måna om sin egen produktutveckling och 
att de inte backar för innovativa idéer. Att jobba med ett släpvagnsföretag som har lång 
erfarenhet inom området, men inte har några tidigare produkter mot hästsporten gav 
även det större frihet då det inte redan fanns förutbestämda ramar.

Genom att utnyttja designmetodikens metoder blev det lättare att strategiskt jobba ig-
enom projektet. Med risk för att projektet skulle bli för stort valde jag att avgränsa mig 
i ett rätt så tidigt skede. Efter att jag pratat med målgruppen, diskuterat med kunniga 
hästmänniskor och fått svar på enkäten bestämde jag mig för att lägga begränsningen 
vid inredningens layout där de viktigaste frågorna var hur hästen skulle gå på och av 
transporten, hur hästen skulle stå under färden och hur man skulle stänga och öppna om 
hästen. Inom avgränsning låg ytterligare ett fokus. 
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Smak
Om hästen står still med hopbitna käkar betyder det att den är spänd och stirrig och när 
den tuggar betyder det att den är avslappnad. Genom att sätta in ett finger i mungipan 
på en spänd häst kan man sätta igång tuggreflexen och göra hästen avslappnad. Detta 
betyder även att höet fyller en funktion då hästen har något att sysselsätta sig med och 
tugga på.

Känsel
En tveksam häst som sätter hovarna på rampkanten så att hoven böjs bakåt får signalen 
att backa. Att ta bort rampen och använda step-up utesluter detta problem. Genom att 
ställa hästarna på diagonalen får de en trygg känsla genom att de lättare får kontroll 
över balansen vid inbromsningar. Kuddarna på väggarna ger också en tryggare känsla då 
dessa hjälper hästen att parera i kurvorna på vägen.

Resultatet blev en transport med inriktade lösningar på hästens behov och hur de up-
plever sin färd i och utanför transporten, samt hur transporten som produkt kan före-
bygga de allra vanligaste problemen som finns under lastningen.
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Självklart är människan en stor del av användaren, men i det här projektet ville jag inte 
tappa den användaren som faktisk är huvudmålgruppen för just denna produkt, hästen. 
Hur hästen upplever att gå in i en stor låda som färdas bakom en bil var något som 
präglat hela utvecklingen av produkten. Att ta i beaktan hur hästen upplever allt från 
ljud och ljus runt om och i transporten, till hur den bäst håller balansen under färden. 
För att nå dessa svar gjordes användartester och diskussioner med folk som har erfaren-
het och har studerat hästars beteende. 

Konceptet blev två lösningar, en för släpvagnen och en för lastbilen. De både lösnin-
garna bygger på samma utgångspunkt där ramperna helt tagits bort och med hjälp av 
sänkbara chassin gjort instegen för step-up till en optimal lösning. Eftersom att ram-
perna är borta stänger man dörrar om hästarna, detta för att djuren lättare ska kunna 
se vad som händer. Båda lösningarna erbjuder möjligheten för hästarna att stå med 
huvudena åt varsitt håll. Då de är flockdjur är denna lösning väldigt trygg för dem eft-
ersom de då kan ha koll åt varsitt håll precis som de har i hagen. Hästarna får även stå 
på diagonalen vilket inte är ovanligt i stora lastbilar, men absolut sällsynt i släpvagnar. 
Att stå på diagonalen underlättar för djurens balanshållning och ger därför hästarna 
en trygghet och bättre upplevelse. Fönstren har nästan helt tagits bort och ersatts med 
LED-belysning i taket för att ge en ljus och inbjudande transport. Samtidigt har jag då 
uteslutit att hästen kan se fönster som en flyktväg eller bli skärrade av billyktor som kör 
förbi när det är mörkt ute.

Har en häst en gång upplevt något obehagligt under transport och lastning tar det lång 
tid för dem att träna bort det igen. Jag ville därför med mina konceptlösningar ta så 
många av de element som målgruppen tycker fungerar bra och knyta samman dem i 
samma produkt. Som designer anser jag att det är viktigt att inte bara ge användarna 
vad de önskar och förväntar sig utan också ger dem vad de behöver som de själva kanske 
inte reflekterat över. Att ge och tänka på det där lilla extra är det som jag anser ger ett 
mervärde.
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Lööve trailer AB, framförallt Bengt Ivansson, VD för Lööve Trailer AB.

Handledare Per Sihlén, Industridesigner på Struktur design.

Mittuniversitetet och examinatorerna, Mikael Marklund, universitetslektor 
och Gunnar Anderung, industridesigner på Vector Industridesign.

Expertpanelen, Lisbeth Jonsson, hästpsykolog och AnnMari Folkeson, formgivare.  
Samt John Rickett, galopp- och natural horsemanship tränare.

Användartest-teamet, Jens Pettersson, Martha Wallman, Bliki och Rocky.

Alla er som hjälpt till med att svarat på enkäten och ni som delat med er 
av era erfarenheter i samtal och dialoger. 

Tack till...
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Internet http://www.loove.se

Litteratur Moderna klassiker i skandinavisk design isbn 978-91-7126-121-2

DVD Lastning - Natural Horsemanship med Lisbeth Johnsson

Tv-Program Ponnyakuten säsong 2 avsnitt 2 SVT Play, sändes söndag 23 januari 2011

Personer Lisbeth Jonsson, hästpsykolog, och Thomas Svensson, Distriktsveterinär

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stens_sinnen
http://www3.ridsport.se/Hastkunskap/Beteende/Hastens-sinnen
http://www.jordbruksverket.se
http://www.grecav.nu/alumin.html
http://www.rmig.com/se/teknisk+information/r%C3%A5material/aluminium
http://www.hgo.se
http://www.sapagroup.com
http://www.nordiskaluprofil.se

Källor
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Bilaga 1, Tidsplan

Projektbeskrivning och direktiv

Marknadsundersökning

Identifiering av uppdragsgivare

Identifiering av målgrupp

Användarstudie

Persona

Enkäter

Fältstudier

Behovsanalys

Kravspecifikation

Funktionsanalys

Idégenerering

Formgivning

Testmodell 1

Användartest

Utvärdering

Testmodell 2

Användartest

Utvärdering

Justeringar

Presentationsskisser

Modellering

Återkoppling

Rapport

Presentation

Januari Februari Mars April Maj

Projektet drevs på kvartsfart fram till 4:e mars, där efter gick det på helfart.
6:e april skedde en delredovisning.

*

*

*
*

Bilagor
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Bilaga 2, Mailkorrespondens

55

Hej igen Lowa,
 
Här komer lite funderingar och ips kring hästtransporter....... Hoppas det är till hjälp.
 
Dom största problemen jag stöter på är hästar som:
 - Hoppat över bommen. Beror på balansen och/eller strark känsla av klaustrofobi.
- Slänger sig ut bakåt. Beror på att dom blivit forcerade in utan att vara redo, klaustrofobi, dåliga erfar-
enheter, oroliga för att tappa fästet bakåt.
- “Lägger” och springer på väggarna. Beror på balansen, för trångt.
- Fastnar med grimman/tränset. Finns flera saker att fastna i i de flesta transporter.
- Hästarna får panik när lämmen/luckan bak stängs. Beror på klaustrofobi.
- Går igeom taket vid stegring. Beror på klaustrofobi.
- Sparkar sönder väggarna. Klaustrofobi.
- Skär sönder benen. Det är ofta vassa kanter på lämmen.
 
En transport som skulle vara anpassad till hästen skulle i mina ögon se ut på följande sätt:
- Att dom står på sidan eller snedden (Så att hästens huvud och bakdel är mot transportens sidor-som 
i en lastbil).
- Bindring på väggen (inga bommar)
- Hel hög sida mellan hästarna, som går att öppna åt båda håll. När hästen går in så ska man kunna 
stänga den från hästens huvud mot bakdelen, när man ska ta ut hästen ska man kunna öppna den från 
hästens huvud mot bakdelen. Vet att det är omöjligt om hästen står på snedden, men då skulle man ex 
kunna göra den i två delar!?
- Mellanväggen flexibelt material nertill så att hästen kan bredda sig om den behöver och galler upptill 
så att dom inte kan fastna eller klättra på den.
- Runda kanter på lämmen. Så man inte behöver vara bekymrad över att hästen kan skada sig där.
- Bra halkfritt material på lämmen och på golvet i transporten.
- Plåt och gummi på väggarna som tål sparkar om hästen skulle få panik och börja sparka.
 
Hästar är ju av sin natur klaustrofobiska djur i mer eller mindre grad, tyvärr är det så att många hästar 
forceras in i transporter innan dom är redo för det. Eftersom hästen är så lätt att tvinga till saker så gör 
den det även då den inte borde. De flesta hästar “stänger” av och går in i ett passivt tillstånd, då händer 
det inte så mycket. Men så finns det dom hästar som går ur det pssiva tillståndet och börjar slåss för sitt 
liv, och det är dom som då råkar ordentligt illa ut.
 
Om man har “rena” väggar, alltså inga bommar eller annat som hästen kan klättra på så händer det inte 
så mycket.
Om man ställer dom klaustrofobiska hästarna med sidan mot lämmen så blir inte känslan av klaustro-
fobi så stark när man stänger lämmen.
Om man har tunn plåt i taket så kan inte hästarna som stegrar sig gå igenom taket. (det har jag varit 
med om vid fem olika tillfällen och hästar som gått igenom glasfibertak, inget bra!)
Ljusa väggar och tak så att den klaustrofobiska känslan minskar, men om det är väldigt vitt kan det 
också blända hästen, så lite matt och gräddfärgat är bättre.
 
Önskar jag kunde rita en skiss till dig............
 
Men det är det jag kom på nu, Ibland dyker det upp funderingar på hur det skulle kunna se ut för att 
kunna hjälpa hästar som har det besvärligt och det här är nog det närmaste jag kommer.
 
Hoppas detta är till din hjälp :-)
Jag ser fram emot att få se den färdiga modellen...........!
 
Vänligen Lisbeth
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Bilaga 3, Sammanfattning av samtal med John Rickett
Diskussionen med John Rickett fördes som ett fritt samtal så detta är en sammanfattning.

På frågan om hur en bra hästtransport borde vara svarade John att ju renare inredning desto bättre, att 
det inte finns saker som sticker ut och inga vassa föremål som hästen kan göra sig illa på. Han menade 
också att en önskad transport skulle ha högt i tak och att man absolut inte skulle stänga bommar ba-
kom hästen då dessa ofta orsakar problem och olyckor.  

John berättade även om en häst som råkat ut för en olycka där incidenten eventuellt hade kunnat räd-
das bara av att transporten skulle ha varit försedd med kuddar på väggen för att hästen skulle få hjälp 
med balansen. Hästen i fråga hade gått omkull inne i släpet och denna olycka skedde på grund av att 
hästen inte orkat hålla emot i en kurva. John med sina många år som natural horsemanship-tränare, 
läran om hästens beteende och kroppsspråk, menar att hästar har till instinkt att gå emot ett tryck och 
eftersom att hästen hade tryckts mot väggen hade den tillslut ramlat. För att hjälpa hästen på traven 
hade väggkuddar kunnat hjälpa hästen att förstå att den skulle ge efter för trycket.

John var även av åsikten att skötardörren på transporten alltid är så låg i höjd och han hade ofta slagit 
huvudet i karmen, varför inte kunna ha en högre dörr helt enkelt menade han. John tyckte även att det 
absolut viktigaste för honom i en transport var ventilationen, att vagnen var av typ boogie och att det 
inte var någon ramp.  Hästar är oftast väldigt bakskygga och att då ha en ramp som lyfts upp bakom 
dem av en hukande människa (rovdjursposition) kan skapa panik.

Precis som Lisbeth Jonsson tycker John att man ska kunna köra hästen utan att binda upp den, ju 
tightare man håller en häst desto mer kämpar den emot. Är den fri har den ingen anledning att fly. Om 
man ändå vill sätta fast hästen förespråkar John en så kallad neckstrap, en halsring helt enkelt.  
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Bilaga 4, Enkätundersöning frågorna
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Bilaga 5, Enkätundersöning Svaren

60



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

61



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign

Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

62



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

63



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign

Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

64



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

65



Projektrapport 
Examensarbete i industridesign
Mittuniversitetet 2011
Lowa Wallman

Bilaga 6, Kommentarer på mock-up modeller

Mail från AnnMari Folkesson
Hej Lowa,
Just det ja!
Här kommer lite synpunkter:

Släpvagn 1: jag gillar konceptet att hästen åker baklänges, samt step up där det inte fälls upp någon 
ramp bakom. För att kunna utnyttja transporten till annat, som tex lastning av pall med foder, spån-
balar etc förespråkar jag dörrar eller kombiramp.
Har man en uppfällbar överlucka därbak fungerar den bra som skydd om det regnar. Där kan man 
även sätta en kamera som är vridbar för att kunna se hästarna under transport, samt som backkamera 
vid backning.
 
Släpvagn 2: tanken med genomgång och att hästen står diagonalt är väldigt bra. Bra också att kunna 
lasta i och ur en och en. Rent praktiskt blir den väldigt bred och därmed tung både som transport 
och att köra (stort vindfång). Den tar även stor plats vid tävling. Du vet hur trångt det brukar vara på 
parkeringarna.
Eftersom in och utsteg hamnar över hjulen blir det med automatik en ramp då step up blir för högt 
och jag anser ju att man bör undvika ramp om möjligt.
 
Släpvagn 3: den här typen av transport är ju väldigt lik en lastbil avseende hur hästen står och går i 
och ur. Positivt med bakåt åkande. Här har vi rampen igen samt att båda hästar måste lastas ur om den 
inre skall ut.
 
Hästbil 1: positivt med diagonalt åkande, samt som du säger, att de kan stå omlott. Bra med dörr där 
bak. Titta lite mer på hur högt insteget blir när skåpet byggs över hjulhusen. Alternativt bygger man in 
hjulhusen för att få ner höjden på golvet.
Det innebär då att de tar plats inuti.
 
Hästbil 2: höjden igen. Bra med ledad vägg så man når båda hästarna. Bra även att kunna lasta i och 
ur en och en.
 
Hästbil 3: jag tror när man tänker step up att när hästen väl klivit upp är den så att säga redan inne i 
transporten. Är själva rampen step up uteblir den effekten. Bygger man en lastbil skall man absolut ha 
dörrar där bak för ett större nyttjande.
 
Det är en himla massa saker att tänka på, men jag tror en kombination av de modeller du gjort kan bli 
något riktigt bra.

En liten sammanfattning: baklänges, lågt insteg, nå båda hästarna, lasta i och ur hästarna var för sig, 
utnyttja alla ytor så mycket som möjligt.
 
Jag är nyfiken på fortsättningen av ditt arbete. Kom gärna med fler frågor.
 
Lycka till!
 
Ann Mari Folkeson
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Telefonkontakt med Martha Wallman
Släpvagn 1: “Jag tycker att den verkar bra och hästarna står bra, men måste det vara ramp? Det är dock 
bra med så stor öppning så att det känns luftigt. Hade önskat att det var step-up ut också och att det 
var dörrar som man stängde om hästarna.”
 
Släpvagn 2: “Här tycker jag verkligen om att hästarna aldrig behöver backa av transporten och att de 
kan stå i varsin riktning. En lösning med step-up hade varit optimal samt dörrarna igen.“
 
Släpvagn 3:  “Väldigt bra att hästarna får åka baklänges och att rampen blir stadig, men kanske att 
rampen blir lite otymplig så det kanske är bäst utan.”
 
Hästbil 1:  “Jag gillar den stora svängdören! Då slipper man stå bakom hästarna och fixa, kanske att 
halvdörrar skulle vara ännu bättre? Gillar verkigen dörren!”
 
Hästbil 2:  “Intressant lösning, men det kan nog tendera att bi lite många moment och då kan det vara 
svårt att lasta ensam.”
 
Hästbil 3: “ Bra tänkt med rampen, men det kan nog bli en risk att den blir ostadig.”

“Sammanfattningsvis tror jag på att hästarna ska åka baklänges eller på sidled, av- och påstigning sker 
med step-up och att man ska stänga om hästarna med dörrar. Dörrarna är bra både för hästarnas och 
människans skull så att man slipper lyftmomentet och att stå bakom hästen på det ‘traditionella’ sättet”

Martha Wallman

Mail från Lisbeth Jonsson
Hej Lowa,
Vad duktig du är! jag är imponerad..................!!!!!!!!
 
Transport 1. Kanonbra! Önskvärt med dörrar även baktill.
 
Transport 2. Bra. Dock risk att lite svårlastade hästar vil slänga sig bakåt vid lastning.
 
Transport 3. Strålande! Knepigt med ramp över däcken? Min favorittransport......... :-)
 
Lastbil 1. Toppen! Går mellanväggarna åt båda håll?
 
Lastbil 2. Bra. Risk för kast bakåt med svårlastad häst? Knepigt med step up över däcken.............?
 
Lastbil 3. Superbra! Knepigt över däcken? Min favoritlastbil........... :-)
 
Jättebra jobbat................. Spännande att se mer.
 
Ha det bra
Vänligen Lisbeth 67


