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Fascination Travsport. Jag vill attrahera 
fler människor till travsporten, öppna de-
ras ögon och nå deras känslor för hästens 
natur. Medelpunkten är relationen mellan 
människa och djur. En enhet och ett mått: 
segern. Att ge sitt bästa för att vinna! Styr-
ka, vilja och uthållighet i en spännande 
och dramatisk sport. Hästen och kusken 
förbindas via en sulky, en metafor för pas-
sion, snabbhet och kraft med ett uttryck 
för det dramatiska, dynamiska och kraft-
fulla inom travsporten. En `BMW Racing 
Sulky. 

Projektidén är att formge en tävlingssulky 
för travtävlingar. När man är på travba-
nan och tittar på ett lopp få man myck-
et intensiva intryck. Tränade hästar som 
springer tätt inpå varandra. Ibland är det 
upp till 12 ekipage samtidigt. Kuskar som 
styr och gör sina strategier, taktik och 

närvaro. ATG gjorde nya reklamfilmer med 
hästen som kärnvärde inom travsporten 
och dess fascinerande urkraftar. Filmerna 
är mycket imponerande, dramatiska och 
appellerar till publikens känslor. I det sam-
bandet är den stora frågan hur man kan 
gå vidare med imagearbetet. Min idé är 
nu att införa ett nytt formspråk och ima-
ge inom travsporten genom att överföra 
BMW:s formspråk på en travsportsulky. 
En dynamisk och snabb formspråk som 
anknyter till en utvecklad sportmanage-
mentkultur och en satsning på en profes-
sionell produktutveckling. Eftersom formar-
betet tar huvudrollen i mitt designarbete 
är det en fördel att samarbeta med BMW 
och lära sig mera om deras sätt att tänka 
och arbeta med exteriöra former. För att 
ge mitt designarbete en balans fokuserar 
jag dessutom på förbättringsmöjligheter 
angående konstruktion, ergonomi och 

Sammanfattning



Dramatik Spänning Passion
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hejar på hästen. Vagnar som glider förbi 
varandra och hjulens ljud, hovar och inte 
att glömma kommentatorns röst. Mycket 
snabba och dynamiska rörelsen. En enhet 
av två individer med samma strävan sam-
manbundna av en sulky. En lätt vagn som 
liknar i sitt utseende och konstruktion en 
äldre cykel. Sedan 1970, när `Mode Sulkyn 
kom har man knappt ändrat på dess utse-
ende, bara på materialet från trä till stål, 
till aluminium och nu förtiden till kolfiber. 
Målet var att göra en sulky lättre och mera 
bekvämt för hästen. Ändå liknar de flesta 
vagnar varandra. Samtidigt har travspor-
ten under de senaste decennierna inte 
varit särskild synlig i medierna och därför 
fått mindre uppmärksamhet. Bägge fak-
torer hänger ihop och behovet efter en 
frisk vind i denna sporten är stor. Hela situ-
ationen lede till ett nytt projekt `Publikpro-
jektet´ om Travsportens image och medie-

funktion. Inom produktområdedon hittar 
man begrepp som optimering och inom 
bilbranschen är det expressiva emotionel-
la. För sulkyns design hittade jag en inspi-
ration som är en `merge´ av de båda. Tar 
man den Z4 `racing car´ som byggts i kolfi-
ber och lackerats i BMWs sportfärgkod, vit, 
blå och röt står den för en `merge´ mellan 
form och optimering. På så sätt blir denna 
en symbol för en ny anda inom travspor-
ten, liksom representativ för BMW kreati-
vitet och innovation. Sådana sponsorer 
är viktiga, ty de kan bidra med professio-
nella kunskaper inom produktutveckling 
samt marketing. Man kan ge och ta! Man 
nischar ett företag samt dess image i ett 
nytt område och får ny energi, image och 
utveckling inom travsporten.

Sammanfattning
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Statement
Med mitt examensarbete vill jag göra 
ett personligt statement. Projektidén och 
upplägget ska stå för mitt sätt att genom-
föra ett designprojekt. Detta arbetet är ett 
tillfälle att återspegla min arbetesmetodik 
och tankar som designer. Jag anser pro-
jektet som reflektion över mina kunskaper, 
min arbetsstruktur, egna förväntningar 
och det verkliga arbetsförloppet. Särskild 
viktigt är för mig valet av konceptet, ty 
jag vill arbeta med tekniska förbättringar 
liksom formgivningen. Design betyder för 
mig att gestalta med omtanke på olika 
plan. Dessutom ville jag hitta en produkt 
som hittills inte alls var del i en produktut-
veckling på designnivå. Vidare skulle den-
na anknyta till sportbranchen. Jag sökte 
efter en nyckelprodukt som man skulle 
kunna applicera ett imageladdat design-
språk på. Jag hittade en sport som 

1. Inledning

håller på att förändra sin image: Travsport 
Jag hittade en nyckelprodukt som aldrig 
genomgått en designprocess: Tävlingssul-
ky Jag hittade ett passande Designspråk 
baserat på en produktutveckling och en 
avancerad formfilosofi med tillämpning 
på racingsport: BMW Z4 `racing car´

Syfte 
Syftet med examensarbete är att utföra 
ett projekt för att få en praktisk övning i att 
genomföra ett designuppdrag från pro-
blemställning till slutlig design. Detta ska 
ske under pedagogiska förutsättningar 
och ge tillfälle till att välja områden som 
jag vill utveckla och förjupa mina kun-
skaper i. Jag ska visa i arbetet att jag har 
tillgodosett mig utbildningen och kan an-
vänder mina kunskaper.

1
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1. Inledning

Mål / Vision
Huvudmålet med examensarbetet är att 
jag efter bästa förmåga ska utveckla en 
produkt, strukturera och organisera min 
designprocess. Min pedagogiska vison är 
att sträva efter en utveckling av mina ar-
betsmetoder och kunskaper, särkild inom 
formgivning.

Metodik
Under projektet använder jag mig av de 
kunskaper och metoder som jag har lärt 
mig under utbildningens gång: Koncept-
utveckling, semantik, semiotik, form, ma-
terial, ergonomi, funktion, modellteknik, 
design management, designstrategi, de-
signmetodiker, färg-, grafik- och mönster-
sättnig, grafisk visualisering och presenta-
tionsteknik, skissning, Photoshop, Indesign, 
Illustrator, Microsoft Office och Alias. Mitt 
speciella interesse gäller formarbetet och 
den formanalytiskas ansats från Cheryl 

Akner-Koler, `Three-Dimensional Visula 
Analysis´, samt Dagmar Steffens teori om 
`Design als Produktsprache´. Bägge teori-
ena vill jag integrera i min arbetsprocess 
samt gestaltning. Jag vill utforska hur de 
påverkar designutvecklingen. Tanken var 
att genomföra en formanlays av en Z4 för 
att komma fram till de designelement som 
BMW använder sig av som designspråk. 
Dessutom tar jag hjälp av de teorierna 
för att formulera en lista med designgui-
delines som beskriver BMWs formelement 
och vilka uttryck som gestaltades. Dessa 
ska dessutom vara ett hjälpmedel för att 
förklara varför jag tog vissa formbeslut un-
der designarbetet. Genom att ha fler kon-
takter till sakkunniga specialister på olika 
områden, hade jag möjlighet att få svar 
på olika frågor och råd i olika beslut.
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1. Inledning

ringar i 3D på slutmodellens framställning. 
Den typen av modellbygge är öppet för 
en konstnärlig gestaltningsprocess, där 
man hittar slumpmässigt nya lösningar och 
former under själva modelleringsarbete. 
Denna arbetsmetoden är en av BMWs 
gundläggande filosofier att tillämpa det 
`mänskliga´ inom designen.

Slutdesignen presenteras därefter i bilder, 
modell och scenario, följd av en argu-
mentation som illusterar mina designbe-
slut. Detta kapitlet leder över i resutatens 
diskussion och en projektutvärdering om 
huruvida målen uppfyllts. Här återfinns 
personliga reflektioner.

Disposition
Eftersom jag vill visa processen i mitt arbe-
te valde jag att disponera rapporten i en 
kronologisk tidsföljd som ger struktur åt en 
cyklisk process. Det leder till en tydligare 
och mer lättförstålig bild av mitt arbete 
och ett förståelse för varför olika beslut 
fattades. Efter projektbeskivningen följer 
en bakgrundsdel som innehåller en kort 
beskrivning av BMWs sportmangement, 
travsportens historia samt kartläggnings-
resultatet. Sen kommer designprocessen 
med sina olika faser, metodiker och tillvä-
gagångsätt i formsökandet, t.ex. skissning, 
skissmodeller i clay eller funktionsmodeller 
m.m. I denna del beskriver jag också olika 
form- och funktionstester och dess utvär-
dering. Delen avslutas med en defininition 
av den slutgiltiga designen som justerades 
under slutmodelleringsfasen i Clay. Efter-
som materialet tillåter att testa form- och 
detaljaltenativ gjorde jag sista designänd-



 3

BMWs formspråk

Optimering

`Merge´

Konceptfilosofi
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2. Projektbeskrivning

Projektidé 
“BMW-sulky: En innovativ designinsats 
inom travsporten!” Grundiéen är att över-
föra BMWs designspråk på en tävlingssul-
ky. Målet är att placera varumärket i en 
ny nisch inom sportmarketing: Travspor-
ten.-Varför? – Den typen av fordon är för-
knippat med hästkraft, tävling, sponsring, 
aktion och professionell utrustning. Sulky-
design står idag i skuggan av hästspor-
tens traditioner och definierar sitt uttryck 
genom en funktionell konstruktion. Just nu 
håller man på att utveckla och förändra 
travsportens image. I samanband med 
detta kan BMW ha en formativ designpå-
verkan på sporten, och  på så sätt även 
införa en ny standard med professionell 
produktutveckling samt sportmarketing. 
Sulkydesignen baseras på BMWs form-
språk samt designguidelines och även på 
travsportens uttryck i form av kraft, dyna-
mik och snabbhet. BMWs designspråk har 

en stark och dynamisk uttryck som bygger 
på konvexa och kankava ytor, som möts i 
vassa och spända linjer. Det formuttrycket 
passar perfekt till en tävlingssulkies pro-
duktkaraktär. En lätt konstruktion, hi-tech-
material och en optimerad ergonomi i 
kombination med en dynamisk design kan 
ge sporten ett nytt framträdande och en-
ergi. Designarbetet baseras på följande 
värderinga:

BMW: Power, passion, precision, teamwork
Travsport: Passion, speed, power
Formguidelines: Dynamic, forces, direction

4

Nyckelprodukt



Olyksrisk    Ergonomi
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2. Projektbeskrivning

visuellt framhäva ekipagéts enhet samt 
uttryck, öka komforten, ergonomin och 
säkerheten? 

Beskrivning av avsett resutlat 
Inkåpningen av sulkyn har många bra 
argument och samtidigt ger det spel för 
design av exteriöra ytor och applikation 
av BMWs formspråk. Att sulkyn utmärker 
sig är ett viktigt mål. Den ska vara väldigt 
annorlunda. Uttrycket får dra till sig upp-
märksamhet och framkalla en dialog hos 
publiken och alla de som är involverade i 
travsporten. Redan under researchen fick 
jag respons på att projektet satt igång en 
diskussion och dialog hos travfolket och 
tänt deras intresse samt reflektioner kring 
sporten så som dess traditioner. I mitt pro-
jekt arbetade jag med tre huvudpunkter 
som går hand i hand: 
1. Form 2. Konstruktion  3. Materail

Designproblem 
Som redan nämnts finns knappt en pro-
fessionell produktutveckling inom sulkytill-
verkningen. På den tekniska sidan hittde 
jag många ergonomiska, funktions- och 
konstuktionsproblem som man kan justera 
med små bra förändringa. På designsidan 
finns bara ett exempel där ett företag 
sattsar på utseendet, men med negativa 
konsekvenser för sulkyns körbeteende och 
olycksrisk. Denna nyutveckling i kolfiber 
är nästan` för´ lätt och börjar svaja i hög 
fart. Den öppna konstuktion idag leder till 
fruktansvärta olyckor under tävlingar med 
stora skador för häst och kusk. Med tanken 
på säkerheten är en inkåpning skyddan-
de mot spark, slask och som förhindrar att 
hästar fastnar bakifrån med framhovarna 
i den öppna konstuktionen. Dessutom hål-
ler man på att satsa på en ny sportmarke-
ting som kräver en designuppdatering av 
alla involverade produkter. Hur kan man 
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2. Projektbeskrivning

 Avgränskning
Formarbetet kommer att bestå av en 
analysfas av BMWs designspråk med 
hjälp av Cheryl Akner-Koler’s metodik till 
formanalysen. Genom analys av bilarnas 
exteriöra design kommer jag att arbeta 
mig tillbaka till hur BMWs designguideli-
nes ser ut som ligger bakom formen. Det 
ska ge mig förståelse för hur de översätter 
formstrategin till varje del av den exteriöra 
formen. Under denna fromanalys ska jag 
ta fram och testa de olika formelementen 
i lera som skissmodeller.Själva PR projektet 
som STC håller på att utveckla ska tas som 
motivation och förklara varför man vill ta 
in ett stort bilföretag, deras satsning inom 
racingsport samt formspråk. Diskussionen 
kring hur djupt man ska bedriva ergono-
miska undersökningar, funktionsstudier 
och fältstudier i förhållande till formarbe-
tet fattde jag avgränsande beslut. Jag 
ville bara gå så djupt med sådana un-

dersökningar att man kan hitta, förstå och 
formulera problem i sulkyns användnig 
under tävlingen. Användningen, funktio-
nen och ergonomin går ihop och ramas 
in av krav samt reglement. Jag vill samla 
på mig en någorlunda bra förståelse för 
den tekniska delen för att kunna hitta bra 
lösningar under formgivningen. Först och 
främst är projektet ett framtidskoncept 
och en formstudie.

Samarbetspartner/ Sakkunniga 
Efter formuleringen av mitt projektkoncept 
och med påbörjad research funderade 
jag kring vilka samarbetspartner och sak-
kunniga specialister som har de kunskaper, 
erfarenheter och information som behövs 
för att sätta sig in i travsportens värld. Hur 
ser tekniken och konstruktionen bakom 
sulkyn ut? Vad finns för sulkydelar, funktio-
ner, materialalternativ, egenskaper? 
Vad är en lämpligt material för tillverk-
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2. Projektbeskrivning

ning och med tanke på  slitage? För vilka 
skador är kusk och häst utsatt för? Vad 
innebär sulkyns använding? Vad finns för 
funktions- eller ergonomiska problem? 
Jag igenomförde fältstudier på Solvalla 
och fick prata med olika specialister. Tack 
vare STC, Lennart Granbeck, kusken Erik 
Adielsson och Kanal 75, Johan Linberg, 
var det möjligt att genomföra en `motion 
capturing´filmning med tre olika sulkysar 
på banan. Dessutom fick jag en sulky från 
Royal Sulky för att bygga en funktionsmo-
dell på skolan. Ergonomidesign, Maria 
Bengtzson, gav mig feedback och råd 
angående funktionsstudierna och hur 
man uppnår ett bra resultat. Inför mo-
dellframtagning fick jag erbjudande av 
Ardian van Hooydonk på BMW att göra 
min slutmodell i deras modellverkstad i 
Tyskland. Där fick jag modellera fram min 
sulky i Clay och hjälp med byggproblem 
samt feedback på min design. 

Royal Hästsport AB 
De bidrog med information kring hur man 
bygger sulkys, vilken teknik som används, 
vilka krav som ställs och vilka problem som 
finns inom körningen, respektive risk och 
olyckor samt feedback på mina förbätt-
ringsförslag. (Micke Lindqvist)

Svensk Travsport Centralförbundet STC
De vet allt om reglementen samt säker-
heten inom travsporten och ställde upp 
med hjälp att genomföra studierna på 
Solvalla.
(Lennart Granbeck/ Mats Forrsen)

Solvalla
I samarbete med SCT håller de på med ett 
PR projekt som ska öka travsportens att-
raktion och image under de kommande 
åren. (Sara Strid)
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2. Projektbeskrivning

Ergonomidesign
De stödjade mig med handledning och 
tips angående ergonomi-, funktions- samt 
fältstudier. (Prof. Maria Benktzon)

BMW Group
På BMW Tyskland hadde jag en handle-
dare som gav feedback på formarbetet 
så som min tolkning av deras designgui-
delines. (Adrian van Hooydonk – Design 
Chef/ Andreas Warming – Exterior Design/ 
Herr Friedrich - Exterior Design &  handle-
dare/ Thomas Schöps – modellbygget & 
handledare)

BMW Group Nordic
BMW Sverige gav möjligheten till att un-
dersöka en Z4 på plats och dokumentera 
formspråket. (Marja Eriksson)

Sandvik
De utvecklade aluminiummaterialet Na-
noflex som kan vara en användbart alter-
nativ till kolfibrer. De bidrog med informa-
tion om materialet, feedback på hur man 
kan använder detta etc...(Johan Irander)

Kusk/ Travsport
Erik Adielsson som ställde upp med infor-
mation kring använding och problem 
samt för `motin capturing´ och funktions-
studier.

Tränare/ Kusk/ Travsport
Stig H. Johansson gav inspiration till desi-
gnidéer, feedback till olika designkoncept 
och berättade om sina erfarenheter med 
olika sulkysar under 40 år som kusk.

Kanal 75’
Johan Lindberg organiserade filmningen 
och sammansatt filmaterial till mig.
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3. Sportmanagment BMW

Den professionella produktutvecklingen 
inom bilbranchen överförde BMW på mo-
torsport och segling. Inom deras sportmar-
keting satsar de mycket på fordons opti-
mering, teamutbilning och forskning. Nya 
material, ny design och nya strategier är 
kärnan. En sådan satsning visar öppenhet 
och innovationstänk. 

Man kan upptäcka en växelverkan mel-
lan BMWcars och sports. Inte bara BMWs 
image iscensätts på ett annorlunda och 
spektakulärt sätt, de hittar även nya inspi-
rationer och design uttryck för deras bil-
design. På BMW möter man intresse för in-
spirerande och icke-bildesignprojekt. Det 
ingår i deras filosofi att ha öppna ögon 
och öron för ny inspiration, behov och 
trender. Ett flexibelt tänkande skapar nya 
möjligheter!



1930 1950 1970

1990 2006
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4. Travsport i Sverige

Travsort är redan sen 1830 känd som häst-
kapplöpning. Under den tiden definieras 
en relation mellan häst och människor ge-
nom jordbruk, krig och också sport. Iskapp-
löpningen i Brunnsviken var ett offentligt 
evenemang och det var en statussymbol 
att ha den snabbaste hästen. Så små-
ningom började man med travsportasso-
ciationer och framavling. Ekipaget består 
sen dess av häst, kusk och sulky. Idag har 
sulkysarna samma grundkoncept men 
höjden och material förändrades med ti-
den. På den tiden var de tillverkade av trä 
fram till 1970 när den amerikanska `Mode´ 
sulkyn kom. Den var en materialhybrid av 
trä och stål med cyckelhjul. 

Idag finns travsport i många länder t.ex. 
Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Italien, 
Tyskland, USA, Nya Zeeland, m. m. I Sverige 
är travsport en folksport och var mycket 
populär under 70-talet. Sedan dess med 

uppkommande andra sporter har upp-
märksamheten för sporten tonat bort. Nu 
sattsar man igen på dess utveckling och 
medienärvaro. Travsport har bland andra 
sporter en särskild ställning med sin män-
niska-djur-relation. Här ligger ett värdefullt 
minne om dess betydelse, hästens urkraft 
och länken till naturen. En sport som män-
niskorna känner till sedan tvåtusen år till-
baka. Idag hanterar och anser man hästar 
som idrottsmän och man undrar varför tra-
vet inte än tillhör den Olympiska spelen. 

1930 1950 1970



1

2

3

4
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Marknadsinventering
Marknadsanalysen ska fokusera på Euro-
pa, eftersom amerikanska sulkysar byggs 
efter andra reglement och krav. I Europa 
är Custom marknadsledande med ca. 
600 producerade sulkys per år och Royal 
Sulky med ca 300 per år. Alla andra mär-
ken syns knappt på bana och i stall. 

1 Custom – Finnland
2 Royal Sulky – Sverige
3 Joyride – Norge
4 Artec – England
5 Jerald - USA

Kartläggningen delas upp i olika områ-
den: Vikt, lätthet, körbeteende, slitage, 
proportioner, konstruktion, snabbfunktio-
ner, justerbarhet, transport, sittposition, 
olycksrisk, teknisk optimering, reglement, 
normer, krav, material, problem, ekipaget 
samspel, ergonomi, stabilitet, säkerhet.

5. Kartläggningsresultat 

Tävlingssluky
En tävlingssulky består idag av en ram, två 
hjul, två skalmar, ibland sidostänger, två 
fotfästen, ett säte och två upphängning-
ar. Ramkonstruktionen är öppen och liknar 
en gammal cykelram. Ofta är den gjord 
i stål- eller aluminiumrör. Nuförtiden finns 
env annan sulky i kolfiber och ett organiskt 
formspråk. Jämförelse av olika modeller 
visade att de skiljar sig åt i ramkonstruktion 
kring hjul samt –upphängningen. `Motion 
Capturing´testet visade dessa små och 
större skillnader. Resultatet beskiver jag 
närmare i delen om denna metodiken. Vi-
dare blev jag väldigt uppmärksam på till-
verkarna som oftast är familjeföretag som 
har en annknytning till travsporten. Tillverk-
ningen är hanverk och man brukar testa 
fram en ny sulky via testprototyper. Just nu 
finns nästan ingen research kring vad som 
avgör en bra sulky och den optimala kon-
struktionen. 

3
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Målgupp 
De flesta tävlingssulkysar riktar sig till ama-
tör och yrkeskuskar. Premiumvagnar kostar 
kring 40.000 SEK och körs oftas av proffs. 
Yrkeskuskar kan var mellan ca. 24 – 55 år 
och med helt olika fysisk konstitution. Un-
der loppkvällen har de ingen tid för juste-
ringar av vagnarna. Teamet bakom för-
bereder allt och de själva kör. 

Intervjuer & Fältstudier 
Min huvutsamarbetsparter är den Svenska 
Travsport Centralföbundet STC och kon-
taktpersonen där var Lennart Granbeck 
som hjälpte till med att hitta och kunna 
träffa de sakkunniga människorna. En av 
de första efterforskingar som kom efter in-
ternet researchen var mina fälstudier på 
Solvalla travbana. Jag intervjuerde Len-
nat Granbeck som är ansvarig för säker-
heten samt reglement. Han berättade 
om sina erfarenheter och den svenska 

travsporten. Han visade olika sulkymodel-
ler och vi filmade den kvällen olika lopp 
och på stallbacken. Jag filmade hur kus-
kar kör, sitter i sina sulkys och använder 
den. Hur man sätter sig i den. Hur hästen 
spänns i. Och jag testade själv hur det 
känns att sitta bakum hästen. Väldigt gi-
vande var slumpmässiga intervjuer med 
hästskötarna och olika kuskar på vägen. 
De berättade om ergonomiska problem 
i höft, knän och ryggen på grund av en 
feljustering av sätet och fotfästena. Dess-
utom fick jag lite mera förståelse för hur 
farligt det kan bli för kusk och häst under 
tävling. Kuskar kan vara utsatta för spar-
kar på bröst, armar, ben, ansikte och ryg-
gen samt för att vagnar välter. Hästar är 
så fastspännda i sulkyn att de inte kan ta 
loss sig under en olycka och oftas bryts 
skalmarna av på ett för hästen och kusken 
fartligt sätt. Man har sett tillfällen där vag-
nar kör förbi hästar och i deras framben, 

5. Kartläggningsresultat 
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så att hela ekipaget ramlar. Många inter-
vjupartner hade önskningar och idéer på 
förbättringar och nämde samtigit många 
klagomål. Summeringen av detta finns 
under utvärdering och sammanfattnig. 
Intervjuerna gjordes med sulkytillverkaren, 
säkerhetansvariga på banan, kuskar, ve-
trinärer,  marknads- och mediesponsorer. 
Dessutom tog jag kontakt med Sandvik 
som tillverkar `Nanoflex´ och Marstöms 
som bygger båtar i kolfiber. Bägge upp-
lyste mig om materialens egenskaper och 
hur man kan tillämpa dem. Kunskaperna 
påverkade i efterhand designen och den 
nya sulkykonstruktionen.

`Motion Capturing´ 
Denna metodiken avänds för att kunna 
jämföra rörelse under slow motion. För att 
ha en utgångspunkt till själva jämförelsen 
sätter man upp starkt färgade klistermär-

5. Kartläggningsresultat 

ken på olika punkter på sulkyn och kusken. 
På så sätt blir kuskens och vagnens rörelse 
bättre synliga. I min fall filmade jag på Sol-
valla travbana med tre olika sulkysar hur 
de kör på rakbana och i svängen.  Sulkyn 
nr. 1 var den Custom vagn byggd i kolfi-
ber som väger ca 20 kg. Hjulupphänging 
ligger på insidan och hjulen sitter utanför 
sittbågen. Det kan leda till att hjulen börja 
svaja lite under hög hastighet samt att 
hästar kan fastnar med deras framhovar 
mellan hjul och ram. Eftersom skalmarna 
är väligt rörliga överförs hästens travrörel-
se, upp ner och till sidorna, direkt på sulkyn, 
vilket gör att den happar lite samma takt. 
Sulky nr. Två var en traditionell Royal Sulky. 
Den har en cykelhjulupphängning och lite 
mera stödjande konstruktion. Vagnen är 
byggd i aluminium och lite tyngre och vi-
sar mindre kännslighet för hästens rörelse. 
Vagnen nr. tre var en amerikansk modell 
som hade den mest stabiliserade konstuk-



hjul

sittbåge

sidostänger

skalmar
fotfäste

säte

hjulkåpar
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5. Kartläggningsresultat 

tionen kring hjulen, vilket lede till en nästan 
lungt körbeteenende och hästen verkade 
styras bättre. Däremot har den fotplattor 
stora som ett spelkort som är väldigt dis-
kuterade bland kuskar, eftersom man lätt 
kan glida av under tävlingen. De andra 
två sulkysarna har standardfotfästen som 
man kan justera manuellt till och från kus-
ken. Vinklingen på dem visade sig vara fel 
för mångar kuskar som därför sätter fötter-
na ovanpå eller utanför. Punktvisualisering 
framhävde kuskens sittposition av höft, 
ben och rygg. Det visade sig att de skjuter 
fram höften under loppet, vilket leder till 
en rundrygg och smärt i ryggraden.

Konstruktion 
Som jag redan nämnt är sulkyns konstruk-
tion inte mer än så. Rör med mycket mel-
lanrum som under många lopp leder till 
att hästar springer in i vagnar framför dem 
och fastnar med sina hovar i dom. Många 

olyckor skedde på grund av den öppna 
konstruktionen. En till tanke får man när 
man ser hur skalmarna bröts av och sitter 
kvar på hästen, vilket oftas skadar kuskar 
och hästar omkring. Jag upplever det som 
ett drama att man hittils inte har hittat nå-
gon lösnign för hästarnas säkerhet. Under 
en olycka är det nödvändigt att skalmar-
na lösgör sig från hästen för att undvika 
större skador. När vagnar välter överförs 
dess fulla kraft på hästens kropp och den 
dras olyckligtvis med. Det är helt tillämpligt 
att en sulky löser sig under en olyckan från 
hästen, eftersom ekipaget börjar stanna 
genom andra vagnar i alla fall. När hästen 
inte kommer loss, trasslar den in sig i andra 
vagnar som dras med.

Angående vikten finns ingen begränsning 
för kuskar eller sulkysar, och med att vik-
ten inte ligger an direkt på hästen. Vikten 
räknas tio gånger mindre än när man sit-
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ter som en jocky på hästen. Många kus-
kar kör åt olika hästägare och använder 
sig av olika sulkysar i olika race men vinna 
ändå. Kanske sulkys vikten är relativt i för-
hållande till sin styvhet. Däcken är för tun-
na för den mjuka marken, ty de skär lätt in 
sig i jorden. Både storleken på hjulen och 
däck kan man öka lite, ty det optimerar 
dess rollbeteeende. Lägger man till lite 
`camber´ och `toe´skulle man även få en 
bätte stabiliten i svängen och skulkyn ser 
bakifrån stabilare ut. Med tanke på trans-
porten är det ytterst sällan att de plockas 
isär. Det ända som justeras eller monteras 
av och på är hjulen, fotstegen och  infäst-
ningarna på skalmarna.

Material 
Sista intervjuetappen gjorde jag med San-
vik, som tillverkar materialet `Nanoflex´. Ett 
stål som är tunnare och styvare än alumi-
nium och visar bättre elasticitet. Vi disku-

5. Kartläggningsresultat 

terade en lättkonstruktion av Nanofex rör i 
kombination med kolfiber som möten och 
infästningspunkter. Prismässigt är det lite 
dyrare än aluminium. Materailet är väl-
digt tåligt och kan utättas för mycket kraft 
samt belastning utan påverkan. En till för-
del är att det inte spricker som kolfiber eller 
aluminium när det skadas. Ett rätt så lämp-
ligt material inom travsporten. Om kolfiber 
sägs att det är ett oärligt material som 
döljer skador, vilket höjer risken till olyckor. 
Marstöms argumentation för kolfiber var 
att man kan bygga in olika egenskaper i 
materialet som definitivt måste annpassas 
efter kraven. Under en sådan professionell 
insaäta av kolfiber skulle det inte leda till 
några negativa egenskaper eller risk.

15
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5. Kartläggningsresultat 

anpassade och ha en distasfunktion till 
hästens kropp, vilket förhindra bränn- eller 
skavsår. En snabbfunktion ska integreras i 
upphängningen, så att vagnen löser sig 
från hästen när den börjar välta. En sulky 
ska va lätt och ge hästen mycket frihet i 
sina rörelse. Den ska va stabil och skyd-
dande genom sin inkåpning mot sparkar.

Sammanfattande utvärdering
Sedan 1970 har man bara finjusterat sul-
kyns ramkonstruktion och först 2006 kom 
den första designförändringen genom 
Customs FCS kolfibervagn. Kuskarna får 
oftas ergonomiska problem i ryggen, höf-
ten och ben. Den öppna sulkykonstruk-
tionen skyddar inte för sparkar mot ben, 
armar, ansikte, bröst och rygg och leder 
till olycksrisk när hästar fastnar i ramen el-
ler mellan hjulen och denna. Travrörelsen 
överförs direkt på sullkyn vilket har till följd 
att den gungar med och att den fladdrar. 
Sätet ska vara justerbart under loppet för 
att skapa en förbättrad ergonomi. Fotfäs-
ten ska vara i rätt vinkel till kroppen och 
justerbara i avståndet samt vinkel. Hju-
len blir lite större, däcken blir lite bredare 
med en slick profil och med `camber´ och 
`toe´ för att få mera stabilitet visuellt och 
i svängen, vilket förhindra att vagnar väl-
tar. Sidostängerna ska vara ergonomisk 
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Designidéer: Skissfas1
Efter researchen földe första idéesökande 
för olika designkoncept baserad på resul-
taten. Sittpositionerna var i alla koncept 
avgörande för själva designutformning. 
Sammanfattningsvis kom jag fram till tre 
olika grundkoncept. Det första anköt till 
en ìdag´variant på en sulky med inkåp-
ning, justerbara fotfästen samt säte, an-
dra konceptet baserade på ett säte med 
bakläge och sista idén påminde om sitt-
positionen på motorcykel. Från skisserna 
gick jag över till Funktionstudierna. En kusk 
testade själva funktionmodellen koncept 
1 med justerbara fotfästen och säte och 
koncept tre med en typ av sadelsätet och 
sittpositionen på knän.

Funktionsstudier & tekniska beslut
Funktionsmodellen bestog av två fritt jus-
terbara fotfästen och två olika sittkon-
cept. Test 1 visade att det justerbara sätet 

6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

underlättar och förbättra sittergonomin. 
Kuskens höft kunde skjutas fram när han 
lutade sig tillbaka i sulkyn. Efter vi testa-
de fotfästen i olika lägen kom vi fram till 
att de ska vara den direkta fortsättning 
på benens och kroppen linje med föt-
terna lite utåt. Sadelsätet var ett interes-
sant koncept, men Erik Adielsson tyckte 
att den behöver testas i fart, vara lägre i 
förhållande till sulkyn samt att den behö-
ver mera vinkel. Under racen ska kusken 
kunna stödjar sig mot sulkyn när han drar 
i tömmen. Funktionstestens resultat lede till 
att jag bestämmde mig för att gå vidare 
med designkoncept 2 i min designformu-
lering. Detta innebär också att små tek-
niska justeringa ingår i denna designen. 
Vi ville ha ett justerbart säte samt fotfäs-
ten, en snabbfunktion som cykelpedaler i 
framupphängningen, större hjul, tjockare 
däck med slick `camber´och `toe´.

17
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Designguidelines & formanalys 
Efter de tekniska besluten jobbade jag vi-
dare med den påbörjade formanalysen. 
Denna baserade jag på två metodiker, 
Cheryl Akner-Kolers, `Three-Dimensional 
Visula Analysis´, och Damar Steffens, `De-
sign als Produktsprache´. `Visual Analysis´ 
är en metodik som man kan använda sig 
av för att beskriva volymens grundform, 
karaktär,  egenskaper, dess riktning (axis) 
och relaioner till varandra. Volym kan 
vara aktiva eller passiva i dess sam- och 
ömsesidigt påverkan. Man kan definiera 
hur oliker krafter påverkar volym. Var de 
bildar accent och hur de är organiserade 
i rummet (vertikal, horizontal och i djupet). 
Det kan t.ex. formuleras som, statisk, dyna-
misk eller organisk och beskiver uttryckens 
grundkaraktär. Vidare analysledtråd är 
`join´ (u-join/ O-join), `intersektional´ (core 
volumes,), `organic´(convexo/concave) 
samt de `transitional forms´ som `divide´( 

6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

accordance/ discordance) `adapt´( as-
similate/ dissimilate), `merge´( converge/ 
diverg) och `distort´( conform/ deform). 
Ansatsen `Produktsprache´baserar på de 
perceptionslagen, semantisakadifferncial 
och beskrivningar av strukturella design-
element. I första hand analyserade jag en 
Z 4 på platz hos BMW och togbilder på de-
taljer samt annat bilmaterial. Nästa steg 
var grova volymmodeller av en Z4 och en 
sulky. På så sätt utvecklade jag en förstå-
else för volymens aktivitet, relation och ut-
verkan på de exteriöra ytorna, delningslin-
jer och övergånger. Andra steget var att 
formulera mina detaljdesignguidelines i 
Clay. Analysen gick från proportioner och 
volym över till ytor och sen detaljer t.ex.  
delningslinjer, kantlinjer...

Dessa designguidelines ordnade jag efter 
mina värdeord som står för travsportens 
uttryck: Passion, snabbhet och kraftfull. På 
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6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

formnivå uttrycker sig det huvudsakligen i 
dynamiska linkar, spända ytor som vrider 
sig, asymmetri och enkelhet.

Passion (Dynamik):
- Konkava-kovexa ytor
- surface twist 
  (horizontel-vertikal-horizontel)
- `hollows´(fördjupning inför kanter)
   (Produkspråkens associationer: vinkel,      
   mångfald, spänning, asymmetri)
 
Snabbhet:
- `axis´ (Volumens riktning, samma axis)
- vassa, spända linjer och kanter
- böjda ytor med mycket spänst 
- surface twist
- linjer som försvinner
(Produktspråkens associationer: spännst, 
hastighetens otydlighet, aerodynamisk, 
horizontella linjer, först smal/ tjockare) 

Kraftfull:
-växlande ytornas riktning
-linjer som fortsätter under ytan eller proji-
ceras igenom
-aktiv passiv volym, rikningsgivande, `di-
rektion push´
-konkava-konvexa ytor, krafter som trycker 
in eller ut
-delningslinjer, kanter
-från bred till smal
-upp till fyra ytor som trycker sig mot var-
andra, kantkors
(Produktspråkens associationer: enkel, 
slutna ytor, kraftfull fortsättning av linjer  
och ytor)

Formstudier & 
Volym, Ytor, Detaljer 
Första volymskissmodellen på en Z4 visade 
att bilen sammansats av två volymer. En 
aktiv som trycker in den avlånga låga 
volymen med en `direktion push´. Deras 
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6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

volym är nästan lika men olika formad, av-
lång (direktional) och en mera massiv. Yt-
modellereringen av utsidan rekonstruera-
de hur ytornas förlopp uppbyggdes. Deras 
rörelse beskriver en volym som är större än 
den slutgiltiga skulpturen, ty man skar av 
dem. Igenom det få restytorna en enomt 
spänst. Detaljmodeller ledde till mera för-
ståelse för hur man modellerade de och 
hur skuggan och ljuset styrs.

När jag överförde volymtänket på ekipa-
get som helhet beskrev det hästen, kusken 
och sulkyn som tre volymer. Sulkyn beskri-
ver här en framsträvande prisma som för-
binder hästvolymen med kuskvolymen. 
Hästens volym är den dominerande volym 
som skär i sulkyvolymen. Hela insidan av 
Sulkyvolymen är definierad av det. Ovani-
från är det kuskvolymen som skär lite in i 
sulkyvolymen och lämnar ett slags avtryck 
i den. Fotfästen och sätet tillhör kuskvo-

lymens avtryck. Denna grundläggande 
volymbeskrivning övesatte jag i en grov 
skissmodell av sulkyn. Denna förtydligade 
volymernas påverkan på varandra och 
konsekvensener för ytorna samt designen. 

Designvariationer: Skissfas2 
Parallellt till mina formstudier skissade jag 
på varianter av koncept 1. Funderingar i 
skisserna på hur hjulvolymen kan gå ihop 
med sittbågens volym och vilket inflyttan-
de min tidigare beskrivna volym (häst- och 
kuskvolym) har på de två. Sulkynvolymen 
blev altså uppdelad i två vidare eller in-
terna. Designbeslut som jag fattade under 
den fasen är att hästvolymen lämnar en 
negativ form i sulkyn och trycker dess sitt-
båge uppåt. Detta lämnar en spänning 
i själva bågen. De sidliga hjulvolymen är 
också påverkad av detta och anpassar 
sig med konkava ytor innåt och beskriver 
så ett negativvolym. Denna påverkan 
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6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

fortsätter upp till skalmarna som böjer sig 
konkavt om denna negativformen. Jag 
lämnade denna skissprocess och gick 
över till bak och sidovyer. Min tanke var 
att bakifrån ska sulkyn se stabil ut och från 
sidan dynamiskt kraftfull ut. En snabb se-
mantisk omfråga lede till vilken av de si-
dovyerna som uttryckte mest snabbhet, 
dynamik och kraftfullhet. Utifrån det resul-
tatet valde jag två som jag skissade sen i 
olika design med all information som jag 
kom fram till under formanalysen. Ett av 
dessa två koncept översatte jag i en skiss-
modell i skala 1:10  med häst. Denna första 
designtest i 3D gav en känsla för uttrycket, 
proportioner och hur designen gick ihop 
med hästen. Formdiskussioner med Cheryl 
ledde till justeringar.

Designkonceptdefiniering: 
Skissning Fas 3
Igen följdes skissnignen av en formunder-
sökning i clay. Huvudproblemet var nu, 
hur man får ihop sidoarmarna och bakde-
len. Hur möts yttor och vilka kanter beskri-
ver de. På en 1:4 modell kunde jag testa 
olika lösnigar för dessa problem. Dessutom 
underlättade skalan för att kunna känna 
ytornas spännst och krafternas påverkan. 
Nu arbetatde jag ut enkla, spännda och 
vridna ytor som möt i tydliga kanter. en 
växel mellan konkav och konvex och en 
integrerad funktionsdel (sätet). Största dis-
kussionen och formproblemet som upp-
stod på baksidan där sidoytorna mötte 
den avslutande bakdelen. Nu hade jag 
också hittat tre olika fokuspunkter. Den för-
sta låg på den övre sidoramen. En yta som 
tvistar från ett vertikalt till ett horizontellt 
läge och besriver i sin form en laddad bo-
merang. Andra fokuspunkten var möten 
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6. Designprocess &  Arbetsmetodik 

skissningen visade sig som optimalt och 
jag hade lättre förståelse för formens be-
tende. Väldigt viktigt i denna formgivnings 
process var de formstudierna med volym 
och detaljer. Det lade grundkänskan och 
en sälvklarhet i utryckskökadet.

Framme hos BMW skulle jag genast på-
börja slutmodellen och –desigen. Eftersom 
jag byggde en so stor Clay modell och 
inte heller hade någon modelleringsut-
bildning saknade jag metodiken för att ar-
beta fram dem sitsta designbesluten. Jag 
lade ner mycket tid på att hitta igen pro-
portioner, findefiniering av ytornas karak-
ter, övergångar, delingslinjer och detaljer. 
En enom tidpress var resultatet, vilket gör 
det ännu svårare att bestämma sig för 
dem bassande formbesluten.

mellan funktionsdelen (konvex) och sul-
kyns ovansidan (konkav). Sista fokus ligger 
vid hjulupphängningen på grund av hju-
lens nav som medelpunkt och de sidliga 
linjer som sluter visuellt i den. Dessutom har 
jag lagt in delingslinjer i den nedre delen 
av det uttre volum som lättar upp formen.
Denna sista fasen pågick parallellt med 
planeringen till modellframtagning. Sista 
skissmodellen var redan förstudie till min 
skummodell. En 1:4 modell som speglad 
halva. Men mitt i denna processen, inte 
än designen klar definierad, åkte jag till 
BMW för att bygger min slutmodell. 

Sammanfattnde utvärdering 
Det kändes väldigt bra att ha tydlligt be-
stämt hur den tekniska `package´ skulle 
se ut innan jag fortsatt med formgivning-
en. Det var lätt att tänka in konsekvenser 
på designen och olika alternativ för det. 
Att kombinera formsökande i Clay med 
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7. Modellframställning  

Tekniska ritningar/ Arbetstape 
Första uppgiften på BMW var att göra ear-
betstape i modellskalan. En hjälp för att 
hitta rätt linjer i sido-, bak och topvy. På 
grund av tispressen översätt jag min de-
sign i Illustrator filar och sen i tekniska rit-
ningar. 

Modellstomme 
Baserande på de ritningar byggde vi en 
grundkonstruktion i hålplåt. En lätt kon-
struktion som har en viss styvhet i en rikt-
ning (vertikal) men horizontelt böjbar. 
Dessutom underlättade hålen att leran 
fastnade bättre i metallen. Den skala häst 
i karton och hjul i skumm kompletterade 
grundstommen. Hela konstruktionen cen-
trerades på en nullad träplatta. 

Modell i Clay 
Den färdiga stommen penslade jag in 
med en typ av kontakt finish för lera. Sen 

lade jag på leran i tillräckligt mycket volym 
och snabbdefinierade sulkyn. Fösta steget 
var sen att hitta rätt proportioner på sidan 
och sittbågen. 

Efter det höll jag länge på med definitio-
nen av ytornas förlopp och spänst. Redan 
efter dem första ytorna visade sig samma 
problem som i förra skissmodellen. Jag fick 
designproblem i bak- och funktionsytan, 
men det lyckades att arbeta fram lösnigar 
damt formbeslut. Jag ville tydligt definiera 
en ut- och insida av sulkyn, som uttrycks av 
konvexa ytor utåt och konkava innåt. Styr-
kan ville jag sammla i hjulens upphäng-
ning, ty det ger en stabiliserande intryck. 

Sätet möter med sin konvexa form skarpt 
i en tydlig delningslinje den sulkyns kon-
kava topytan som övergår in i skalmarna. 
Sidoarmanas yta löpa rund fram till sätens 
kant, vilket sammanbinda dem olika ytor 
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7. Modellframställning  

och dela. Vidare var det en bra lösning 
för det bakre hörn, där skalkanten möts 
med linjen till hjulupphängningen och den 
bakytans kant. 

Jag modellerade bort det vassa hörn som 
nu överigck i sätens kan. Klar med en si-
dan fisck jag hjälp med att spegla denna. 
Vi punktade över ytorna, putsade dem, 
satt detaljer samt deningslinger. Sen fick 
modellen en gundering som slipades in-
för lackeringen. Tillvägegångsättet under 
lackeringen börja med färg och sen klar-
lack. Till slut satt vi hjulen och infästningnen 
samt logan på plats. 
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kommer interesseras på nytt. Många fler 
människor kommer dras ut på banan till 
en utflykt och mera ungdomar vill kanse 
hålla på med det själv i sveriges ungsuom-
föreningarna. Travsporten är inte bara en 
ingående upplevelse på banan och en 
bransch med många passionerade män-
niskor, den är också ett potiential för Sve-
rige att bli världledande inom travsporten. 
Sverige har kända kuskar, internationella 
lopp som Elitloppet, mycket land för upp-
fostring och utbildninga av hästar, en bra 
huvudorganisation som visar initiatinv samt 
sulkytillverkare med framtidstänkande. En 
ny vind, en ny riktning för travsporten!

8. Slutförslag

Argumentation
Denna konceptsulky framhäver sig tydligt 
och demonstrativt från andra idag. Den 
kommer att väcka diskussioner kring hur 
en skulky ska va och vad man tycker är 
tillämpligt. Jag tror att i nuläge är det en 
viktikt faktor för att inspirera de som an-
vänder och tillverka sulkys. Den är ett ex-
empel på en användning av design som 
leder till nya tekniska förbättringar och en 
nytt visuellt upplevelse. Marknadsfolk ska 
tändas att gå vidare med imagearbetet 
inom travsporten och investera i en forsk-
ning kring travsport som en professionell 
produkt- samt evanemangutveckling. 
Själv BMWs interesse visade att dörrarna 
för inspirerande samarbete kan finnas, 
man måste bara ta detta steg och knyta 
kontakter. Jag tycker att denna häftiga 
och fascinerande sport ska vara mera sy-
nilig i medierna. Relationen till hästar är en 
del av den svenska historian och många 
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9. Resultatdiskussion 

from skulle designsökandet (formgivning) 
ta mest plats. Typ två 1, 5 veckor research, 
3, 5 veckor modellbygget inkluderat de-
signjusteringar och 5 veckor för formgiv-
ningen. Min arbetsprocess var uppdelad i 
3, 5 veckor research, två veckor 3 veckor 
modellframtagning och 3, 5 vecka till de-
signformuleringen. Konsekvenser uttrckte 
sig i osäkerhet i mina designbeslut, vilket 
tog ännu mera tid. Visualisering och kom-
munikationen av mitt designkoncept var 
otydligt och svårt att formulerar eller för-
klara för utestående. Efter min egen upp-
fattning skulle en designer var duktig på vi-
sualisering och verbalt förmedling av sina 
designideér. Osäkerhet var i min arbets-
process tidskrävande och uteslutande an-
dras deltagande på skissnivå. Så snart som 
jag hade formulerat min designkoncept 
på slutmodellen gav det tillfälle till bra dis-
kussioner och samtal om detta. 

När jag resonerar mitt arbete, hur jag 
strukturerade det, vilka steg jag tog samt 
ser retrospektivt min designprocess känner 
jag starka sidor och svaga. Jag fick myck-
et respons på hur lätt jag har det för att 
knyta kontakter, samtala med människor 
och sätta igång inspirerande tankar hos 
dem. Detta ledde till en utförlig research 
och förståelse hos mig vad travsport och 
mitt projekt handlar om och var proble-
men ligger. Att kunna fatta snabba beslut 
angående organiseringen är lätt för mig 
också under tidspress och problemlös-
ningar hittar jag oftas inom väldigt kort 
tid. Särskild på BMW var det viktigt att dra 
själv i tråderna för att få hjälp och uppnå 
målet att få klart modellen. Folk verkar 
uppskatta i tighta situationer vänlig beslut-
sam- och självständighet. Å andra sidan 
är det tyvärr researchen (3,5) som kostade 
för mycket tid av min designprocess. I ett 
projekt på 10 veckor med tungdpunkten 
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Att ha en dialog med andra anser jag som 
grundläggande i mitt designarbete, ty 
man får möjlighet till reflektion, inspiration 
och man får lära sig kunskaper samt lös-
ningsmöjligheter. Jag ville bara ha mera 
av det, eftersom en dialog underlättar 
för mig att förstå vilka formkonsekevenser 
som jag ser, vad som är lämpliga lösning-
ar och att ta egna beslut. I en dialog ser 
man var man själv vill stå. Under hela mitt 
projekt fick jag stöd och hjälp av många 
vänliga, passionerade människor. Jag fick 
träffa specialister och sakunniga med en 
mycket öppen inställing till projektet och 
mina många frågor. Hela projektet var 
pågrund av alla dem jättekul och väldigt 
givande. Jag vill tacka all dem som ställde 
upp med hjälp, information och organisa-
tion. TACK!  
Därför älskar jag designyrket, ty man får 
möta nytt och nya männsikor, lära sig nya 
kunskaper och vidga sin horizont.

9. Resultatdiskussuion 
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10. Källförteckning

Internet 
www.solvalla.se
www.royalsulky.se
www.bmw.de
www.travsport.se
www.customsulky.com
www.sandvik.com
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