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BakgrUnd

Idag finns det ca 9250 företag med fårverksamhet 
i Sverige1. Under sommaren hålls får ute på bete. 
För att betet ska utnyttjas maximalt så låter man 
vanligtvis fåren beta ner ett område under ett par 
veckor för att sedan flytta dem till nästa hage. Detta 
medför att det är en stor dela av hägnen som står 
oanvända och försämrar framkomligheten för 
människor och vilt. 

Att hägna in betesmark för får är idag en stor 
kostnad, framförallt på grund av den tid som krävs 
vid användning av dagens metoder. Det som tar 
tid är att från början hägna in ett område, men att 
underhålla ett stängsel är ett kontinuerligt arbete 
för att stängslet ska fungera. Stängslets huvudfunk-
tion är att hålla fåren på ett område2. Det är också 
ett skydd mot rovdjur som varg, lodjur, björn och i 
vissa fall räv. På Gotland är det även problem med  
kungsörn som tar lamm, men det är inget som 
förhindras av ett stängsel. Hurvida det är problem 
med rovdjur och vilken typ av rovdjur varierar 
mycket på var i landet fåren är. Det är även en 
extra kostnad att göra ett stängselrovdjurs säkert 
vilket gör att många fårhägn inte är rovdjursäkra. 
Ett stängsel innebär också ett hinder i naturen för 
människor och vilt.3

Idag används det några olika typer av stängsel, här 
följer en beskrivning av dem.

Trådstängsel, Bilden överst till vänster visar den 
vanligaste typen av fårstängsel som används i Sver-
ige idag. Stängslet består av trästolpar som drivs 
ner i marken, i vilka det sedan fästs en elförande 
ståltrådar vid. Huvudfunktionen är att hålla fåren 
på det bete som fårbonden vill. Den lite onaturliga 
bilden avslöjar även flera av de problem som finns 
med metoden. Som att det blir problem om hörnen 
inte är vinkelräta, att marken bör vara plan och att 
det helst inte ska finnas gräs som växer upp och 
jordar eltråden. För att stängslet ska vara 
rovdjurssäkert krävs det fem trådar med max 20 
cm mellanrum.2

Provisorisk stängsel i plast är en typ av stängsel som 
används för att tillfälligt dela ett hägn eller sätta 
upp ett provisoriskt hägn. Stängselstolparna består 
oftast av plast och tråden är en nylontråd med 
invävda tunna ståltrådar för att leda strömmen. Det 
största problemet är att de inte klarar väder och 
vind under en lägre tid utan att falla och gå sönder.

Traditionellt nätstängsel är ett nät av ståltråd som 
fästs vid trädstolpar. Det håller fåren på plats och 
rovdjur ute bra men är ett dyrare alternativ jämfört 
med  trådstängsel.1

En stor del av kostnaden vid byggandet av ett nytt 
stängsel är arbetskostnaden. Därför varierar ko-
stnaden för ett stängsel mycket beroende på hur 
terrängen ser ut där de ska resas. Priset kan variera 
frön 50 kr metern på åkermark upp till 100 kr me-
tern för stängsel på kuperad och stenig mark.1
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ProBlemFormUlering

>>Hur kan får hållas på ett bestämt område 
och skyddas mot rovdjur på ett mindre 
tidskrävande sätt än idag, i den varierande 
terräng som förekommer på svenska fårbet-
en.<<

Idag är det största problemet med stängselkost-
naden att bygga och underhålla ett stängel. Kost-
naderna består i huvudsak av material och arbets-
tid. Det gör att ett sätt att lösa problemet på är att 
undersöka vilka moment i arbetet med stängsel 
som är mest tidsödande och utifrån det ta fram 
en lösning på problemet som underlättar arbetet. 
Exempel på intressanta moment att titta närmare 
på är nerdrivande av stålpar och byggandet av 
hörn. Två moment som är tidskrävande och av stor 
betydelse för hur länge stängslet fungerar. Ett annat 
sätt är att kolla på fårs och rovdjurs beteende och 
utifrån det ta fram en lösning som gör att fåren inte 
vill lämna ett bestämt område samt hindrar rovd-
juren från att vilja närmas sig fåren. 

målsätning
Projektet kommer resultera i en produkt som 
förenklar arbetet med att hålla får på ett bestämt 
område och samtidigt skydda dem mot rovdjur. 
Resultatet kommer redovisas genom en gestalt-
ningsmodell, muntlig argumentation/presentation, 
skisser samt en rapport.

sPeciFicerad 
ProBlemFormUlering
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lagar
Djurskydsförårdningen §15 reglerar hur stängsel 
får utformas och användas för att hålla tamboskap 
på bete. 

Det som rör mitt val av problemställning är fram-
förallt att får ska vistas utomhus under sommaren. 
Minst två månader i norra, tre månader i mellersta 
Sverige och minst fyra i södra delarna av landet. 
Reglerna säger också att det inte är tillåtet att styra 
fårens beteende med en elektrisk stöt annat än med 
elstängsel utomhus och el-avvisare på fodervag-
nar. Stängsel ska vara utformade så att djuren inte 
riskerar att skada sig eller fastna.
Det är inte heller tillåtet att begränsa djurens 
rörelsefrihet genom att binda dem eller fästa hin-
drande föremål vid fåren. Du får inte heller binda 
samman fåren med varandra. Dessa och alla andra 
regler som rör fårskötsel finns att läsa i Jordb-
ruksverkets folder Djurskyddsbestämmelser för får 
och get.1 

Länsstyrelsen är den myndighet som har hand 
om ersättning för får som har skadats eller dö-
dads av fredat vilt. Hos länsstyrelsen kan får ägare 
även söka om bidrag för förebyggd åtgärder mot 
rovdjursangrep. Den mest effektiva metoden mot 
vilt angrep är rovdjursstängsel. Bidraget för rovd-
jurstängsel är max 20 kr per löpmeter.2

1Alex Barchisei, Jordbruksverket.
2Länstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-na-
tur/rovdjur/viltskador/Pages/Forebyggande_.aspx
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 Övergripande beskrivning av min designprocess.

ProcessBeskriVning
Syftet med examensarbetet är att vi ska använda 
och visa den kunskap vi fått under utbildningen. 
Den viktigaste delen är designprocessen, hur den 
ser ut och hur den används. Processen består av 
olika delar där varje del är för att säkerställa att 
resultatet blir så bra som möjligt. 

Processen börjar med att utforska problemet. Här 
är den viktigaste delen att träffa användarna som i 
mitt fall kommer var de personer som jobbar med 
fårstängsel. Att få med användarnas bild av prob-
lemet från start är väldigt viktigt för att resultatet i 
slutänden faktiskt lösa de problem som är mest rel-
evanta för användaren och därmed blir en attraktiv 
produkt. I den här delen ingår också att undersöka 
befintliga lösningar och samla så mycket relevant 
information som möjligt. 

För att definiera problemet så analyseras informa-
tionen för att komma fram till kärnan i problemet. 
Funktionsanalys används för att fastställa vad som 
ska vara produktens huvudfunktion respektive 
delfunktion och önskvärd funktion. 

I idegenereringsfasen handlar det om att ta fram en 
stor bred av idéer för att sedan sålla och gå vidare 
med några som testas och utvärderas tillsammans 
med användarna. Här testas prototyper i fullskala 
i den aktuella miljön och vilka material som kan 
vara lämpliga att använda. Exempel på bedömn-
ingskriterier för beslut kan vara hur produkten är 
ergonomiskt anpassad för användaren och hur den 
är möjlig att tillverka produkten. För att ta fram 
beslutsunderlag så används SWOT metoden i vilk-
en styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot listas för de olika koncepten.

Den sista fasen i processen är att förfina och testa 
det slutgiltiga konceptet samt ta fram presentation-
smaterial som modell, poster och dokumentera 
arbetet.
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De tänkta användarna för konceptet är fårägare i 
Sverige. Målgruppen är män och kvinnor i åldrarna 
25 till 70 år. Som visas på kartan till vänster så finns 
den större delen av användarna i södra Sverige.1 
Användarnas problem och behov är dock lika oav-
sett var i landet. Av det totala antalet får som fins 
i Sverige idag så dödas och skadas ca en promille 
varje år av rovdjur.2 Detta innebär att det är en liten 
del av användarna som har problem med rovdjur-
sangrepp. 

aVgränsning
Projektet är avgränsat till en lösning för svenska 
fårbönder och fårskötsel som den bedrivs i Sverige. 
Konceptet ska vara förenligt med gällande djursky-
ddsbestämmelser.

målgrUPP

1Statistik rapport 2012:07, Jordbruksverket
2Rapport Viltskadecenter 2013-01

Källa: Statistik rapport 2012:07, Jordbruksverket
Källa: Statistik rapport 2012:07, Jordbruksverket Källa: Statistik rapport 2012:07, Jordbruksverket
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kostnader
De tidigare beskrivna typerna av stängsel har 
förstås ett pris. Men den större delen av kostnaden 
oavsett vilken av de vanliga typerna stängsel som 
du väljer är arbetstiden som krävs för att resa och 
underhålla stängslet. Där emot ska sägas att i mån-
ga fall så är det bonde själv som gör jobbet och med 
det inte har en direkt kostnad för den tiden det tar. 
Som ett kostnadsexempel så har jag uppgifter från 
en av mina användare som har ca 40 tackor. Sedan 
starten för sex år sedan så har han investerat cirka 
250 000 kronor i sammanlagda material och arbet-
stidskostnader. Då har han byggt parlament stäng-
sel med impregnerad trästolpar och galvaniserad  
ståltråd.1

Provisoriskt

Billig

Permanet
rostfri tråd
1 kr/m

tryckimpregnerat trä
35 kr st

galvad tråd 
0,5 kr/meter

glasfiberstolpe
28 kr st

smart fence
2300 kr, 100m

Provisoriskt nät
800 kr/ 50m

Plast stolpe
13 kr st Plasttråd med 

ledare
0,6 kr/meter

dyr

1Intervju med användare.
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konkUrenskartlägning

Vad gäller fårstängsel idag så fins det en mängd 
olika tillverkare av de olika komponenterna som 
behövs för att bygga stängsel. Det som skiljer 
komponenterna åt är snarare vilket material de är 
av. Som exempel on ståltråden är av galvaniserad 
eller rostfritt stål snarare än vem som är tillverka-
ren. Det här gäller framförallt för tråd och stolpar 
men när det gäller elagregaten som förser stängslet 
med el så fins det några stora företag som erbjuder 
olika kraftiga modeller med lite olika funktioner. 
Här bibland fin det svenska företager DelaVal men 
de tillverka och utvecklar inte några stängselpro-
dukter själv utan köper in produkter som de sedan 
säljer under eget varumärke. Det intressantaste 
företager på marknaden är Ghalleger som är Nya 
Zealänskt. De är kända för att erbjuda produkter 
av bra kvalitet men som kostar lite mer. Inovation-
shöjden är dock relativt låg som exempel så är en 
av de senaste nyheterna med elageregat att du kan 
stänga av strömmen när du är ute på betet utan att 
du behöver gå tillbaks till aggregatet som ofta kan 
vara långt ifrån. Jag har dock hittat ett undantag 
och det är, Smartfenc ett provisoriskt stängsel som 
Ghalleger erbjuder sedan 2013 där du har hundra 
meter stängsel i en behändig produkt. 

Den vanligast typen av stängsel som används 
idag är ett elstängsel som består av 2-7 vertikalt 
uppsträckta strömförande trådar som fäst på och 
hålls uppe av stolpar. Det fins en mäng olika typer 
av trådar och stolpar som användes.1 
1Intervju med brukare.
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 - måste spännas hårt för att stängslet ska hålla fåren inne  
 - arbets intennsivt
 - kräver mycket kunskap konstruktionsmässigt för att bli bra
 - Behöver el
 - älgen river ner stängslet
 - måste röja under stängslet för att inte vexter ska jorda strömen

 + Förhållandevis låg material kostnad
 + ordentligt byggt står det 10-15 år om det underhålls

Parmanent stängsel
Exempel på trådar är:

Plasttråd med elektriskt ledande ståltrådar invävda. 
Väger lite och är lätt att hantera men blir skör med 
tiden och går av.

Gallvad ståltråd. Leder strömmen bättre än plas-
ttråd och är betydligt starkare och tåligare. Väger 
dock mer och är lite svårare att hantera

Rostfri ståltråd. Det dyraste och permanentaste 
alternativet. 

Exempel på stolpar som används:

Impregnerad trästolpe. Fins i olika tjocklekar 60-
150 cm beroende på hur stadigt den behöver stå. 
Drivs ner i marken med hjälp av slägga och spätt. 
ibland så förborras med en jordborr eller används 
traktor eller stolpslagarmaskin för att trycka ner 
stolpar. 

Plaststolpe, fins i olika vardandet men generellt så 
böjer de sig med tiden och blir skörare. Har oftast 
ett fotsteg så att du kan trampa ner stolpen. 

Glasfiberstolpe. Tål väder och sol bra, är tun så att 
den med handkraft kan tryckas ner i marken. Lätt 
att jobba med men står inte lika stadigt som en 
trästolpe.1 

Provisoriskt stänksel är också vanligt framförallt 
för att dela av beten tillfälligt för att utnyttja betet 
effektivare. Det fins i olika utföranden men är oftast 
ett plastnät som leder ström med  stolpar av plast 
eller glas fiber som är fästa i nätet. 

Det som avgör valet av stolpe och tråd är fram-
förallt hur länge stängslet ska stå. De som bygger 
parlament stängsel använde ofta impregnerade 
trästolpar med grövre stolpar i hörnen och minst 
fyra ståltrådar. Då har man ett stängsel som i alla 
fall står i tio till femton år om det underhålls. 
Vanlig är också att fårbönder reser stängsel inför 
sommaren och tar in det på hösten. Anledningen 
är framförallt för att stängslet är ivägen när de ska 
bruka marken med maskiner och utgör ett hinder 
för vilt.1 
1Intervju med användare.
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Start 

Bygg hörn, 
upprepas  

minst 4 gånger.

Kör ut tråd Kastar ut stolpar Går och reser stolpe

Spänn tråd Klar

Spetta hålLasta fyrhjuling Kör ut Ställ ner stolpe

Placera pall Kliv upp Slå med slägga Räta stolpe Slå med slägga

Syfta (placering)

Kör till nästa

Lasta fyrhjuling Lasta fyrhjuling

Haka på tråd

Resa stolpe och haka på 
tråd, upprepas många 

gånger.

Spänna tråd, 
upprepas  

minst 2 gånger.

arBetsFlöde
interVJU med 
anVändare
Rymmer fåren? varför?

Om de lär sig, kryper under men kan hoppa över, 
om strömmen är för svag men viktigast om betet är 
bättre utanför. Maten styr.

Rovdjur, åtgärder och problem?

Kalle: Inga problem med rovdjur men med en 
jakthud som tog sig in i ladugården och dödade 
flera får, enligt Kalle så dödas fler får av hundar än 
av vilt. 

Sybil: Två lam som har försvunnit genom åren. 
Bara ett som är hittat. Eventuellt björn. 

Hur jobbar du med stängsel? verktyg och 
material?

Kalle: LG-stolpe, trästolpar i hörn, rostfri tråd, 
fjäder för att spänna, provisoriska elnät. Bygger allt 
inför sommaren. 3-5 hägn på 1-2 hektar styck. Un-
derhåller och flyttar lite under sommaren. Plockar 
in för att slå vall och allt på hösten. Använder en 
ställning för trådrullar som hängs runt nacken och 
vilar på bröstet. 

Sybil: Galsfiberstolpe och plasttråd, använder en 
ställning på fyrjulingen för att rulla ut och ta in 
tråden. 

Hur får fåren beta? Rotation/kontinuerligt, 
Vall-/skogsvall

Kalle: Flyttar fåren en gång i veckan, huvudsakligen 
vall bete med lite skog för skydd.

Sybil: Kontinuerligt bete, flyttar lammen efter 
avskiljning. Skulle vilja rotationsbeta. 

Dröm senario? Flyttbart/permanent

Kalle: Ett synligt stängsel skulle vara bra så att älgen 
inte springe igenom och river det. 

Sybil: Permanent stängsel som är synlig för männi-
sko och vilt. Får Gärna vara estetiskt tilltalande.

Ytan på ett hägn kan varigera mycket men vanligt är från ett halvt till 2 hekter per hägn sedan kan antalet 
hägn som en fårboned har vara allt från två till tio eller fler. Avståndet mellan stolparna är normalt cirka tio 
meter men tätare där trägnen kräver det.1
1Observationet och intervjuer med användare
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kontext
Kontinuerligt bete är när fåren betar samma hägn 
hela säsongen medan rotationsbete innebär att 
fåren får beta en del av betet i taget och flyttas 
eftersom till nytt bete. Detta är mer effektivt utny-
ttjande av marken. Rotationsbete kräver dock mer 
stängsel och arbete av olika fårägaren men är ändå 
den metod som är vanligast. Fåren flyttas i ungefär 
varannan vecka till nytt bete. (Får på bete, jordb-
ruksverkets folder)

Betet kan man dela in i två olika typer, Vallbete är 
öppna fält där man har sått olika sorters gräs och 
andra växter som boskapen tycker om. Det andra 
är skogsbete eller naturbete som kan varigare my-
cket beroende av fauna, men skennerellt så är dena 
typ av bet mindre mat per m2 för fåren än vallbete. 
Ofta kan en hage bestå av både vall och skogsbete, 
dels för att terrängen kan göra att det är lätt att 
bygga så och för att träd och buskar kan utgöra ett 
skydd för fåren vid dåligt väder. 

Terrängen är avgörande för hur man väljer att 
bygga ett stängsel. Eftersom stolparna ska drivas 
ner i marken så måste man undvika stenig terräng. 
I och med att trådarna spänns så får man även 
problem med svackor och diken där stolparna dras 
upp av att tråden spänns. Här kan man också säga 
att vallbet är betydligt minder arbetsintensivt att 
stänga än skogsbete. Dels på grund av att jorden 
inte är rensad på sten och rötter, men också att träd 
och buskar måste röjas samt att terrängen är mer 
kuperad. 

Det flästa fårbönder använder traktor och fyrjuling 
för att underlätta arbetet med stängsel och skötseln 
av fåren.1
1Observationet och intervjuer med användare
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“Ett ensamt får är stressat”

“Mat är bästa motivationen”

“God aprit är ett hälsotecken”

“Hörsel, tillsammans med syn 
det viktigase av sinnena”

Fåret
Flockdjur
Får håller ihop i flockar, enstaka djur som baggar 
kan hålla sig för sig själv i perioder. Håller ihop i 
flock vid fara.

Flycktdjur 
Som ett flycktdjur så litar får helt till sina sinnen för 
att upptäcka faror i tid. När flocken betar så är det 
hela tiden ett djur som håller vakt medan de andra 
betar eller vilar. Fåren flyr också i flock vid fara. De 
kan ”frysa” vid smärta och stress.1

Syn, mycket viktigt för fåren,  pupillens form till-
sammans med ögats placering gör att fåret kan se 
hela sin omgivning med bara en liten huvudrörelse. 
Synfältet är 191 till 306 beroende på hur mycket ull 
de har. Får har färgseende dock tror man att de inte 
fungerar som människors. När ett får betar så har 
det hela tiden visuell kontakt med andra får i flock-
en. De brukat undvika skuggor och skarp kontrast 
mellan ljust och mörkt. De är motvilliga till att gå 
dit de inte kan se. 

Hörsel, får har utmärk hörsel och tillsammans med 
synen så utgör det de viktigaste sinnena. De kan 
avgöra från vilken riktning ett ljud kommer. De blir 
lätt skrämda av höga ljud, skrik och hundskall. De 
reagerat genom att bli stressade, dra sig till flocken 
och blir svåra att hantera. 

Lukt, Får har ett utmärkt luktsinne. Deras lukt-
sinne är mer utvecklad än människan. Får veta hur 
rovdjur luktar. Det hjälper tackor lokalisera sina 

lamm. Får använder luktsinnet för att hitta vatten 
och upptäcka skillnader i foder och betesväxter. 
Får är mer benägna att röra sig mot vinden än med 
vinden, så att de kan använda sitt luktsinne.

Känsel, Bäst kännes har får på nosen, munnen och 
öronen,. Eftersom kroppen för det mesta är täckt 
av ull så är de inte lika känsliga där. Känseln är 
dock viktig för samspelet mellan djur . Lammen 
söker kroppskontakt med sin mamma. Får som har 
kroppskontakt med andra förblir lugnare i stressiga 
situationer.

Smak, Man tror att smak har betydelse när fåret 
väljer vad de ska beta.2 

roVdJUrs Betende
I sverige idag fins det ca 600 000 får. 2012 så dö-
dades 327 får av rovdjur och 300 skadades. De 
flästa angreppen stod varg för följt av lodjur samt 
ett fåtal angrepp av björn och kungsörn. En anled-
ning till att varg och lo står för den större andelen 
dödade får är att de ofta dödar och skadar fler får 
än de äter.3

1 Alex Barchisei, Jordbruksverket 
2Agneta Karlsson Nordström, Länsvetrinär, Gotland.
3Rapport Viltskadecenter 2013-01
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insPiration



28 29

WorksHoP
 
Inför workshopen var tanken att genom 
frågeställningens utformning få deltagaren att se 
problemet från fårets synvinkel och på det sättet 
kunna komma upp med nya innovativa tankar om 
hur problemet skulle kunna lösas. För att inte trötta 
ut deltagarna så valde jag att begränsa tiden till tio 
minuter per fråga. 
Frågeställningar:

Om du var ett får vad skulle göra att du inte 
gick utanför hagen?

Om du var ett får, vad skulle du göra för att 
skydda dig mot vargen?

Resultatet av workshopen blev många idéer av vari-
erande slag. På grund av frågeställningarna så kom 
de frästa att utgå från djurens sinnen och behov, 
vilket resulterade i flera intressanta uppslag att gå 
vidare med. En grupp idéer handlade om att med 
hjälp av olika metoder som massage och visuell 
stimulans locka fåren till att stan på det området 
som var avsett. Ena annan intressant ide som också 
handlade om att locka djuren till att stanna var att 
odla riktigt aptitliga växter på betesområdet så att 
fåren inte har någon anledning att gå utanför. 

På den andra frågeställningen så en mycket in-
tressant ide att med hjälp av lukt ock smak förhin-
dra rovdjur från att vilja ta fåren. Här kom också 
iden om att bespruta gräs runtom betesmarken 
med något som smakat och lukta illa så att fåren 
inte vill gå dit. 

Men kanske den mest intressanta iden var att an-
vända ljud för att påverka fåren. Iden som kom upp 
på workshopen var att använda ljud för att locka 
fåren att stanna på en viss yta. Den här iden gav in-
spiration till att basera ett av mina koncept på ljud. 
Framföra allt eftersom jag så att det var möjligt 
med rimliga medel testa hur får påverkas av ljud.
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koncePt

VisUellt stängsel
Är ett stängsel som består av en ej transparent duk 
som håls uppe av stolpar som man lätt manuellt 
med hjälp av foten trycker ner i marken. Ska kun-
na rullas ut med hjälp av ett ställ som ska kunna 
frästas på en fyrhjuling eller traktor. Konceptet 
bygget till stor del på problematikenmed att dagen 
stängsel syns dåligt, vilket medför att till exempel 

UtVärdering
Användarna tyckte att det var likt vanligt nätstäng-
sel och var orolig för att det ska bli tung jobbat. 
Problem med att bygga över diken och när marken 
är kuperad. Det minst intressanta konceptet enligt 
alla användare.

älgar springer igenom och river stängslet. Även 
önskemålet från användarna om ett estetiskt tillta-
lande stängsel som passa in i omgivningen. 
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lågt stängsel
Är ett koncept som grundar sig i problematiken 
med att elstängsel byggs på höjden. Så istället är 
tanken ett stängsel som rullas ut och ligger på 
marken och på det sättet undvika att det fysiska 
problemen med att bygga på höjden. Precis som ett 
vanligt elstängsel är ett hinder på höjden så är tank-
en att det låga stängslet ska utgöra ett så pass långt 
hinder att fåren väljer att inte hoppa över. Matan 
ska levereras rullade på rullar och med hjälp av en 
vagn som kopplas till en fyrjuling lätt kunna rullas 
ut och tas in. Det ska också fästat vid marken för att 
undvika att vinden flyttar det. 

UtVärdering
Intressant koncept enligt användarna, funderar hur 
det fungerar med växtlighet. Borde skydda mot 
rovdjur och skulle fungera bra över diken och på 
kuperad mark.

lJUd stängsel
Bygger på att fåret är beroende av hörseln för att 
upptäcka faror och så fort det blir stressat söker sig 
till de andra fåren i flocken. Konceptet utgörs av 
ett halsband med högtalare som kan ge ifrån sig ett 
ljud som fåren blir stressade av. Ljudet ska spelas 
upp när fåret rör sig utanför betesområdet eventu-
ellt så ökar ljudsignalen successivt. Varje får kom-
mer därför bära ett halsband och fårbonden ska 
kunna styra halsbanden med till exempel en mobil 
app eller via en dator. Halsbandet skulle också kun-
na med hjälp av pulsmätare kunna varna om fåren 
blir stressade av att det kommer ett rovdjur. UtVärdering

Var det koncept som var intressantast enligt 
användarna. Bra till skogsbete eftersom det är 
oberoende av hur kuperad marken är. Klövvilt 
kan passera utan problem. Skulle kanske kunna 
kombineras med örontagen som fåren har. En-
ligt användarna skulle en sådan här lösning vara 
”drömmen”. Att det inte fins något fysiskt stängsel 
ser de inte som något problem. 

I utvärdering med Länsveterinär på Gotland, Agne-
ta Karlsson Nordström som också är fårägare tyckte 
att det här var en mycket intressant ide just med 
tanke på fårens känslighet för ljud. Enligt Agneta 
så borde det också fungera bra med hur fåren beter 
sig och rör sig i förhållande till varandra. 
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test aV koncePt 
I utvärderingen av koncepten så var användarna 
helt överens om att det av konceptet med ljud-
stängsel som var mest intressant. Det var också det 
koncept som var i störst behov av att testas för att 
se om det skulle kunna fungera i praktiken.

Testet utfördes genom att jag tog två Bluetooth 
högtalare som jag fäste i halsband runt halsen på 
två tackor i en grupp på ca tio djur som vi sedan 
tog ut på bete och lärt de beta fritt. Jag hade för-
berett tre olika ljud, ett med hundskall ett med 
applåder, och ett med ett hetsigt violin stycke. Det 
sista för att det var ett ljud som jag som människa 
upplever som stressande. När något av de två fåren 
med högtalare på sig kom en bit i från de andra 
fåren så startade jag ljudet med violin stycket, först 
lågt och sedan ökade. Fåret lystrade omedelbart 
och när ljuder ökade så sprang det tillbaks till de 
andra fåren. Jag fick totalt ca tio tillfällen att testa. 
Slutsatsen är att fåren definitivt är känsliga för ljud 
men att reaktionen varierar beroende på vad det 
är för ljud. Ljudet med hundskall reagerade fåret 
som hade halsbandet bara genom att spetsa öronen 
samtidigt som  får runt ikring blev nyfikna och gick 
för att kolla närmare på högtalaren. Ljudet med 

apåder fick fåret att gå till de andra men inte med 
samma hastighet som när de hörde violin musiken. 

Av testet kan man dra slutsatsen att det helt klart 
går att styra får med hjälp av ljud på det testade 
sättet. Frågor som man kan ställa är dock hur det 
skulle fungera över tid. Om fåren  till exempel kan 
vänja sig vid att ljud som de först blir stressat av. 
För att få svar på det så måste man förstås utföra 
tester öven en längre tid och på en hel grupp får. 
Men med tanke på den oändliga variationen av ljud 
som skulle gå att använda sant att om ljudet är till-
räckligt konstant och har en tillräcklig volym så att 
det överröstar omgivande ljud borde göra att fåret 
känner att det inte har koll på sin omgivning. Vilket 
i sin tur göra att fåret blir stressat och väljer att söka 
sig till de andra fåren i flocken. 

En annan relevant fundering är om det alltid är 
rätt håll att gå till de andra fåren. Tänk mode andra 
fåren också har gått ut samtidigt och nu vet inte 
fåren vart de ska gå för att bli av med ljudet. Som 
Agneta var inne på i utvärderingen av konceptet så 
borde de inte var något problem tack vare fårens 
beteende och hur de rör sig på betet. Normalt så 

betar fåren utspritt i hagen men det enskilda fåret 
har ständig visuell kontakt med andra får i grup-
pen. Om ett får nu får för sig att gå utanför områ-
det så blir det rätt riktning att gå tillbaks mot de 
andra fåren. Om en grupp får får för sig att gå på 
upptäcksfärd, något som inte alls är ovanlig, så är 
fårens naturliga beteende alltid gå i ett led. Då när 
det första fåret passerar gränsen och blir stressat 
så kommer det inte vilja gå först år det hållet och 
vända in mot gruppen. Eftersom fåren är väldigt 
uppmärksamma på varandra så kommer de andra 
fåren i ledet inte vilja gå dit ledarfåret upplevde en 
fara. 
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VisUalisering
För att få en genomarbetad form så valde jag att 
skapa tre moodboads som var för sig utryckte en 
känsla som skulle vara relevant för slut produkten 
att uttrycka. Efter som produkten kommer att skilja 
sig så mycket från allt annat som fins idag så är det 
av högsta vikt att produkten ser ut att kunna hålla 
vad den lovar. Därför valde jag att sätta ihop en 
board med formuttryck som utryckte robusthet, 
säkerhet och funktionalitet. Den andra borden 
valde att skapa ett uttryck av framtid och hight-tech 
för att återspegla att produkten är något totalt nytt 
mot vad som fins idag. Som tredje och sista känsla 
valde jag att utrycka dynamik, passform och lätthet 
för att produkten ska passa på och bli en dela av 
fåret. 

Generellt när det gäller alla tre inriktningar så letar 
jag efter ett enkelt avskalat uttryck där varje del av 
formen har en funktion. Det är också viktigt att 
formen såväl som materialen är ärlig i sitt uttryck. 
Med det menar jag att det inte ska utrycka något 
som det inte står för eller kan leva upp till.

Funktionell
robust 
säker

High-tech 
Framtid

dynamisk
Passform
lätthet 
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Funktionell
robust 
säker
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High-tech 
Framtid
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dynamisk
Passform
lätthet 
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UtVeckling
Efter att jag utforskat de olika forminriktningarna 
var för sig så valde jag att utvärdera de olika form 
förslagen med hjälp av andra elever på designhög-
skolan. Och utifrån det valde jag att kombinera 
ett par av formförslagen. Jag valde att låta bandet 
omsluta komponenten för att skapa känslan av 
robust säkerhet. Genom att använda mjuka former 
på de ytor som är mot fårets hals ville jag skapa ett 
bekvämt halsband som kan röra sig utan att det 
skaver när fåret sänker huvudet till marken. Genom 
att placera batteriet och de flesta av komponenterna 
nertill på halsbandet så blir viktförhållandet det 
rätta. Det utrycks också genom att bandets bred 
ökar på den delan av halsbandet. Spännet sitter på 
överdelen av ena sidan av halsbandet för att det ska 
vara lätt att koma åt. Mönstret som perforeringen 
av högtalarhöljet utgör skapar en dynamisk känsla 
som tillsammans med solcellen utrycker hight-
tech. 

Några krav på halsbandet som kom upp i diskus-
sion med användarna var att det måste vara lätt 
att ta av och sätta på fåret, bland annat eftersom 
det ska vara lättjobbat vid klippning av fåren. 
Halsbandet måste också vara vattentätt och tåla 
uv-ljus. Det bör gå att stänga av och slå på det på 
ett enkelt sätt. Viktigt är även ett det sitter bra på 
fåret. Användarnas erfarenhet av halsband är att ett 
lite styvare och bredare halsband är bättre för att 
fördela vikten och hålla formen. 

För att halsbandet ska kunna fungera så behöver 
det klara av några funktioner som att veta sin egen 
position, kunna ge ifrån sig ett ljud, kommunicera 
med en styrenhet (till exempel en mobiltelefon), 
kunna kännas fårets puls och ha en energikälla till 
dessa funktioner. Efter att har utvärderat teknik för 
att lösa de olika uppgifterna och diskuterar med 
en expert på området så valde jag att använda gps 
teknik för positionering, en vanlig stereohögtalare 
för ljud, 3g/gsm teknik för kommunikation, en 
pulsmätare och en solcell som är anslutet till ett 
batteri som energikälla.
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Färg
Utifrån diskussion med användarna så var ett 
halsband som färgmässigt syns på fåret men sam-
tidigt smälter in i kontexten att föredra. Eftersom 
fåren har en ganska fet ull så tenderat smuts att lätt 
fastna och föremål som fåren kommer i kontakt 
med blir ofta gråa av smuts och fet. Därför bör ljusa 
ytor undvikas for att produkten inte ska se mustig 
ut efter viss användning. Av samma anledning bör 
ytor vara lätta att rengöra. Den huvudsakliga färgen 
kommer dock utgöras av skinnbandet som omslut-
er de andra delarna. Det ofärgade skinnet kommer 
åldras på ett fint sätt samtidigt är det ett naturligt 
material som formas efter kroppen. 
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Får och hägn visas 
på kartvyn

anslut halsband och 
redigera grupper

redigera hägn

FUnktion
Halsbanden styrs med hjälp av en mobilapp där 
användaren kan se en lista med vilka får/halsband 
som är i bruk. I appen kan också positionen för 
fåren visas på en kartvy. I kartvyn redigerar använ-
daren också ”hägnens” utformning samt öppnar 
och stänger hägn. 

När fårbonden ska släppa ut fåren på bete på våren 
har denne förberett hägnens utformning i appen. 
Halsbandet slås på genom att trycka på knappen på 
baksidan av högtalaren. Då dyker halsbandet upp 
i appen och bonden kan döpa det till numret som 
det aktuella fåret har. Ett halsband sätts på varje 
får. Sedan tas fåren ut till det aktuella betet varefter 
bonden tar och aktiverar ”Hägnet” i appen. Nu är 
fåren inhägnade med det fiktiva ljud stängslet. Om 
ett får närmar sig gränsen så aktiveras ljudet som 
stressar fåret och det vänder om till de andra fåren. 

När det sedan är dags att flytta fåren så tar bonden 
fram telefonen och öppnar upp ett angränsande 
hägn. Efter ett par timmar så står alla fåren och äter 
av det nya färska betet och bonden kan stänga det 
gamla hägnet. Det här kan bonden göra från köks-
bordet eller var i världen han nu befinner sig. 

Om till exempel en hund kommer in i hagen och 
bråkar med fåren så får bonden direkt ett med-
delande om det och kan åka dit och reda ut situa-
tionen. 
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solcell

Högtalare

Vattentätt membran

gps

3g+gprs

Processor,
pulssensor

Batteri

material
Kraven på materialen är många de ska tåla de 
påfästningar som värdet utgör och samtidigt vara 
material som är väl anpassade för funktionen. 
Därför valde jag att använda läder till halsbandet 
för att det är styvt samtidigt som det är följsamt 
och med tiden formar sig för ännu bättre passform. 
Det är också ett naturligt material som klarar av de 
yttre kraven och åldras på ett vackert sätt, speciellt 
i kombination med fett från fårens ull. Spännet har 
jag valt att tillverka i aluminium för att det ska vara 
starkt lätt och tåla utomhusmiljö. De två elektronik 
höljena är tillverkade i PBT plast som är tillverkad 
av bioråvara1. Det tillåter den tänkta formen och 
utgör en mycket tålig yta som är lätt att rengöra och 
har bra utomhusbeständighet. 

tillVerkning
Halsbandet skärs till kablarna mellan de två delarna 
tejpas på insidan av halsbandet och solcellen lim-
mas fast på ovansidan av halsbandet. De fyra plast-
delarna är formsprutas  och limmas fast på bandets 
insida. De fästs ihop med hjälp av två skruvar en på 
var sida. Spännet fästs i halsbandets ena ände med 
hjälp av två skruvar.  

1Appen: Plastguiden
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