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In the last couple of decades there has not happened much in 
the “farriery”- department. The work procedure, methods and 
farrier ś tools have stayed the same over time, which have led 
to a huge workload that is wearing the active participants out. 
So think if you were able to ease the working process of horse-
shoeing for a farrier. The farriery is still first and foremost a 
profession based on handicraft that has to relay on the farrier ś 
good memory, sight and sense. The workplaces for a farrier 
is most of the time at the hiring horse owner̀ s stables, which 
makes it harder for the farrier ś to have influence over their 
working situation. In Sweden shoes horses by both educated 
and uneducated people, but there is hopes to legalise the profes-
sion title by year 2030.    

One of the greatest advantages through this project, has been 
to observe and the participant in a farrier ś everyday work. 
Experimentally mockups and visually shown images have been 
used as the basis for the discussions with people within the 
horse industry. The farrier̀ s work a ethics and work environ-
ment are very unexplored subjects in modern time, which influ-
enced the work material in the project ś needs and analysis. The 
inspiration for the project’s end-result is, among other things, 
based on horsey ś and the farrier ś ancient origin. As well as the 
requisites of technology in the work. 

The end-result is based to decrease the unnecessary repeating 
work that happens everytime a shoeing emerges. With the help 
of the Hoof scanner, can the farrier ś have a profile for every 
single horse i.e. visually images of the hoof, choice of shoes, 
need of elaboration work, necessary balance adjustments, his-
tory and clarified pictures. The functions are able to adjust to 
every farrier ś need of scene.  Documented and visual informa-
tion can be transcribed (pay it forward) between farrier, veteri-
nary and horse owner. 



Inledning
Som avslutande del på min kandidatstudie i industride-
sign vid Umeå designhögskola, ska jag som tredje-års 
student självständigt identifiera, planera och utföra ett 
designprojekt.  

Planeringen och förberedelsen inför examensarbetet sker 
under höstterminen, medan projektstarten har sin början 
vecka 9, 2013 och avslutas v 19 samma år.

Det förväntade slutresultatet för en designstudent är att 
en lösning på problemet ska uppnås och resultera i en 
produkt. Produktutformningen ska vara användarvänlig/
lätthanterlig för den tilltänkta målgruppen (användarna) 
och stort fokus ska läggas på kontentan av problemet. 
Yrkessituation, regler och arbetsmarknad ska betraktas 
hänsynsfullt.

Hovslagare som yrke är i behov av utveckling.
Under hösten har jag försökt identifiera ett designrelaterat 
problem, att ha som utgångspunkt för mitt stundande examen-
sarbete. En god vän till mig, som tävlingsrider, förklarade för 
mig att hon aldrig skulle kunna tänka sig att bli hovslagare, då 
arbetet är alldeles för slitsamt rent kroppsligt. Det var denna 
upplysning som fick mig att börja undersöka en hovslagares 
vardag och arbetsförhållanden. För att få en grund att stå på, 
inom ett för mig okänt ämne, har jag tagit lärdom av några ut-
bildade hovslagares (i Umeås närområde) kunnande när jag följt 
dem under deras arbetsdag. 

De hovslagare som jag har haft förmånen att träffa, anser att 
utvecklingskurvan inom deras yrke inte har haft den tillväxt 
som är önskvärd. Många sektioner inom hovslageri har inte 
förändras nämnvärt de senaste 50 åren. Flertalet av de verktyg/
arbetsställningar som man i dagsläget 
nyttjar, har samma utformning och funktion som förr i tiden. 
Ett exempel på detta ”förr-i-tiden”-utseende framkommer 
när hovslagaren står och håller i hästhoven, riktar och formar 
skorna framför ett städ.

Yrket har under åren anpassat sina arbetsförhållanden efter 
de rådande bestämmelserna i Sverige angående exempelvis 
stallmiljö och brandskydd. Det är ganska ovanligt idag att en 
hovslagare smider sina hästskor själv eller utför sin verksamhet 
hemma i egen smedja. I dagläget förflyttar man sin utrust-

ning till kunden och utför arbete på plats i kundens stall. Det 
är relativt ovanligt i Sverige, att man varmskor hästarna och 
varmriktar hästskorna vid skoning. I norra Sverige är det ett 
fåtal som kan konsten, eller överhuvudtaget utövar den, istället 
håller man sig till kallskoning av hästarna och kallriktning av 
de fabrikstillverkade hästskorna. 

Inledning
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Hos svenska hovslagarföreningen finns det cirka 450 stycken 
verksamma medlemmar med godkänd yrkesutbildning, men 
man uppskattar i runda drag att det ute i landet är cirka 2000 
personer som utför skoning, med eller utan yrkesutbildning. En 
vanlig arbetsvecka för en hovslagare brukar innefatta ca fem 
hästar per dag, högre hästantal än fem brukar i längden bli en 
alldeles för ohållbar situation. Kundantalet för en hovslagare 
brukar ligga kring ca 150 hästar med ägare och de allra flesta 
hästägarna är fasta kunder hos hovslagaren. Det råder brist på 
utbildade hovslagare med rätt kompetens, och det finns fler 
hästar i Sverige än vad hovslagarkåren hinner behandla och 
sko/ verka. Inom en snar framtid finns det förhoppningar om 
att legitimera yrkesbenämningen, hovslagare.

Förhoppningarna är att bättre kunna säkerställa att hästarna 
får rätt behandling från kunniga och behöriga yrkesutövare. 
Yrkeskåren ser gärna också att hovslagarutbildningarna blir 
längre, för att öka kompetensen inom yrket. Dagens utbildn-
ingar ligger på mellan 1-2 år i tid samt något extra år för even-
tuell yrkespraktik och fortbildningar. Sverige, som är det näst 
häst-tätaste landet i Europa, ligger i utbildningssyfte en bit efter 
England där utbildningarna ligger på 4,5 år, med yrkesprov 
varje halvår för att försäkra den goda yrkesstandarden. Det har 
aldrig funnit så många hästar i Sverige som det gör idag och 
hästar har övergått till mer av ett intresse/sysselsättning, än 
som ett livsviktigt bruksdjur för att klara av försörjningen.
I en generell beräkning så kostar en häst i drift ca 70 000 kr per 
år för hästägaren och av den summan går mellan ca 7800 kr 
– 11000 kronor till betalning av hovslagare. Behovet av hovsla-
gare till hästen mellan behandlingarna brukar vara mellan 6-8 
veckor. Längre tid mellan omskoning varierar från häst till häst, 
rid-underlag, träning och årstider. Folk brukar säga att ”Inga 
hovar, ingen häst” och det ligger ganska mycket i det. I en 
norsk studie (Ur norska hovslagarmagasinet
nr 11, 2012) sägs det att 80 % av alla rörelserelaterade problem 
hos hästar orsakas av verkning och bristfällig uppbalansering 
av hovarna. 

Designproblem
Formning och riktning av hästskor.
Det finns fler områden inom hovslageri som tär fysiskt och är 
ergonomiskt missgynnande för en hovslagare, som t. ex ar-
betsställning, verkning och sömning. Men området som känns 
mest förunderligt att en hovslagare måste hantera, är det slitage 
som kallriktning och utrustningsförflyttning medför. Det måste 

finnas en bättre lösning för att handskas med hästskor som inte 
passar. Irritationsmoment som hovslagarna benämnde var bl. a. 
att de inte kunde köra fram bilen med utrustningen ända fram 
till stallporten, vilket medförde tunga lyft och pendling mel-
lan varma och kalla miljöer. En utrustning vars riktningsstäd 
kan väga uppemot 42 kilo. De mest framträdande önskemålen 
inom yrket var en minifräs som regelmässigt kunde användas 
i stallmiljö och kunde slipa till kanterna på hästskorna, ett 
verktyg som enkelt kunde plana till hästskor efter riktning samt 
en bättre lösning på att förflytta den tunga otympliga utrust-
ningen. Dessa önskemål baseras huvudsakligen utifrån ett och 
samma problem, vilket innefattar hur problematiskt det är att 
forma och rikta hästskor, samt hur krävande allt muskelarbete 
är och blir i längden. 

Problemformulering:
Hur kan man underlätta bearbetningen och passningen av häst-
skor, samtidigt som man minskar den kroppsliga belastningen 
hos hovslagare vars affärsverksamhet bygger på att man åker ut 
till kund för skoning?

Mål och syfte
Målet med projektet, är att finna en hållbar lösning som för-
bättrar den yrkesverksamma hovslagares vardag betänkligt, 
och på så sätt möjliggöra att den aktiva livslängden inom yrket 
förlängs. Projektets syfte är att underlätta bearbetningen och 
passningen av hästskor vid både kall-och varmriktningsar-
bete, för en hovslagare. Resultatet av projektet, ska minska den 
kroppsliga belastningen hos hovslagare vars affärsverksamhet 
bygger på att man åker ut till kund för skoning.

Avgränsningar
Designproblemets fokus ligger på hovslageri som yrke.

Målgrupp
Målgruppen som projektet riktar sig till är främst yrkesverk-
samma hovslagare med godkänd yrkesutbildning. Sekundära 
målgrupper kommer delvis att vara hästarna och ägare till 
hästarna.

Bakgrund
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Vid projektets uppstart fanns redan tidigare förberett material 
bearbetat och nertecknat i en projektbeskrivning för att minska 
det praktiska besluten under projektets gång och möjliggöra 
mer fokus på händelseförloppet, analyserna, processen och det 
innovativa i projektets alla delar, för att ge projektet och slutre-
sultatet en förutsättning till ett väl genomfört arbete vid projek-
ttidens slut.   

Det förberedda materialet från projektbeskrivingen innefattade 
bl. a detaljerad tidsplanering, val av metoder, budget, process-
beskrivning, kontakter, inbokade möten, och en goda faktamäs-
sigt grund att stå på angående projektets ämnesval. Målgrupp, 
syfte, mål, avgränsning och designproblem med innehållande 
problemformulering fanns redan framtaget och väl övervägt 
innan projektuppstarten. 

Det inledande arbete av projektarbetet började med en re-
searchfas, som innehöll delar av faktainsamling, efterforsknin-
gar och grundunderlag. Metoderna som var valda för att samla 
in informationen under researchfasen, var bl. a observationer, 
aktivitetsanalys, övergripande arbetsflöden. Aktuella infor-
mationskanaler var kontakter, internet, tidskrifter, böcker och 
informationsfilmer.

Projektrelaterade kontakter under arbete var två yrkesutbildade 
hovslagare i Umeå området, Östersunds hästklinik som sa-
marbetspartner, yrkeserfaren industridesigner som handledare 
och utbildningens programansvariga examinator från Umeå 
Designhögskola. Fler kontakter tillkom under projektets gång 
i och med att det fanns behov av ny expertkompetens och per-
soner med andra synsätt och infallsvinklar kring projektämnet. 

I inledande researchfasen, växlades arbetsmetoderna mellan 
mer praktiska undersökningar och mer teoretiska efterfor-
skningar. Mycket material avlästes genom internetsidor, likt 
återförsäljare och tillverkare av hovslageriutrustning, hovblog-
gar, hovslagares egna hemsidor, internet artiklar om ämnet, 
utbildnings tv, radioklipp, videofilmsmaterial ute på webben. 
Informativt material söktes även genom universitetsbiblioteket, 
stadsbiblioteket och den konversiella marknadens utbud. Under 
materialinsamlingen i researchdelen framkom det tydligt att det 
förhållandevis var väldigt lite information om hovslageriyrket 
även fast yrket har ett ursprung på minst 1500 år bakåt i tiden. 
Idag finns det bättre material och böcker att få tag på engel-
ska, för det svenska utbudet och då främst i bokform är väldigt 

begränsat. Det finns få böcker som är relativt nyligt utgivna. 
Undersökningar efter forskningsmaterial i hovslageriämnet 
gjordes också och det som hittades inom svensk forskning var 
ett påbörjat forskningsarbete kring hovslagarens arbetsförhål-
lande gjord med en enkätinsamling från yrkesmedlemmar i den 
största hovslagarföreningen i Sverige. Men annars hittades inget 
forskningsmaterial eller projekt som var riktade till hovslaga-
rens arbete kring hästen. 

Så den största informationskällan och materialinsamlingen för 
detta projektarbete har varit kontakterna med hovslagare, ob-
servationerna med hovslagare, besök på hästklinik och kontakt 
med veterinärstudenter och hästägare. 

EXPLORE  Uppstart
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Behövs verkligen en hästsko och skulle inte 
hästen kunna klara sig utan en hovslagare? 
Det finns delade meningar och åsikter om 
en häst behöver bära skor eller inte, men 
vissa hästar klara sig bättre eller sämre med 
eller utan skor. Men få hästhovar skulle må 
bra om inte en hovslagare fanns där och 
tog hand om dem. Anledningarna är många 
och om hästens hovar skulle få vara i fred 
och växa och slita naturlig, skulle risken för 
ojämn nednötning av hovarna vara väldigt 
förekommande och öka belastningen på 
hästens leder, vilket skulle kunna ge upphov 
till både hov-och kotledsbekymmer. Hovsla-
garen har även en viktig roll när det gäller att 
påverka fölets benisättning så att man i störs-
ta möjliga mån kan korrigera avvikelser så att 
fölet inte behöver dras med avvikelse resten 
av livet. Hovslagaren kan även i viss mån 
underlätta och minska påverkan av felaktiga 
benisättningar för vuxna hästar, men inte 
korrigera bort avvikelser som hos föl. Sedan 
hjälper även hovslagaren till att anpassa verk-
ningen och skoningen efter hästens exteriör 
och rörelsemönster. Hästskor kan för väldigt 
många hästar vara ett bra alternativ för att 
dämpa och skydda hästen ben och hovar 
för stor påfrestning. Påfrestning uppstår när 
hästen rids, tränas, vistas på olika underlag 
samt beroende på vilken årstid det är.

Behöver hästar skos?

Behov av hovslagare
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Observation- Utforska

I ett tidigt skede av projektet bokades det in möten för att 
kunna observera skoningsprocessen och arbetsmiljön på plats. 
Sammanlagt under reaschefasen så blev det fyra observationer 
ute hos hovslagare. Och för att tydliggöra vilken information 
som var i fokus vid varje tillfälle så skulle en indelning kunna 
göras, likt, fokus-hovslagare, fokus-hästen och fokus-yrkeslivet. 
Fokus på arbetslivet fanns alltid med som en punkt under 
alla observationer, eftersom att desto mer man får vistas i en 
kontext så bidra också det till en ökad och mer övergripande 
förståelse som är svår att bara få vid ett enda observationstill-
fälle. 

Det två första observationerna handlade mycket om att utforska 
och sätta sig in i ämnet och studera vad som verkligen händer 
på plats, utifrån en hovslagarens situation. Observations-
besöken hos hovslagaren blev uppdelade i två halvdagar, och 
sammanlagt skoddes 6 hästar under den tiden. Observationstill-
fällena dokumenterades med foton, film, anteckningar. Under 
observationerna fanns även hästägare att samtala med och höra 
deras syn kring ämnet. Föruttänkta frågor blandades med spon-
tana, och desto klarare hovslagarens arbetssituation blev ju mer 
ingående och detaljerade blev frågorna. Ämnen som berördes 
under de första tillfällena handlade bl.a. om: skaderisk, arbets-
förslitningar, utrustning, årstider, moment och tidsåtgång. 

Arbetsmomenten och syften med varje arbetsuppgift som hov-
slagaren gör under en arbetsdag, var en av de första undersökn-
ingarna som gjordes i projektet. Att tidigt få skapa sig en konk-
ret bild om hur några hovslagare i norra Sveriges arbetsmönster 
såg ut, skulle bli en god hjälp till att behandla designproblemet 
under projektet. Att observera och besöka bara ett fåtal hov-
slagare kan inte ge en helt korrekt bild om hur lika eller olika 
arbetsmönster kan se ut mellan hovslagare till hovslagare, men 
det kan ge ett verklighetförankrat utplock. Vilket arbetsmön-
ster som är vanligast förekommande och hur bred variationen 
i arbetsutförande kan skilja sig mellan hovslagare. Detta har 
försökt att uppskattas på andra grunder, likt projektens kon-
takpersoners uppfattning om arbetsmönster kring yrkesaktiva, 
internetbaserat material samt utbildningsmaterial på dvd. 

Packa

Avskoning

Städning Packa ihop

Häst involverad i momentet

Hemfärd

Verkning Skopassning Sömnad

Ditfärd  Installera sig och packa upp
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I texten bredvid kan man se ett vanligt arbetsflöde vid kallskon-
ing av en häst. För att enklare förklara och benämna olika faser 
under skoningsprocessen så har jag valt att dela upp arbets-
moment och rubriera dem i beskrivande namn. Rubriker likt; 
avskoning, verkning, skopassning, sömnad, är momenten där 
hästen är involverade och är de områdena som har dokumen-
teras, undersöks och analyserats mest under projektets gång. 
Huvudområdet; ”skopassning” har en ytterligare mer detaljrik 
research eftersom, projektets designproblem ligger under detta 
moment. Därför kommer en mer redogörande skrivning av 
momentet att göras i textflödet. 

Skopassningsmomentet börjar när hästens hov är nerverkad 
och klippt och hovslagaren är nöjd med formen på hoven, sym-
metrin och planheten på bärranden av hästhoven. Nästa steg 
för hovslagaren är att förbereda utrustningen inför metallbear-
betningen, och antingen har hovslagaren redan vid anländandet 
sett till att allt är framplockat och förberett, eller så sker det för-
beredande arbete vid denna tidpunkt i arbetsprocessen. Nästa 
skede är att avgöra vilken skomodell och storlek som ligger 
närmast hästens som ska skos. För att avgöra vilken sko som 
skulle passa indikerar hovslagen att hästen ska lyfta upp benet, 
så att hovslagren kan fånga upp hoven mellan sina händer.

Från det läget kan hovslagren se hovens sula i en ca 30° lutning 
i nedåtgående vinkel sett från ett plant liggande horisontellt 
läge. När hästens ben och hov redan befinner sig upplyft från 
marken, använder hovslagaren sina händer och armar för att 
föra fram hästens böjda ben och hov till ett nytt läge för att 
avgöra vilken sko som skulle passa. I detta läge hamnar hov-
sulan i ett lodrätt läge och hovslagaren kan titta på formen, 
vinklarna, måtten, och planheten av hästens hov för att kunna 
bestämma lämplig hästsko till häst.

Packa
Hovslagaren har oftast en utrustning som är an-
passad för att vara lite lättare att frakta med sig. 
Men det krävs fortfarande ganska många verktyg 
och instrument för att klara av jobbet på plats. 
Hovslagaren har ofta ett litet lager av hästskor 
och maskiner i arbetsbilen, som inte är lämpade i 
stallmiljö p.g.a. gnistor som uppstår vid använd-
ning.

Ditfärd
Hovslagarens kundområde brukar handla om 
ganska närliggande gårdar/ridskolorsstall/
travbanor osv. Men ca 45 min till en timmes 
enkelfärd, är inte ovanligt i norra Sverige. Hov-
slagarna försöker passa ihop arbetsschemat och 
närliggande kunder med varandra i största möjli-
ga mån. Beroende på hur många hästar det finns 
hos varje enskild kund ser bilresandet lite olika ut 
från dag till dag. Men arbetssnittet brukar ligga 
på 5 hästar per dag.

Installera, packa upp
När hovslagaren anländer till sin kund brukar 
han/hon försöka ställa bilen så nära stallingån-
gen som möjligt, för att få kortare väg att trans-
portera utrustningen. Mycket av utrustningen är 
inte på hjul, utan kräver att man lyfter och bär 
den till arbetsstället i stallet. Beroende på hur 
omfattande hovslagares utrustning är brukar det 
bli ett antal turer mellan bilen och stallet. (3-4 
gånger). Under vinterhalvåret är det inte alltid det 
lättaste att säkert och smidigt ta sig fram.  När 
hovslagaren installerat sig inne i stallet, placerar 
han gärna en del av utrustningen en ganska bra 
bit från hästen (utrusningen som är till för att rik-
ta om hästskor, som städ, städställ, bockmaskin 
osv..).  Det underlättar mycket för hovslagaren 
om hästen är ren och fin när han/hon anländer, 
så att arbetet kan sätta igång direkt.  

Avskoning
Hovslagaren använder sig av en brytång och 
bänder upp skon och spikarna i samma svep. 
Det    krävs ganska mycket kraft för att avlägsna 
skorna, och ett stadigt grepp om hoven mellan 
lårens nedre delar. Hovslagaren brukar plocka 
av alla de fyra skona innan han/hon går vidare 
till nästa moment. Det finns även verktyg för att 
avlägsna spikarna först och minska sömhålen i 
hovarna.  Hela avskoningsmomentet tar ca 10-15 

min sammanlagt.

Verkning
Verkningen av hovarna är ett viktigt moment 
och den största anledningen till att hästägaren 
kallar till sig en hovslagare. Hovslagaren klipper 
först bort det grövsta hornet med tång, för att se-
dan övergå till raspen och fila bort det sista. Hov-
slagaren är väldigt mån om att verka plant och ta 
bort lagom mycket av hornet, samt att hitta en 
passande hovform för hela hoven, lagom lång tå, 
avrundning på ytterväggarna och anpassning till 
hästens ben-isättning. Arbetsmomentet med att 
verka alla fyra hovarna tar ca 20-30 min.  Verk-
tygsstället brukar hovslagaren flytta med från 
hov till hov.

Skopassning
Ofta vet både hästägaren och hovslagaren den 
ungefärliga hästskostorleken och vilken metall/ 
typ av hästsko man vill placera på hästens hov.  
Val av hästsko kan variera beroende på årstid, hur 
hästen beter sig i hagen, samt vanligaste löp- och 
gångart som hästen utövar osv. Först mäter man 
av hästskon mot hästhoven och beger sig sedan 
för att rikta om hästskon så att den passar. Hovs-
lagaren står vid ett städ som ofta är upphöjt eller 
är av en mindre modell med ben.
 
Hovslagaren håller fast hästskon mot städets 
form med ena handen och använder olika typ-
er av hammare för att rikta till hästskon. Sedan 
brukar han/hon runda av ena sidan av hästskons 
ytterkant med en fil för att minska risken för 
avtrampade hästskor (tappskor).  Hovslagaren 
brukar uppskattningsvis befinna sig vid städet 
mellan 1-3 min per hästsko, (sammanlagt ca 6-12 
min med skoavmätning inräknat).

Sömnad
Det sista arbetsmomentet med hästen är att slå 
fast skorna på hoven. Hovslagaren använder sig 
av en mindre typ av hammare och måste hålla 
fast skon mot hoven vid de första spikarna med 
andra handen, för att så stadig som möjligt rik-
ta in skon rätt på hoven.  Hovslagaren är noga 
med att få ganska höga sömfästningar, så att 
skon sitter bra. Sedan är man även mån om att 
hitta rätt placering av sömmarnas infästningar 
på hovväggens undersida, inte för nära ytterkant 
och aldrig för långt in mot den vita linjen, som 

är gränsövergången mot hovens inre känsligare 
hovdelar och nerver.  När sömmarna är islagna 
klipper man av spetsarna som sticker ut på hov-
väggen med en avbitartång. Hovslagaren gör 
även sedan en liten fasning i hovvägen och den 
avbitna sömmen böjs in. Sedan raspas hovytan 
slät. Momentet tar ca 10-15 min att utföra.

Städning
När hästen är färdigskodd och klar vill man 
gärna får bort järnflisor som kan ha hamnat på 
golvet. Det gör man oftas med en rullkvast som 
har en magnetisk- uppsamlingsyta nere vi skaf-
tets huvud.  

Packa ihop
Ihopplockningen av verktyg och utrustning sker 
i ungefär samma procedur som man gjorde när 
man anländer till kunden och packade upp och 
in. Att frakta utrustningen tar uppskattningsvis 
ca 3-5 min. 

Hemfärd
När allt är ipackat i bilen, beger sig hovslagaren 
antingen till nästa kund, eller hemåt.

Observation- Arbetsmoment
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 En hovslagare som dagligen skor hästar har ofta ett väldigt 
tränat öga för att snabbt avgöra vilken skotyp och storlek som 
skulle passa hästen som ska skos. Om hovslagren är bensäker 
på storleken och skotypen, brukar han/hon bara hämta ett par 
av fram-eller bakskor beroende på vilken hov som skopassnin-
gen sker till. Men om hovslagren inte riktigt direkt kan avgöra 
vilken hästskostorlek brukar han/hon gardera sig med att ta 
med två storlekar eller upp till tre. Om hovslagren vill und-
vika att behöva gå ut till hästskolagret ute i arbetsbilen mer än 
en vända skulle det innebära att han/hon måste ta med sig 6 
stycken hästskor, två stycken av varje storlek för hovparet som 
ska skos. Och precis som med fötter och kanske till och med 
lite mer förekommande än hos oss människor så kan fram- el-
ler bakhovsparet skilja sig i form och storlek. Så om en storlek 
passar på te.x. höger framhov så behöver det inte betyda att den 
passar på vänsterframhov. 

En hovslagare brukar nästan alltid göra samma procedur och 
plocka upp hoven och måtta med ögat för att hitta rätt hästsko 
till alla fyra hovarna. Vanligtvis brukar han/hon välja att gör 
klart en skopassning och sömnad för varje enskild hov innan 
man går vidare till nästa. 

När hovslagren sedan har valt t. ex två storlekar som han/hon 
tror skulle kunna passa den tilltänkta hästhoven, går hovslagren 
fram till hästen och lägger ena hästskon på golvet och behåller 
den andra i handen. Hovslagren lyfter upp hoven och håller 
tag om hästens ben med ena handen, i den andra handen ligger 
hästskon som sedan ska passa in mot hästen hovsula. Hovsla-
gen brukar gärna försöka komma åt den andra golvplacerade 
hästskostorleken från stående position utan att behöva släppa 
tag om hästhoven. Anledningen till detta är att när hovslagaren 
och hästen väl står i en ställning så vill man passa på att göra 
allt arbete som går att göra utan at behöva ändra arbetsposition 
eller släppa ner hästbenet och börja om. Det är mer antalet lyft 
och att komma in i rätt hovställning som är det mer krävande 
momenten för en hovslagare än när hovslagaren väl står där. 
Sedan är det också så att när hästen godkänner att benet är 
upplyft vill man gärna passa på att utföra allt för ju mer man 
påfrestar hästen med upprepande benlyft desto svårare kan det 
vara att få hästen att samarbeta. Det är lättare att få hästen att 
stå stilla i en position än att ändra position. Men varken hovs-
lagren, eller fram för allt hästen kan inte stå för länge med sitt 
ena ben upplyft, dels för att det blir fysiskt krävande men också 
att hästens ben blir stelt och får dåligt blodcirkulation ner i 

benet och hoven. Men yrkesverksamma hovslagare brukar vara 
väldigt duktiga på att känna när hästens ben behöver släppas 
ner för att vila. 

När hovslagren har hitta hästskostorleken som ligger när-
mast hästhoven form, tittar han/hon även efter hur mycket 
skon behöver riktas och formas om för att passa hästen. När 
frombeslutet är taget, tar hovslagaren med sig hästskon till 
städet med tillhörande bearbetningsverktyg och börjar rikta om 
hästskon med hammarslag mot hästskon. Under hela riktning-
sarbetet så försöker hovslagaren att forma skon efter minnes-
bilden av hästens hovform och hur denna valda hästskon be-
hövdes förändras och bearbetas för att passa hästhoven. Efter 
ca 1- 2 min brukar hovslagaren vara nöjd med omriktningen av 
hästskon och återvända till hästen för att passa av mot hästens 
hov. För att passa av behöver benet lyftas upp igen och häst-
skon stäms av mot de två hovsulslägena som beskrivits tidigare 
i texten. Om hovslagaren tycker att hästskon passar, släpper 
han/hon ner hoven och går mot städet för att göra slutbearbet-
ningen på skon, likt fila till kanterna på hästskon ena sida. Men 
om hovslagaren avgjorde att hästskon inte passade vid avstäm-
ningen blir det istället en till vända med släggan och att försöka 
rikta till skon rätt. Och sedan ännu en ny avcheckning mot 
hästens hovsula. Så om man har svårt att hitta formen och min-
nas den rätta formen vid städet så kan det bli några turer mellan 
hästen och städet. När man har riktat till formen på hästskon 
väntar nästa moment som är sömnad då hästskon sätts fast mot 
hoven. När arbete går över till nästa hov kommer det att vara 
en liknande procedur, med undantag för att hovslagaren inte 
behöver gardera sig med lika många hästskostorlekar eftersom 
han/hon redan har satt ditt en sko. Så det blir sammanlagt 
fyra gånger som hovslagaren måste upprepa ungefär samma 
procedur och det kan innebära mellan 3-5 lyft av hov för varje 
ben, vilket totalt för alla fyra hovarna blir mellan 12-20 lyft av 
hästens ben.   

START BÖRjA oM

Observation- Arbetsmoment forts.
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Observation- Hovslagare

Vad som framgick under observationerna angående skaderisken 
för en hovslagare under arbete så är det största riskmomentet 
när man handskas med hästen. Vare sig hovslagaren skor en 
liten ponny eller en stor nodsvensk så är hästen alltid mycket 
starkare fysiskt, vilket gör att hovslagaren inte kan hindra 
hästens fysiska rörelse med sin egen styrka. En hästs vikt kan 
ligga mellan 300- 1200 kg beroende på ras. Att få en häst över 
sig, kan i värsta fall medföra att man dör eller får kraftiga 
hjärnskador, om hovslagrens huvud kläms mellan hästkropp 
och mark. Detta olycksscenario är oerhört sällsynt och det ska 
till mycket olyckliga omständigheter för att det ska inträffa.  En 
olycksrisk som är lite mer förekommande och som nästan alla 
yrkesverksamma hovslagare, som har hållit på ett tag, råkar ut 
för är att bli sparkad av en häst.

 Kraften och skadorna av sparken kan variera utifrån frekven-
sen i hästens pendelrörelse, från vilket avstånd hovslagaren 
befinner sig samt vilken kroppsdel som blir träffad. Ibland är 
det inte själva sparken från hästen som orsakar skadan på hov-
slagaren utan interiörerna(stallbos) som hovslagarens slungas 
in i av hästens kraftfulla spark. Hovslagarens arbetsskor är 
försedda med stålhätta, men kan fortfarande ge känningar av 
att en hästhov trampar över den med ett tryck på ca 200 kg för 
en medelstor ridhäst. Sedan finns det alltid en risk för skador 
om man använder sig av mer vassa och tunga verktyg, både vid 
smidesarbete samt arbete med hästen. Att ha båda händerna 
upptagna i arbetsmoment ger en mer låst arbetsposition och 
bidrar till en ökad risk att inte kunna reagera i tid eller innan 
väja för häftiga rörelser från häst eller krafter som uppkommer 
mellan bearbetningsmaterialet och verktygen (ex. hovhorn och 
hovklinga eller hammare och hästsko).
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Involverade individer och komponenter vid hästskoning.



Observation- Hovslagare forts.

Vid diskussion och observation kring kroppsliga förslitningar 
som kan uppkomma, fanns det flera olika delar av kroppen 
som vid olika arbetsmoment vara mer utsatta än andra. Up-
pkomsten av kroppsliga förslitningar från arbete, kan övergri-
pande påpekas att det kan handla om felaktiga arbetsrörelser, 
tyngre lyft, häftigare och okontrollerande rörelse, för stor 
arbetsmängd och upprepning av arbetsmoment. Sedan kan det 
också handla om vilka hästar man skor och hur deras beteende 
tenderar att vara, och hur väl det fungerar till hovslagarens 
sätt att hantera hästarna. Men även hästarnas storlek i förhål-
landen till hovslagarens, påverkar hovslagarens arbetsätt och 
arbetshöjd vid arbete och en hovslagare anpassar mer sin ar-
betsställning mot hästens kroppsliga och fysiska förutsättning 
och utseende än till sitt eget. För många hovslagare anser att 
det är lättare och mer behagligt att arbeta med en häst som får 
stå i en ställning som är så naturlig för hästen som möjligt och 
det tendera att ge en lugnare häst och en lättare skoning.  Vid 
undersökningen av kroppsliga arbetsförslitningar så påverkar 
även årstiden med säsongsbetonade arbetsmoment även hov-
slagarens utsatthet för kroppsliga förslitningar. Likt en bilme-
kaniker som får högtryck när vinterdäcken ska på inför vintern, 
finns en liknanden skeende för en hovslagare. På senhösten när 
snön börjar falla blir det högtryck med att byta alla hästskor 
mot mer vinteranpassade hästskovarianter med tillhörande 
broddar. Den naturliga arbetskalendern där varje häst ligger på 
en intervall av 6- 8 veckors mellanrum mellan skoningsbesöken 
går då inte längre att följa eftersom alla hästar behöver skos 
om inför vinter under samma korta tidsperiod. Detta utsätter 
hovslagaren för en större arbetsmängd kring städet och sinnes-
relaterande arbete vid skoriktning och bearbetning av hästskor. 
Åkommor och förslitningar som hovslagaren kan dra på sig är 
t.ex. axelkänningar och tennisarmbåge.  

I bildmaterialet bredvid kan man lite övergripande se vilka 
kroppsliga förslitningar och känningar som en hovslagare kan 
utsättas för eller få.

Arbetsbelastning

Övergripande arbetsförhållanden
-Dragig stallmiljö
-Högt arbetstempo
-Få pauser
-Manuella verktyg
-Ensidigt arbetssätt
-Hög fysik belastning

-Kalla verktyg
-Ömma tummar

-Obehagligt ljud
-felaktigt handgrepp 
 till verktyg

-Arbetshöjdens         
 påverkan på
 rygg och 
 höftled

-Tung 
 utrustningshantering

-Slagvibrationer-rekylreaktion    
 för armar och axlar
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Riskfaktorer för skador och förslitingar vid arbetsutförande.



Observation- Hästen
Under det två avslutande observationerna under reaschefasen 
låg fokus på att titta på hästen under hovslagarens arbete och 
även att skapa sig en förståelse över hästens naturliga beteende. 
Hästen är ett flyktdjur och om hästen blir skrämd eller upp-
fattar att något känns främmande och nytt är ett naturligt 
beteende att fly. Det krävs ofta träning för att få hästen att an-
passa sig till ny miljö, interiörer, redskap och utrustning, där det 
finns något som väcker hästens oro. Att ha ridutrustning eller 
andra redskap som får hästen att uppleva att den sitter fast, kan 
skapa enorm panik hos hästen. 

Hästen har goda och välutvecklade sinnen och kan bl.a. vara 
väldigt känslig för ljud av olika slag.  Eftersom hästens ögon är 
placerade på sidan av hästens huvud har hästen ett stort synfält 
om man jämför med oss människor. Hästen ser både bra på 
långt och på nära håll och har ett mycket bättre utvecklat mörk-
erseende än vi människor. Trots hästens stora synfält finns det 
några få döda vinklar kring hästens kropp som hästen kan ha 
svårt att se, t.ex. under magen och vid bakbenen. Vissa av dessa 
vinklar kan hästen komplettera bort med att vrida på huvudet. 

Hästar är väldigt bra på att känna av människans sinnesstämn-
ing och lugn, och det kan därför vara väldigt svårt att få en 
samarbetsvillig häst vid skoning om man är stressad och okon-
centrerad. Det finns många olika faktorer som kan påverka 
hästen och hovslagaren vid skoning. Det finns en del hästar 
som kan ha svårt att stå på tre ben, vilket gör det lite knepigt 
vid skoning. Sedan kan hästen vara ett ungdjur, ovan att skos 
eller ha dåliga erfarenheter från tidigare gånger vid skoning. 
Hur hästen är uppfostrad, om det finns rörelser i stallet som 
distraherar samt hur väl hästen fungerar med hovslagaren 
påverkat också hur väl skoningen fungerar. Hästen som ska 
skos kan också vara sjuk, ha ont eller vara till åren kommen. 
Hovslagare är väl medvetna att om en häst inte längre klara av
skoningsmomentet på grund av ålderdom eller obotliga kräm-
por, kan hästens lidande och brist på livskvalité inte längre vara
en hållbar situation.
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Under observationstillfällena besöktes även hästkliniken i 
Östersund för att få en bild av hur veterinärer jobbar. På klini-
ken fanns det både veterinärer, djurskötare och hovslagare som 
var stationerade på platsen. Kommunikationen mellan veter-
inärer, hovslagare och hästägare håller på att bli bättre och är 
en viktig faktor för att hästar med olika åkommor och skador 
ska få bästa möjliga vård och skötsel. När en häst blir skadad 
kallas ofta en veterinär till hästägarens stall, och om skadan 
berör hoven och benet är det även fördelaktigt att en hovslagare 
finns med på plats. För både veterinärer och hovslagare har 
yrkeskompetenser som är bra att kombinera vid benhandlingar 
av hästar. Hovslagare brukar vara duktiga på att lära sig han-
tera veterinärer journaler, även fast de inte har fått utbildning i 
ämnet. Många gånger är det hovslagaren som upptäcker prob-
lem och som kallar till sig veterinärer ut till skoningar eftersom 
man vill att hästen ska få rätt behandling i ett tidigt skede. Om 
en häst har väldigt ont, men trots det behöver skos (med spe-
ciella sjukbeslag) kan en veterinär behöva finnas på plats och ge 
hästen lugnande medel (vilket endast en veterinär har rättighet 
att behandla hästen med).  

Under besöket på hästkliniken tittades det lite närmare på 
utrustningen som fanns till förfogande för veterinärerna. Mån-
ga hästkliniker har inte den nyaste tekniken och utrustningen 
till sitt förfogande, på grund av bl.a. kostnader, utrymme och 
för lite bemanning och utebliven introduktion i nya instruments 
möjligheter. Där av väljer vissa kliniker att specialsera sig på 
vissa behandlingar, för att kunna använda den nyaste och bästa 
utrustningen och behandlingarna som finns på marknaden. 
Men det medföra långa och besvärliga transporter av hästar 
som inte är i tillräckligt bara skick för att transporteras. 

En väl nyttjad utrustning på hästkliniker är röntgenmaski-
nen. Den är ett bra medel för att kunna upptäcka skador och 
frakturer på hästens skelett.  Röntgenmaskinen är oftast fast-
monterad i taket och är höj och sänkbar. För att kunna få bra 
röntgenbilder (bildvinklar) av hästens hov och nedre delen av 
benet brukar man placera hästen på plastklossar. 

Observation- Hästklinik
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Putan plattas ut

Putan dras 
ihop

Hovens väggar 
expandera något.

 Mellan 1 till 10 mm

Hästens tygnd

Benet lyft
 från marken

Hovens väggar 
kontrahera något

Vidare under observationerna och researchen undersöktes och 
analyserades hoven mer på en detaljnivå för att förstå komplex-
iteten i bl.a. uttrycket: ”Ingen häst utan hov”. 

Hovens viktigaste uppgift för en häst är att fungera som en 
stötdämpare och skydd för inre vävnader. Hästens krafter och 
kroppsvikt dämpas av hovarna både när hästen står stilla och 
när den är i rörelse. Hornet i hästhoven växer med ca 1 cm per 
månad. Hornet eller hovväggen växer från fästpunkten vid 
hästhovens kronrand (krona) och vidgas nedåt och utåt, efter-
som hovväggen blir bredare ner mot hästens hovsula. Om hor-
net i hoven skulle få växa fritt i ett år skulle en helt ny hovvägg 
ha vuxit ut. Det yttersta skiktet på hoven kallas sömhorn och 
hjälper till att reglera avdunstningen och fukthalten i hoven. 
Undersidan av hoven (hovsulan) har en lätt konkav form för 
att ge hästen styrka och fästen. När hästen är i rörelse fångar 
hoven upp en stor del av tyngden och kraften som uppstår av 
hovens stöt mot underlaget. Mekanismen som dämpar islag-
ningen mot marken mest kallas för den elastiska putan och 
den ligger belägen under kronbenet inne i hoven. Den elastiska 
putans mekanism gör så att krafterna från islagningen fördelas 
över större yta. 

Fukthalten i hoven ska helst vara 25 % av hovens ämnesstruk-
tur. Det är viktigt att fukthalten hålls på en jämn nivå. Det 
medför mindre risk för att det ska uppstå skador i hovväggen 
som hornsprickor och hornklyftor. Under researchen och ob-
servationerna berördes också vanliga åkommor och skador som 
kan drabba hästens hov likt fång, hovböld, stengalla, hovin-
flammation, spiktramp, sömstick, White Line Disease och strål-
röta. Även skelettet och anatomin av hästens hov undersöktes. 

FOCUS  Hästhoven

LÅNGA TÅSTRÄCKAREN  
DJUPA BÖJSENANKRONBEN
STRÅLBENSBURSAKRONRAND
STRÅLBEN

HOVLED ELASTRISKA PUTAN
KRONVULST

BALLGROPHOVBEN
BALLVÄGGHORN
STRÅLHORNSULHORN

BALL 
MITTSTRÅLFÅRA
HÖRNSTÖD

STRÅLE
SIDOSTRÅLFÅRA

SULA

VITA LINJEN
SIDODEL

BÄRRAND

VÄGGHORN

LAMELLRAND

TRAKTDEL
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Hovmekanismen och hur den elastiska putan fungerar.

Hovens uppbyggnad.

TÅDEL



Det kan skilja mellan hovslagares sätt att sko och verka hästar 
beroende på från vilket land de kommer, vilken utbildning de 
har, vad nya rön säger och vad som verkar passa bäst för hästen 
efter erfarenhet. Men det finns några riktpunkter som alla lite 
mer eller mindre förhåller sig till. 

När hästens verkas vill man hitta balans i hovarna och en bra 
och jämn yta för hästens hovar att ha kontakt med marken. 
Sedan är det viktigt att man rundar av tåväggen på hästen och 
hittar en bra vinkel av hovväggarna så att överrullningspunkten 
hamnar på ett bra ställe och medför en naturlig överrullning 
och ett naturligt gång- och löpsteg för hästen. Hur man exakt 
ska jobba för att uppnå detta kan variera lite från hovslagare 
till hovslagare, utan att för det säga att någon har mer rätt än 
den andra. Och man kan också flytta överrullningspunkten 
beroende på vilken skotyp och vilket material man väljer att 
använda sig av. 

Hästhoven forts.
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Det är viktigt att verkningen och skoningen medför en naturlig överrullning hos hästen. 



För att lättare få en övergripande bild över hästnäringen och 
branschen kring hästen har även en del fokuserats på att förstå 
hur hästägare, hovslagare och tillverkare ser på hästskon och 
utbudet som finns på marknaden.   

Valet av hästsko är inte alltid det enklaste. Det finns en uppsjö 
av hästskor ute på marknaden och i affären och det kan vara 
riktigt svårt att veta vad man ska sätta på hästens fötter. På 
samma sätt som branschen ser ut kring skor till oss människor, 
så är det också kring hästens skor. Olika typer av hästskor har 
tagits fram för att passa tränings/tävlingsformen som hästen 
är tilltänkt att tränas och vistas i. Om hästen tävlingshoppas 
med, vill man ofta ha en lite lättare sko på hästens hov som inte 
påverkar hästens tyngd och balans nämnvärt, och då faller valet 
ibland på en lättare aluminiumsko till hästen. Ett annat exem-
pel, är att man gärna placerar en lite tyngre sko på hästens hov 
om hästen vistas inom dressyr-grenen där man gärna vill att 
hästen ska få stora, kontrollerade och starka rörelse, vilket en 
tyngre järnsko kan medföra. 

Det finns också olika typer av hästskor som är riktade mot 
olika hästraser. Ridhästarna (som ofta är kallblod) har ett visst 
utbud att välja mellan medan utbudet för travhästar (som oftast 
är varmblod) är ännu mer omfattande och experimentellt när 
det kommer till form, utseende och material av en hästsko. 
Standarvalet för en hästsko är järn. Kostnaden för hästskor i 
par kan ligga mellan 50- 300 kr. När man köper hästskor så 
köper man oftast hästskorna i par eftersom hästens framhovar 
har en rundare och lite större form än hästens bakhovar, vilket 
medför att varje skotyp har en sko för framhovar och en för 
bakhovarna.  

Ofta förfaller det så att hovslagaren själv har ett lager av häst-
skor med sig när han/hon åker runt och skor.  Anledningen 
till detta är att det krävs en del träning för att kunna avläsa och 
förstå vilken hästsko typ man ska välja. Varje hästsko har ofta 
en märkning på sig om vilken storlek skon har och från vilken 
tillverkare hästskon kommer ifrån. Storlekarna som finns på 
hästskor är från 5x0 till 10 i storlek. Men tyvärr så har inte de 
olika hästskomärkena samma storleksystem som varandra och 
medför att det är väldigt svårt att veta vad en nolla i storlek i ett 
märke ser ut och har för dimensioner, mått och form. Mellan 
travskor och ridskor kan måttdifferensen vara ganska stor, t.ex. 
kan en nolla i storlek för en ridhästsko innebära att man måste 
välja en tvåa i storlek av travskon, för att komma upp i samma 

dimensioner. Det systemet gör det väldigt svårt för hästägare 
att själva införskaffa hästskor till sin häst som hovslagaren 
sedan kommer att sko på. Som hästskosystemet fungerar nu 
är det nästan enbart personer som dagligen hanterar hästskor 
som vet hur man ska tänka och göra för att hitta rätt hästsko 
till varje häst. Så det är väldigt tydligt att hästskobranschen 
skulle behöva hitta ett gemensamt system över hur man märker 
hästskor och att det kanske även finns behov av nya symboler 
på hästskor, förutom hästskomärke och storleken.

Hästskon

17
Skomodeller kan ha stor variation i material och form. Foto: M Rosendahl



Om man väljer att sko hästen är det viktigt att man lyckas hitta 
och bearbeta till en hästsko som sitter fint på hoven. Hästskon 
ska vara utformad efter bl.a. hur länge den ska sitta på plats, 
hur hästen rör sig och beter sig och hur hovkvalitén tendera att 
vara. 

En för trång sko (som är nästan för liten) kan medföra att 
hästen lättare tenderar att tappa eller trampa av sig skon. Det 
kan också medföra att hovformen under utväxt blir en aning 
deformerad och att den skyddande hovmekanismen hamnar i 
ett mer låst läge, vilket gör att den långt ifrån kan nyttjas och 
det hämmar även blodcirkulationen i hoven. Sedan medför 
en för lång tå eller för kort sko på hästen att traktarmarna på 
skons bakre del blir för korta och därmed minskar den bärande 
ytan mot marken. Så med för korta traktarmar (att trakten är 
understucken hos hästen) ändras vinklar och stödupptagningen 
blir sämre. Detta medför att andra vävnader får ta upp mer av 
stöten vilket drabbar leder, senor och gaffelband och kan leda 
till ömhet och inflammationer. 

Många hovslagare brukar välja att låta skon sticka ut lite från 
hoven och detta brukar man benämna som utlägg av en sko. 
För när en hov belastas mot marken kommer den att vidja sig 
åt sidorna för varje steg.  Hoven utvidgar sig mest i sina bakre 
delar, och därför har vissa hovslagare sista sömhålet i hästskon 
som riktlinje för var utlägget av skon ska börja. Ett utlägg av 
skon kan vara på ca 5-10 mm på varje sida beroende på hästens 
hovform. Eftersom horn i hoven växer på ett sätt så att om-
kretsen av hoven mot marken alltid blir större, är det bra för en 
hovslagare att anpassa hästskostorleken och formen efter det. Så 
om skon ska befinna sig på hästens hov i ca 6-8 veckor kan en 
lite för stor sko vara bra att sömma dit, så att inte skon blir för 
trång före nästa skoningstillfälle. 

Skon har blivit för liten 
under tiden hoven växer

Felaktig skoning, 
skon är för kort

Korrekt skoning

Sko och hov
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Det finns många aspekter att tänka på och förhålla sig till vid skopassning mot hov.



Under analysfasen av projektet samman-
ställdes och granskades materialet från re-
searchfasen och det ledde så småningom 
till att en avsmalning och fokusinriktning i 
projektets designprocess kunde göras. 

Olika analyser som gjordes under fokusfasen 
var bl.a. flödesscheman, mind-map, översik-
tskarta, utrustningsvariation, dagens instru-
ment och statistik över upprepning av vissa 
moment under hovslagarens arbete.  

En analys byggde på vilken smidesrelaterad 
utrustning som olika hovslagare använder sig 
av och varianter och personvariationer gjordes 
och utvärderades.

16 slag /per spik

22 st verktyg

STILL THE SAME 
OR?

Ny teknologi Syn på jobbet
(hovslageri)

Syn på jobbet
(allmänt)

Grännsöverskridande Männskligt behov 
av bevis

Ny kunskap

Mer kunskap

Större karv 
och behov

Öka själv-
ständigheten

Individ-
anppasning

Flexibilitet

Fler med tillgång

Dela med sig

Persepktiv 
utifrån

Framtidsyrke

Hästnäringen 
håller landsbyg-
gden öppen

högt arbets-
tempo som
 imponerar

Persepktiv 
innefrån

Estetiskt snygg 
skoning och 
resulat

status på 
hantverksmässig 
yrkesskicklighet

Och att “frisk-
sko “hästar 

Balans mellan 
att vara sin egen 
och tillhöra en 
grupp/sam-
manhang

Rubriker basterade 
på förhållande till:
produkt,använadre 

och kontext 

Minska tid på oat-
traktiva moment

Givande

God ekonomi

Variation i rabet-
suppgifter

Utvecklande

Möjlighet till att 
göra egan val

Behov av bekräff-
telse

Mer fokus på 
intressanta och 
givande uppgifter

Nya influsenser och 
trender

Nya konstelationer av 
kunskap

Samarbete mellan olika 
yrksedisepliner

Statistik

Forskning

Mättbara resultat

Analytiskt material
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Undersökningar av olika utrustningsbehov och dess omfattning.

Behovsanalys av yrkesutveckling för hovslageriet.

Undersökningar om antal verktyg och användningsfrekvens.



En stor del av yrke består i att bemästra olika mer eller min-
dre fysiska moment, där hantering av arbetsdugliga verktyg är 
en stor en del av det hela. De arbetsdugliga verktygen har ett 
hantverksmässig-påbrå och är till stor del likande verktyg som 
används inom metallarbeten. Verktygen är med lite enklare 
justeringar tillrättalagda för att passa hovslagerigrenen, som 
t.ex. ett annat designmässigt utformat huvud för att fungera 
som sömhammare. Med tunga och rejäla verktyg och utrust-
ning som handskas i sällskap med häst, har hovslagaren även en 
skyddande arbetsutstyrsel, likt, förkläde, hörselkåpor, stålhätta 
och ibland även handskar. Hovslagare skulle i sitt riskfyllda 
arbete gärna kunna bära upp mer skyddande utrustning, men 
ett sådant utrustningstillägg får inte på något sätt hämna bl.a. 
rörelsefriheten och god känsloförmågan hos en hovslagare.   

Omfattningen av verktyg med tillhörande lagring-och arbet-
sutrustning som behövs vid varje kundbesök, är rejält tilltaget 
om man ser till arbetssituationen för en hovslagare. Att som 
ensam individ klara av att förflytta och lagra utrustningen är 
både kostsamt för kroppen och ekonomiskt. För en enklare 
uppfattning kring hovslagarens arbetsutrustning se bildmateria-
let till höger.

Verktyg

Utrustning att frakta in till kundens stall

1. Städ
2. Ässja
3. Städ med ben 
4. Stötdämpningsplatta 
5. Hovtestare 
6. Bockmaskin  
7. Hovställning/hovstöd  
8. Skostol  
9. Nittång 
10. Hovslagartång

11. Magnetsop 
12. Arbetsbänk 
13. Sömavbitare   
14 Sömurdragare   
15. Verktång 
16. Bräcktång 
17. Sulsax  
18. Loopkniv  
19.Hovkniv   
20. Slägga 

21. Nylonhammare  
22.Smideshammare  
23. Sömhammare   
24.Nitklinga  
25.Hovklinga 
26.  Hovrasp
27. Loppdorn  
28. Sömhammare  
29. Magnetarmband 
30. Nitförsänkare  

31. Flashhammare  
32. Råhudskubba.  
33. Studpunch Hammare
34. Stämpelhammare

1.

8.

15.

29.

22.

2.

9.

16.

30.

23.

3.

10.

17. 31.

24.

4.

11.

18. 32.

25.

5. 

12.

19. 33. 

26.

6.

13.

20.

34.

27.

7.

14.

21.

28.
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Utrustningen som träffades på under obser-
vationerna granskades och räknades. Det iakt-
togs också hur ofta och hur mycket verktygen 
tenderande att användas samt hur lång livs-
längd vissa verktyg hade och om de kunde sli-
pas upp på nytt. Sedan undersöktes även vad 
för utrustning som finns ute på marknaden 
och vad som nämns och finns i böcker om 
hovslageri.

Nymodigheter och nya produkter på 
marknaden riktade mot att förbättra ar-
betsutrustningen för en hovslagare var lät-
träknade och svåridentifierande. Oftast var 
det mindre justeringar på redan befintliga 
instrument eller verktyg utformade i ett annat 
material och inte i en helt ny och innovativ 
produkt. Mycket av det experimentella och 
innovativa produktskapandet som sker ute på 
marknaden handlar nästan enbart om att för-
bättra hästens fysiska förmåga och prestation. 
 
En hel del efterforskningar gjordes för att 
ta reda på vilka verktyg och instrument som 
fanns tillgängliga för att underlätta för hovsla-
garen att mäta och fastställa vinklar och mått. 
För under observationer hos fyra olika hovs-
lagare fanns det igen som använde mätinstru-
menten som fanns på marknaden, eftersom de 
tycket att instrumenten inte var kapabla nog 
att ge korrekta bedömningar och var ganska 
godtyckliga i sina inställningar. Så hovsla-
garna tenderade att lita på sitt upptränade 
seende och sin rutin när behovet av mätning 
och dimensioner behövde uppskattas. Om 
de behövde hjälplinjer för att avgöra former 
användes bl.a. raspar, filar och sopskaft. 

Utrustning
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Ett exempel på mätinstrument för mått och dimensioner av hästens hov. Foto från: Ian Zoerb, farrier service.



Max 64
Minimum 32

Under analysfasen sammanställdes och 
granskades även beräkningar som hade gjorts 
under observationerna. Statistik som hade 
dokumenterats och beräknats var hur ofta 
en hovslagare behöver få hästen att lyfta på 
hoven för att kunna arbeta och ta sig till den 
böjda arbetsställningen som är vanligt före-
kommande när man skor och verkar en häst. 
Beräkningarna medförde en uppskattad siffra 
av antal lyft av hov, till mellan 32-64 gånger 
(för en hästskoning) beroende på hur väl eller 
mindre väl skoningen fortlöper. 

Vad som blev allt tydligare under analysen, 
och som tidigare nämnts i rapporten under 
skopassningsmomentet, var att lyften som 
skedde under detta moment skulle kunna 
undvikas med ett annat flöde och på så sätt 
minska hovslagarens arbetsbörda och minska 
hästens involvering.

Beräkningar kring lyft

Avskoning Verkning Skopassning Sömnad

ca 4-9 lyft/benca 4-9 lyft/ben ca 3-5 lyft/ben ca 1-2 lyft/ben
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Avstämning hur ofta en hovslagre och häst behöver infinna sig i arbetställningen för ditpassning av hästsko.



HoVSLAGAREHÄST

Fysisk belastningFysisk belastning

Kognitiv belastningKognitiv belastning

Tid

Skaderisk

START BÖRjA oM

En grundligare analysering gjordes av 
skopassningsmomentet, både med flödes-
schema och överblickkarta. Värdeparametrar 
sattes ut för att se var i flödet vissa parametrar 
påverkade häst och hovslagare mest. Resulta-
tet man kunde utläsa var bl.a. att det förekom 
onödiga upprepningar och omarbetningar 
av samma uppgift, tid som skulle kunna 
sparas in eller läggas på någon mer givande 
arbetsuppgift. Att det i dagens flöde fanns 
flera sekvenser som involverade både häst 
och människa och föremål i en väldigt låst 
position vilket medför en viss risk för olyck-
shändelser och skador.  Sedan innebär också 
medtagande av smidesutrustning och metall-
bearbetning en hög fysisk belastning.

Två olika analytiska flöden över skopassnings-momentet

Flöde över skopassning

Start inne i stall

Slut- ta nästa 
hov och sko

Slut- ta nästa 
hov och sko

Lyft upp hästens ben 
och titta på hovens 
form och sorlek

Gå till städet
Ta på hörselkåper

Rikta skon mot städet

Rikta skon mot städet

Spänn fast skon 
mot städet

Byt hammare mot 
metalfil

Fila till kanterna 
runt skon

Gå till hästen och lyft 
upp hoven

Gå till hästen och lyft 
upp hoven

Måtta skon mot 
hoven

Måtta skon mot 
hoven

Skon passar

Använd hammare

Använd hammare

Skon passar inte Gå till städet

Använd hammare 
och smidestång

Använd hammare 
och smidestång

Skon passar

Lyft upp hästens 
ena ben 

Lyft upp hästens ben 
och titta på hovens 
form och storlek

Gå tillbaka in 
i stallet

Ta en uppsättning 
hästskor av samma 
storlek

Mät av en hästsko mot 
hästen hov

Ta två olika häst-
skostorlekar 

Mät av två hästskorstor-
lekar mot hästens hov

Ta tre olika 
hästskosorlekar

Mät av tre häst-
kostorlekar mot 

Avgör 
hästhovens 
storlek och val 
av hästsko

Väl hästsko 
storlek. 

Avgör om 
skon passar 
till hoven  

A

B

B

A

Avgör hästskon 
behov av 
bearbetning 
och tillrikning

Denna tid skulle kunna 
sparas in

Inte önskvärt att göra om 
jobbet en gång tillv

Inte önskvärt att utsätta 
hästen för samma pro-
cedur igen

Tiskrävande och slitsamt 
att göra samma långa 
procedur för varje benv

För hög kognitiv och 
fysiskbelastning

Onödig hög skaderisk Inte önskvärt att 
vara i denna posi-
tion vid dessa val

Flödesanalys
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Sedan utfördes även lite egna experiment för 
att man själv skulle kunna få en känsla av yr-
ket och designproblemet.  Jag fick testa på att 
stå i en av hovslagarens vanligaste arbetsställ-
ningar och skruva fast broddar på hästskorna. 
Sedan gjordes även egna test av att försöka 
forma till en hästsko vid städ och efter efter-
forskningar efter tänkbar teknik utfördes en 
del scanningsprover.

Exprimentel analys
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Praktiska efterforskningar och testförsök gav en bredare förståense kring yrket och designprblemets problematik.



Under projektets analysfas behövde omfatt-
ningen av projektets arbetsområden smalnas 
av för att ge idégenereringen och koncept-
skappande mer utrymme och spelrum.

Under observationerna observerades hovsla-
garens olika arbetsområden som kallskoning, 
varmskoning och sjukskoning. Kallskoningen 
är det mest förekommande sättet att arbeta på 
i Sverige när man ska sko och förenklat skulle 
man kunna benämna det som en ”vanlig 
skoning”, och då som begrepp både innefattar 
vilket arbete som utförs kring hästen och med 
vilken teknik och utrustning som hovslagen 
hanterar och använder. Man brukar i runda 
drag säga att 95 % av alla skoningar som görs 
är ”vanliga skoningar”. Varmskoning nyttjas 
i vissa delar av landet och brukar ofta använ-
das som arbetssätt på stationära hovslageri, 
eftersom det kräver mer utrustning, utrymme 
och involverar fler arbetsskyddsregler. Arbe-
tet kring sjukskoning brukar involvera både 
varm- och kallskoningsteknikerna, samt även 
en hel del lödning. Och för att få arbeta med 
sjukskoning och sjukbeslag krävs en utförd 
specialutbildning. 

Kallskoning Varmskoning

Sjukskoning

Vanlig skoning Brandskyddsregler

Specialutbildning

Fokusering
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Olika metoder och tekniker för hovslageriutövandet i en enklare uppdelning.



I detta projekt valde jag att göra en avgrän-
sning genom att hålla mig till ”en vanlig 
skoning”, samt att anpassa projektet efter 
arbetsskyddsregler som gäller både för varma 
och kalla arbeten i stallmiljö. Projektets kon-
ceptskapande begränsades även till att utfor-
mas efter fullvuxna ridhästar och skoning av 
ridhästar. 

Svenskt halvblod 
Antal:  ca 80 000
Mankhöjd:  ca 165-170 cm

Fokusering forts.
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Lämpliga hästraser för ridning finns det gott om i Sverige.



Kring hoven

Vad är rätt och vad 
är fel?

Hästskosystemet

Upprepning

Tiden

Hantverket

1.

8.

15.

29.

22.

2.

9.

16.

30.

23.

3.

10.

17. 31.

24.

4.

11.

18. 32.

25.

5. 

12.

19. 33. 

26.

6.

13.

20.

34.

27.

7.

14.

21.

28.

Vad som kom fram under den analytiska delen av projektet var 
att det sker en hel del onödiga upprepningar av samma el-
ler liknande uppgifter vilket medför oönskad arbetsbelastning 
för hovslagare. Efter en hel del utrustningsresearcher och hur 
produkter används på ett förhållandevis säkert sätt kring hästen, 
kunde man se en tendens till att en hel del produkter var plac-
erade kring hoven. Och så länge produkten inte får hästen att up-
pleva att den sitter fast, finns det goda möjligheter för att produk-
ten går att använda och kan accepteras av en häst.  

Fler analysresultat var hur viktig tiden är för en hovslagare. Det 
är viktigt att momenten som ska utföras kan ske snabbt och smi-
digt, men samtidigt leda fram till goda arbetsresultat. Det vik-
tiga tids-tempot har betydelse både för hästen och hovslagaren. 
Hästen ska orka, behärska, klara av och tåla att stå i vissa ställn-
ingar en längre tid och ju kortare den tidsperioden kan vara desto 
bättre.  För hovslagaren är det ekonomisk fördelaktigt om tid kan 
sparas, eftersom många hovslagare tar betalt efter utfört mo-
ment och arbetsuppgift och inte efter exakt hur lång tid det tar. 
Dessutom är det bra för hovslagaren om slitsamma moment kan 
minska och om denne också får möjlighet att spara på krafterna. 

Fler områden som det finns att förbättra inom hästvärlden och 
är att titta över hästskorutbudet och märkning, marknad och 
system. För som det fungerar idag så är det omöjligt att veta vad 
som finns, vad som skiljer hästskomodeller åt och varför märk-
ningen av skorna nästan är obefintlig och omöjligt kan visa för 
kunden vad det är för typ av hästsko man köper. 

Hovslagandet är i hög grad ett hantverk, men med ett omfattande 
utrustnings- och verktygsbehov. Och många av verktygen är 
väldigt enkla och analogiskt utformade vilket i vissa moment kan 
vara väldigt framgångsrikt. Men även hovslagandet skulle kunna 
ha nytta av mer teknologiska instrument och verktyg som kan 
låta hovslagaren använda sin kompetens till viktigare och mer 
betydelsefulla arbetsmoment som idag kan vara svåra att ersätta 
med teknologi. 

Under observationerna framkom det även att hovslagares mål, 
syfte, metod, och slutresultat av skoningen kan variera en del 
utan att för den delen betyda att någons sätt är mer riktigt än den 
andres. 

Resulat av analyseringsmaterial
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Resultatet från den analytiska fasen av projektet.



Projektets DEVELOP- fas var planerad att pågå i ca två och 
en halv vecka, vilket innebar ¼ av projektets totala tid. Under 
fasen fanns det några beröringsområden som var viktiga för 
utvecklingen, både i projektets egen process men också design-
problemets utveckling, att försöka nå höjd i kreativitet och 
innovativa efterforskningar och undersökningar. Moment och 
metoder som användes under denna fas var bland annat kon-
ceptskapande, tester, idégenerering utvärdering och detaljering. 

En väl nyttjad metod för idégenerering är att använda sig av 
workshops, dit man bjuder in ett flertal personer, för att tillsam-
mans ta fram och skapa idéer kring workshops-anordnarens 
valda sätt presentera designproblemet och idégenerering kring. 

Detta projektarbete hade god användning av workshops och 
det anordnades två stycken under DEVELOP-fasen. Den 
första workshopen var av ett enklare slag, med en ganska öppen 
och enkel frågeställning. En lagom nivå för att öppna upp idé- 
och konceptskapande.  

Under den första workshopen användes denna frågeställning att 
förhålla sig till:
Hur skulle man kunna formanpassa en befintlig hästsko på 
bästa sätt?
Och en annan snarlik variant löd: Hur skulle man kunna ”kopi-
era” hästens hov och göra det lättare att forma till en befintlig 
hästsko?

Workshopen frambringade flera intressanta spår att spinna 
vidare på och idéerna sorterades in och de mer intressanta idé-
embryona behölls kvar i den aktiva fortlöpande processen till 
ett slutgiltigt koncept. 

Workshop två var en längre workshop som innehöll mer rek-
visita för att underlätta för workshop-deltagarna att skapa sig 
en bild av hovslageri, hästskor och hästen. Under både work-
shop ett och två användes videofilm för att på ett smidigt sätt 
visa hovslagarens vardag idag. Workshop två hade mer riktade 
frågeställningar och lite varierande perspektiv för att titta på 
designproblemet, som att bara titta på en liten del eller hela 
designproblem-bilden. Under den andra workshopen framkom 
det ganska tydlig från flera av deltagarnas idéutformning att det 
finns fler områden kring hovslageri som i väldigt hög grad är i 
behov av designers kompetens.

Frågeställningar under den andra workshopen var bland annat: 
Hur skulle du vilja integrera med hästen vid detta moment? Hur 
vet du att hästen blev nöjd med din sko- storlek och form? Om  
du fick använda en värmekälla?

Under workshop två fick deltagarna under etapper mer och mer 
information om yrket, för att se om deltagarnas idéer kunde 
bredda idéomfånget kring designproblemet genom att kunskap-
snivån om ämnet var olika under workshopen. Vad jag person-
ligen kunde kunde utläsa var att det var en ganska jämn nivå 
med passande och intressanta idéer och koncept för design-
problemet, men med ett litet uppsving i slutet av worksho-
pen. Under slutfasen av workshopen hade jag hjälpord för att 
stimulera kreativiteten. Orden var exempelvis: engångsprodukt, 
punktvärmare och multifunktionellt städ. Idéer som dök upp 
under workshopen var till exempel: Nike, chip under skon, som 
att sätta på en kapsyl på hoven, hästen ställer själv ner hoven 
och pressar skon till den passar och hoven kommer inte längre 
ner och punktvärma med el, inspiration Grythyttan.

DEVELOP  Idégenerering
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Idégenerering under Workshoptillfällena.



Under developfasen har det även pågått en hel del personlig idé-
generering från mitt håll, varvat med workshops och spontana 
diskussioner med omgivningen och yrkesverksamma hovslagare 
i Umeå. Mängden idéer och koncept bantades succesivt ner till 
fem stycken och sedan vidare till tre. Dessa tre fick bli lite snab-
ba testmodeller, för att bättre kunna läsa av rimligheten kring 
idéerna, när man på ett mer fysiskt sätt kan få en uppskattning 
om idéernas styrkor och svagheter. De olika idéerna innefat-
tade ett koncept som handlade ett handhållet vridverktyg, ett 
annat om att punktvärma och ett tredje som innebär mer av ett 
mätinstrument men också möjlighet till att rikta till. 

Det tre koncepten matchades också mot flödesschemat över 
en ”vanlig” skoningbearbetning av hästskor. Vad man kunde 
tydligt utläsa var att mätinstrumentet behandlade flest prob-
lempunkter i flödesschemat och skulle kunna ha en väldigt god 
påverkan på att ändra arbetsflödet vid att matcha hästsko mot 
varje hov.

Koncept
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Handhållet vridverktyg Mätinstrument Punktvärmande verktyg

Utvärdering av koncept



Efter utvärdering med hovslagare blev valet av konceptinrikt-
ning väldigt tydligt. Under diskussionen framkom det tydligt att 
yrket var i stort behov av utveckling av mätmetoder vid hov-
formning och hästskomatchning mot hov.  Instrumentet skulle 
kunna innebära en ny typ av trygghet för både hovslagare och 
hästägare. En hovinformation som skulle kunna öka förståelsen 
kring hovslagarens utförda arbete och skoning av hästen. 

Efter att konceptets grundidé var vald kunde det göras en mer 
djupgående undersökning av vilka funktioner som mätinstru-
mentet skulle behöva kunna utföra och erbjuda. Valet av funk-
tioner baserades på bl.a. på vilka nödvändiga funktioner som 
behövs för att få mätinstrumenten att ersätta befintlig metod 
och att även erbjuda funktioner som saknas men som det finns 
ett stort behov av. De behoven var uttalade från både hovsla-
gare, hästägare och blivande veterinärer. 

För att hitta och strukturera funktionerna som behövdes till 
konceptvalet användes funktionslistor som är en väldigt an-
vändbar metod för att se och rangordna funktionsbehoven utan 
att låsa funktioner till någon lösning.

Funktionerna som eftersöktes byggde även på målgruppen och 
designproblemet som detta examensarbete är utformat efter. 
Målgruppen jag riktade mig mot var hovslagare med godkänd 
yrkesutbildning och därför låg målsättningen med funktion-
sutformningen av mätinstrumentet på en professionell nivåut-
formning. Sedan fanns det redan ett stort behov av att inte bara 
underlätta hovslagarens arbetssituation utan att även utveckla 
yrket in i en modernare form med framtidsscenario. 

 

Mätinstruments funktioner?

Nivå på funktioner och produktutformning

Nybörjare Hobby Amatör Professionell

Utvärdering av konceptval
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Det finns inget direkt uttalat årtal då den första skoningen av 
en häst utfördes, men så länge hästen har funnits vid vår sida 
och varit en viktig kugge för välfärd och försörjning, så har vi 
människor försökt att få hästen att anpassa sig och må bra i den 
miljön vi valt att vistas i. Men kring år 500 e.Kr. var hästskon-
ingen ett välanvänt sätt att sydda hästens hovar mot förslitning.  
Hovslagarens funktion fylldes, innan yrket blev en egen gren, 
av byns smed som hade hand om alla behov, metalutformad 
utrustning och föremål. Och på smedens glansdagar, under 
1300-talet, hade bysmeden en likande status som borgmästaren 
och kyrkoherden i vissa avseenden. 

Hovslageriet har genomgått ett antal etapper för att befinna sig 
där man är idag. Under vägen hit har man bytt till fabrikstill-
verkade hästskor, häst för försörjning har blivit ett hästintresse 
och nya lagar kring sjukskoning är på väg att träda i kraft. Men 
yrket har stagnerat i många arbetsmoment. Att se en skoning 
idag och jämföra det med t.ex. ett filmklipp från 1960-talet 
(Horse Shoers 1960 AFL-CIO Horse Racing Track Farriers), 
visar på att det finns mycket som ser väldigt lika ut, trots att det 
skiljer 50 år. 

Om man skulle ta hovslageriets utveckling och jämföra det med 
andra yrkesdiscipliner så är det klart svårt att hitta ett annat 
yrke som inte har fört med sig mer teknikbaserade hjälpmedel 
och instrument för att förbättra arbetssituationen. Inom hov-
slageriet förs det idag en klart knapphändig dokumentation av 
det skoningsarbete som sker ute i stallen och ridhusen. Många 
gånger är det på hovslagarens egna initiativ som betydelsefull 
information sparas för framtida skoningar och för att hjälpa 
hästen till bättre välmående. En sådan dokumentation kan 
idag ske bl.a. genom anteckningar eller ljudinspelade journaler. 
Hovslagaren brukar även hitta egna knep för att underlätta sitt 
arbete, likt att kalkera av hästen hovform till ett papper för att 
underlätta riktningsarbetet vid städet eller för att lättare kunna 
köpa rätt hästskor till hästen.

 

Konceptval och yrkesursprung
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Hovslagare på tidigt 1900-tal. Foto: lisahallwilson.comHovslagare idag. Foto: Magdalena Rosendahl
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Framtidsperspektivet som är lagt för detta 
examensarbete ligger på 5 år framåt i tiden. 
Tanken med projektet är att med ett koncep-
tuellt utformat slutresultat visa att yrket hör 
hemma i en modern tid och att yrket har my-
cket att ge till både hovslagare, hästar, hästä-
gare och veterinärer.
 

Framtidsaspekt
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Yrkets tidsresa och slutresultatets framtidsperspektiv



De funktioner som eftersträvades i det nya mätinstrumentet, 
var bl.a. bilder av hovväggen från alla håll samt under hoven. 
Dessa bilder som kan användas av hovslagaren på plats och 
hjälpa vid kallriktning av hästskor eller som förarbete innan 
skoning. 

En önskan fanns om att kunna läsa av hästens uppbalansering 
av hoven och hur hästen tenderar att belasta olika områden av 
bärranden likt tån, sidorna och bakre trakterna. 

Ett behov fanns av att kunna få hjälp med att hitta den när-
maste passande hästskon efter vilka skomodeller man har i 
lager. Dessutom vill man att information även kan ges om hur 
matchningshästskon ska bearbetas till för att passa den tilltänk-
ta hoven korrekt och efter behov.

Funktioner som sågs i hög grad väldigt användbara var att kun-
na lagra all information som mätts och analyseras in i instru-
mentet och att lagringen sker efter en egen profil för varje häst. 
Lagringen blir ett register för historik över skoningarna som 
sker hos en häst över tid.  Då kan man följa hästens välmående 
och hovens kvalité. Dessutom får även hovslagaren ett underlag 
för att analytiskt kunna granska sitt arbete.  

Mätinstrumentet skulle även kunna nyttjas för att förädla in-
formation som redan idag dokumenteras inom djursjukvården. 
Röntgenbilder som redan har scannats av hos veterinären skulle 
kunna föras över till instrumentet och matchas mot övriga 
bilder för varje hästindivids hov. En matchning som skulle 
kunna innebära att hovslagaren skulle kunna få exempelvis 
hovbenets exakta position hos hästen och på så sätt ta del av ny 
information som idag inte finns att tillgå vid skoning ute hos 
kunderna. En information som kan visuellt förstärkas och in-
dikeras i bilderna, så att man lättare kan utskilja den väsentliga 
informationen, t.ex. färgindikera positionen av hovbenet eller 
färgförstärka var lamellranden och den vita linjen ligger.

 

-Mått
-Bild
-Balans

-Matchning
-Bearbetning

-Historik
-Hästprofil

-Forskning
-Bildförtydling

2012-01-12
2012-03-01
2012-05-18
2012-07-21
2012-09-12

TYRA
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Resultatet av analysfasen i projektet hade lett till att mätinstru-
mentets konceptutformning skulle fördelaktigt kunna placeras 
mot eller kring hästens hov. Men hur mätinstrumenten skulle på 
bästa sätt integrera med hästen hov, undersöktes och analyse-
rades lite närmare. Och efter att ha tittat på lite tänkbara plac-
eringar, som alla var goda alternativ till ett slutval, togs beslutet 
att mätinstrumentet skulle vara markliggande, med låga vägar 
för att klara av funktonslistornas krav, tekniska behov, samt att 
kunna minska lyft av hästens ben.

 

 

Konceptval och placering
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Runt Markliggande Mot



Konceptval och bildåtergivelse

Bildåtergivelse

?

Ett av de viktigaste behoven för att mätinstrumentet skulle 
kunna ersätta befintlig arbetsmetod och flöde, var att slut-
produkten snabbt och enkelt skulle kunna logiskt återge lagom 
mängd information under rätt arbetsmoment för en hovslagare. 

Vid den visuella insamlingsdokumentationen som sker kring 
hästens hov är det väsentligt att momentet går snabbt och 
effektivt och inte medför onödigt tidsåtgång. Det ska bara 
genomföras en avcheckning för att kontrollera att allt är som 
det ska och om inte så informeras hovslagaren.  

En viktig grundsten för konceptets uppbyggnad var hur hovs-
lagaren skulle få den visuella informationen snabbt tillgänglig 
och fysiskt hanterbar vid arbete kring städ eller vald arbetsyta 
för hästskobearbetning. För att hitta en lösning arbetades det 
fram ett antal varianter på hur bildåtergivelse till hovslagaren 
skulle kunna ske.
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KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

1. Avläsningsplatta och projektor med extärn 

3. Avläsningsplatta och prodjecerande mobilfunktion ( eller extärm del till mobil ) 4. Avläsningsplatta och armburen projektor

2. Avläsningsplatta, portabel

1. 

2.

4. 

3.

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

5. Avläsningsplatta och skrivare

7. Avläsningsplatta och teknologisk “form-spikmatta” 8. Avläsningsplatta och komunicernade projektor i arbets-hörlurar

6. Avläsningsplatta och inbyggd projektor i städ
6.

8. 
KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

2.

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

Det olika bildåtergivelseutformningarna innehöll både enklare 
tekniska lösningar och mer krävande teknologi. Många av kon-
cepten framhöll att en komletterande produkt till det marklig-
gande mätinstrumentet skulle kunna vara en gångbar lösning 
till hur bildåtergivelsen till arbetsytan skulle kunna fungera. 

Efter utvärdering och goda råd från hovslagare, veterinärstu-
denter, hästägare och blivande industridesignerns valdes en 
konceptlinje.     

Den avgörande faktorn till att det markliggande mätinstru-
mentet fick en extern skärm som visuell bildåtergivelse var att 
den externa skärmen kunde erbjuda fler valmöjligheter till en 
hovslagare, som hur och med vilken visuellt material, arbetet 
vid städ/arbetsyta kunde utföras. Med sin transparanta skärm, 
kan hovslagaren välja att matcha järnskon mot hovbilden på 
skärmen, både från ovansidan och undersidan, vilket inte några 
av de andra lösningarna kunde erbjuda. Med arbetssätt att 
kunna erbjuda bildmatchning från undersidan, medför det mest 
naturliga sättet att matcha bildmaterialet mot hästskon, om man 
ser till hur man gör manuellt med skopassningen idag. För idag 
passas hästskon ut mot hoven undersida och för att erbjuda en 
logisk bildvisualisering framhölls det väsentligt att bildåtergiv-
elsen var sematiskt utformad efter naturlig logik. Sedan fanns 
det fördelar med att inte utforma mätinstrumentet med alla 
funktioner från kravspecifikationen för konceptet, utan att 
ge instrumentet en styrka i att ha färre egenskaper men desto 
mer funktionsdugliga och välutformade för sin uppgift. Färre 
egenskaper medför att utformningen efter hästen och hovsla-
garens interaktion med produkten hamnar mer i fokus och kan 
utformas efter deras behov. Det här kan leda till att hovslagaren 
utsätts för färre oergonomiska arbetsställningar och att ge möj-
ligheten utforma arbetsinstrumentet mer tåligt i form, struktur 
och material inför en hästs närvaro.   

Man kan låta den externa skärmen erhålla de resterande funk-
tionerna för att täcka kravspecifikationen för konceptet. Funk-
tioner som kan medföra att den externa skärmens utformning 
kan fokusera enbart på hovslagarens hantering och behov av 
produkten. Att kunna skapa en skärm med ram och handtag 
som bl.a. känns lätt, ligger bra i handen, mer detaljrik grafik, 
och lättåtkomliga och bra placerade funktioner som aktiveras 
och integreras med under verktygshanteringen.    

 

Konceptval och bildåtergivelse forts.

Val och process
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Under tiden konceptens grundstenar utformandes, analyserades 
och utvärderades, skedde en parallell efterforskning för att hitta 
passande teknik till konceptets utformning, arbetsmiljö och 
funktionskrav.  För att hitta passande tekniska lösningar och 
bekräftelse på gångbara lösningar, kontaktades kunniga per-
soner inom specialområden.  

För att hitta den tekniska uppbyggnaden av funktionen av 
att kunna mätta av hästens balansfördelning, kontaktades ett 
företag som bygger och säljer industrivågar och veterinärvågar.   
För att kunna få mätbara värden över viktens fördelning över 
hästens sula, behövs det fyra olika viktsensorer/givare utplac-
erade över ytan för mätupptagningen. De flesta vågarna ute 
på marknaden idag innehåller bara en viktsensor som är sam-
mankopplad med en display. För att sensorerna i detta koncept 
skulle kunna läsa av värden i viktenheter korrekt borde sen-
sorerna vara placerade på jämt avstånd, så att man med dator-
programmering kan korrigera till hästens placering av hoven 
över ytan. Viktenheten som skulle kunna passa och läsas av på 
indikatorn/displayen, skulle med fördel inte behöva vara särskilt 
tryckkänslig utan kunna använda sig av siffor i kg eller hg, p.g.a. 
hästens kroppsvikt och tyngd. Dagens veterinärvågar brukar 
ha en korrigeringsfunktion som minskar risken för att värdena 
blir felaktiga på grunda av skakningar och vibrationer, vilket 
innebär att viktupptagningen tas upp 10 gånger/sekund istället 
för 100 gånger/sekund.  Tjockleken för en våg anpassad för att 
klara av tyngden från ett hästben kan ligga på ca 2 till 3 cm och 
klara med lätthet ca 300 kg. Belastningsytan dimensioner med 
tilltagen marginal, som behövs för att få in ridhästars hovar, är 
ca 170x170 mm.    

När undersökningar efter tekniska komponenter vad gällande 
transparents och bildvisualisering hade gjots, kontaktades ett 
företag som säljer och producerar holografiska bilddukar för 
projicering. Goda råd och tips resulterande i att komponenten 
och skärmytan för den externa skärmen blev en transparent 
LCD-skärm, som idag finns ute på marknaden i små skalor. 
Den transparanta LCD-skärmen finns både i datorer och som 
46-tums TV-skärmar. 

För att hitta passande komponenter till det markliggande 
mätinstrument undersöktes vilket sätt som var optimalast kring 
bildtagning av hästens hov. Efter att ha tittat lite närmare på 
vilka tekniska restriktioner det fanns att följa vid val av scanner 
eller kamera till bildtagningen av hoven, blev slutvalet att an-

vända fyra minikameror för att dokumentera bilder av hästens 
hovvägg och en scanner för att få bildmaterial på hästens sula.  
Fördelen med en scanner för bildtagning från undersidan var 
att den tar bildsekvenser som läses ihop till en enda bild, vilket 
gör att det inte behöver vara något avstånd mellan föremålet 
och scannern för att återge en korrekt bild och ett korrekt pers-
pektiv. På sidorna var det mer fördelaktigt att placera stationära 
kameror eftersom de tekniska komponenterna kunde hållas små 
och att det fanns en naturlig rymd mellan mätinstrumentets 
väggar och hovens placering, i och med att hästen inte får up-
pleva sig fastlåst i instrumentet. De små kamerorna behövde 
placeras på en höjd kring 50-60 mm upp från basytan för att 
hamna i bra nivå med hovvägg och hästens kronrand.  

Under projektet kontaktades även en dataingenjör för att höra 
vilka fysiska komponenter som skulle behövas för att få de da-
tamässiga egenskaperna att fungera och även för att höra kring 
programmeringsutformningar för den digitala informationen 
och möjligheter kring semantisk utformad förmedling till an-
vändaren av produkten.     

 

Konceptval och tekniskt understöd
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Handtag/
greppytaMått

Metod

Några enklare mockups byggdes i modellverkstaden för att 
kunna testa och utvärdera vilka slutskepnader konceptets slut-
produkter skulle bära för att vara ett användarvänligt verktyg 
för hovslagare och anpassad för hästen. 

Vid mockupstester av utformningen av det markliggande 
mätinstrumentet, kunde man se fördelar med att ha en sym-
metrisk form eftersom produkten skulle behöva användas 
både från höger och vänster sida, då skoningen sker från båda 
sidorna av hästen. Dessutom fanns det fördelar med att välja 
en mer rektangulär form för att både få stödlinjer och väggar 
att förhålla sig till användning och placering av hov. En helt 
rund form var inte att föredra eftersom hästhovar aldrig är helt 
runda. Under mockups-testerna undersöktes även hur väggarna 
för minikamerorna kunde se ut. Det testades bl.a. väggar som 
vara raka, mer inåtlutande, utåtvinklade, högre och lägre. Under 
testerna kom det fram att ett bra sätt att utforma väggarna 
var att placera två väggar, en på vardera sida, med små mini-
kameror placerade i hörnen. Att ge väggarna/vingarna lite lätt 
utåtvinklad form gör att den bredaste volymen av produkten 
hamnar på en plats där den ryms, som mellan hästens vrister 
istället för ytan mellan de breda hovarna.  

Fungerande dimensioner för slutprodukten kunde ligga på en 
spann mellan ca 250-320 mm beroende vilken form och volym-
fördelning som krävdes för att passa både produktens funktion-
er, hovslagarens arbetssätt och hästens närvaro.  

Greppyta på mätinstrumenten var en viktig del under mock-
ups-bygget. Det framkom tydligt att det var ytterst viktigt att 
greppytan inte fick uppta för mycket volym eftersom hästens 
täta benställning inte ger mycket spelrum och att man även 
skulle behöva kunna greppa produkten från både höger och 
vänster sida. Greppet fick inte vara en för utstickande del från 
den markplacerade basytan, eftersom det medför alltid en större 
skaderisk både för häst och hovslagare om det finns delar som 
inte är lika integrerade i formen. 

 

Väggar

Testmockups

Form

REFINE  Mockup-tester
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Utvärdering av test-mockupsens funktionsduglighet i det verkliga stallet.



Med dessa grundförhållanden undersöktes vilket grepputform-
ning som kunde medföra en lättare hantering av produkten för 
en hovslagare när produkten placeras och lyfts upp från golvlig-
gande yta. Viktigt är att hitta stadigt grepp om produkten som 
fungerar med både en- och tvåhandsfattning. Därtill får grep-
putformningen inte leda till handleden hamnar i ytterläge eller 
översträcks vid hantering av produkten. Hästens närvaro kring 
produkten medför en ökad klämrisk för handen vilken måste 
minimeras genom produktutformningen. 

Den slutgiltiga mockup-modellen, med lätt utåtvinklade vingar 
på en höjd kring ca 60 mm, medförde att greppytan kunde posi-
tioneras högre upp på produkten och minska klämrisken mellan 
golv och produkt. Även övergången mellan den solida vingde-
len (tänkt i plast) och den mötande bottendelen indikerade var 
fingrarna skulle placeras. Detta gör att det omslutande greppet 
om produkten sker både underifrån och från sidorna, vilket 
medför ett starkare grepp med tryck som kan fördelas över fler 
belastningspunkter över handen. Handgreppet som nyttjas vid 
förflyttning av produkten, kan till viss del liknas vid greppet 
som används vid lyft av en större skål (med en konkav form) 
eller mindre balja. ”Skålgreppet” sker kring en vägg som har en 
tjocklek på ca 12 mm-15 mm vilket medför ett öppnare hand-
grepp som kräver mindre greppförmåga och minskad varsam-
het vid hantering.

 

Handgrepp
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Vidareutveckling kring slutproduktens greppyta.

Jämförelser efter förbättring av handgrepp.



Under hela projektets arbetsgång har desig-
nutformningen och det estetiska uttrycket 
haft en viktig betydelse. Detta formmäs-
siga uttryck värnar om anor och vill stärka 
professionaliteten och göra yrket mer upp-
märksammat och anpassat till sin samtid. 
Formgestaltningen som användes för att hitta 
rätt känsla och formspråk utforskades med 
en rad olika tekniker och skissartat material. 
Formerna arbetades fram både i skummaterial 
som skisser och med hjälp av 3D-program. 
Formarbetets fokus låg till största delen på 
mätinstrumentets estetiska och designmässiga 
utformning. Men det var väsentligt att få ett 
gemensamt formspråk både för mätinstru-
menten och den externa skärmen.

 

Skiss och form
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Skissartat material i olika tekniker kring mätinstrumentets slutform.



Formarbetet och mockup-testerna utfördes på ett likartat sätt 
såväl för den externa skärmen som för mätinstrumentet. En 
fördelaktig placering av ett greppbart handtag för lätt manövre-
ring och förflyttning av skärmen utsågs efter utvärderingar. 
Handtaget placeras centralt på skärmens ram. Den centrala 
positionen av handtaget medförde att ett handgrepp med 
höger eller vänster hand saknar avgörande betydelse, samt att 
det blir mer tydligt var skärmens centrum är, vilket kan un-
derlätta placering av skärmen över hästsko vid kallriktning. 
Handtaget utformades med en bastant basform, kring fästet vid 
skärmramen, som sedan smalnar av form- och volymmässigt. 
Handtaget har en lätt lutning uppåt och ut från fästpunkten, 
för att medföra en mer vilande handled vid hantering i stående 
arbetsställning och höjd, samt underlätta upplyftningen av skär-
men när den befinner sig stående på arbetsbord. 

Utseendet på ramens formförhållanden valdes utifrån testper-
soners utlåtanden, hur hästhoven formmässigt tenderar att se ut 
och vilka kommunikativa bildvisualiseringar skärmen behöver 
kunna utföra. Ramformen för skärmen fick en rektangulär 
form med mått 165 X 180 mm, samt en lätt kantigt tredelad 
avrundning i ramens översta del. Kantigheten i avrundningen 
utformades för att indikera i vilken riktning hästskon ska plac-
eras. För att inte formmässigt störa arbetet och inmatchningen 
med hästskor mot skärm föredrogs tvära avrundningar framför 
runda.   
    

 

Skiss och from forts.
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Formsökning efter mätinstrumentets externa skärms slututseende.



Interfacet och semantiken för display- och manövreringsfunk-
tionerna utforskades under projektets förfiningsfas. Displayen 
och skanningsytan inneslöts då i samma rektangulära skärmyta. 
Till hanteringen av manövreringsfunktionerna för mättin-
strumentet, ”Hovscannern” samt den externa skärmen, valdes 
knappsatser och enskilda knappar. Vilka knappar man skulle 
välja till slutkonceptet, bottnade sig i uppfyllandet av kriterier 
som t.ex. att dessa skulle kunna hanteras och vistas i en hårdare 
och mindre varsam miljö. Produkterna måste kunna hanteras 
och manövreras både med och utan handskar.       
 

 

Semantik och display
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Sökning efter display och knappsatsens semantiska utformning.



Under projekttiden utformades moodboards 
samt bildcollage för att förenkla processen att 
”hitta” rätt uttryck och känsla kring kontex-
ten, produkten och användarna. Både hovs-
lageriyrket och hästvärlden, i sin helhet, har 
en anrik historia. Hästsport är en formidabel 
och mycket ädel sport. Denna vördnad och 
stolthet som både det magnifika djuret och 
arbetet kring djuret utstrålar är beundransvärt 
att se. Det finns mycket känsla och karak-
tär både i smideshanteringen, det ärliga och 
starka materialvalen och allt arbete som sker 
ute i stallen. Det är verkligen mycket kraft 
involverad i de moment som är ämnade för att 
hästgrenen, vare sig man arbetar i den, har det 
som intresse eller är förstagångsbesökare. Det 
är just dessa delar och känslointryck i form 
av dess anor, karaktär, ädelhet, ståtlighet och 
krafttag, som var viktigt att föra med vidare 
till den slutliga utarbetningen av projektens 
utformning.

Anor

Krafttag Ståtlig

Ädel

Karaktär

Moodboard
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Bildkollarge för att hitta känslan som slutkonceptet skulle avspegla.



konkav

konvex

Vid definitionen av slutprodukternas mer 
formmässiga, tekniska och materiella utt-
ryck, söktes och sammansattes ett utplock av 
karaktärsstarka bilder. Ett formelement som 
inspirerade slutresultatet vad gällande hovs-
canners utseende, var hur man kunde jobba 
med konvexa och konkava former för att få 
Hovscannern att formmässigt kunna matchas 
ihop med en hästs hov. I bildcollaget till höger 
finns det fyra metallbrickor visat visuellt, två 
konvexa och två konkava. Om man skulle 
föreställa sig att de två konvexa brickorna 
överst är hästens hov så förställer det två un-
derliggande konkava brickorna hovscannern. 
Ett formmässigt element som har inspirerat 
och gett sitt uttryck till vingsidorna av hovs-
cannern. Behovet av modern teknologi, både 
som formmässig förmedling och funktions-
mässig utformning har varit en väsentlig del 
kring projektets slutresultat. En slutprodukt 
som klara av att bära upp avancerad teknologi 
och tillika möta en miljö som alltid har inneb-
urit jobbandet med ärliga och tåliga material 
och starka arbetsmetoder, från sitt ursprung. 

Theamboard
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Strävan efter att sammanföra teknologi och yrkets ursprung på ett synkroniserat sätt.



Projektets slutgiltiga fullskalemodell kan ses 
i bildmaterialet till höger i rapportuppslaget.  
Fullskalemodellerna var byggd i pu skum 0,50, 
akrylplast och ytbehandlades med bl.a. spray-
spackel, våtslipning och spraylackering med 
två- och enkomponents färglackeringar. 

Slutkonceptet mer ingående detaljer och 
realisering som produkt och vara, kommer att 
förklaras under rapportens kvarvarande del. 

Val av namngivning av konceptuell slut-
produkt, erhöll benämmningen ”Hovscan-
ner” som ett välfungerande namnval. Ett 
namnval som tydligt klargör en av produktens 
grundläggande uppgifter och visar på ett 
teknologiskt understöd. Den kompletterande 
externa skärmen, valdes att fortsättningsvis 
namnges som ”extern skärm” och ingå som 
produktenhet i kitet med hov scannern som 
huvudproduktvara. 

HOOF SCANNER
DELIVER  Slutresulat
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Färdigställda modeller av slutkoncept i full storlek.



Än så länge finns det inte så mycket forskning kring hästens 
färgseende dvs. uppfattning av färger. Men hästarnas färg-
seende skiljer sig en del från vårt seende. Vi människor har tre 
typer av färgstavar i vårt öga. Dessa tre typer av färgstavar kan 
fånga upp och göra så att vi uppfattar färger, hästen har emel-
lertid bara två. Detta medför att vissa färger som vi uppfat-
tar väldigt tydligt kan hos en häst vara mindre framträdande. 
Hästar känner sig ofta mer trygga om interiör och utrustning 
inte är så iögonfallande. Vid färgutprovningen på produkten 
föll valet på en neutral mellangrå -nyans (CMYK (0%, 0%, 0%, 
80%), som bas. Valet av den neutrala gråa nyansen bottnade sig 
i att låta omgivningens nyanssättning påverka uppfattningen av 
den gråa nyansen. I de flesta stall brukar belysningen, betong-
golvet och väggpanelerna vara i en varmare ton, vilket ger hela 
slutprodukten en varmare framtoning. Den neutrala basfärgen 
inger också intrycket att displayen och scanningsskärmen har 
ett större grafiskt spann och ett mer kliniskt (rent) och pro-
fessionellt uttryck. För knapparna och knappanelerna höjdes 
svärtan i den grå nyansen några snäpp, dels för att på ett diskret 
sätt kunna utskilja funktionsområdena och även för att min-
ska iögonfallande slitage. De slittåliga benen och botten delen 
(delen närmst markytan) fick en färgskiftning mellan en matt 
aluminiumfärg och en matt svart färg. Valet av färgskiftningen 
berodde dels på att minska den dammiga och leriga miljöns 
påverkan på slutproduktens utseende. Den mörka färgskalan på 
hovscannern och dess externa skärms produktdelar anpassades 
dels efter miljön, smidesarbete-miljön, samt och att kunna påvi-
sa färgmässig förståelse och komplement kring yrkets ursprung, 
med den öppna eldstaden som centrum.       

 

 Färger
Färgsättning
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Färgkombinationen och färgskalan som valdes till projektet.



Efter att många detaljer kring slutresultatets designmässiga 
uppbyggnad klargjorts kunde ett passande val av material och 
produktionsformat bestämmas. Vid efterforskningarna att finna 
material med rätta egenskaper, kontaktades bl.a. materialbibli-
oteket för råd och vägledning. Under projektets arbetsgång och 
process uppdagades viktiga materiella funktioner likt vikten av 
att klara av höga och låga temperaturer, kravet på god slitsty-
rka, underlättandet av underhållningen och behovet att kunna 
tåla en hög vikt. Beträffande hovscannerns omslutande överdel 
fanns det många materiella aspekter att förhålla sig till och ha 
i åtanke. Dels eftersom överdelen är den första och avgörande 
ytan som kommer i kontakt med hästens hov. För överdelens 
vingliknade väggar fanns behovet av att kunna svikta och ge 
efter för hästens okontrollerbara benförflyttningar. Behovet av 
denna egenskap återspeglade sig i materialvalet. Materialet som 
fastställdes för den omslutande överdelen blev Polyuretan plast, 
som förkommer nuförtiden i många typer av konsument- och 
industriprodukter. Fördelaktiga egenskaper som polyuretan 
plasten besitter är bl.a. att den äger god slitstyrka, hög elastic-
itet, tålighet mot både låga och höga temperaturer, motstånd-
skraftig mot väder och vind samt god isolering och ljuddämp-
ningsförmåga. Plasten är även att rekommendera som mycket 
lämplig för ingjutning av känslig elektronik i utsatta miljöer. 
Det finns möjlighet att med olika typer av tillsatser få materia-
let brandklassad, vilket är ett plus i kanten. Formsprutning är 
en framträdande produktionsmetod för att utnyttja specifika 
egenskaper hos polyuretanplasten vid produktens tillverkning. 
En formningsmetod som lämpar sig bäst för små till medelstora 
produkter. Polyuretanplasten är också det material som nyt-
tjades för den externa skärmens ram och handtag. 

Material för knappar och knappsats föll valet på ämnet, ni-
trilgummi, som kan tåla värme upp till 300°C och har god 
resistensförmåga mot oljor. Nitrilgummi används inom både 
livsmedelsindustrin och hälso- och sjukvård. Hydrerad ni-
trilgummi är ett ytterst starkt/elastisk material som har god 
motståndskraftighet mot nötning. Framtagningen av knapp-
formen kan ske genom gummigjutning där råmaterialet hälls i 
gjutformen(transfergjutning).

Bottenplattan för hovscannern och de bärande benen på den 
externa skärmen, valdes att formas av ett slitstarkt aluminium-
skal med en tjocklek på 1,5- 3 mm. För att stärka upp alumini-
umskalet, bär skalet ett skyddande anodisering mot korrosion. 
Den anodiserade ytan blir efter ytbehandlingen hård, nöt-

besändig och elektriskt isolerande. För att få ett flammig och 
skiftande ytskikt på det behandlade aluminiumskalet, kan en 
anodisering/aluminiumlegering med tillsatser från andra ämne 
göras och resultera i ett dekorativt och skyddande skikt. En 
legering med t.ex. kisel kan ge en mörkare och mer skiftande 
framtoning för aluminium, i svart. För att tillverka alumini-
umdelar med optimalt reducerad vikt, är gjutning en klassisk 
formningsmetod vilket ger stor frihet när det gäller designut-
formningen av aluminiumdelarna. Tillverkningsmetoden kräver 
stor energiåtgång vid utförandet men medför ett gott resultat 
och där återvunnet aluminium kan återanvändas vid tillverk-
ningen. För att skydda slutprodukternas högt utsatta ytor finns 
det behov av att kunna på ett behändigt sätt byta ut material-
bitarna som lätt slits. Både hovscannerns (scanningsytan) och 
den externa skärmens skärmyta hyser en förhoppning att kunna 
byta ut ett skyddande yttreskikt vid slitage och repning. Där av 
bär båda slutprodukterna en tunn plexiglasskiva, med en tjock-
lek på 1,5 mm för skärmen och 3mm för hovscannern. Plexi-
glasskivorna har på ena kortsidan en liten lätt fingernerfasning 
för att enkelt kunna lyfta bort skivorna vid behov. Plexiglas är 
ett förhållandevis starkt material som har bättre formbarhet, är 
lättare, och mer slagtåligt än ”vanligt” glas. Plexiglas är ett sorts 
akrylglas som är mycket resistent mot solexponering och ligger i 
en bra och billig prisklass. 

 

Aluminium anodisering

Akrylglas

Flexibel mjukplast

Gummi

 Material

Material och produktionsmetoder
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Material med goda egenskaper och texturer matchades till slutprodukterna.



För att göra slutprodukten mer realistisk och välanpassad till 
sin kontext och sitt sammanhang fanns det viktiga delar att 
beröra innan produkten togs i bruk. Plastmaterialet som valdes 
till hovscannern, var en utformning med dämpande egenskaper 
för att i så möjlig mån som möjligt minska hästens oro inför 
kontakt med produkten. Liknande tanke/analysering fanns 
också vid valet av mörkare neutrala färger med en matt svärta. 
Och undkomma reflekterade (bi) effekter. Samma matthet och 
även samma gummi/ sviktade mjukplast-skydd skulle kunna 
användas på scanningsytans plexiglas, för att minska risken 
för obehagliga sinnesupplevelser för hästen och dessutom 
passa som ett halkskydd. Alla hästar som är tilltänka att kunna 
använda hovscannern kommer inte vara i sin bäst fysiska form 
och mest acceptanta tillika accepterande sinnesstämning. Så om 
det finns möjlighet att i produktutformningens detaljeringsar-
bete, designmässigt närma sig hästars olika förutsättningar är 
det designelement som i hög grad ska tillföras.  

Hovscanners dimensioner och volymmässiga utformning har 
i största möjliga mån anpassats efter rådande förutsättningar. 
Och med hänsyn till hästarnas olika benställningar, likt mark-
trång, tåtrång, tåvid, hjulbenthet och kohasig. De utstickande 
vingdelarna på hovscannern har försökt att breddanpassas för 
att kunna fungera vid olika typer av benställningar. Om man 
skulle exempelvis titta på en häst med en hovbredd på ca 140 
mm, så skulle det innebära att ca 80 mm av breddutrymme 
mellan hästens hovar. En normal benställning hos en häst kan 
uppskattningsvis innebära ett breddutrymme mellan 150- 300 
mm mellan hovarna. Så med produktens utstickande volym-
delar ska det förhållandevis finnas ett volymmässigt spann för 
hästars olika benställning.
Om hästen har en väldigt tät benställning, som ligger för tight. 
Finns det även en möjlighet att för hovslagaren att hjälpa hästen 
att placera hovarna mer frånskilda utan att hästen upplever det 
problematiskt. 

Hästens motoriska rörelseförmåga och uppbyggnad i benen kan 
till viss del liknas vid människans långfingers anatomi. Hästen 
ben rör sig väldigt naturligt i gångriktningen dvs. framåt och 
bakåt, men benen har inte samma arbetsspann i sidled, höger 
och vänster. Produktens formmässiga uppbyggnad håller därför 
kortsidorna (som ligger i hästens gångriktning) fria från upp-
stickande volymer, för att underlätta för placering av hästens 
hov. 

På Hovscanners ena uppåt- och utåtvinklade vingvägg finns det 
en knappsats utplacerad. På knappsatsens yttersta kanter, finns 
aktiveringsknappar på en bredd av ca 70 mm för att aktivera 
scanningen. Scanningsknapparna kan aktiveras med foten i en 
stående ställning för nyttjaren av produkten. Vilket medför att 
onödiga och mindre ergonomiska arbetsställningar kan undvi-
kas vid produktanvändning. Display-ytans grafik ska med fördel 
kunna avläsas från stående arbetsställning och oberoende om 
displayen ligger bakom eller framför hästens hov. Tack vare att 
hovens bredaste volymomfång ligger vid sulan undviks skym-
mande element för displayen.     
   

 

Synen

Motorik

Benställning
ca 30 cm

14 cm8

2,5

8

Användarhänsyn
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Hovscannerns form, volym och semantik har anpassats efter hästen och hovslagarens fysiologi. Dimensioner och mått.

Display med läsbar grafik från avstånd.

Fothantering vid aktivering av scanning.



Den handhållna externa skärmen har tre bärande punkter/ben 
för att kunna öka valmöjligheten av arbetsplats vid användn-
ing.  Många smidesstäd brukar ha en smalare volymyta än en 
hästskos totala volym, vilket medför att det finns behov av att 
kunna variera det bärande punkterna av den externa skärmen i 
nerställt läge. Om det två yttre placerade benen hamnar utan-
för arbetsytan kan även handtagets liggande bas användas som 
bärande punk. De utplacerade benen på skärmramen ger även 
en möjlighet till upphängningsanordning av produkten, när den 
inte behöver vara i bruk.  Knappsatsen på ramens nedre kant, 
är placerad på ett välfungerande avstånd för att med tum-föring 
(vid grepp runt handtag) kunna hantera knappar längs knapp-
satsen.  Avståndet mellan arbetsbordets bänkskiva och den 
externa skärmens display-yta ligger på ca 30 mm, för att ge plats 
åt olika typer av hästskor och storlekar med tillhörande tå- och 
sidokappor.

 

3 cm

Användarhänsyn forts.
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Funktionell hantering och användning av extern skärm vid städ eller utvald arbetsyta.

Mått- och volymanpassad yta för hästsko.

Passande tumföring över den centrala 
delen av knappsatsen.

Handgrepp som bärande punkt för 
stabilitet.



För att hitta slutprodukternas tekniska komponenter och 
moduslära innehåll, eftersöktes expertråd hos en dataingen-
jör. Valet av de slutgiltiga tekniska modulerna till produkterna 
är exempel på vilka typer av komponenter som skulle kunna 
användas och inte de fastställda/exakta märkesvarorna som 
produkterna bör bära.  

I textbilderna till höger, ses exempel på komponenter och en-
heter och deras tilltänkta placering i slutprodukterna.  

Hovscannern och den externa skärmen kommunicerar mel-
lan sina enheter via blåtandservern, och ger även möjligheter 
att föra över information till PC, Mac, mobil eller liknande 
produkter. Till displayen som tillhör Hovscannern skulle mik-
roprocessorn för displayen vara ett prototypkort av t.ex. Ardui-
no och skäryta t.ex; en MindKits, Graphic LCD.  Som grafisk 
skärmyta för den externa skärmen, återfinns en transparent 
LCD skärm, med ett kretskort och enkortsdator av typen 
Raspberry Pi . En enkortsdator som är väldigt likt de som sitter 
i dagens surfplattor. Kameror och scannern som är position-
erande i Hovscannern är: minikameror, likt de som finnes i en 
Iphone och en scanner -modul likt de som finns i handhållna 
miniscanners med Blåtandsfunktion. För den mätmässiga vik-
tupptagningen skulle vågcensorer/laserceller av typen ”lågpro-
fil PLX” med tillhörande kopplingsbox, kunna nyttjas. Som up-
pladdningsenhet och strömtillförsel skulle hovscannern ha ett 
batteri likt de som återfinns i surfplattor. Den externa skärmen 
skulle med fördel kunna bära en batterienhet som passar till 
dagens systemkameror med uppladdningsbar dockningsstation. 

 

 

ArduCAM- 
micorprocessor

Transparent LCD,
skärm

Raspberry Pi Model B,
enkortsdato

Scanner TSN415, modul, 
trådlös, blåtand

Laddare BP-
208, BP-308, 
till batteri

PT-CM4/6, Kopplingsbox
för laserceller

Lågprofil typ PLX, 
lasercelleriPad Wi-Fi/3G 

Batteri

Kamera modul,
 smartfphone

MindKits 128x64 Graphic
 LCD and Arduino

Blåtandstransceiver

Komponenter

Scanner 4 kameror4 st vågsensorer

Knappar

scannerglas

display

skyddande plexiglas

Transparent 
LCD, skärm

Syddande plexigals

Knappar

Batteri BP-308 batteri, kamera

Tekniska komponenter
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Sprängskiss av slutprodukterna med tillhörande teknikbaserade komponenter.



Eftersom projektet är baserat på en konceptuell utformning-
snivå, är produktionskostnader och tillverkningskostnader 
beräknade efter mer uppskattade värden/antaganden än ex-
akta beräkningar. Efter rådfrågning hos en dataingenjör skulle 
utvecklingsarbetet för hårdvarudesignen och programvaran 
kunna hamna kring ca 600 000 kr. Det sammanlagda framtag-
ning av gjutformar, mallutformning, samt anpassning till en 
produktionslinje, beräknas hamna på i grova drag ca 200 000 
kr.

Beroende på hur tidigt man kan få produkten i produktion och 
hur marknaden och efterfrågan ser ut, kan kostanden för slut-
produkten i butik variera en hel del. 

Men om man uppskattar att man skulle t.ex sälja 15 stycken per 
år, så skulle man kunna förvänta sig att produkten ligger på en 
kostnad likt här nedanför om ca 4 år:

800 000 kr/ (4 år * 15 st) = 13.333 kr + 2100 kr tillverkning-
skostnad = 15433/ st. 
Hovscanner ca 10 000- 11 000 kr och extern skärm ca 4000- 
5000 kr  

 

 

Produktion och kostnader
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Från tillverkning och modellbyggande till slutresultat.



Utformningen av knappar, valalternativ och knapptryckningar, 
har anpassats efter att ge en lätthanterlig och ändamålsanpassad 
produkt efter varierat behov. Vid vissa skoningar, där behovet 
är extra stort av att momentet sker extra effektiv och snabbt. 
Kan Hovscannern erbjuda bl.a. ett snabbvalsalternativ som 
minskar knapp och produkthanteringen. Ett snabbvalsalter-
nativ där knappnavigeringen ligger på ca tre tryckningar och 
mycket av den grundlägganden informationen är redan förin-
ställt och sker på automatik. Men Hovscanner kan även visa 
mer detaljerad information om så önskas. Vare sig man väljer 
att ha mer detaljerad information, eller snabbval kan samma 
detaljerad information lagras och sparas för senare bruk.  För 
tanken är att vid varje knapptryck för scanning av hästen hov, 
ska all informationupptagning ske (likt bilder, från olika vinklar 
och mått för olika beräkningar) vid varje tillfälle. 

För att underlätta arbetet ute hos kunden, är tanken att man 
kan göra en förberedande hästprofil och schemainmatning. 
Före arbetsdagen/-veckan är påbörjad kan man med hjälp av 
blåtandservisen synka och överföra sin arbetsdag/veckans 
kundschema (som är t.ex. lagrad i en mobilkalender eller da-
tor), till Hovscannern. Vilket medför att man direkt kan börja 
att skanna av hästarnas hovar utan behöva manuellt föra över 
information eller göra identifiering av häst, hov eller tillfälle. 

Överlag bygger Hovscannerns knapphantering på att min-
imera uppkomsten av alltför omfattande knapptryckningar vid 
produktanvändning ute i kundens stall. Tanken är att skannad 
och lagrad information som gjorts via Hovscannern lika gärna 
kan gås igenom mer grundligt vid en dator vid ett annat till-
fälle, om så önskas och inte nödvändigtvis måste ske direkt vid 
skoningstillfället.  
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Cad-modell av Hovscannern med beskrivande grafik.



För att kort demonstrera tanken kring en skoning där behovet 
av en effektiv och snabb skanningsarbete behövs göras, se 
bildexemplet nere till höger i bild. (Detta är bara ett exempel på 
vilken typ av information och grafik som skulle kunna visas vid 
en snabbvalsalternativ) 

Exempelbilden visar på en grafisk snabbmeny, som dyker upp 
efter att en hov just har skannats. Vad man kan utläsa av me-
nyn, är att det är högerframhov som just har skannats av (RF) 
och att viktbalansen över hästens hov är okej (OK) och behöver 
inte ses över något mer ingående. Från Hov scannerns inmatade 
hästskobibliotek, har kalkyleringar och beräkningar uppskattat 
att en hästsko av märket och storleken SW 1 skulle vara bästa 
matchningen mot hästens högra framhov. En uppskattnings 
som visar på att hästskon (SW stl 1 ) har en 93% matchningen 
mot hästens hovform, vilket innebär att hästskon inte behöver 
bearbetas i allt för omfattande utsträckning. Snabbmenyn visar 
också på att samma hästskoval skedde vid förra skoningstillfäl-
let, för samma hov och häst.  Detta exempel på snabbvalsmeny 
visar på ett effektivt avchecknings-system som bekräftar snabbt 
och enkelt att allt står rätt till. Och med funktionsupplägget 
kring en snabbmeny är tanken att man kan kunna gå in under 
varje ikon och få mer utförlig information (om just den speci-
fika mät- och bildportfolium), om så önskas. Vilket är väldig 
väsentlig att kunna göra om snabbmenyns ikoner visar på av-
vikande/dåliga värden eller resultat.

För att enklare förklara knappnavigering och utbudet av knap-
par som valts till slutprodukten finns en liknade struktur och 
uppbyggnad som hos många systemkameror idag. På insidan av 
ena vingen sitter en cirkelformad femvägsknapp för naviger-
ing framåt/bakåt och uppåt/neråt, i de olika menyerna ”auto”, 
”profil”, ”menu” och ”erase”. Femvägsknappen har även central 
knappfunktion för godkännande av knappval (OK) som in-
dikeras och känns som en mindre upphöjning centralt placerad 
i knappens mitt. 

En lite kortare överblicksbeskrivning av vad de olika knap-
pvalen kan göra följer här. Menu–knappen är den övergripande 
knappen där alla funktioner och inställningar finns lagrade 
och staplade och som kan erbjuda mer detaljspecifika inställ-
ningar och valmöjligheter. Inställningar som finns rör bl.a. 
bildkvalitet, ljus, historik, format och utskriftsanpassning osv… 
Profil-knappen som finns synlig utplacerad på knappsatsen har 
som menyfunktion att hitta korrekt hästprofil för rätt häst. Med 

profil-knappen ska man lätt komma åt redan inmatade kund-
bokningsscheman som är synkade från kalendrar ur mobil eller 
liknande. Dessutom så finns valmöjligheten att på plats bara 
sätta igång ett neutralt profilschema, (Häst 1, Häst 2 och Häst 
3 osv…) för att snabbt komma igång med scanningsarbetet och 
göra hästidentifikationen vid ett senare tillfälle. I profilmenyn 
kan man även komma åt varje hästprofil och den hästens his-
torik och resultat. Auto-knappen gör att man lätt kan komma 
tillbaka till utgångsläget och där man befann sig i scanning-
sprocessen samt att det även går att komma åt snabbmenyn som 
basgrafik på displayen. Eraser-knappen hjälper till att snabbt 
radera en enskild scanning eller en påbörjad profil, utan att 
radera hela hästprofilens historik.          

De två största och kantplacerade knapparna är knappar som 
är menade att aktiveras med en fot-tryckning i första hand och 
inte med fingrarna vilket är fallet med övriga knappar. Och 
som tidigare nämnts i rapporten så är fottryckningen av dessa 
knappar ett sätt att undvika mindre bra och oergonomiska 
ställningar. När alla förberedande inställningar på hovscannern 
är gjorda, och nästa steg är att scanna av hästens fyra hovar i en 
roterande och förbestämd ordning, är tanken att man som an-
vändare av hovscannern ska kunna undvika att behöva böja sig 
ner för att göra nya knapptryckningar med fingrarna. Om det 
uppstår skakningar eller att hästen hinner flytta på hoven under 
tiden scanningsknappen är aktiverad och arbetar (scanningstid 
ca 0,5 sek-1 sek), så kan man aktivera knappen ”Scanna om” för 
att ta en ny scanningsbild av samma hov. Den extra ”Scanna 
om”-knappen innebär att man slipper böja sig ner och radera 
scanningar som misslyckats. 
Knappen för att starta upp och stänga av hovscannern, ”ON/
OFF”, sitter under vingen på samma sida som knappsatsen är 
placerad. ”ON/OFF”-knappen har placerats frånskild från rest-
erande knappar för att minska risken för oavsiktlig aktivering.
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Exempel på hur en snabbmeny skulle kunna fungera.



Upplägget för knappar och knappnavigering hos den externa 
skärmen har en liknande struktur som för hovscannern. Fem-
vägsknappen sitter placerad i mitten av knappsatsen och hjälper 
till att navigera i de olika menyerna. Menyer som återkommer 
från scannern har i den externa skärmen samma benämning, 
funktioner och upplägg. Den främsta och mest avgöranden 
skillnaden mellan hovscannerns display och den externa skär-
mens display, är att skärmens display har en större bildyta och 
kan därför tydligare visa grafik och dessutom visa mer infor-
mation och material som kan vara bildåtergivna. I den externa 
skärmen finns ingen scanningsfunktion eftersom produk-
ten bara ska vara en ”extra arm” för hovscannern och återge 
materialet som har samlats in och beräknats i hovscannerns 
arbetsminne. De unika knapparna som bara finns utplacerade 
på den externa skärmen är de förbestämda valknapparna: 1, 2, 
3. De här knapparna är till för att användas som snabbkom-
mandon för att enkelt få rätt bildmaterial när riktningsarbete av 
hästsko ska ske. Vilket material som valknapparna är program-
merade att visa kan användare av produkten själva välja genom 
basinställningar i de andra menyerna. För att enklare beskriva 
knappuppdelningen över knappsatsens högra och vänstra sida, 
skulle den vänstra sidan kunna återges som arbetsknappar 
för skärmens inställningar och den högra som arbetsknappar 
för riktning av hästskor. I bildvisualiseringen här bredvid kan 
man se ett exempel på hur valknapparna skulle kunna fungera. 
I bilden till höger har valknapp 1 valts att aktiveras och är 
inställd på att visa scanningsupptagningen av hästens sula. 
Sulbilden matchas mot hästskon som ligger under för att se vad 
som behöver förändras och riktas till. Användaren av den ex-
terna skärmen har valt att ha sulbilden delvis transperent så att 
han/hon både kan se sulbilden och den underliggande hästskon 
samtidigt.  Det två övriga valknapparna, (2,3), som användaren 
snabbt kan byta till är inprogrammerade att visa historiken över 
hästens alla skoningar (2) och hur hästskon ska bearbetas (3).     
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Bildexempel på hur scannat material kan visas i skärm.



Ett kortare flöde av hur produkten i grova drag skulle kunna 
se ut under ett skoningsarbete finns visualiserat i flödesbilden 
till höger på sidan. Hovscannern plockas in med den övriga 
utrustningen. Efter att hästens skor har plockats av och sulan 
och hovväggen har verkats, ligger nästa moment på att avgöra 
vilken hästsko som skulle kunna passa och på att konstatera 
om man lyckades få verkningen och formningen av hästens 
hov som önskat. Här är tanken att man ska kunna nyttja hov-
scanners digitala resurser och funktioner. Hovscanner startas 
enkelt med en knapptryckning vid sidan av scanner. Sedan 
går man in i ”menu” för att sedan välja ”profil” där man kan 
komma åt veckans arbetsschema och få fram hästens korrekta 
profil. Sedan placeras produkten framför hästens hov och när 
hoven befinner sig på skanningsytan kan scanningsknappen 
aktiveras med ett tryck med foten. Om skakningar och friktion 
uppstår vid scanningsförsöket kan scanningen enkelt göras om 
med hjälp av ”scanna om ” knappen, som är placerad i motsatt 
ände. När scanningen av första hoven blivit lyckad är apparaten 
inställd på att nästa hov ska skannas. Skanningen av de fyra 
hovarna sker i en förutbestämd ordning. Efter att första scan-
ningen är gjord kan hovslagen se en snabbmeny som finns på 
displayen och se resultatet. Beroende på vilka funktioner hov-
slagaren vill kunna avläsa på displayen kan han/hon sedan ta 
hjälp av resultatet och bege sig ut till arbetsbilen för att hämta 
den best lämpade hästskomodellen för hästen som är på väg att 
bli skodd. 

När hästskon ska riktas till vid städet kan hovslagaren tycka 
igång den externa skärmen till hovscannern och få upp exem-
pelvis önskad hovbild som blev lagrad under scanningen. Och 
med hjälp av bilden och lagrad information från tidigare skon-
ingar kan hovslagaren rikta till den tilltänkta hästskon så exakt 
och precist som man vill ha den utan att behöva återvända till 
hästen för att matcha av igen.  
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Exempel över hur ett arbetsflöde med snabbfunktioner skulle kunna fungera ute i stallmiljö.

Scenario över arbetsflöde



-Mått
-Bild
-Balans

-Matchning
-Bearbetning

-Historik
-Hästprofil

-Forskning
-Bildförtydling

2012-01-12
2012-03-01
2012-05-18
2012-07-21
2012-09-12

TYRA

Så de övergripande funktionerna som hovscannern och den 
externa skärmen kan erbjuda är: 

Bild
Fotobilder tagna från fyra olika positioner som tillsammans 
täcker in hela hästens hov i en 360° rotation och gör det materi-
ellt möjlig att skapa en 3D-dimentionell bild av hoven. Tanken 
är inte att hovscannern ska ha som uppgift att återge 3D-bilder 
av hästens hov, utan att man kan få stillbilder framifrån, baki-
från, underifrån och från sidorna. 

Mått
Tanken är att hovscannern ska kunna erbjuda beräknade 
måttupptagelser, där dimensioner och måttenheter kan vara 
intressanta att uppskatta kring hästens hov, bl.a. vinkeln på 
hästens hovvägg från sidan och framifrån, samt sulans mått i 
längd- och breddriktning, och positionsförhållanden av stråls-
pets osv…

Balans
Hur hästens balanserar upp hoven kommer att mätas av med 
hjälp av fyra utplacerade viktsensor, som tillsammans ska återge 
den totala viktbelastningen av hoven och hur viktmässiga de 
ballansförhållandena ser ut mellan bärrandens tå-, sido-(höger, 
vänster) och traktdel.

Matchning
För att kunna nyttja matchningsfunktionen och kunna välja rätt 
sko till varje hästhov behövs en bilddokumenterande upptag-
ning av de hästskor som man har i sitt inköpslager. När man 
har lagrade bilder på sitt hästskolager kan hovscanner hjälpa 
till att matcha och räkna ut i procent vilken modell som ligger 
närmast till passning. Matchningen ät tänkt att kunna program-
meras efter vilken del av skon som är viktigast att den matchar, 
t.ex. tåpartiet.  

Bearbetning
Efter att en hov har blivit scannad ska man kunna även få en 
uträknad bild med måttanvisningar för hur en passande hästsko 
för just denna specifika hov ska se ut. Denna hästskobild skulle 
kunna användas som hjälpande underlagsmall för den utvalda 
hästskon vid riktning.     

Profil 
Kring hur varje häst personliga profil ska utformas finns det 

stora möjligheter att lägga den synliga informationen i olika 
mängdmässiga nivåer. Vid pågående arbete är bra med en ko-
rtfattad informationsprofil om hästen. Men det ska finnas mer 
utförlig information att tillgå vid behov. Klart fördelaktigt vore 
det om man i samråd med veterinärer, hästägare och hovslagare 
kunde lagra en journalliknande information i varje hästprofil. 
Då skulle hästens hälsotillstånd, skadehistorik och livsmiljö 
kunna finnas tillgänglig. 

Historik
All informationsupptagning som sker vid bruk av hovscannern 
är väsentlig att kunna lagra för att ha möjlighet att gå tillbaka 
till den vid önskat tillfälle. Här finns det också fördelen med att 
kunna lägga den synligt lagrade informationen i olika mängd-
mässiga nivåer, så att det lättare går att få en överblick över vad 
man vill jämföra. 

Forskning och bildförtydling
Beroende på vilken typ av information man är ute efter och 
önskar att digitalt kunna nyttja finns en tanke om att man med 
hjälp av hovscannrar ska kunna tillgå informationsvärden man 
idag inte kan avgöra eller se med blotta ögat. Denna informa-
tion skulle kunna vara en tillgång när man håller på att sko en 
häst för att exempelvis kunna få hovbenets position utplacerad 
på fotobilden av hästens sula, eller kunna få den vita randen 
och lamellranden färgsatta och färgförstärkta i bildmaterialet.  
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Slutprodukten och detta examensarbete har haft som avsikt att 
försöka underlätta det vardagliga arbetet för en hovslagare. Målet 
har även varit låta yrkesgrenen få en modernare och mer tidsenlig 
arbetsutrustning, både för att stärka utveckling och arbetsresul-
tatet kring skoning och verkning av häst. Hela examenarbetet 
bygger på en konceptuellnivåutformning och med ett slutresultat 
där det finns tydliga indikationer på att fler och mer omfattande 
funktioner skulle med fördel kunna tillföras och vidareutvecklas 
kring examensarbetets slutresultat.
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Källhändvisning

Rapportens textinnehåll under EXPLORE- och FOCUS-
faserna är baserat på samtal, möten och observationer med 
viktiga kontaktpersoner för detta projekt. Samtal och obser-
vationer tillsammans med tre hovslagare i Umeå området, 
samt telefonsamtal med tre olika hovslagare från Stock-
holm/Uppsala område. Konversationer har även gjorts med 
hästägare och veterinärstudenter, och veterinär och djurskö-
tare hos samarbetspartnern/Östersunds hästklinik.

Övriga källor för rapportens sidor:

Sida 4. Fakta baserat från: http://www.hetaarbeten.se/, Brandsy-
ddsföreningen, lästes 2012-10-15, http://www.jordbruksverket.se/
download/18.26424bf71212ecc74b08000913/DFS_2007-06.pdf, 
Jordbruksverket, lästes 2012-10-23.

Sida 5. Textinnehåll baserat på: http://www.bys.nu/utbildningar/
hovslagare, Biologiska yrkeshögskolan hemsida, lästes 2012-10-
15, samt http://www.jordskog.se/epaper/WebOutput/products/
js_2008-02-29/pdfs/article_17_6.pdf, lästes 2012-10-23  och 
http://hippocampus.slu.se/hasten.pdf, Nationella Stiftelsen för 
Hästhållningens Främjande, lästes 2012-10-23 och http://sver-
igesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5066520, 
“Gotland helt utan godkända hovslagare”, publicerad 2012-04-16, 
lyssnades 2012-10-15.

Sida 7. Artikel som är bortsvarvad. Bilder; http://www.hippson.
se/cldocpart/101170.jpg?m=1, samt; http://www.axevalla.se/
webimages/sondag_bild_8_hov.jpg och https://www.travsport.
se/polopoly_fs/1.262831!/image/image.jpg_gen/derivatives/site.
travsport_landscape/image.jpg

Sida 8-10. Böckerna och DVD-skivorna, samt; http://hovsla-
garesverige.blogspot.se/2011_11_01_archive.html

Sida 11. Bilder: http://www.flickr.com/photos/tper-
ry111/8117101064/in/pool-tbracing , samt: http://24.media.
tumblr.com/56d250e9521574e489bb5d9b95d0b584/tumblr_
moulmpJy2g1rnotdao1_500.jpg och privat taget foto av Magdale-
na Rosendahl

Sida 12. http://www.ur.se/Produkter?q=hovslageri, “Mitt jobb/ 
Hovslageri”, UR, kunskapskanalen, radioprogram, lyssnades 
2012-10-13, samt: http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arkiv/
ergonomi/article99603.ece, Kvinnliga ridlärare i miljö för män, 

artikel, publicerad 2009-03-02, lästes 2012-10-29 och http://www.
arbetsformedlingen.se/, Yrke-Hovslagare, uppdaterad 2011-01-11, 
lästes, 2012-10-15.

Sida 13. http://www3.ridsport.se/Hastkunskap/Beteende/Has-
tens-sinnen/, samt: http://www.150procent.se/horsemanship/
the_horse.htm

Sida 15-16. http://www.joacimboodshovslageri.n.nu/fragor-
om-hovslageri, samt; http://www.stallekebo.se/index.php/hovs-
lageriifokus.html. Bild hämtad från; http://31.media.tumblr.com/
tumblr_mbhn345IWO1qkw3ddo1_500.jpg, http://illumination-
studios.com/archives/139/equine-hoof-anatomy

Sida 17. Exempel av hästskorsutbud; http://www.mustad.com/
en/mshop-models?cats%5B%5D=2

Sida 18. http://www.equiterapi.com/behandling/ar-
tikel.php?id=28&indik=hovar, samt; http://www.
joacimboodshovslageri.n.nu/fragor-om-hovslageri
Bilder hämtade från; http://www.western-ridning.com/haesten/
skoetsel-(o)-vaard/Fallgropar-med-skoning.html

Sida 20. Bilder från: http://www.farriers.se/borrgigg-p-999-c-261.
aspx, Farrier, hämtade 2013-01-23,  http://www.teamalutorp.se/
hovslagarverktyg/18, hämtade 2013-01-23 och http://www.kerck-
haert.com/sv/Products/Tools/Hooftrimming/Hooftesters.aspx, 
hämtade 2013-01-23.

Sida 21. Bild hämtad från; http://ianzoerbfarrier.blogspot.se/

Sida 22. Bild hämtad från; http://24.media.tumblr.com/tumblr_
m55g81vgl61r4ro4bo1_500.jpg

Sida 27. Bilder hämade från; http://eyeswideshuttered.tumblr.
com/image/55011837405, samt; http://4.bp.blogspot.com/-
H9Kp2fY2mhM/Tbl8oGQQZAI/AAAAAAAABLc/oM-
mYk7ooZkk/s1600/bm-image-795950.jpeg

Under DEVELOP-, REFINE-, och DELIVER-faserna kop-
plades teknikkunniga experter in. Telefonsamtal har förts 
med konstruktör och försäljare av industrivågar, samt ett 
företag som säljer och producerar holografiska bilddukar för 
projicering. Mailkonversation och intervju har genomfört 
tillsammans med en dataingenjör. 

Övriga källor för rapportens sidor:

Sida 30. Bild hämta från; http://31.media.tumblr.com/
e2d7576ac815f8048f66656ee255fd9f/tumblr_mo9ac3SeEI-
1sur8xko1_500.jpg

Sida 31. Filmklipp från; (Horse Shoers 1960 AFL-CIO 
Horse Racing Track Farriers), http://www.youtube.com/
watch?v=SyGaLcS_kgg, samt http://www.farriersjournal.com/
home.php?lng=SE&id=47&cid=10&art=200, lästes 2013-02-07
Bild hämta från: http://lisahallwilson.com/2012/08/08/keeping-
it-in-the-family/

Sida 33-36. Bild/foto av Magdalena Rosendahl

Sida 34. Foton hämtad från; http://t2.gstatic.com/images?q=tb
n:ANd9GcThd6Ezo0VgGyimrm10kcxJy-ER3IYTIsAdMpG6vi-
IMKuU3M37JcA, samt; http://dfwfarrier.homestead.com/Hoof_
gage_1.jpg och http://91.189.44.144/industrivagar/userFiles/
myImages/stora/KN-EOS-XL300X211.jpg

Sida 37. Bilder hämtade från; http://m5.paperblog.
com/i/25/252981/hot-video-iphone-5-with-transparent-screen-
L-aN4zGP.jpeg, samt: http://cache.gawkerassets.com/assets/
images/4/2011/05/samsung_transparent_screen.jpg, samt; 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5K9Wl6Wg
TrEsFP1SxKC9ycZCdSJqNyZkYT7N5sSqySV4xlhTY, samt; 
http://eng.mobilator.pl/foto_shop/57_docupen-r-700--skaner-
reczny_090314082837.jpg, samt; http://2-ps.googleusercontent.
com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/
thumbs/xcanon-finger-snap-a-mini-camera-at-your-fingertips.jpeg.
pagespeed.ic.839KB3MJDB.jpg och http://www.pce-instruments.
com/english/slot/2/artimg/normal/kern-sohn-gmbh-veterinary-
scale-eob-150k50xl-341272_613877.jpg

Sida 43. Biler hämtade från; http://weheartit.com/en-
try/34419910, samt; http://www.flickr.com/photos/tper-
ry111/8117101064/in/pool-tbracing, samt; http://www.vf.se/
sites/vf.se/files/imagecache/ns-article-image/legacy/img/article/
Hovslagare_1_hel.jpg och http://31.media.tumblr.com/f056723d-
62f44ef68f88cb0746deb479/tumblr_mgag0gviv91rk6dsqo1_500.
jpg
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Sida 44. Bider hämtade från; http://24.media.tumblr.com/tum-
blr_mcke4qQnYm1rheay4o1_500.jpg, samt, http://cdm.elesa.
it/imm/foto//Elesa/7152_DIN_6319_INOX_p_i.jpg, samt; 
http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6b/36/12/6b361279
9d72541125da9d30846540ea.jpg, http://www.photo-dictionary.
com/photofiles/list/6974/12340anvil.jpg

Sida 46. Bilder hämtad från; http://www.cartinafinland.fi/sv/pic-
ture/65767/gl%F6d.html

Sida 47. Fakat basreat från; http://www.sievi.com/se/produkter/
skyddsskor/auto-as-xl%2B-s3-hro. samt http://www.trelleborg.
com/sv/Elastomer-Laminates/Gummiduk/Nitril/, samt; http://
www.energimagasinet.com/EM98/06_absorbator.asp, samt 
http://www.roflex.se/produkter/, samt; http://www.alumini-
umriket.com/sv/formning-och-bearbetning/formning-och-
bearbetning.php och http://www.uw-elast.se/produktionsmetod/
formsprutning-av-polyuretan-tpe-u

Sida 48. Fakta och bilder hämtad från http://www3.ridsport.se/
Hastkunskap/Hasten/Exterioren/ och http://31.media.tumblr.
com/bf0e78aeb650a7a7f9a493a8a91a35a2/tumblr_mktc5mt-
4Pq1qzyutoo1_500.jpg

Sida 50. Fakta och bilder baserat från; http://industrivagar.
se/produkter/lastceller-tillbehor/lastceller-paket, samt; http://
industrivagar.se/produkter/lastceller-tillbehor/lastcell-tillbe-
hor, samt; http://www.aliexpress.com/item/Portable-handy-
Scanner-415-Handheld-Scanners-Handy-Scan-Books-Doc-
uments-hot-sales-new/830459536.html, samt; http://www.
ifixit.com/iPad-Parts/iPad-Wi-Fi-3G-Battery/IF180-004?utm_
medium=frame_module_bottom&utm_term=ipad_wi-fi&utm_
source=ifixit_guide&utm_content=related_products, samt; 
http://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/kameraladdare/
canon/laddare-till-bp-406_412_422.html, samt; http://www.
batteriexperten.com/sv/artiklar/kamerabatterier/canon-batteri/
bp-308-ersattningsbatteri.html och http://www.mrgizmo.se/prod-
ucts/samsung-galaxy-s4-i9500-oem-kamera.html

Sida 55. Bilder hämtade från; http://www.bilpriser.se/begagnade-
bilar/model/11201/peugeot/expert-20-hdi-skap-110hk, samt; 
http://www.nctoolco.com/images/AnvilStand.jpg, samt; 
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Bilaga 1

Packa
Hovslagaren har oftast en utrustning som är anpassad 
för att vara lite lättare att frakta med sig. Men det krävs 
fortfarande ganska många verktyg och instrument för 
att klara av jobbet på plats. Många hovslagare tar med 
sig det nödvändigaste av instrumenten och utrustningen 
ut till kunden men har ofta bättre och robustare verktyg 
hemma i sitt eget stall. Men som hovslagare är man mån 
om att göra ett bra arbete och det slutar ofta med att 
man ändå väljer att frakta med sig exempelvis det tyngre 
städet (42kilo), för att ha bättre yta att arbeta över. My-
cket av utrustningen är inte på hjul, utan kräver att man 
lyfter och bär utrustningen till arbetsstället i stallet.  Hov-
slagaren har ofta ett litet lager av hästskor och maskiner i 
arbetsbilen som inte är lämpade i stallmiljö p.g.a. gnistor 
som uppstår vid användning. En del hovslagare har sin 
härja inmonterad eller stående i skåpbilen. Där har de 
även lite olika typer a fräsar för att kunna lättare hantera 
skor som behöver göras om. De hovslagare som jobbar 
en hel del med sjukbeslag till hästar, brukar behöva en 
större uppsättning av utrustning och gärna en större typ 
av arbetsbil. 

Ditfärd
Hovslagarens kundområde brukar handla om ganska 
närliggande gårdar/ridskolors-stall/travbarnor osv. Men 
ca 45 min till en timmes enkelfärd, är inte ovanligt i 
norra Sverige. Hovslagarna försöker passa ihop arbets-
schemat och närliggande kunder med varandra i största 
möjliga mån. Beroende på hur många hästar det finns 
hos varje enskild kund ser bilresandet lite olika ut från 
dag till dag. Men arbetssnittet brukar ligga på 5 hästar 
per dag, med ojämn fördelning. Vissa hovslagare tycker 
det är fördelaktig att anpassa arbetsschemat beroende på 
varje enskilds häst behov.  I början av veckan bokar in 

de lite mer svårskodda hästarna och hästar med större 
behov av hjälp, för att längre in i veckan verk och sko 
hästar som är lätta att arbeta med, så kallande (”fredag-
shästar”) 

Installera sig, packa upp
När hovslagaren anländer till sin kund brukar han/hon 
försöka ställa bilen så nära stallingången som möjligt för 
att få kortare väg att transportera utrustningen. Mycket 
av utrustningen är inte på hjul, utan kräver att man lyfter 
och bär den till arbetsstället i stallet. Beroende på hur 
omfattande hovslagares utrustning är brukar det bli ett 
antal turer mellan bilen och stallet. (3-4 gånger). Under 
vinterhalvåret är det inte alltid det lättaste att säkert och 
smidigt ta sig fram. När hovslagarens installerat sig inne 
i stallet, placerar han gärna en del av utrustningen en 
ganska bra bit från hästen (utrusningen som är till för att 
rikta om hästskor, som städ, städställ, bockmaskin osv..).  
Verkygsstället på hjul och hovstället är lite närmare där 
hästen står uppställd, men fortfarande på ett säkert avs-
tånd.  Det underlättar mycket för hovslagaren om hästen 
är ren och fin när han/hon anländer, så att arbetet kan 
sätta igång direkt. 

Avskoning
Det är inte säker att hovslagaren behöver plocka av de 
gamla hästskorna, eftersom vissa hästar går barfota till 
vardags eller under vissa perioder. Hovslagaren brukar 
snabbt krafsa bort lite jord och smuts som finns under 
hovarna. Sedan använder man brytång och bänder upp 
skon och spikarna i samma svep. Det krävs ganska my-
cket kraft för att rucka på skorna och ett stadigt grepp 
om hoven mellan lårens nedre delar. Hovslagaren brukar 
pocka av alla de fyra skona innan han/hon går vidare till 
nästa moment. Men det finns hovslagare som göra alla 
moment vid en hov innan man tar sig an nästa hov. Det 
finns även verktyg för avlägsna spikarna först och min-
ska sömhålen i hovarna.  Hela avskoningsmomentet tar 

ca 10-15 min sammanlagt. 

Verkning
Verkningen av hovarna är ett viktigt moment och den 
största anledningen till att hästägaren kallar till sig en 
hovslagare. Hovslagaren klipper först bort det grövsta 
hornet med tång, för att sedan övergå till raspen och fila 
bort det sista. Greppet om filen kräver tvåhandsfattning. 
Hovslagaren är väldigt mån om att verka plant och ta 
bort lagom mycket av hornet, samt att hitta en passande 
hovform för hela hoven, lagom lång tå, avrundning på 
ytterväggarna och anpassning till hästens benisättning. 
Arbetsmomentet med att verka alla fyra hovarna tar ca 
20-30 min.  Verktygsstället brukar hovslagaren flytta med 
från hov till hov, men hur nära hästen man placerar stäl-
let, beror på hur bekväm man känner sig med det.  

Vid verkning brukar hovslagaren vara som mest nog-
grann och koncentrerad, för det påverkar hur lätt det 
resterande arbetsmomenten sedan kommer att bli. 
Raspen (filen) som man använder sig av under verknin-
gen brukar vara ett verktyg som man byter ut ganska 
ofta, ca varannan månad eftersom man vill gärna att den 
är skarp och vass.  Vid verkningen kan man även avbe-
lasta arbetsställningen en aning med hjälp av ett hovstöd 
där man kan placera hoven. 

Skopassning
Ofta vet både hästägaren och hovslagaren den ungefär-
liga hästskostorleken (även tjocklek om 6, 8, 10, eller 12 
mm) och vilken metall/typ av hästsko man vill placera 
på hästens hov. Val av hästsko kan variera beroende på 
årstid, hur hästen beter sig i hagen, samt vanligaste löp- 
och gångart som hästen utövar osv. Hästskorna hämtas 
ibland in från arbetsbilen, om man har sitt hästskolager 
med sig. Först mäter man av hästskon mot hästhoven 
och beger sig sedan för att rikta om hästskon så att den 
passar.   
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En längre version av arbetsmomentsbeskrivning, se 
sida 8-9 i rapporten



Det kan bli någon vända till om man inte riktig hittar rätt 
form vid första försöket. Hovslagare måste mäta av mot 
varje hov eftersom hovarna kan se lite olika ut, och att 
fram- och bakhovar har olika hästskor anpassade till sig. 
Hovslagaren står vid ett städ som ofta är upphöjt eller är 
av en mindre modell med ben. Han/hon håller fast häst-
skon mot städets form med ena handen och använder 
olika typer av hammare för att rikta till hästskon. Sedan 
brukar hovslagaren runda av ena sidan av hästskons yt-
terkant med en fil för att minska risken för avtrampade 
hästskor(tappskor). 

 
Hovslagarens brukar uppskattningsvis befinna sig vid 
städet mellan 1-3 min per hästsko, (sammanlagt ca 8-12 
min med skoavmätning inräknat). Arbetsmomenten vid 
städet  medför ganska rejält med oljud och hörselkåpor 
är att föredra.  Om hovslagaren håller på med sjukbeslag 
kan det kräva mer tid att bearbeta skon, göra nya håll, 
ändra tjocklek och plocka bort material 
från skon.

Sömnad
Det sista arbetsmomentet med hästen är att slå fast 
skorna på hoven. Hovslagaren använder sig av en mindre 
typ av hammare och måste hålla fast skon mot hoven vid 
den första spikarna men andra handen, för att så stadig 
som möjligt rikta in skon rätt på hoven.  Hovslagaren är 
noga med att få ganska höga sömfästningar, så att skon 
sitter bra. Sedan är man även mån om att hitta rätt plac-
ering av sömmarnas infästningar på hovensväggens un-
dersida Inte för nära ytterkant eller och aldrig  för långt 
in mot den vita linjen, som är gränsövergången mot 
hovens inre känsligare hovdelar och nerver. Sömspikarna 
är ”svikade” (ena sida är avfasad)  vilket gör att sömnen 
leder sig ut mot hovväggens yttre del. När sömmarna är 
islagna klipper man av spetsarna som sticker ut på hov-
väggen med en avbitartång. Hovslagaren gör även sedan 
en liten fasning i hovvägen och den avbitna sömmen 
böjs in, sedan raspas hovytan slät. Momentet tar ca 10-15 

min att utföra. Under sömningsmomentet är hovslaga-
rens förkläde ett viktigt skydd från att få vassa spikar 
mot ben och lår.  Hovslagaren brukar granska hur skon-
ingen blev och tittar på hur hästen står, går och belastar.  

Städning
När hästen är färdigskod och klar vi man gärna får bort 
järnflisor som kan ha hamnat på golvet. Det gör man 
oftas med en rullkvast som har men magnetska- uppslam-
lingsyta nerv vi skaftets huvud. 

Packa ihop
Ihopplockingen av verktyg och utrustning sker i ungefär 
samma procedur som man gjorde är man anländer till 
kunden och packade upp och in. Att frakta utrustningen 
tar uppskattningsvis ca 3-5 min. 

Hemfärd
När allt är ipackat i bilen, beger sig hovslagaren antingen 
till nästa kund, eller hemåt.

 

Bilaga 1 forts.
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Funktionslistor över huvud-, del- och önskvärda funktioner efter design-
problemets behov. Funktionlistorna är uppdelade efter olika fokuspara-
metrar som är viktiga att beröra kring och i projektet.

HUVUDFUNKTIONSOMRÅDE	  FÖR	  PRODUKT
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
UNDERLÄTTA SKONING X
AVLÄSA HOV SULA/HOVENS	  UNDERSIDA X
AVLÄSA HOVVÄGG FRAM	  OCH	  SIDOR X
ÅTERGE AVLÄSNING TILL	  ANVÄNDARE X
GE RESULTAT GOD	  KORREKTHET	  I	  AVLÄSNING	  OCH	  ÅTERGIVNING X

SLITAGE/MILJÖ
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
ÄGA HÅLLBARHET VISTELSE	  I	  STALL	  OCH	  BILTRANSPORT X
UNDERLÄTTA UNDERHÅLL STALLMILJÖ	  OCH	  SIMDE-‐OCH	  HÄSTHANDTERILNG X
ÄGA	   SLITYTA HÄSTHANTERING	  OCH	  VARDALGLIG	  ANVÄNDNING X
MINIMERA	   MILJÖPÅVERKAN KOMPONENTVAL	  OCH	  MATERIAL	  OCH	  TEKNIK X
UTESLUTA FUKTGENOMTRÄNGNING X
TÅLA VIKT MINST	  EN	  HÄSTBEN	  MED	  MEDFÖLJANDE	  KROPPSTRYCKS	  FÖRDELNINGX
TÅLA STÖTAR X
MÖJLIGGÖRA ÅTERVINNING AV	  KOMPONENTER X
MÖJLIGGÖRA REPERATION AV	  KOMPONETER	  OCH	  MATERIALSLITAGE X
DÄMPA STÖTAR X
SKYDDA KOMPONTENTER AV	  SKÖRARE	  KARAKTÄRR	   X
TÅLA KLIMAT VISTELSE	  I	  STALL	  OCH	  SVENSKA	  ÅRTSTIDSFÖRHÅLLANDEN X
ÄGA STABILITET STADIG	  GRUND	  PÅ	  GOLV	  OCH	  OJÄMN	  MARKPLAN X

ERGONOMI
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
UNDERLÄTTA HÄSTHANTERING X
UNDERLÄTTA ARBETSPOSITION X
MINIMERA SKADERISK MELLAN	  HÄST	  OCH	  ANVÄNDARE X
UNDERLÄTTA HANTERING AV	  PRODUKT X
EBRJUDA GREPPYTA X
EBRJUDA LYFTMÖJLIGHET X
UNERLÄTTA TRANSPORT/FÖRFLYTTNING X

DATABAS
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
MEDGE INFOMATIONSLAGRING AV	  AVLÄSNING	  OCH	  DOKUMENTATION X
ÅTERGE INFORMATIONSMATERIAL TILL	  ANVÄNDARE X
GESTALTA INFOMATION VISUELL	  OCH	  MED	  GOD	  SANNINGSÅTERGIVENSE X
ANPASSA INFORMATION TILL	  ANVÄNDARE	  OCH	  YRKESFÖRHÅLLANDEN X
ERBJUDA HÄSTSKO-‐MATCHNING MELLAN	  HÄST	  OCH	  HÄSTSKOUTBUD	  (DIGITALT) X
MEDGE INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN	  ANVÄNDARE X
EBRJUDA ANVÄNDARINDVUDUALITET I	  VAL	  AV	  AVLÄSNING	  OCH	  DOKUMENTATION X
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SEMANTIK(FORM)
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
FÖRENKLA ANVÄNDNING X
GESTALTA FUNKTIONSSABILITET X
VISA YRKESFÖRSTÅELSE X
KOMMUNICERA TYDLIGHET AV	  FUNKTIONER	  OCH	  ANVÄNDNINGSMOMENT X
SINGNALERA TEKNOLOGI X

SEMANTIK(DIGITALT)
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö
UNDERLÄTTA ANVÄNDNING X
ANPASSA ANVÄNDNING TILL	  YRKE	  OCH	  ANVÄNDARE X
VISA YRKESANPASSNING X
VISA	   INDIVIDALITET X
ERBJUDA ARBETSSTRUKTUR AV	  LAGRING,	  AVLÄSNING,	  INDVIDUALLITET	  OCH	  ÅTERGIVNING X
SIGNALERA LÄTTANVÄNLIGHET HIRARKI,	  STRUKTUR,	  FÄRG,	  GRAFIK X

LÖSNINGSKOMPONETER
VERB SUBSTANTIV ANM/BEGRÄNSNING H D Ö

SCANNER
CAMERA(FOTOUNKTION)
VÅG MÄTTA	  VIKTFORDELING	  ÖVER	  HOVENS	  DELAR
VINKEL	  AVLÄSSARE AVLÄSER	  VINKEL	  PÅ	  TÅN	  OCH	  HOVVÄGG
LAGRING	  AV	  INFORMATION
EV,	  RITMÖJLIGHETER ÖVER	  BILDINFORMATIONEN

PROJEKTOR
RPODJECERA	  RÄTT	  VERKLIG	  STORLEKT	  OBEROENDE	  AV	  AVSTÅND?
VISULELLA	  FÄRGINDIKATIONER	  OM	  VAD	  SOM	  ÄR	  VAD
LÄTTA	  ATT	  FÖRFYTTA	  OCH	  TA	  MED	  SIG
EV	  ,	  SKISSMÖJLIGHET	  ÖVER	  BILD
EV,	  VANLIG	  LAMPA	  I	  AVSTÄNT	  LÄGE
UNDVIKA	  SKAKNINGAR	  VID	  SIMDE
PLACERAS	  BÅDE	  PÅ	  STÄD	  OCH	  I	  ARBETSBILS-‐BORDSYTA

HJÄLPARM
TÅLIG
LÄTT	  ATT	  HANDTERA
INTE	  IVÄGEN
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 Samhälls-
utveckling

Nr 1.
Skoning av häst är lika gammalt 
som kristendomen 

Nr 12.
Raspar gjorda brons i 
Egypten (1200 - 1000 
f.Kr)

Nr 2.
Under faraonernas tid 
var åsnor det populäraste 
transportmedel, dels för 
deras betydligt hårdare 
hovar.

Nr 13.
Vissa källor menar att 
hästskor (ur malm) med 
söm uppfanns av Merov-
ingerna (600-talet)

År 0 500 1000

Teknisk-
 utveckling

Hantverks-
 utveckling

Visuell tidsaxel över hovslageriets utveckling utifrån parametrar likt: 
teknik-, hantverk- och samhälls- utveckling. I den grå-markerade 
textrutan, visas projektets utgångspunkter utifrån de tre 
parametrarna.

Fakta källor:
Nummer 1: http://www.wcf.org.uk/history, Worshipful Company of  Farriers, lästes 2013-02-07.
Nummer 2: http://www.farriersjournal.com/home.php?lng=SE&id=47&cid=10&art=200, lästes 2013-02-07
Nummer 3: http://www.farriersjournal.com/home.php?lng=SE&id=47&cid=10&art=200, lästes 2013-02-07
Nummer 4: http://www.wcf.org.uk/history, Worshipful Company of  Farriers, lästes 2013-02-07.
Nummer 5.:http://www.hasthalland.se/hasten/travsport/, Hästhalland, hämtades 2013-02-07
Nummer 6: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=20335, Riksarkivet, Uppdaterad: 2009-12-09, lästes 13-02-12
Nummer 7: http://www.rider-sport.se/hastsport-en-historielektion.asp, RiderSport, lästes, 2013-02-07
Nummer 8: http://www3.ridsport.se/100ar/Varhistoria/1948/?index=3 ,Svenska Ridsportförbundet, hämtades 2013-02-13
Nummer 9: http://www.hetaarbeten.se/, Brandsyddsföreningen, hämtades 2012-10-15
Nummer 10: http://www.nshorse.se/cm/omhns/historik, Hästnäringens Nationella Stiftelse, lästes 13-02-07
Nummer 11: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3889622, Sverigesradio, intervju, 
uppdaterad 2010-07-31, hämtades 2012-10-23

Fakta källor:
Nummer 12: http://www.toolsforworkingwood.com/store/more/AU-Hist.html, lästes 2013-02-07
Nummer 13: http://www.farriersjournal.com/home.php?lng=SE&id=47&cid=10&art=200, lästes 2013-02-07
Nummer 14: http://inventors.about.com/library/inventors/blhorseshoe.htm, About.com-Uppfinnare, lästes 2013-02-07
Nummer 15: http://www.farriersjournal.com/home.php?lng=SE&id=47&cid=10&art=200, lästes 2013-02-07
Nummer 16: http://inventors.about.com/library/inventors/blhorseshoe.htm, About.com-Uppfinnare, lästes 2013-02-07
Nummer 17: http://www.simongrant-jones.com/history_of_the_blacksmith.html, About the Blacksmith, 2011, lästes 2013-02-07
Nummer 18: http://www.almi.se/downloads/idebroschyr.pdf, Almi, s 25, hämtaes 2013-02-12
Nummer 19: http://www.simongrant-jones.com/history_of_the_blacksmith.html, About the Blacksmith, 2011, lästes 2013-02-07
Nummer 20: http://inventors.about.com/library/inventors/blhorseshoe.htm, About.com-Uppfinnare, lästes 2013-02-07
Nummer 21: http://www.flyinge.nu/shm/grundrapport.pdf, Svenskt Hästmuseum - grundrapport av Kari Lawe, 2009, s 46, lästes 
2013-02-07

Nr 4.
Första publicerade 
skrifter om 
“hovslageri”
(1563 Italien)

Nr 7.
Dressyr och 
hoppning finns 
som olympiska 
grenar (början av 
1900-talet)

Nr 10
ATC:s forskning-
skommitté fastslår 
att problemet med 
svensk hästhållning 
är brist på kunskap, 
hos bl.a. hästägare, 
ryttare, tränare, 
kuskar och 
uppfödare. (1991)

Nr 18.
Rik/bockmaskin 
manuell (Ca 
2004)

Nr 16.
Varmskoning 
blev populärt i 
Storbritannien 
och Frankrike 
(1600-talet)

Nr 20.
Industriella 
revolutionen och 
masstillverkning av 
hästskor maskinellt 
(1800)

Nr 14.
Hästskor med 
spikhål gjuts i 
brons (1000-talet, 
Europa)

Nr 15.
Manuell maskintillverkning av 
smidestillverkade hästskor för 
krig, resor och handel (1300- 
och 1400-talet)

Nr 3.
Hovslagare (bysmeden) 
hade liknade status 
som borgmästare och 
kyrkoherde, att hästen 
rörde sig ordentligt var 
livsviktigt för välståndet. 
(1300-talet)

Nr 6.
Uppstartande av 
Sveriges första 
hovslagarskola 
(1863 Alnarp)

Nr 5.
Det första organiserade 
travtävlingarna
(1800-talet, Frankrike 
och USA)

Nr 21.
Bilen ersätter hästen 
som transportmedel 
(1914, T-forden)

Nr 19.
Införandet av masugnen 
(1496, Newbridge Sussex )

Nr 17.
Jordbruket och gruvin-
dustri blir tyngre me-
kaniserad och minskade 
behovet av handverktyg 
sätter verktygstillverkare 
i konkurs 
(50- och 60- talet)

Nr 9.
Införande av 
säkerhetsregler 
vid heta arbeten 
(börja av 90-ta-
let, SBF ) 

Nr 11.
Nya regler och 
högre krav 
kring skoning 
av sjukbeslag, 
lagen träder 
i kraft full ut 
2015.

1500 2000

Nr: 8
Ridfrämjandet 
bildas i Sverige 
för att införa 
ridning som folk-
sport( 1948)

7 8
9

10115 6431 2
19 212014 17 1813 1612 15

Fokus på 
specialiserad 
yrkesutveckling

Ändra flödet och 
arbetsmoment i 
arbetsflödet

Använda dagen 
och morgon-
dagens teknik

2013- 2017



Behov och mervärde?

Ny teknologi Syn på jobbet
(hovslageri)

Syn på jobbet
(allmänt)

Grännsöverskridande Männskligt behov 
av bevis

Ny kunskap

Mer kunskap

Större karv 
och behov

Öka själv-
ständigheten

Individ-
anppasning

Flexibilitet

Fler med tillgång

Dela med sig

Persepktiv 
utifrån

Framtidsyrke

Hästnäringen 
håller landsbyg-
gden öppen

högt arbets-
tempo som
 imponerar

Persepktiv 
innefrån

Estetiskt snygg 
skoning och re-
sulat

status på 
hantverksmässig 
yrkesskicklighet

Och att “frisk-
sko “hästar 

Balans mellan 
att vara sin egen 
och tillhöra en 
grupp/samman-
hang

Rubriker baserades 
på förhållande till:

produkt, användare 
och kontext

Minska tid på oat-
traktiva moment

Givande

God ekonomi

Variation i rabet-
suppgifter

Utvecklande

Möjlighet till att 
göra egan val

Behov av bekräff-
telse

Mer fokus på 
intressanta och 
givande uppgifter

Nya influsenser och tren-
der

Nya konstelationer av 
kunskap

Samarbete mellan olika 
yrksedisepliner

Statistik

Forskning

Mättbara resultat
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Sammanställning av spåningsmaterial kring behov och mervärde 
hur olika infallsvinklar. 



Flöde skopassning

HoVSLAGARE HÄST

Fysisk belastning Fysisk belastning

Kognitiv belastning Kognitiv belastning

Tid

Skaderisk

Start inne i stall

Slut- ta nästa 
hov och sko

Slut- ta nästa 
hov och sko

Lyft upp hästens ben 
och titta på hovens 
form och sorlek

Gå till städet
Ta på hörselkåper

Rikta skon mot städet

Rikta skon mot städet

Spänn fast skon mot 
städet

Byt hammare mot 
metalfil

Fila till kanterna runt 
skon

Gå till hästen och lyft 
upp hoven

Gå till hästen och lyft 
upp hoven

Måtta skon mot 
hoven

Måtta skon mot 
hoven

Skon passar

Använd hammare

Använd hammare

Skon passar inte Gå till städet

Använd hammare 
och smidestång

Använd hammare 
och smidestång

Skon passar

Lyft upp hästens ena 
ben 

Lyft upp hästens ben 
och titta på hovens 
form och storlek

Gå tillbaka in i 
stallet

Ta en uppsättning häst-
skor av samma storlek

Mät av en hästsko mot 
hästen hov

Ta två olika häst-
skostorlekar 

Mät av två hästskorstor-
lekar mot hästens hov

Ta tre olika häst-
skosorlekar

Mät av tre hästkostor-
lekar mot hästens hov

Avgör 
hästhovens 
storlek och val 
av hästsko

Väl hästsko 
storlek. 

Avgör om 
skon passar 
till hoven  

A

B

B

A

Avgör hästskon 
behov av bear-
betning och 
tillrikning

Denna tid skulle kunna 
sparas in

Inte önskvärt att göra om 
jobbet en gång tillv

Inte önskvärt att utsätta 
hästen för samma procedur 
igen

Tiskrävande och slitsamt 
att göra samma långa pro-
cedur för varje benv

För hög kognitiv och fysis-
kbelastning

Onödig hög skaderisk Inte önskvärt att 
vara i denna posi-
tion vid dessa val
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Flödesschema över hur dagens skopassnings-momentet kan se ut. I schemat 
finns parametrar utplacerade för att få en överblick om belastande inslag som 
kan påverka hovslagare och häst negativt eller vara problematiskt.


