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FÖRSÄKRAN

Denna rapport är en deluppfyllelse av kraven till högskoleingenjörs-examen på 
Innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet.

Allt material i denna rapport som inte är mitt eget arbete har identifierats och vi 
försäkrar härmed att rapporten inte innehåller material som använts i en tidigare 
examen.
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Min dröm är att få formge skor! Därför blev mitt mål med examensarbetet att lära mig 
”allt” om skor! Min förhoppning var naturligtvis att få designa en liten kollektion åt ett 
företag och jag hade turen att få göra ett projekt åt Kavat som utvecklar och tillverkar 

barnskor i Kumla. På grund av tidspress för att produkten skulle komma med i kollektionen fick jag 
göra litteraturstudien i efterhand. Första delen handlar därför om den konkreta uppgiften åt Kavat 
och den andra delen är en fördjupad undersökning om utveckling och tillverkning av skor, hur till-
verkningsmetoder och produktion har ändrats genom historien samt skomodets historia.

Uppdraget åt Kavat blev att designa en liten kollektion babyskor som skulle anpassas till en given 
lästmodell och ingå i sommarkollektionen 2006. Syftet var att erbjuda små barn praktiska och roliga 
lära-gå-skor och att designa könsneutrala modeller för att bidra till att sudda ut gränsen för vad 
som är typiskt flickigt och pojkigt. På fabriken i Kumla har man tillverkat skor sedan 1945 och det 
är en av de få tillverkare som finns kvar i Sverige idag. Kavat riktar sig till barn i åldern 0-5 och det 
är ett gediget och traditionellt varumärke som har höga krav på kvalitet både vad gäller modeller 
och material. På marknaden idag ser man ofta att barnskor är indelade i arketypiska grupper. Det är 
dels sportskor som finns i alla möjliga modeller och färger, det är också en stark uppdelning mellan 
pojk- och flickskor. För att hämta inspiration till kollektionen tittade jag dels på de barnskor som 
fanns på marknaden men också på vuxenskor, kläder och leksaker mm. För att kollektionen skulle 
få en samhörighet ville jag använda mig av ett tema och några förslag är exempelvis småkryp eller 
sagor & myter osv. Jag skissade på ett antal förslag som skickades iväg till Kumla och när jag kom 
dit andra gången fick jag vara med och tillverka en prototyp av ett av mina förslag. På grund av 
tidsbrist innan sommarkollektionen skulle vara klar kunde vi inte förverkliga fler förslag utan fick 
istället utveckla den jag hade gjort så den blev helt perfekt. 

Resultatet (se bild 1) blev ett par lekfulla sandaler som tilltalar barn och jag valde fyra färger som 
inte var typiskt pojkiga och flickiga. Dock ändrades detta efter att jag hade åkt och de kom ut i rött 
och blått istället. Många återförsäljare som såg dem under hösten tyckte att de såg roliga ut men 
att den var lite för vågad, men den såldes i alla fall i 800 exemplar. Jag är mycket nöjd med mina 
sandaler och jag tror absolut att det är sådana skor som de flesta kommer att lägga märke till när 
de ser dem i affären. 

Genom studiebesök och litteratur har jag sammanställt ett material 
om utveckling och tillverkning av skor, skoindustrins historia samt 
skomodets historia. Att lära sig tillverka skor genom att bara läsa 
om det var inte helt lätt. Det var svårt att hitta bra litteratur som 
var begriplig. Jag tror dock att jag nu kan grunderna men 
det krävs troligtvis lång erfarenhet innan man kan tillverka 
skor själv på ett bra sätt. Studiebesöket hos Ericsson & 
Saether gav mycket information om hur skobranschen 
i stort ser ut idag med inköpsföretag som tillverkar sina 
skor i Asien. Min reflektion till detta är att man som företag 
ser saker i så korta perspektiv när man inte satsar på en hållbar 
marknadsföring med trovärdiga varumärken och rättvis tillverkning. 
Jag tror att man i längden skulle tjäna på det.
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SAMMANFATTN ING

Bild 1: Den färdiga modellen!





My dream is to work as a shoe designer. Due to this I wanted to learn ”everything” about 
shoes in my degree project. I was hoping to get in touch with a company so I could 
design a small collection of  shoes, and I found the company Kavat in Kumla which de-

velopes and manufactures children’s shoes. Though I wanted my product to be a part of  the next 
summer collection, I had to hurry up with the task and make the deeper research in a second place. 
The first part of  this report is for this reason about the job I did for Kavat and the second part is a 
research about development and manufacturing of  shoes, the history of  shoemaking and also the 
history of  shoe fashion.

The task was to design a small collection of  baby shoes that was to suit for a given last and it would 
be included in the summer collection of  2006. The purpose was to offer small children practical 
and funny shoes and also design shoes that fitted both boys and girls. Shoes have been manufac-
tured in the factory in Kumla since 1945 and today it is one of  the last manufacturers in Sweden. 
Kavat’s target group is children between 0-5 years and it is a genuin trademark with high quality de-
mands. On the market today we can see typical groups of  shoes like sportshoes and it is common 
with big differences between boys’ and girls’ shoes. To get inspired I looked at both children’s shoes 
and shoes for adults. I also found inspiration in clothes and toys. To get the collection mutually 
connected a theme was to be used and some examples was insects and fairytales. I sketched a lot of  
ideas and send them to Kumla and when I visited the factory a second time we made a prototype 
of  one of  my sketches. Though the time was running we could not realize further ideas but instead 
we developed the one we had made so it became perfect.

The result (see picture 1 on previous page) was a pair of  playful sandals and I chose four colours 
that wasn’t typical for boys or girls. This was changed after I had gone and they chose one red and 
one blue colour instead. The reaction from the retailers was that they looked nice and funny but 
they were a little too daring, but yet they sold in 800 copys. I am satisfied with my sandals and I 
really think people will see them among all the other shoes in the stores. 

After reading a lot of  books about shoes and visiting at two shoe companys and one museum, I 
have managed to compile a material about development and manufacturing of  shoes, the history 
of  the shoe industry and the history of  shoe fashion. It wasn’t easy to find good litterature about 
shoemaking but I finally found a few books that was useful. Now I know the fundamental skills 
but probably it damands a lot of  experience to be able to manufacture shoes in a good way. The 
educational visit at Ericsson & Saether gave a lot of  information about what the branch of  shoes 
looks like today with companys that just decide what the shoes will look like and then they orders 
everything from Asia. My reflection is that companys looks in a short perspective when they just 
buys the cheapest things, and don’t go in for durable marketing with reliable tredemarks and just 
manufacturing.

�

ABSTRAcT



SAMMANFATTN ING  �
ABSTRAcT  �
�  BAKGRuNd 7

A  KAN SKOR FLYGA? 9

2  INLEdN ING  A  ��
2 .�  uppdRAG ��
2 .2  SYFTE  ��
2 .�  MÅL  ��

�  GENOMFÖRANdE  A  ��
� .�  METOd ��
� .� .�  dES IGNMETOdIK  ��
� .� .2  pLANER ING  �4

� .2  FÖRuNdERSÖKN ING  �6
� .2 .�  OM FÖRETAGET  �6
� .2 .2  MARKNAdEN �9
� .2 .�  MÅLGRuppSANALYS  2�

� .�  ANALYS  26
� .� .�  RÄcKER  INSAMLAdE  FAKTA?  26
� .� .2  FuNKT IONSANALYS  26
� .� .�  VÄRdER INGSTABELL  26

� .4  IdÉGENERER ING  27
� .4 .�  TEMA 27
� .4 .2  IdÉARBETE  28

� .5  IdÉuTVEcKL ING  �0

4  RESuLTAT  A  ��
4 .�  RESuLTATET  I  S I F FROR  &  ORd ��

5  d I SKuSS ION  A  �5

■
■
■

■

■

■

■

■

■



5

INNEHÅLL

B  LITTERATURSTUDIE 37

6  INLEdN ING  B  �9
6 .�  SYFTE  �9
6 .2  MÅL  �9

7  GENOMFÖRANdE  B  4�
7 .�  L ITTERATuR  4�
7 .2  STud IEBESÖK  42
7 .2 .�  SKO INduSTR IMuSEET  42
7 .2 .2  ER IcSSON &  SAETHER  42

8  RESuLTAT  B  45
8 .�  uTVEcKL ING  &  T I LLVERKN ING  45
8 .� .�  FOTEN  45
8 .� .2  MÄTA  FOTEN  46
8 .� .�  LÄSTER  48
8 .� .4  T I LLSKÄRN ING  50
8 .� .5  FORMNING  &  SuLN ING  5�
8 .� .6  SKO INduSTR INS  H I STOR IA  52
8 .� .7  SKOMOdETS  H I STOR IA  5�
8 .� .8  MEN INGEN  MEd  SKOR  55

9  d I SKuSS ION  B  57

�0  SLuTSATS   59
TAcK  T I LL . . .  6�
REFERENSER  6�
B I LAGOR  65

■
■

■
■

■





Min dröm är att få formge skor! Därför blev mitt mål med examensarbetet att lära mig 
”allt” om skor! Jag ville lära mig om utveckling och tillverkning av skor, vilka material 
som används, hur tillverkningsmetoder och produktion har ändrats genom historien. Jag 

ville också undersöka hur skomodet utvecklats genom historien. 

Min förhoppning var naturligtvis att få designa en liten kollektion åt ett företag. Jag kontaktade flera 
olika företag men fick dåligt med svar, tills jag hittade Kavat, ett svenskt barnskomärke. Jag kontak-
tade dem i mitten av april 2005 och fick svaret att de just höll på med vår- och sommarkollektionen 
till 2006. På grund av att kollektionen skulle vara klar innan semestern fick jag, om jag ville vara 
med i den, lägga på ett kol och börja med en gång. 

På grund av detta fick jag lägga upp mitt 20 poängs examensarbete på ett lite annat sätt än jag 
från början tänkt mig. Den konkreta uppgiften åt Kavat fick därför genomföras före litteraturstu-
dien. Litteraturstudien som skulle bestå av en fördjupad undersökning av det som nämnts i första 
stycket, blev en lärdom som lades till det jag lärt mig hos Kavat. Rapporten är därför uppdelad i två 
delar. Den första delen består av uppdraget mot Kavat vilken jag har valt att kalla ”Kan skor flyga? 
” och den andra delen innehåller litteraturstudien.

Den första delen är indelad i Inledning, Genomförande, Resultat och Diskussion. Genomförande-
delen är en beskrivning av arbetsprocessen fram till resultatet. Resultatet av de olika avsnitten i ge-
nomförandet presenteras därför löpande i texten och avsnittet Resultat beskriver endast projektets 
resultat.

Den andra delen är indelad i Inledning, Genomförande, Resultat, Diskussion och Slutsats där ge-
nomförandet berättar om litteratur samt studiebesök och resultatet svarar på de frågor som ställs i 
inledningen. Slutsatsen gäller båda delarna av rapporten.
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K A N  S KO R  F LYG A ?
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2 .�  uppdRAG

Under första besöket på fabriken i Kumla gavs ganska fria händer för projektet. Jag fick välja 
vilken målgrupp jag ville rikta mig till och jag valde babyskor. Jag och min kontaktperson 
Calle Carlsson bestämde tillsammans att jag skulle göra en liten kollektion vår- och som-

marskor, vilket är den kollektion han själv arbetar med från maj fram till semestern.

Kavats babyskor är i princip alltid uppbyggda runt samma lästmodell (formen av skons insida), 
vilken är väl anpassad till små barns fötter och behov av stöd runt vristerna. Ett krav i uppdraget är 
därför att skorna ska anpassas till samma läst, då det dels är en väl utprovad modell och dels att det 
gör dem enkla och billiga produktionsmässigt eftersom lästerna redan finns i fabriken.

För att projektet ska bli lite mera styrt har jag själv valt att sätta upp vissa ramar som jag ska hålla 
mig inom. Dels vill jag jobba med skor som passar till både pojkar och flickor, då jag tycker det är 
tråkigt att barn redan när de föds blir tilldelade sin roll som man eller kvinna. Varför kan de inte 
bara vara barn till en början? Det andra är att jag vill arbeta med ett tema för att skorna i min kol-
lektion ska få en sorts samhörighet. Vilket tema det ska vara har jag inte riktigt bestämt ännu, men 
det skulle kunna vara exempelvis dinosaurier, insekter eller havet. 

2 .2  SYFTE

Syftet med projektet är att kunna erbjuda små barn praktiska och roliga lära-gå-skor, som kan 
bli ett fint minne att spara när de är urvuxna. Det är också att bidra till att sudda ut gränsen 
för vad som är typiskt flickigt och pojkigt genom att formge könsneutrala barnskomodeller. 

2 .�  MÅL

Målsättningen med projektet är att formge en liten kollektion babyskor för sommaren och 
våren 2006, vilken ska innefatta ca 3-4 modeller. Skorna ska anpassas till en given läst-
modell och till de förutsättningar som fabriken i Kumla medger. 

■

■

■
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� .�  METOd

�.� .�  dES IGNMETOdIK

Projektet planerades utifrån den designmetodik som bland annat Jan Landqvist beskriver i sin 
bok Vilda idéer och djuplodande analys - Designmetodikens grunder [2]. Han skriver att all 
designmetodik grundar sig på:

Behov
Analys
Visualisering/gestaltning
Resultat/produkt

Dessa fyra grundstenar kan sedan delas upp i flera steg för att tydliggöra processen samt anpassa 
den efter varje unikt projekt. De etappindelningar som gjordes i detta projekt var:

Projektbeskrivning (se bilaga 1) 
Bakgrund, uppdragsbeskrivning, mål, syfte och grov planering identifieras 
och  avstämning med uppdragsgivare och handledare sker. Här identifieras 
grundbehoven.

Planering (kapitel 3.1.2)
Övergripande tidsplanering av projektet

Förundersökning (kapitel 3.2)
Undersökning av företaget, varumärket, marknaden och målgruppen. Olika 
krav och behov identifieras och alla intryck ger mycket inspiration.

Analys (kapitel 3.3)
Sammanställning och analys av insamlade fakta och funktionsanalys samt 
värdering av olika funktioner genomförs.

Idégenerering (kapitel 3.4)
Idéer både vad gäller kollektionsplanering och skornas utseende.

Idéutveckling (kapitel 3.5)
Utveckling av idéer och anpassning till olika krav.

Presentationsarbete
Visualiserning av idéer, prototyptillverkning och presentationsarbete.

Resultat (kapitel 4)
Presentation av det färdiga resultatet och hur det blev mottaget på mark-
naden.

Reflektion (kapitel 5)
Utvärdering av resultatet och faktorer som påverkade det.
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Uppgiften var ett mer formmässigt problem än ett tekniskt vilket gjorde att processen behövde 
anpassas till detta. Själva grunden av produkten, dvs lästen var redan anpassad till användaren och 
därmed krävdes ingen stor undersökning om just mina skor var sköna eller inte. Förundersökning-
en och analysen fick därför handla mer om att undersöka modets växlingar, vad som säljer bra, vad 
barn själva gillar och vad som är könsneutralt osv. Därmed var inspiration en central del i förunder-
sökningen eftersom frågor som dessa inte har några riktiga svar utan är mer intuitiva känslor. 

Dock krävdes det att jag lärde mig mycket om tillverkning och material då det var viktigt vid ut-
formning av skorna, men det hängde inte så mycket på mig om skorna skulle bli bekväma eller inte 
eftersom den kunskapen fanns hos företaget.

� .� .2  pLANER ING

Projektet startade ganska hastigt efter besök på företaget i Kumla den 17/5 2005. Innan dess 
var det inte helt klart hur projektet skulle läggas upp, men då klarlades att om jag ville göra 
sommarskor som skulle komma med i kollektionen 2006, behövde dessa vara klara innan 

vecka 29 då semestern började. En grov planering lades därför upp som definierade vad som skulle 
göras under de kommande veckorna. De delar som togs med för den konkreta uppgiften mot 
Kavat var: projektbeskrivning, planering, förstudie, idéarbete, idéutveckling, presentationsarbete, 
rapport. Vid den tidpunkten delades inte delarna upp mer än så då man inte från början kunde 
förutse vad alla delar skulle innehålla. En projektbeskrivning skrevs och den stämdes av med både 
företaget och handledaren (se bilaga 1).

För att göra dessa delar överskådliga sattes de in i ett Gantt-schema (se bild 2) som består av en 
tabell där aktiviteterna placeras på Y-axeln och tidsangivelser på X-axeln. Aktiviteterna placeras i 
kronologisk ordning och tidsplanen sätts ut med hjälp av horisontella staplar längs med tidsaxeln. 
Man kan då lätt se vilka aktiviteter som ska göras och när de bör vara klara. Gantt-schemat ger inga 
indikationer på hur viktiga de olika delarna är i förhållande till varandra. [6]

Tidsplaneringen fram till vecka 29 hölls ganska väl. Jag hade inga exakta arbetstider då detta i 
princip var omöjligt pga. av min son. Jag jobbade när jag fick chansen och det blev ofta mycket på 
kvällarna. Pga. en oväntad sjukhusvistelse under en vecka fick arbetsschemat dock pressas ihop en 
aning.

Från början var tanken att rapport- och presentationsarbetet skulle ha fortsatt under sommaren, 
men dessvärre skedde inte detta, utan det togs inte upp igen förrän fram på hösten. En ny planering  
gjordes då (se bild 3) som stämde bättre överens med verkligheten. Dock drog även rapporten och 
litteraturstudien ut på tiden på grund av sjukdomar och till slut var allt klart i början av maj 2006.

�4



Andra Gantt-schemat

Aktivitet v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 v. 24 v. 25 v. 26 v. 27 v. 28 v. 45 v. 46 v. 47 v. 48 v.49 v. 50 v. 51 v. 52 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4

Kavat
Projekbeskrivning
Planering
Förstudie
Idéarbete
Idéutveckling
Presentationsarbete
Rapport

Litteraturstudie
Planering
Genomförande
Bearbetning
Rapport

            

Första Gantt-schemat 

Aktivitet v. 21 v. 22 v. 23 v. 24 v. 25 v. 26 v. 27 v. 28 v. 29 v. 30 v. 31 v. 32 v. 33 v. 34
Projekbeskrivning
Planering
Förstudie
Idéarbete
Idéutveckling
Presentationsarbete
Rapport
Litteraturstudie

Milstolpar Kollektion klar Allt klart

Bild 2: Första Ganttschemat

Bild 3: Andra Ganttschemat
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� .2  FÖRuNdERSÖKN ING

�.2 .�  OM FÖRETAGET

F Ö R E TA G E T

Sedan 1945 har Skofabriken Ymer AB i Kumla tillverkat barnskor. Från början producerade 
de skor som underleverantör till bland annat varumärket PAX. 1976 hade tillverkningen i 
Sverige börjat bli lite för dyr i förhållande till länder som Portugal och Turkiet. Detta gjorde 

att Ymer inte längre kunde leverera till grossister då en mellanhand gjorde skorna alltför dyra till 
kunden. Istället marknadsfördes det egna varumärket ”Kavat” som utan mellanhänder såldes till 
detaljister. Nya moderna maskiner gjorde att det gick att konkurrera med dåvarande låglönelän-
der.

I dagens läge produceras de flesta skor i låglöneländer i Asien. Produktionen har alltså förflyttats 
ännu ett steg och priserna har sjunkit ännu ett snäpp. Trots detta finns Ymer kvar i Sverige och 
lyckas med hjälp av investeringar i avancerad teknik, konkurrera med dessa. Företaget har 50 an-
ställda och tillverkar ungefär 240 000 par skor per år. 

VA R U M Ä R K E T  K AVA T

Varumärket Kavat riktar sig främst till barn mel-
lan 0-5 år men det finns även några modeller 
som passar lite större barn. Skokollektionerna 

delas upp i tre grupper där de minsta babyskorna finns i 
storlek 18-24, nästa grupp finns i storlek 20-30 och den sista 25-35. På vissa flickmodeller saknas 
den största storleken då flickor i regel har mindre fötter. Babyskorna är främst anpassade till barn 
som håller på att lära sig gå och är därför lite högre och stabilare, mer som en känga. Nästan alla 
modeller är gjorda av läder då detta är ett perfekt material för skor. Samtidigt som det är tåligt mot 
väta från utsidan, släpper det ut fukt från insidan. Det är också ett stabilt material som är lätt att 
forma.

Kavat är ett gediget varumärke som har höga krav på kvali-
tet både vad gäller modeller och material. Skorna är noga 
utprovade och i och med att tillverkningen sker på plats i 
Sverige har man en mycket bra kontroll på vad som kommer 
ut till kunderna. Eftersom lästmodellerna sällan ändras och 
materialet oftast är läder, ger Kavat ett traditionellt intryck. 
De har en del modeller som återkommer år efter år som 
man känner igen för dess typiska utseende vilket förstärker 
det traditionella intrycket (se bild 4). Dock finns det många 
skor som genom färger, sömmar och detaljer ger ett mer 
tidstypiskt utseende.

■

■

■

Bild 4: Typisk Kavat-sko
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U T V E C K L I N G  AV  S K O R

Kavat ger ut fyra kollektioner skor per år; vår, sommar, höst och vinter. Sommar- och 
vårskorna kommer ut samtidigt och höst- och vinterskorna också. På företaget är det 
främst Calle Carlsson som har hand om utvecklingen och designen av kollektionerna. 

Det är dock ett familjeföretag där många hjälps åt att tycka och tänka. Utvecklingen av vår- och 
sommarkollektionen börjar ungefär vid den tiden jag besöker Ymer, i maj. Den ska sedan vara klar 
innan semestern i mitten av juli. Höst- och vinterkollektionen börjar utvecklas i oktober och ska 
vara färdig innan jul. Detta betyder att de som arbetar med utveckling är ute och säljer skor under 
de resterande månaderna. I början av hösten säljs nästa vårs kollektion och i början av våren säljs 
nästa hösts skor. 

Det finns inga klara regler för hur kollektionerna ska byggas upp. Oftast kollar man mycket på den 
kollektion som för tillfället är aktuell för att se vilka modeller som går bra och vilka som går mindre 
bra. Ofta används samma modell flera gånger men med nya färger, material och dekorer. Man kan 
också ändra detaljer i modellen utan några större svårigheter och skorna kan få ett nytt uttryck. Na-
turligtvis utvecklas också helt nya modeller, men vad gäller barnskor används oftast samma läst som 
grund, då de är noggrant utprovade att passa barns fötter. Detta framför allt när det gäller babyskor 
eftersom det finns särskilt höga krav på att de ska vara stabila och fotriktiga. Att använda samma 
läst i alla skor gör tillverkningen och utvecklingen avsevärt mycket billigare och enklare. Trots att 
samma läst används kan skorna få vitt skilda utseenden och uttryck. 

Kavat använder ett CAD-program som heter Crispin Systems som är ett specialprogram för sko-
design. Det finns möjlighet att med programmet bygga upp skor i 3D, men på Kavat använder man 
endast 2D-delen för att göra mönster för de bitar som ska bli skon. När man gör ett nytt mönster 
börjar man med att klä en läst i exempelvis silkepapper, vilken man ritar ut sömmarna på. Man 
brukar ta en läst med en storlek ungefär i mitten av det intervall man har tänkt sig och man börjar 
med att sätta ut hållpunkter för de sömmar man vill ha. Man definierar punkterna i CAD-program-
met och kan göra ett nytt mönster. Man kan sen sätta in olika graderingssystem för att mönstret 
ska kunna ändras till olika storlekar. Större fot innebär inte en skalenlig förstoring av alla delar då 
foten t.ex. växer mer på längden än på bredden. Därför behöver man ha olika graderingssystem för 
olika förhållanden mellan hållpunkter. Om man använder en redan utprovad läst kan man använda 
gamla graderingssystem. 

T I L LV E R K N I N G  PÅ  FA B R I K E N  I  K U M L A

Tillverkningen av skorna är uppdelade på tre avdelningar. Den första går ut på att skära ut 
alla bitar som ska bli skon. Läder i alla möjliga färger och med olika typer av ytbehandlingar 
levereras som stora hudar, på vilka alltför långt utskjutande delar är avklippta. Hudarna är 

dock inte lika, utan alla har sin egen form. Det mesta av lädret skärs i en CAD-CAM-styrd vatten-
skärmaskin och då skärs två hudar samtidigt, vilket gör att man försöker passa ihop dem så mycket 
som möjligt. Skärmaskinen har tre steg. Först lägger man upp hudarna under en projektor som 
styrs av en dator. Man kan då plocka olika bitar och lägga ut på lädret så att det blir så lite spill som 
möjligt. Datorn räknar hur många av varje bit som lagts ut så att man gör ett jämnt antal skor. När 
man är färdig skickas lädret in i skärmaskinen och en datorstyrd vattenstråle skär ut alla bitar. Sist 

■

■
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står någon och plockar ut alla bitar och sorterar dem i storlek och del. Det finns också datorstyrda 
skärmaskiner som använder kniv, men de används främst till fodertyger. Ett annat sätt att skära 
ut bitar till skorna är att stansa ut dem. Detta kräver dock ett verktyg för varje del och storlek på 
skorna, vilket leder till att det blir dyrt att byta modell osv. Stansverktygen används dock oftast till 
hålmönster och liknande då dessa inte blir så jämna i vattenskärmaskinen. De datorstyrda skärma-
skinerna är Ymers sätt att konkurrera med Asien. Nästa steg är att slipa läderbitarna på undersidan 
i kanterna. Detta dels för att det är lättare att sy och för att det blir snyggare sömmar, samt att det 
är bekvämare med lite tunnare och smidigare skinnkanter mot foten.

Andra steget i tillverkningen går ut på att sy ihop skorna. Detta är det dyraste steget då det kräver 
mycket personal. På avdelningen finns både datorstyrda symaskiner och handmanövrerade. De da-
torstyrda maskinerna kan programmeras att sy hur som helst, men lädret måste ligga platt. Bitarna 
monteras på en platta och läggs in i maskinen. Under tiden den första plattan sys, monteras nästa 
storlek på nästa platta. Undantaget är några datorstyrda maskiner där man kan pussla ihop lite 
mer komplicerade bitar. De handmanövrerade symaskinerna är till för att sy ihop de komplicerade 
bitarna som inte går att lägga platt. Detta behövs åtminstone nästan alltid vid de sista sömmarna 
för att få ihop skorna. Det finns också maskiner som är till för dekorbroderier vilket oftast sys 
innan skon sys ihop. De är också datorstyrda och man kan brodera vilket mönster som helst. Sex 
maskiner är sammankopplade och utför samma broderi. På vissa skor är dekoren istället inpräglad 
i skinnet, vilket också görs innan skon sys ihop. De flesta skor har ett foder på insidan skon och 
hälen och ibland är även tån stärkt med hjälp av plastinlägg. Fodret sys ihop med lädret upptill och 
värms fast nertill i skon. Värms fast görs även plastbiten mellan fodret och lädret.

Nästa steg är att sätta ihop skorna med sulorna. Här används läster av plast som är en sorts form 
av insidan av skon (se bild 5). En innersula spikas fast på undersidan av lästen och den sydda skon 
placeras på ovansidan. Försöker man dra ner lädret under sulan märker man att det knappt når ner 
till kanten. Man kör då skon genom vattenånga vilket gör att lädret blir varmt och fuktigt och där-

med mer formbart. Det kan då formas runt lästen och limmas fast på undersidan 
sulan. När limmet torkat slipas vecken som bildats under bort för att skon 

ska bli relativt slät. Nästa steg är att limma fast yttersulan. De tillverkas inte 
av Ymer utan köps från underleverantörer i bl.a. Asien. Limmet läggs på 
sulorna som får ligga och torka i ett par timmar och därefter varms skon 

och sulan upp och de kan limmas ihop under press. Innan de sätts ihop 
dras spikarna ut och lästen kan dras ut när skon är färdig.

Bild 5: En läst i stl 20

�8



� .2 .2  MARKNAdEN

K AVA T S  S K O R  I DA G

På fabriken i Kumla har Kavat en liten fabriksbutik. 
Jag gick runt där en stund och tittade på de olika 
modellerna. Jag samlade även de bilder på skor som 

de visade på hemsidan för att enkelt kunna gå in och titta 
på hur årets vår- och sommarkollektion såg ut (se bild 6 
och bilaga 2). Efter första besöket fick jag med mig 5 sko-
modeller och en läst, samt sulprover och materialprover. 
Dessa skulle komma till stor användning i idéarbetet.

Min uppfattning om dagens utbud är att det finns många 
fina modeller. Dock passar vissa modeller bättre i vissa fär-
ger. De flesta skorna är tydligt uppdelade i pojk- och flick-
skor, men det är oftast färgkombinationen och dekoren 
som orsakar denna uppdelning, och inte själva grundmo-
dellen. Det finns ett tydligt släktskap mellan de olika mo-
dellerna vilket mest beror på att de är gjorda på samma läst 
och av samma material. Vad gäller dekorerna och färgerna 
finns det ingen tydlig linje som de följt. Färgerna håller sig 
mest runt vitt, rosa och rött på flicksidan, och blått, svart 
och brunt på pojksidan. Om det smugit sig in fler färger är 
de placerade på små detaljer för att inte ta överhand.

Calle berättar att skobranschen är otroligt konservativ vil-
ket de naturligtvis måste följa. Exempelvis har inköparna 
svårt för skor som inte är typiskt flickiga eller pojkiga då 
de inte vet vilken sida de ska placera dem. Man måste ha 
ungefär lika många ”röda eller rosa” skor som ”blå eller 
svarta”. Vad gäller övriga färger är det tydligen allmänt 
känt att det alltid blir kvar av skor med färger som börjar 
på G; gult och grönt. Det finns några grupper av skor som 
alltid går hem; de rosa gulliga skorna; de vita fina sanda-
lerna som helst inte får ha någon annan färg på sig för då 
kan man inte ha de till allt; de svarta eller mörkblå skorna 
till pojkar med samma egenskaper som de vita; de ameri-
kainspirerade skorna i rött, vitt och mörkblått. En grupp 
av skor som kommit under senare år är lite mer vildmarks-
inspirerade modeller.

■

Bild 6: Skor från Kavat
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ROSA  &  BLÅTT

SpORTSKOR

SAGOF IGuRER

Bild 7: Sportskor

Bild 8 Flick- & pojkskor

Bild 9: Skor med sagofigurer



B A R N S K O R

För att se hur utbudet av barnskor såg ut gjordes en liten marknadsundersökning  i skoaffä-
rer. Känslan som ingav sig var att de flesta skor inspirerats av sportskor (se bild 7). Det var 
gymnastikskor, löparskor, tennisskor, hiking-sandaler osv. Detta gällde främst barnskor för 

lite äldre barn, men det fanns även många sportinspirerade modeller av de allra minsta babyskorna. 
En trend verkar vara att kända sport-varumärken som Adidas, Puma, Reebok m fl. säljer babyskor 
som liknar deras vuxenmodeller. Men det finns även ett utbud av mer traditionella modeller i skinn, 
särskilt bland babyskorna. Förutom att det var mycket sportskor i butikerna märkte jag också den 
stora uppdelningarna av pojk- och flickskor (se bild 8). Rosa och lila skor finns i en uppsjö av mo-
deller; allt från gulliga lackskor till fräcka sportsandaler. Dessa riktar sig alltid enbart till flickor och 
svarta och blå skor riktar sig oftast till enbart pojkar. Ofta sitter en tillrättavisande dekor, i form av 
en blomma, en bil eller något annat, på en sko som egentligen kunde varit helt neutral. 

Det finns två typer av babyskor på marknaden och det ena är prewalking-skor som är skor utan 
riktig sula. De är till för att vara enbart snygga eller möjligtvis värma bebisens fötter när den ligger i 
vagnen. De kan vara helt i tyg eller skinn och är ofta modeller som liknar vuxenskor, men det finns 
naturligtvis barnsligare modeller också. Den andra typen av skor är den gruppen jag ska jobba med; 
lära-gå-skor som är riktiga skor som bebisen kan ha när den börjar lära sig gå och ett par år framåt. 
Skorna har riktig sula och är ofta lite högre i vristen för att bli stabila. De märken som är mest kända 
i Sverige är PAX och Kavat. Det är de som har störst utbud av modeller till denna målgrupp. PAX 
importerar idag sina skor och har ingen tillverkning i Sverige. Min uppfattning är att det inte finns 
någon direkt samhörighet mellan de olika modellerna (och man får känslan av att de köper färdiga 
modeller från olika tillverkare och sätter dit sin logga.) PAX har dock kvar sin ursprungliga lära-gå-
sko som lanserats under många år. Kavats utbud är lite större och i och med att de använder samma 
läst till sina skor får de en mer enhetlig design. De håller sig också till ett och samma material; läder, 
till skillnad från andra varumärken. Förutom PAX och Kavat finns andra lite mindre kända varu-
märken. Många har licens för att använda sago- och seriefigurer som Pippi Långstrump och Nalle 
Puh mm. vilket gör att de ändå känns igen (se bild 9). 

Förutom att se på det utbudet av barnskor i affärer undersöktes också hemsidor på Internet för att 
få en bredare bild av dagens barnskor. Sidor som besöktes är bl.a. PAX [ l ]  och Clarks hemsida [h] 
och en amerikansk sida kallad Zappos [o] som är återförsäljare till nära hundra olika varumärken. 
Det är både amerikanska och europeiska märken och många av dem är mest kända för sina vux-
enskor medan andra är rena barnskomärken. På bild 10-12 samt i bilaga 3 finns bilder på ett antal 
skor som jag dels använt som inspiration men också för att identifiera vad det är jag inte tycker om 
bland dagens barnskor. 

■

Bild 11: Inspiration Bild 12: Inspiration

Bild 10: Inspiration
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ÖV R I G  I N S P I R A T I O N

För att få inspiration har även dagens skor för vuxna under-
sökts, vilka utseendemässigt troligtvis ligger ett eller två år före 
barnskomodet. I butiker kan man se att det som vanligt i maj 

månad säljs mycket vita och ljusa skor. I övrigt har den mesta infor-
mationen hämtats från Internet där varumärken som bl.a. Vagabond 
[n], Clarks [h] och Camper [g] har undersökts. All information har 
samlats i ett bildbibliotek och det har använts som inspiration till 
bland annat modeller, sömmar, färger och dekorer. Det varumärket 
som mest inspirerat mig är Camper som gör mycket kreativa skomo-
deller med exempelvis olika vänster- och högermakar (se bild 13 & 
14). De har en lekfull stil som passar bra till barnskor. Se bilaga 4 & 
5 för mer inspirationsbilder.

Sommarskor är en annan produktgrupp som studerats för att få en 
uppfattning om vad som är typiskt för denna. Man tänker genast på 
låga tunna skor, gärna lite öppna och inte så fastsittande på foten och 
färgerna brukar oftast vara ljusa och klara. Skorna brukar dyka upp 
redan i februari – mars då man i snömodden kanske inte är så pigg på 
att sätta på sig ett par sandaler, men vad gör man inte?

För övrigt har även inspiration från kläder, leksaker och andra barn-
produkter använts. Också andra produkter i läder som väskor har 
studerats för att få tips om dekorer och färger osv. 

■

Bild 14: Modell från Camper
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Bild 13: Twins från 
Camper



� .2 .�  MÅLGRuppSANALYS

Man kan tänka sig att målgruppen för barnskor är enbart 
barn, men om man tänker på vem det är som köper 
dem och som ständigt måste ta på och av skorna, så är 

föräldrarna också en viktig målgrupp. Andra användare av pro-
dukten kan vara dagispersonal och mor- och farföräldrar osv. 
Det finns naturligtvis fler som kan komma att handha skorna i 
användningskedjan, såsom skomakare mm. men jag tänker inte 
gå in på det. 

B A R N  O C H  D E R A S  F Ö T T E R

Primäranvändarna för barnskor är naturligtvis barnen (se bild 15). När ett 
barn ska lära sig gå har det inte så mycket balans och koordination i ben, fötter och övrig 
kropp. Möjligheten att snubbla på sina egna fötter eller på något annat på marken, eller att 

gå in i något större, eller halka är naturligtvis mycket stor. Egentligen är det naturligast att ett barn 
går barfota, men det är ju inte alltid sommar och man kan inte alltid vara inne, vilket gör att även 
barn måste ha skor. Istället krävs det att skorna så mycket som möjligt efterliknar fötterna; de bör 
ha bra fäste undertill, de bör vara smidiga runt foten, de bör sitta stadigt. Detta betyder att det bör 
gå att dra åt skorna runt foten för att de ska passa till olika typer av fötter. Enligt Kavats hemsida 
[ j ]  är det också viktigt att det inte finns ett hålfotsinlägg i skon för att så mycket som möjligt likna 
barfotagång. Det är också lätt att ett hålfotsinlägg hamnar på fel ställe eftersom barns fötter växer 
mycket. Ett barns fot växer ungefär 20 mm per år i 1-2-årsåldern och 15 mm per år i 2-3 årsåldern. 
Utrymmes- och växtmån bör vara 10-20 mm beroende på om det är en tunnare eller kraftigare sko, 
och en sko är urvuxen om det är mindre än 5 mm kvar. [ j ]

I en artikel i tidningen Med barn [10] skriver Marie Rickfors om ”Barnets första sko”. Hon skri-
ver att de första riktiga skorna är de viktigaste skorna man någonsin köper till sina barn då dessa 
ska ge ett bra stöd när barnet tar de första stapplande stegen samtidigt som de naturligtvis måste 
vara bekväma. Artikeln handlar om att barns fötter är så olika så att det är viktigt att man verkligen 
provar ut de första skorna man köper. En bred fot kan inte ha samma lästmodell som en smal fot 
även om det är snörning eller kardborreband. Olika fötter kräver helt enkelt olika lästmodeller. Vad 
som nämns om dålig kvalitet på skor, är att en sämre sko oftast tappar formen snabbt, sulorna är 
för tunna eller hårda och om de går att böja så är det oftast bakom klacken där inte foten kan böjas. 
Bakkappan har ofta dålig stabilitet vilket resulterar i att skorna böjs inåt och förvärrar fenomenet 
plattfothet.

Skorna ska naturligtvis vara bekväma på foten så att barnet inte får ont. I uppgiften finns dock av-
gränsningen att jag ska använda en redan utprovad läst, så att modellen kan inte ändras så mycket. 
Däremot är det viktigt att tänka på att skarvar inte får sitta på ställen där de kan skava. I bakkappan 
sätter man ett innertyg för att skydda för förstärkningen i hälen, vilket medför att eventuella skar-
var skyddas. I övrigt ska man försöka undvika att ha så många skarvar för det finns alltid risk för 
skoskav. Av egen erfarenhet vet jag att den risken är störst i området där foten böjs.

■
Bild 15: Målgruppen
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Skorna ska ju också användas i olika miljöer och olika väder. Detta ställer höga krav på material och 
modell. Regnar det är det en fördel om det inte läcker in i skorna och är det varmt är det viktigt 
att luftcirkulationen är god. En barnfot svettas ungefär 4 cl per dag och är det väldigt varmt blir 
det naturligtvis mer. Läder är ett mycket bra material att göra skor av, då det har de perfekta egen-
skaperna. Dels släpps inte vatten igenom från utsidan i första taget, men samtidigt kan fukt från 
insidan komma ut. Är det dock en varm sommardag föredrar troligtvis de flesta att ha sandaler som 
luftar fötterna ännu mer.

B A R N  O C H  D E R A S  I N T R E S S E N

Nog om fötterna, skor är ju också en ägodel som ska passa både till kläderna och till skohyl-
lan. Dessutom är det ju en utmärkt leksak precis som allt annat som ligger inom ett litet 
barns synfält. Den oangenäma doft som sprider sig runt (i alla fall de vuxnas) skor, är inte 

något som i första taget sätter stopp för ett barn. 

Men vilka skor skulle barnet själv välja i skoaffären? Nu kanske inte en 1-åring går och väljer ett 
par skor själv bland alla hyllor i en affär, men det är däremot viktigt att barnet uppskattar sina egna 
skor. Därför har en lista gjorts över vad som oftast drar till sig barns blick och vad de brukar tycka 
är roligt. Skorna är riktade till barn i åldern 1-2 år då barnen oftast inte har blivit medvetna om sina 
könsroller ännu. 

Grafiska mönster
Skarpa kontraster
Glada färger
Glittrande och glänsande saker
Små finurliga detaljer som man kan pilla på
Ögon
Hål
Saker som låter
Saker som rör sig
Knappar
Mjuka material
Material som känns annorlunda än omgivningen
Djur
Tecknade figurer

■

■
■
■
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■
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■
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■
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Källa: Gisela Göthberg, förskolelärare.
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F Ö R Ä L D R A R

Den andra viktiga målgruppen är föräldrar och andra vuxna som handhar barnens skor i 
olika sammanhang. Det första man tänker på är att det är de som ständigt tar av och på 
skorna och det kan bli många gånger på en dag, vilket gör att det då är viktigt att det inte 

tar alltför lång tid. En annan sak som föräldrarna råkar ut för är att tvätta skorna efter roliga lekar 
i lera osv, vilket sätter krav på material och utformning.

Självklart är det föräldrarna som väljer skorna åt små barn. Alltså är deras smak nästan viktigare än 
barnens. Naturligtvis är det svårt att göra skor som passar alla vuxna i smaken, så därför kommer 
vidare analyser i ämnet inte att utföras. 

■
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� .�  ANALYS

�.� .�  RÄcKER  INSAMLAdE  FAKTA?

Förstudien har gett en bra grund för att börja idéarbetet. Företagets förutsättningar och tillvä-
gagångssätt har kartlagts och en undersökning av vad varumärket står för har utförts. Mark-
nadsundersökningen har gett en god bild av skobranschens olika områden och bidragit till 

ett stort bibliotek av inspiration. Inspiration har även hämtats från andra områden som kläder och 
leksaker. Målgruppsanalysen har gett en tydlig bild av användarna. Det som egentligen saknas är en 
noggrannare undersökning av modebranschen. Man skulle ha kunnat undersöka mer om trender, 
kollektionsuppbyggnad och vad folk i allmänhet fastnar för. Jag har dock valt att inte undersöka 
detta djupare då jag i detta fall vill öppna gränser för vad som går hem hos folk. Jag vill också lämna 
en del till min egen fantasi och sunda förnuft för att inte styras för mycket av modebranschens 
vanor.

� .� .2  FuNKT IONSANALYS

Utifrån den förundersökning som gjorts har krav av olika slag identifierats. Alla krav har 
listats i en funktionsanalys, vilket är en metod att definiera funktioner utan att låsa sig till 
färdiga lösningar. Det går ut på att beskriva varje funktion med hjälp av ett verb och ett 

substantiv, exempelvis passa fot, utstråla barn, underlätta serieproduktion [2]. Funktionsanaly-
sen är uppdelad på fyra områden för att göra det mer överskådligt. Områdena är användning, 
marknadsföring, produktion och säkerhet. (Se bilaga 6 )

� .� .�  VÄRdER INGSTABELL

Vid utvärdering av idéer är det angeläget att veta vilka krav som är viktigast och hur viktiga 
de är i förhållande till varandra. En värderingstabell gjordes därför som grundade sig på en 
värderingsmetod som berörs i Product design and development [6]. Det går ut på att lista 

de viktigaste kraven och därefter sätta en viktpoäng mellan 1-5 på dem. Fem poäng betyder att det 
är väldigt viktigt. (Se bilaga 7)

Det var svårt att veta vilka krav som skulle tas med i listan då många av dem är mycket viktiga. Efter 
övervägande togs dock inte de krav med som på något sätt kändes självklara, eftersom de utgjorde 
ramen inom vilken jag skulle hålla mig. Det var krav som att skorna skulle passa på foten och att de 
skulle gå att gå med osv. De krav som togs med i värderingstabellen var de krav som jag föreställde 
mig kunna påverka. Flest var det från området marknadsföring vilket kan betyda att det är inom det 
området jag har chans att påverka mest. 

■
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� .4  IdÉGENERER ING

�.4 .�  TEMA

Eftersom det skulle bli en liten kollektion tyckte jag att det skulle passa att jobba efter något 
tema för att få samhörighet i kollektionen. Teman är också tacksamt att jobba med för barn 
då det finns många roliga att välja mellan. Olika förslag på teman skrevs upp för att ha lite 

att välja mellan. På de teman jag fastnade lite extra för, skrev jag även upp exempel inom temat samt 
samlade inspirationsbilder (se bild 16).

T E M A N

Insekter
Sommar
Dinosaurier
Sagor och myter
De fyra elementen
Djur: exotiska djur, 
svenska djur, husdjur…
Natur: Skogen, ängen, 
djungeln…
Havet
Kärlek
Geometri

■

■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

I N S E K T E R

Nyckelpiga
Myra
Fjäril
Mygga
Larv
Humla
Gräshoppa
Skalbagge
Trollslända
Tusenfoting

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

S A G O R  &  M Y T E R

Bevingade skor
Drake
Prins/prinsessa
Troll
Gubben i månen
Stjärnor
Älvor
Alver
Slott
Pilbåge
Trollspö

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Bild 16: Inspirationsbilder 
på olika teman



� .4 .2  IdÉARBETE

Eftersom samma läst som de tidigare modellerna skulle användas, kunde man i skissarbetet 
utgå från dem. Dels tecknades lästen av ur olika vinklar för att ha som underlag när nya 
modeller skissades. Foton togs också på andra skor som också användes som skissun-

derlag. Detta för att skissarbetet skulle gå fort och ge ett tydligt resultat. Efter ett tag lades också 
skissunderlag in i Adobe Illustrator vilket gav ett bra resultat. Det var enkelt att ”bygga om” skorna 
på olika sätt, ändra färger och lägga till de-
taljer (se bild 17). Skisserna blev mycket il-
lustrativa men såg ändå inte ut som foton 
på skor, vilket skulle kunnat ge ett alltför 
”färdigt” intryck som inte går att ändra på 
(se bild 18).

Idéerna kretsade mycket kring de två teman 
jag fastnade mest för; insekter och sagor 
& myter. Dock blev det en del andra idéer 
också. Vissa modeller blev ganska bra, men 
det var svårt att hitta en fortsättning för att 
skapa en kollektion. 

Den 15 juni skickades ett antal skisser iväg 
till min kontaktperson på Kavat (Se bila-
ga 8 ). Tanken var att presentera några olika 
idéer för att sedan kunna jobba vidare med 
dem när de talat om vad de tyckte. De flesta 
var modeller som utgick lite från någon mo-
dell de redan hade i produktion. Skillnaden 
var färger och detaljer osv. Av erfarenhet 
från tidigare projektarbeten mot företag, 
hade jag den uppfattningen att de gärna har 
kvar grundmodellerna för att inte behöva 
lägga om produktionen så mycket. Det var 
ett bra sätt att undvika skavande sömmar 
osv. då modellerna redan var utprovade. 
Dock gjordes några förslag på egna model-
ler som också blev bra.

Den 20 juni åkte jag till Kumla på mitt an-
dra besök och jag var lite nervös för vad de 
skulle tycka om mina idéer. Min tanke med 
besöket var att jag skulle få lära mig lite mer 
ingående hur man gör när man tar fram skor och särskilt hur man tar fram en ny modell. Jag tänkte 
inte att jag skulle göra några av mina idéer denna dag, men när jag kom dit hade Calle andra planer. 

Bild 17: Byggbar sko i Adobe Illustrator

Bild 18: Färdigt förslag i Adobe Illustrator
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Han hade tittat på skisserna och tyckte att några av dem var intressanta. Han berättade hur man 
skulle kunna göra med några av modellerna och sa att vissa av dem kunde vara svåra att tillverka. 
De flesta som hade sett skisserna hade fastnat för småkrypssandalerna och Calle föreslog att vi 
skulle göra ett par larvsandaler under dagen. Jag blev lite förvånad att allt gick så fort, men blev 
glad att få göra ett par egna skor.

Först gjordes ett befintligt mönster om i CAD-systemet så att det blev de delar som larvskon skulle 
bestå av. I och med att de utgick från en tidigare modell så det var inte så många delar som behövde 
göras om. Jag fick välja färg bland lagret av läder och vara med och skära ut och stansa alla delar 
och jag fick rita upp ögonen i ett brodyrprogram som liknade Illustrator. Sedan fick jag följa med 
mina skor runt hela fabriken tills de var helt klara. (Se bild 19)

Eftersom det inte var så många veckor kvar till semestern då kollektionen skulle vara helt klar, 
hade Kavat inte möjlighet att ha mig på besök så många fler gånger. Detta gjorde att några fler 
modeller inte skulle hinnas med eftersom det tar en halv till en dag att göra dem. Istället bestämde 
vi att modellen som gjorts under dagen skulle vidareutvecklas eftersom den inte kändes helt färdig. 

Egentligen hade det varit roligt att ha gjort hela serien 
småkryp men nyckelpigan och humlan var lite proble-

matiska produktionsmässigt och när de två gick bort 
var myran och larven ganska lika till utseendet. 
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Bild 19: 
Färdig prototyp



� .5  IdÉuTVEcKL ING

Vi pratade om hur skon hade blivit och vad man kunde göra för att förbättra den. Den såg 
inte helt färdig ut och några saker som vi diskuterade var att larvens ansikte var lite tomt, 
det saknades en mun, och det saknades lite luftkänsla i skon. Det fanns också några tyd-

liga saker som var tvungna att åtgärdas som att spröten blev för tunna och att hålen på sidan var 
felplacerade. 

Hemma skissade jag vidare på skorna. Den sulan som 
var tänkt att användas fanns inte när vi gjorde skor-
na, så jag började fundera på vilken sula man 
skulle kunna använda om den inte skulle 
finnas senare heller. Funderingar fanns  
också på att skippa färgen på sulan efter-
som det stack ut lite mycket. Dock kän-
des det som om det var just den sulan 
som var lite för kraftig för en sandal. 
Ansiktet gjordes om och tog inspira-
tion från de omaka Camperskorna. 
Tanken var att vänster- och högerskon 
kunde ha olika ansiktsuttryck. Exem-
pelvis att en räcker ut tungan. Hål lades 
till i den färgade biten på larvens mage 
så det vita under syntes. Detta gav skorna 
lite mera luftkänsla (se bild 20).

5 juli åkte jag till Kumla igen och gjorde 
min andra sko. Vi åtgärdade de fel som var 
på den första och lade till de hål som fanns på de nya skisserna. Huvudet förminskades lite och 
larven fick en mer harmonisk form. Ansiktet blev bara spegelvänt då tungan blev lite väl utstående. 
Det lilla kavat-märket placerades mitt bak istället för på sidan och denna gång fanns de sulor som 
jag ville använda. Det gick lite fortare att göra färdigt det andra paret, men sulningen tog lite längre 
tid, så jag fick hämta den skon jag skulle få dagen efter. Vi bestämde att skorna skulle finnas i fyra 
olika färger och Calle tyckte, trots att jag inte höll med, att två skulle vara mer flickiga och två mer 
pojkiga. Jag fick dock välja och bestämde att alla modeller skulle ha röda sulor och Kavat-märken 
och färgerna skulle vara blå, turkos, limegrön och orange (se bild 21). Rött hade varit fint också , 
men det skulle osynliggöra de röda kinderna på larven. De färger som valdes blev trots allt ganska 
neutrala och alla skulle kunna passa till både pojkar och flickor.

■
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Bild 20: Förändringar



Vid detta tillfälle trodde jag att vi var klara med småkrypsandalen, men när jag efter sommaren mot-
tog ett mejl från Kavat, fick jag bilder på de skor de hade med till sina kunder för att sälja in dem. 
Det var en blå och en röd sandal och några små förändringar hade gjorts. Detta var alltså inte min 
idé, men med tanke på skobranschens konservativa åsikter var det inte så konstigt att de ändrade 
mina färgval.

Bild 21: Färdig modell i fyra färger
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Resultatet av projektet blev en sandalmodell kallad Småkryp i 
två olika färger (se bild 22). Modellen bygger på en sandal 
som är väl utprovad av Kavat med hel tå och en så kallad 

T-slejf. Det speciella med skon är att slejfen är prydd med en figur 
som liknar en larv med ett glatt och inbjudande ansikte. Larven 
gör att skon får ett utseende som tilltalar barn, särskilt de 
pigga ögonen som nyfiket tittar tillbaka på en och de små 
känselspröten på huvudet är svåra att låta bli att pilla på 
för en liten 1-åring. Skorna blir som en levande ägodel 
precis som dockor och gosedjur vilket gör dem roligare 
att sätta på fötterna. Det kanske till och med blir larverna 
som är ute och går med barnet! När man ställer skorna intill 
varandra med rätt fot på rätt plats så tittar de på varandra. Detta 
gör det lättare för både barn och vuxna att sätta rätt sko på 
rätt fot. Med hjälp av det färgade lädret mot det vita får san-
dalerna ett luftigt utseende som passar bra på sommaren. 
De har också många lufthål runt om som ger en god 
luftcirkulation runt foten. Kardborreknäppningen 
är en stor fördel för både barn och vuxna då det är 
mycket enkelt att öppna och stänga dem.

Modellen i sig är tänkt att passa till både pojkar och 
flickor. En larv är inget djur som känns som typiskt poj-
kigt eller flickigt och ansiktet har ett enkelt och neutralt utse-
ende. Färgerna kan dock tillskrivas pojk- och flicksidan i affärerna, 
men rött och blått är ändå så pass neutrala att man kan välja vilken färg 
man vill. (I bilaga 9 finns bilder på de delar som ingår i skon och i bilaga 10 
& 11 finns mer bilder på den färdiga skon.)

4 .�  RESuLTATET  I  S I F FROR  &  ORd

Under hösten 2005 var företaget ute och sålde sommarkollektionen för 2006 till sko-
detaljister. Jag mottog då några meddelanden om hur det gick för mina Småkryp i mötet 
med kunder. Detta var de kommentarer jag fick:

”Många tyckte modellen såg kul ut men att den var lite för vågad.” 
”Den väckte ganska mycket uppmärksamhet men blev ingen storsäljare.”

Efter att alla kunder hade lagt sina order blev resultatet att de kommer att tillverka ca 800 par Små-
kryp för sommaren 2006. Det återstår att se om även konsumenterna tycker att de är för vågade 
eller om de 800 par som ska tillverkas kommer att gå åt.

■

■
■

Bild 22: Slutgiltig modell
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Det visade sig ganska snart i projektet att målet jag hade satt upp var lite svårt att uppfylla. 
Inte för att det var ett omöjligt mål eller orimligt mycket, men eftersom jag hade satt 
upp det själv utan att känna till särskilt mycket om varken företaget eller skobranschen, 

var det svårt att förutse förutsättningarna. Jag hade från början tänkt göra projektet under hösten 
och därmed ha lite mer tid på mig att sätta mig in i företaget, men plötsligt hade vi bestämt att jag 
skulle göra sommarskor. Min tanke att göra några olika modeller i en liten kollektion blev svårt att 
hinna med, då det hade krävt att jag skulle ha spenderat mer tid på fabriken, vilket inte var möjligt 
eftersom de själva var stressade av att bli klara med hela kollektionen. Därmed blev det bara en 
modell. 

Det kändes lite konstigt att ha gjort ett så omfattande förarbete och att det sen var så lätt att göra en 
sko. Modevaror som skor är inte alltid beroende av att man analyserar allt in i minsta detalj innan. 
Det är en sak om man gör ett par extremsportskor eller liknande som behöver utvecklas och testas 
i många olika sammanhang och väder. I det här fallet var det mesta med det praktiska redan färdigt 
och därmed var det nästan bara utseendet jag kunde påverka. Dock var det viktigt för min egen del 
att göra ett omfattande förarbete om allt praktiskt också, då det gav mig insikt i varför man gör som 
man gör. Jag blev också förvånad när jag visade mina första skisser och de var beredda att göra ett 
par av dem på en gång.

Jag är mycket nöjd med mina sandaler och jag tror absolut att det är sådana skor som de flesta kom-
mer att lägga märke till när de ser dem i affären. Kanske har skobranschen rätt i att människor är 
så inskränkta att de inte vågar köpa något som sticker ut eller inte är riktigt som man förväntar sig. 
Dock tycker jag inte att mina sandaler är så väldigt vågade för att vara barnskor. Kan man köpa skor 
med stora bilder på sagofigurer på så borde väl inte de här larverna vara så farliga? Jag tror bara att 
det finns en rädsla för att satsa på något som inte testats förut.
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6 .�  SYFTE

Syftet med den här delen av examensarbetet är främst att jag själv ska införskaffa så mycket 
kunskap som möjligt om skor. Dels vill jag lära mig om produktutveckling och tillverkning, 
både det traditionella hantverket och hur man idag framställer skor. Jag vill också lära mig 

om skornas historia och hur skor som modeprodukt och ägodel påverkar oss. Tanken är att jag 
i diskussionen kommer uttrycka mina funderingar kring varför skobranschen ser ut som den gör 
idag och hur jag själv skulle kunna ta en plats i den. Finns det utrymme för förändringar eller går 
modebranschen spikrakt mot pressade priser och konkurrens enbart genom vem som hann först 
och prickade rätt fluga?

6 .2  MÅL

Mitt mål är att göra en sammanställning av de kunskaper jag tillägnar mig inom ämnet skor. 
Det här är de områden:

Utveckling och tillverkning av skor – främst den grundläggande och hantverksmässiga 
kunskapen då denna ger en större förståelse i ämnet. Områden som kommer behan-
dlas är:

Foten – hur är den uppbyggd och vad har den för behov?
Mäta foten – vilka mått behövs för måttillverkade skor?
Läster – hur formar man läster och vad ska man tänka på? 
Tillskärning – hur gör man ett grundmönster till en sko och hur kan man förän-
dra det?
Formning och sulning – vilka olika metoder finns?

Skoindustrins historia – hur tillverkades skor långt tillbaka i tiden och när skedde de 
revolutionerande förändringarna? Hur ser industrin ut idag och var sker utveckling och 
tillverkning?
Skomodets historia – när uppstod skon och hur har modets växlingar förändrat den? 
Skornas betydelse – hur påverkar skorna oss rent mentalt? Berättar de skor vi bär vad 
vi är för typ av människa?

■

■

■

•
•
•
•

•
■

■
■
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7 .�  L ITTERATuR

Till en början var det väldigt svårt att hitta litteratur i ämnet ”skotillverkning” då det inte är 
en särskilt stor bransch. Det var dessutom inte lätt att hitta någon som kunde något om 
skomakeri på traditionellt vis, eftersom det är en konst som i princip är utdöd. Men jag 

tyckte det var konstigt att ingen kunde svara på hur man gör läster, hur man mäter foten och ritar 
mönster och hur man sedan tillverkar skorna. Till en början fick jag bara tag i en massa böcker och 
rapporter från 50-talet om hur man skulle rädda skoindustrin osv. Jag hittade också lite böcker om 
handarbete i läder och en del hemsidor om hur man kan göra sina egna vikingaskor. Detta var dock 
inte riktigt det jag letade efter.

Till slut hamnade jag på skoindustrimuseet där jag dels lärde mig en del av att se hur de gjorde, men 
jag fick dessutom låna med mig boken Skomakeri [1]. Boken beskriver det mesta som finns att veta 
om skor och dess tillverkning. Den går också in en del på missbildade fötter som fortfarande är 
tvungna att använda måttillverkade skor. Boken är från 1954 vilket gör att den inte är särskilt lättläst 
och det finns inte alltför många bilder som förtydligar. Den riktar sig inte heller till en som aldrig 
har tillverkat skor, utan är mer en handbok för skomakare. Dock har den varit till stor hjälp i mitt 
arbete. På Stadsbiblioteket i Göteborg hittade jag till slut ett par böcker till som jag hade mycket 
användning av. Det var dels en svensköversatt bok från Ungern som heter Herrskor [7]. Den går in 
på de flesta områdena kring utveckling och tillverkning av skor. Främst handlar det om måttillver-
kade skor som utförs av en traditionell hantverkare, men den tar också upp en del mer industriella 
metoder. Dock är det inte en handbok utan mer en bok som beskriver hur det går till, så de går 
aldrig in djupare på hur man gör i detalj. Boken innehåller många fina bilder som tydligt visar olika 
steg i processen. Den andra boken var en handbok i skotillverkning utgiven av skoföretaget Clarks 
i Storbritannien, Manual of  shoemaking [3]. Boken är på engelska och beskriver ingående hur man 
utvecklar och tillverkar sko och den tar upp många olika metoder. Dessa tre böcker var till stor hjälp 
för att förstå produktutvecklingsprocessen av skor både traditionellt och industriellt. 

För att förstå mer om hur foten och benet är uppbyggd använde jag mig av boken Anatomi och 
rörelselära inom idrotten [8]. Information om skoindustrins historia och skomodets historia an-
vände jag mig dels av information från Skoindustrimuseet och dess hemsida [d] samt en bok som 
helt enkelt heter Skor [4] och som med hjälp av mycket bilder beskriver olika typer av kvinnoskor 
historiskt och fram till idag. 

■
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7 .2  STud IEBESÖK

7.2 .�  SKO INduSTR IMuSEET

I samband med ett besök på Kavat besökte jag 
även Skoindistrimuseet i Kumla. Museet var 
dels ett museum med utställningar om sko-

industrins historia och om skomodet genom histo-
rien. Det som kanske var mer intressant var att det 
var beläget i en gammal skofabrik vilken fortfarande 
var i gång i liten skala. Det var ett par stycken som 
arbetade där och de guidade även runt besökarna så 
man fick se hela processen med att tillverka skor på 
traditionellt sätt. De hade inte tillstånd att tillverka 
så många skor per dag då maskinerna var gamla 
och inte tillräckligt säkra för att tillverka skor i stor 
skala. Nu tillverkade de mest sådana skor som jag 
kallar för ”farfarstofflor” som de också sålde till 
besökarna. Dock hade fabriken tidigare tillverkat 
många olika typer av skor. 

På översta våningen skar man till och stansade läder och innertyg. Där fanns också symaskiner och 
perforeringsmaskiner och annat som man behöver för att sy ihop själva skon. På våningen under 
fanns verkstaden med alla läster och olika maskiner som används för att forma skon och sätta fast 
den vid sulan. Främst användes tekniken sandalsöm för att sy ihop skon (se bild 21). Många av 
maskinerna var till för att slipa sulan i olika faser (Se bilaga 12 för mer bilder).

Besöket resulterade i många intressanta kunskaper om skotillverkning och dessutom fick jag låna 
en bok från 1954 som handlade om skomakeri. 

7 .2 .2  ER IcSSON &  SAETHER

Företaget Ericsson & Saether startades 1990 av Magnus Ericsson och Hans-Jörgen Saether 
som båda var erfarna inom skobranchen. De hade jobbat tillsammans på Bata, ett tjeckiskt 
skoföretag som hade en avdelning i Örebro.

■

Bild 21: Sandallästade skor. Lädret fästs utåt vid innersulant
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Jag träffade VD:n Olle Hörnlund som varit verksam inom företaget i ca fyra år. Jag gick dit för att 
se en annan typ av skoföretag än Kavat. E&S utvecklar och köper in skor som de tillverkar i Asien 
och då främst i Kina. Det är uppenbarligen det allra vanligaste sättet att utveckla skor idag då till-
verkningen är för dyr i både Sverige och övriga Europa. Det är svårt att konkurrera med priset på 
produkter från Asien, men nackdelen är att leveranserna inte är lika säkra och snabba.

E&S marknadsför idag sex olika varumärken och en stor del av kollektionerna är för barn. Skorna 
säljs i butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Lettland.

DEDOO – Unisexskor för barn, för att främst ge pojkar ett alternativ till sportskor. 
Märket är dock på väg att läggas ner. 
ESKIMO – Varma och torra vinterskor främst för barn, men finns ända upp i 
vuxenstorlekar. 
HUSH PUPPIES – Ett amerkanskt 
varumärke med genuin stil, främst för 
vuxna. E&S utvecklar ungefär 20% av 
Hush Puppies skor och har nu introdu-
cerat barnskor i kollektionen. 
PIPPI – Lekfulla skor till flickor i de 
yngre åldrarna. Fina modeller och fär-
ger i kombination med bra material och 
funktioner (se bild 24).
WASH & GO – Tvättbara canvasskor till dam och barn. 
WILDFLOWER – Moderiktiga skor för flickor och unga kvinnor.

När jag besöker E&S är visningsrummet fyllt med provskor för hösten 2006. Kollektionerna ska 
vara klara inom en tvåveckorsperiod, sen är det dags att börja sälja dem. Det är inköpsavdelningen 
som utvecklar skorna och när de börjar på en kollektion åker de först på trendresor till olika städer 
för att känna av trenderna. De åker också på mässa i Italien för att få inspiration. Efteråt gör de 
imageboards för att definiera vad som troligtvis kommer och vad kollektionerna ska inspireras av. 
Nästa steg är att fundera på nya modeller av skor och då utgår man oftast från tidigare modeller 
eller skor man har hittat hos någon annan. Man kanske ändrar någon liten detalj eller så ändrar man 
på det mesta så bara grundformen är kvar. Fortfarande är det bara på tankestadiet. Man kanske 
skissar lite eller använder materialprover för att visa vad man tänkt byta ut. De åker ner till Asien 
för att få sina förslag tillverkade som provskor. De går också på mässor där det finns skor som 
man kan köpa färdiga och sätta sitt eget varumärke på. När det gäller dessa skor kan man skriva 
kontrakt på att ingen annan får sälja dem, men oftast begränsar man det bara till exempelvis Nord-
europa. Man kan naturligtvis köpa några skor och ändra på dem lite vad gäller detaljer och färger 
och liknande. Hemma i Sverige jobbar de vidare med kollektionerna och försöker bygga upp dem 
på det sättet man tror går hem. När man sen börjar bli klar åker man till Asien igen för att tillverka 
resten av provskorna. Ibland utvecklar de dock helt nya skor. Då behöver de göra en ny mould 
eller gjutform för sulan. Till detta anlitar de designers från Italien då det inte är något de själva har 
kompetens till. 

■

■

■

■
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Bild 24: Skor från Pippi-kollektionen
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På E&S använder de inga direkta datorprogram för utvecklingsarbetet. Eftersom fabrikerna i Asien 
gör allt från att konstruera mönster till att tillverka skorna, använder de inget CAD-program för att 
göra mönstren. De använder heller inget illustrationsprogram för att göra bilder, utan skissar för 
hand om de vill ha bilder.

Mycket tid går åt till problem med kommunikationen med kineserna för inköparna. De säger att 
de förstår men sen kommer det ändå hem provskor som inte alls stämmer med det de beställt. Då 
hade det varit en fördel att fabriken låg närmare så man kunde åka dit på en dag eller så. Dock är det 
så pass lönsamt att tillverka i Kina att det är värt det besväret. Italien och Spanien som tidigare var 
stora tillverkare av skor har under de senaste åren tappat mycket av sin tillverkning av lädervaror, 
vilket har gjort att de vill få EU att sätta en högre tullavgift på dessa varor från Kina. Detta skulle 
medföra problem för E&S då läderskorna skulle bli runt 25% dyrare. 

Den kollektion man visar för detaljisterna är större än den i själva verket kommer bli, då man ofta 
har med flera alternativ på färger osv. Detta är för att det ser mycket bättre ut med ett större utbud. 
Ofta vet man redan innan vilka man kommer ha kvar men man vill att kunden ska få välja i alla fall. 
Det är mycket viktigt att man lyckas pricka in rätt modeller och färger i sina kollektioner. Nästan 
varje år kommer det flugor som inte går att stoppa. Plötsligt ska alla ha bruna läderstövlar eller gråa 
filttofflor och då gäller det att man hade tänkt på det innan! 

Olle pratade om att modebranschen håller på att ändra sig då det förr kom två kollektioner per 
år, vår/sommar och höst/vinter. Numera har i alla fall många klädföretag förkortat sina kollek-
tionsintervall och det kommer flera per år i stället. Även skobranschen försöker ändra sina vanor. I 
visningsrummet fanns en liten kollektion Wildflower girl som kallades ”back-to-school” som skulle 
komma i slutet av sommaren.

N Y T T  PÅ  S K O M A R K N A D E N  F R Å N  E & S

Pippi-skorna kommer med flickiga stövelmodeller med tex-
material. Texmaterial är vattentätt tyg som andas och det svåra 
med det är att det måste vara svetsade sömmar. De fick föra ihop 
olika tillverkare som de anlitar och förmedla kontakten mellan 
dem. 
Eskimo kommer med de första vanliga skorna med uttagbar in-
nersko för att lätt kunna torka dem. Även gummistövlar kom-
mer med den typen av innesko, vilket gör att man om man köper 
stövlarna på vintern, kan ha dem fram till sommaren och sen ta 
ut inneskon och då har troligen fötterna växt och man kan ha 
dem ett tag in på hösten också.

■
■

■
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8 .�  uTVEcKL ING  &  T I LLVERKN ING

8.� .�  FOTEN

När man tillverkar skor är naturligtvis komforten en av de viktigaste faktorerna. För att 
kunna göra ett par skor bekväma är det därför viktigt att ha goda kunskaper i fotens upp-
byggnad, tillväxt och funktioner.

De minsta och mest rörliga benen i människokroppen hittar man i händer och fötter. Benen, le-
derna och musklerna i foten bildar tillsammans kroppens mest komplexa konstruktion. Hos en 
vuxen man utgör fotens yta ca 300 cm2 och denna ska fördela hela kroppens tyngd på i genomsnitt 
70-120 kg. Foten ska dessutom kunna anpassa sig till förändringar och ojämnheter i underlaget. 
Man ska klara av gå i både mjuk sand, på en ojämn skogsstig och på hård asfalt.

Benen i foten är den bärande konstruktionen medan musklerna med hjälp av senorna ansvarar för 
fotens rörlighet. Lederna tillåter rörelser i olika plan och ligamenten runt lederna tar upp den kraft 
som musklerna inte orkar eller hinner med att ta upp vid hastiga påfrestningar. Fotsulan består av 
tjock hud som har till uppgift att dels skydda mot för mycket stimuli och dels att farliga ämnen inte 
ska tränga in i kroppen. Under huden ligger fettvävnad och sedan ett starkt muskelband och dessa 
skyddar ett komplext nätverk av nerver och blodkärl. Fotens hud har ovanligt många svettkörtlar 
vilket naturligtvis leder till att en ganska stor mängd svett produceras.

Foten består av 26 ben som kan delas upp i 
tre grupper; fotrotsben, mellanfotsben och 
tåben (se bild 25) Dessa sitter ihop med 
vadbenet och skenbenet i övre språng-
bensleden. De korta fotrotsbenen har som 
främsta uppgift att bära vikt medan de långa 
mellanfotsbenen och tåbenen förknippas 
med rörelse.

Musklerna i foten är uppdelade i fyra grup-
per. Musklerna på framsidan har som upp-
gift att lyfta foten och dra upp tårna. Musk-
lerna på utsidan har som uppgift att böja 
ner foten och vrida den utåt. På baksidan 
sitter muskler som går från sken- och vad-
ben och under hälen vilka har till uppgift 

■

Bild 25: Benen i foten
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att böja foten neråt. Den sista gruppen sitter under föregående och sitter fast bakom ankeln. De har 
som uppgift att dra ner tårna. Muskler samverkar alltid vilket betyder att om musklerna på ovansi-
dan av foten drar upp den, så styr musklerna på undersidan rörelsen genom att motverka rörelsen 
lagom mycket.

En viktig uppgift som foten har är att fungera stötdämpande när vi går. Det är därför vi har fot-
valvet. Hålfoten gör att hela fotsulan inte kommer i kontakt med underlaget och fotvalvet kan 
vid belastning sjunka cirka 5 mm vilket gör foten längre. Fötterna skyddar därmed ryggraden och 
huvudet från stötar som uppstår när vi går och rör oss. Även tårna fungerar som stöd och stötdäm-
pare genom att ge rörelsen när foten lyfts från marken flexibilitet.

Under första delen av fosterstadiet är skelettet i foten enbart brosk vilket långsamt förändras till 
hårda ben. Denna förändring är inte helt klar förrän vid ca 18 års ålder, vilket gör att det är viktigt 
att foten under uppväxten får utvecklas på ett naturligt sätt. Det mest naturliga sättet att gå är bar-
fota, men det är naturligtvis lite kallt att gå barfota året runt. Istället är det viktigt att skorna man 
använder, inte skadar fötterna. Vad som kan göra att fötterna utvecklas på ett felaktigt sätt är om 
skor eller strumpor sitter alltför snävt runt foten så att benen inte kan växa som de ska. Skor som är 
instabila i bakkappan gör att foten lätt trampar snett på sulan vilket ger foten en felaktig belastning 
som också kan påverka fotens tillväxt. 

8 .� .2  MÄTA  FOTEN

Skor mäts i många olika storlekssystem och de vanligaste är franska, engelska, amerikanska 
och metriska storlekar. I Sverige är vi mest vana vid de franska som mäts i ”stick”. Ett stick 
är 2/3 cm och hos vissa leverantörer finns även halvstorlekar. De engelska och amerikanska 

storlekssystemen som båda mäts i ”size” har samma måttenhet, men dess utgångspunkt börjar på 
olika ställen och 1 size utgör 0,846 cm (1/3 inch) och storlekarna finns i halvstorlekar. De metriska 
storlekarna mäts helt enkelt i cm men av någon anledning har den skalan aldrig fått någon större 
genomslagskraft nar det gäller skostorlekar (se bild 26).

Bild 26: Storlekssystem och dess förhållande till varandra
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Förr gjorde skomakarna noggrann dokumentation på alla fötter innan de tillverkade skor till dem. 
Idag används oftast generella storlekar men om man t ex har problem med fötterna eller om föt-
terna inte är likadana kan man ha väldigt svårt att hitta bekväma skor i en vanlig affär. Därför kan 
man behöva ett par skor som är helt tillverkade efter ens egna fötter. Om man ska tillverka ett par 
skräddarsydda skor måste man dokumentera fötterna på ett noggrant sätt.

Bild 27: Dokumentation av foten

Dokumentationen bör innehålla: (Se även bild 27) Viktigt att kom-
ma ihåg är att båda fötterna måste mätas

En skiss av fotens ytterlinje då foten är belastad.
Ett fotavtryck för att visa hur vikten fördelas.
En profilskiss som visar stortåns höjd och instegs konturen.
Längden tagen med en måttsticka
Vidden tagen från skissen
Omkretsmått (som markeras på skisserna):

Ballvidd (snett runt den bredaste delen av    
foten)
Spannvidd (snett runt den smalaste delen    
mitt på foten)
Instegsvidd (det minsta måttet runt knölen    
på fotens ovansida)
Långa hälvidden (från samma knöl men    
runt hälen)
Korta hälvidden (runt hälen och nederdelen   
på ankeln)
Ankelvidd (runt ankeln)
Benvidd (runt smalbenets bredaste del)

Punkt d-g behövs om man ska göra stövlar.

■
■
■
■
■
■

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
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8 .� .�  LÄSTER

Lästen är en förenklad avbildning av foten som 
används till att forma skon. Det är också den 
som bestämmer skons form och karaktär ge-

nom exempelvis olika former på tå och klackhöjd. Man 
har i alla tider tillverkat läster av trä, men under de 
senaste decennierna har man övergått till plast. Man 
kan tillverka läster både manuellt och maskinellt. Om 
man gör det manuellt så använder man fortfarande trä 
som material. Man använder då verktyg som yxa, band-
såg och olika typer av skär, rasp och sandpapper (se bild 
28). Manuell tillverkning av läster är inte att tänka på 
i industriell framtagning av skor då det är ett mycket 
tidskrävande arbete. I stället tillverkar man dem idag på 
maskinell väg och då använder man en typ av svarv som 
kallas kopiersvarv. Det var en uppfinning som uppfanns 
i början på 1800-talet som gjorde det möjligt att svarva 
oregelbundna former som gevärskolvar och läster. Både 
trä- och plastläster tillverkas idag genom svarvning (eller 
fräsning) och vänster och högerlästen tillverkas samti-
digt (se bild 29).

När man tar fram läster utgår man ifrån den dokumentation man gjort vid mätning av fötterna. Om 
det ska bli en generell lästmodell använder man sig av dokumentation som gjorts på många fötter 
och sedan sammanställts för att utgöra de olika storlekarna. 

Idag finns en annan möjlighet att tillver-
ka läster, nämligen att scanna av foten 
3-dimensionellt och föra in datan i ett 
CAD-program där man kan forma läs-
ten. Lästen kan sedan fräsas med hjälp 
av en CNC-styrd kopiersvarv. Ett exem-
pel är ett amerikanskt företag som heter 
Montrail som utvecklar sportskor. Vid 
utformandet av en sko använde de sig 
av digital scanning av över en million 
fötter och sammanställde detta för att 
utforma lästerna. [f ] 

Bild 28: Handtillverkade läster

Bild 29: Kopiersvarvade läster
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L Ä S T S K Ä R N I N G

Bottenkonturen på lästen for-
mas generellt efter fotens ytter-
kontur men ofta något rakare för 
att motverka snedgång. Längden 
ökas dock framme i tån med 1,5-
2 cm och ännu längre på spetsiga 
skor. Lästen avtages först från 
sidorna så att den överensstäm-
mer med den avritade foten, 
men man gör den i regel något 
smalare på varje sida, totalt ca 
0,5-1 cm.
Vristpartiet bör förläggas lite åt insidan och görs relativt smalt för att ge en bra passform. Avs-
malningen börjar ett par cm från lästens underkant och går upp till lästkammen. Omkretsmåttet 
bör vara 0,5-1 cm mindre än mätt mått för att skon ska sluta väl till. Lästen avstäms hela tiden 
mot dokumentationen av foten för att ge en så bra passform som möjligt.
Tåformen är ofta det som bestämmer karaktären på skon 
och om denna ska vara långsträckt görs den i allmänhet 
långsluttande 2,5 cm utåt tåspetsen. En mer rund och kort 
tåform görs istället högre och med en tvärare sluttning. Vik-
tigt är att tårna får god rörelsefrihet. 
Översidans utformande innehåller flera små detaljer. Lilltån 
behöver god plats för att inte skon ska skava vilket gör att 
lästen bör vara rätt hög där. På insidan invid tåhättan bildas 
veck lättast, vilket gör att man bör ta av lästen lite grann där. 
Lästens mått jämförs hela tiden med dokumentationen av 
fötterna för att ge en så god passform som möjligt. Vidd-
måtten runt foten bör oftast ökas 1-2 cm beroende både på 
fotens elasticitet och på lädrets följaktighet.
Hålfoten svängs alltid upp mer än foten för att skon ska 
ge ett bra stöd. På insidan hålfoten framåt bällen bildas lätt 
veck vilket kräver att man tar av lästen tillräckligt både underifrån och från sidan.
Undersidan måste formas med en lagom rundning för att foten ska hamna på rätt ställe och 
inte glida ut på sidan av sulan. Det är också för att foten lätt gör hål på sulan när den är alldeles 
platt eftersom trycket då koncentreras till en liten yta.
Utsidan på lästen behöver formas för att foten inte ska trampa snett och för att skon ska sluta 
till om ankeln. Den svängs då ut vid det yttre mellanfotsbenet, nedåt hålfoten, just där detta är 
inåtsvängt.
Om lästen skulle tas av för mycket någonstans finns möjligheten att belägga den med plastiskt 
trä eller att limma fast läderbitar som slipas för att exempelvis öka vidden.

■
■

■

■

■

■

■

■

■

Bild 30: Läst från sidan

Bild 31: Läst framifrån
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8 .� .4  T I LLSKÄRN ING

Det finns olika sätt att göra grundmönstret till 
skor men det går oftast ut på att klä skon med 
papper eller tyg för att sedan ta loss det och 

breda ut det så att det blir plant. Ett grundmönster be-
står av två delar, en insida och en utsida. Ett sätt att göra 
detta är att först rita mittlinjen på lästen och därefter 
rita av dess profil på ett papper och klippa ut detta med 
en ganska stor marginal. Därefter klipps flikar ut längs 
ovansidan och undersidan och pappersbiten spikas eller 
tejpas fast så att flikarna går över mittlinjen på ovansi-
dan, hälen och längs undersidan. Linjerna på lästen kan 
därmed ritas ut på pappersflikarna och när man sedan 
breder ut pappret igen kan man rita av konturen och få 
ett mönster (se bild 32). Detsamma gäller motsatta si-
dan av skon. Ett annat sätt är att använda vakuumform-
ning av plast runt lästen. Plasten stelnar och man skär 
till mönstret vid sulan och vristen och längs mittlinjen 
på lästen delarna kan tas loss och därefter manglas för 
att bli plana. 

Mönstret kan sedan omformas så att det består av andra 
delar än in och utsida. Det finns väldigt många olika 
typer av modeller, vissa består av de allra enklaste de-
larna medan andra är prydda med många olika fines-
ser. Mönstret kan behöva ändras lite på då exempelvis 
lädret vid tån och hälen dras ut vid formning av skon. 
Olika modeller av skor kräver också olika passform. En 
väldigt öppen sko kan exempelvis behöva ett mindre 
omkretsmått vid insteget för att den ska sitta kvar på 
foten. Ofta ritar man upp modellens linjer på lästen för 
att se hur den ser ut. Utifrån det är det sedan lätt att 
göra mönsterdelarna, antingen genom att märka ut det 
på grundmönstret eller genom att göra på samma sätt 
som man tillverkade grundmönstret.

Tillskärning av skons olika delar skedde förr för hand med hjälp av kniv och olika stansverktyg för 
hål och andra detaljer. När skoindustrin tog fart använde man sig mer av hela stansverktyg för hela 
mönsterbitar (se bilaga 12). Denna metod används fortfarande men det finns också andra tekniker 
som CNC-styrd skärning med kniv, laserskärning och vatternskärning.

Bild 32: Hur man kan göra ett grundmönster.
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8 .� .5  FORMNING  &  SuLN ING

Skotillverkning går till så att först skärs alla delar ut och de sys därefter ihop. När detta är klart 
ska skon först formas och sedan fästas vid sulan och detta kan gå till på lite olika sätt. Idag 
tillverkas många skor på det sättet som man gjorde på Kavat. Man ångar lädret och spikar 

fast bindsulan under lästen. Egentligen formar sig lädret runt lästen även om man inte ångar det, 
men det tar mycket längre tid. Lädret sträcks ner runt sulan med hjälp av en press och limmas fast. 
Ojämnheter slipas bort och yttersulan som är formsprutad i plast limmas fast och lästen kan dras 
ur. Detta är en ganska enkel metod om man jämför med traditionella ihopsättningar av sko och 
sula som går ut på att sy ihop dem. Att bara limma fast yttersulan kan ha nackdelar då kvaliteten 
försämras. Detta beror givetvis på fabrikens noggrannhet och limmets kvalitet, men generellt är det 
lättare att en limmad sula lossnar än att en sydd sula gör det. En metod som liknar denna metoden 
men som är lite hållbarare är att gjuta plastsulan direkt på den ihopsydda och lästade skon.

Det finns många olika typer av sydda skor men de vanligaste är randsydda, bäcksömsydda och 
sandalsydda. Alla bygger på en annan typ av sula än de plastsulor som används till limmade skor. 
Sulan är uppbygt av en bindsula, eventuellt en mellansula och en yttersula, samt en klack (se bild 
33 & 34). Man börjar med att sträcka skon rund lästen vilket sker genom att först spika fast bind-
sulan och sedan med hjälp av en tång dra ner lädret under och spika fast det. När detta är klart kan 
man börja sy fast bindsulan i ovanlädret. I alla tre metoderna används en så kallad rand, som är en 
remsa av läder som stadgar sömmen och därefter hjälper till att fästa ovanlädret vid yttersulan (se 
bild 33). Sandalsömmen (se bild 34) är den metod som används mest idag eftersom den är möjlig 
att göra maskinellt. De andra metoderna kräver att man syr ihop skorna för hand och det är inte 
ekonomiskt gångbart för de flesta företag. 

Bild 33: Bäcksömsydd sko Bild 34: Sandalsydd sko
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8 .� .6  SKO INduSTR INS  H I STOR IA

Fram till mitten av 1800-talet tillverkades skor för hand av skomakare. Sockenskomakaren 
tillverkade skor efter måttagning och ofta tillverkade han en hel familjs årsbehov av skor 
under ett par veckor och hade ibland ett par yngre pojkar till sin hjälp. Under 1800-talets 

första hälft startades partiskomakerier som slutade tillverka skor efter individuell måttagning och 
istället införde fasta storlekar. Skomakaren kunde då tillverka ett antal skor i olika storlekar och 
modeller och kunden kunde istället prova sig fram. Detta gjorde att skorna kunde sparas på lager 
och arbetet blev inte så beroende av årstid och plats. Med hjälp av den här nya typen av tillverkning 
samt med nya maskiner som förenklade arbetet blev kvantiteten av tillverkade skor mycket större. 
Mot slutet av 1800-talet började grossister uppstå och man handlade inte längre sina skor direkt av 
skomakaren.

Skoindustrin startade i slutet av 1800-talet i USA till följd av inbördeskriget. 1873 startades den 
första skofabriken i Sverige i Vänersborg och mellan 1890-1900 ökades antalet fabriker från 4 till 
33 st. I Örebro län som ses som Sveriges skosäte dröjde det dock ett tag innan skofabrikerna fick 
fäste. Detta kan ha berott på att partiskomakerierna fått en väldigt stark ställning där och att de var 
rädda för att bli utkonkurrerade.

Skofabrikerna bara ökade i början av 1900-talet, då också Örebro län som 1928 stod för 46% av 
alla tillverkade skor i Sverige. Vid 20-talets början sjönk sysselsättningen inom skoindustrin, bl.a. till 
följd av att man importerade mycket skor från USA och Tjeckien. Det gick lite uppåt igen för att 
sedan rasa på nytt i början av 30-talet till följd av dålig konjunktur och pressade skopriser. Kriget 
kom 1939 som ännu ett slag mot skoindustrin. Läderpriserna blev skyhöga och ransonering inför-
des. 1948-1949 ökade skotillverkningen igen och rationaliseringar i fabriken gjorde det billigare att 
tillverka skor. Priserna på skor gick dock upp och branschen rasade igen för att sedan återhämta sig 
en aning i slutet på 50-talet. 1955 släpptes importen fri och införseln av främst italienska skor ökade 
kraftigt. Under 60-talet stängdes många fabriker och 1971 stängdes Sveriges största skofabrik Os-
caria. 70-talet fortsatte med många nedläggningar och på 80-talet var antalet mycket begränsat. De 
flesta skor vi använder i Sverige i dag är importerade. Det finns högst ett trettiotal skofabriker i 
Sverige, varav 6 ligger i Kumla. I Örebro finns inte någon skofabrik kvar.

Skoföretagen flyttade efter mitten av 1900-talet sin tillverkning till låglöneländer i södra Europa 
som Spanien och Portugal. Importen från dessa länder och Italien slog ut den svenska skoindustrin 
nästan totalt. Längre fram under 80-talet flyttades industrin ännu ett snäpp bort till andra låglöne-
länder i exempelvis Östeuropa. Vi börjar närma oss nutid och idag har den mesta industrin återigen 
flyttat till billigare arbetskraft och idag är det Asien och då främst Kina som dominerar marknaden. 
Idag är det väldigt vanligt med grossistföretag som också utvecklar egna produkter. Man utgår of-
tast från befintliga produkter och förändrar en liten detalj och låter tillverka denna. Man går också 
mycket på mässor och köper in det man gillar och sätter sin egen logga på det och skriver kontrakt 
på att andra inte får sälja samma sak på samma ställe. Man jobbar mycket med varumärken och 
samma företag kan stå för många märken, och samma märke kan också utvecklas hos många olika 
företag. Det här gäller inte bara skobranschen utan även inom klädindustrin, inredning och asse-
coarer m.m. sker samma utveckling.
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8 .� .7  SKOMOdETS  H I STOR IA

Fotbeklädnader var något som uppträdde tidigt i människans historia. Redan på stenåldern 
hade skon uppkommit på nordligare platser. Mest i form av hudstycken som knyts fast runt 
foten, men också sydda skor som formats kring läster.

Under antiken uppträdde skor även i sydligare länder, men 
då i form av sandaler som skydd mot den heta marken 
(se bild 35). Sandalen bestod av en skiva av läder, trä eller 
halm i fotens form, som bands fast med remmar av läder 
eller papyrus. Under denna tid blev skon ett föremål för 
mode och konst. Man kan se att tidiga fynd från Egypten 
är breda i tån, medan senare fynd är smala och spetsiga. 
Remmarna var också utmärkta att smycka med ädla ste-
nar för att göra fötterna vackra. Även under romartiden 
var sandalerna populära, men vid den tiden hade också 
den mer traditionella skon fått fotfäste, vilka snördes el-
ler knäpptes fast runt foten. Tofflor var en annan modell 
som var mer avsedd för inomhusbruk.

I Sverige har man från medeltiden hittat stora mäng-
der läder och rester av skor. Man har då sett att det vid 
denna tiden fanns många olika typer av modeller. Både 
sandaler och toffelartade skor var populära. Sleifskor, 
remskor, snörskor samt rem- och snörkängor och låga 
stövlar var också vanligt. Under 1400-talet kom också 
den kända snabelskon ( se bild 38 ).

På 1500-talet blev tåformen däremot uppseendeväckande bred och den så kallade oxmuleskon 
(se bild 36) var populär bland de rika. I slutet av 1500-talet blev slejfskor populära och detta höll i 
sig ända fram till slutet av 1700-talet. Klacken tillkom också och var populär både bland män och 
kvinnor. I slutet av 1700-talet blev tåformen spetsig igen för att sedan bli bredare igen i början av 
1800-talet.

Bild 35: Sandaler från 2500 f. Kr

Bild 36: Oxmulesko

Bild 37: Liljefotssko från Kina, endast 10 cm lång. Bild 38: Snabelsko från 1400-talet Bild 39: 1600-talsstövel



Fram tills 1800-talet tillverkades fortfarande alla skor för 
hand, men på mitten av seklet kom fler och fler maski-
ner som underlättade arbetet rejält. Runt 1890 hade sko-
fabriker börjat bli konkurrenskraftiga och börjat tränga 
undan handskomakeriet. Många skomodeller uppstod på 
1800-talet, bland dem resårpjäxan, knäppkängan, spänn-
kängan och gummigaloschen. Kvinnor använde knäpp-
kängor, snörkängor, snörskor samt pumps med rosetter. 
Män använde stövlar, snörkängor samt lågskor.

I början av 1900-talet blev tåformen, som mot slutet av 
1800-talet varit spetsig, istället bred av avrundad. Ef-
ter första världskriget blev skomodet omväxlande med 
många olika modeller och material. Under 20-talet blev 
kvinnoidealet pojkflickan och på skorna märktes detta 
genom låga klackar vilket även användes till aftonklän-
ning. Den första Converse All Star-kängan kom 1919    
( se bild 41) och 20-talet präglades av lätta bekväma gym-
nastikskor att använda på fritiden. Slejfsandaler (se bild 
42) var också en modern modell under decenniet och 
slejfarna var ofta tunna, men under 30-talet byttes den 
tunna slejfen ut mot bredare. På 30-talet blev det också 
modernt med kraftigare sulor och ovanläder. Platåsulor 
gjorda av presskork som klätts i tyg blev moderna mot 
slutet av 30-talet och höll i sig in på 40-talet också. Un-
der detta decennium gjorde den tålösa skon sitt intrång 
och mot slutet av årtiondet blev lättare och spetsiga skor 
moderna. 

Under 50-talet blev tvåfärgade herrskor återigen mo-
dernt och rågummisulor blev populära på promenad-
skor. Färg börjar bli vanligt på skor och kilklacken före-
kommer hos damskor. Mod slutet av decenniet blir tårna 
spetsiga för att i början av 60-talet bli extremt spetsiga 
med sylvassa klackar. Under 60-talet kommer de mini-
korta kjolarna och rymdmodet vilket medför att skorna 
blir rundare men fortfarande med höga klackar för att 
fötterna ska se små ut till de korta kjolarna. Stövlar som 
går långt ovanför knäna blir populära mot slutet av de-
cenniet och klackarna blir alltmer klumpiga. På 70-talet 
blir platåskorna (se bild 43) återigen inne och skorna var 
ofta breda och klumpiga och färgglada. Både kvinnor 
och män använde platåskor. Under 70-talet fick också 

Bild 40: Knäppkänga 1800-tal

Bild 41: Den första Converse All Star-kängan

Bild 42: T-slejfsko från 1920-talet

Bild 43: Platåskor från 1970-talet
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gymnastikskon sitt genomslag. Nike lanserade sin första 
modell 1971 och senare under 80-talet blev gympadojan 
omåttligt populär. 80-talet präglades också av pumps och 
neonfärger och pastellfärger gjorde sig synliga även på 
skorna (se bild 44). 90-talet inleddes med att återigen 
införa platåskor och kraftiga klackar. Cowboyboots var 
också inne under en period. Bland punkare och rebelliska 
ungdomar var den klassiska Dr Martens-kängan popu-
lär ända sedan 60-talet, men i slutet av 90-talet slog den 
igenom även bland andra ungdomar. Kängorna fanns i 
många olika färger och mönster. (se bild 45)
 

8 .� .8  MEN INGEN  MEd  SKOR

Skor ska var bekväma, de ska vara praktiska, de ska framförallt var snygga men de ska också 
beskriva bärarens personlighet. Jag har alltid tänkt att man kan se på skorna vilken typ av 
människa det är som bär dem. Kanske kan även de kläder vi väljer berätta en del om oss, men 

just skorna väljer man så mycket mer medvetet. När det gäller kläder går man oftast på modet och 
man kan tänka sig att prova något som man inte alltid kommer att stå för eftersom man kan byta 
kläder varje dag. När det gäller skor är vi lite mer försiktiga då det är svårt att köpa ett par skor om 
man känner på sig att man inte kommer trivas i dem. Naturligtvis präglas skor också av mode, men 
samtidigt tror jag man har vissa gränser för vad man sätter på fötterna. Jag vet flera gånger när jag 
har behövt låna min mammas skor för att mina varit blöta eller glömda någonstans. Det är alltid 
svårt att känna sig hemma i dem om man inte tycker att de passar en själv. Ett exempel är att jag har 
mycket svårt för klackar på skor och trots att jag har försökt köpa högklackade skor några gånger 
som visserligen varit fina, har jag aldrig kunnat gå i dem för att jag känner mig så vilse i dem. 

När jag går in i en skoaffär och hittar ett par skor jag verkligen vill ha är det svårt att inte köpa dem. 
Man brukar oftast fastna totalt för ett par skor eller också inte alls. Det känns som om det är något 
magiskt med skor… Linda O’Keeffe skriver många visdomsord om kvinnor och skor i sin bok 
Skor [4], och Vass & Molnár uttrycker sig om mannen och skor i boken Herrskor [7]:

”Ögonen må vara själens fönster, men skorna är psykets inkörsport”
”Ett par nya skor har en svårdefinierad dragningskraft; de talar till något djupt inom 
oss. Vi faller för ett par skor vid första ögonkastet...” 
”I sagorna är skon ofta ett medel för att komma bort från det enformiga vardagsli-
vet”
”Stil börjar med rätt skor” 
”Mannens viktigaste klädesplagg är skorna” 

■
■

■

■
■

Bild 45: Dr Martens-kängor

Bild 44: Färgglada pumps från 1980-talet
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Det har varit väldigt intressant att göra detta examensarbete om skor och jag har upptäckt 
att ju mer jag lär mig om området desto mer finns det att lära sig. Eftersom jag inte be-
gränsade mig så mycket har jag inte haft möjlighet att gå jättedjupt på något område, men 

istället har jag lärt mig en del om ganska mycket.

Att lära sig att tillverka skor för hand var svårare att läsa sig till än jag trodde. Det har då varit till 
stor hjälp att vara på studiebesök, dels på Kavat som hade en mycket modern tillverkning och dels 
på skoindustrimuseet som hade en lite mer traditionell tillverkning. Dock kan jag inte säga att jag 
skulle kunna sätta mig ner och göra ett par skor nu. Troligtvis tar det lång tid och mycket praktiskt 
arbete innan man kan säga sig vara bra på hantverket. Jag har dock grundkunskaperna för att kunna 
göra det men det är mycket verktyg och material som krävs för att man ska kunna tillverka egna 
skor på ett smidigt sätt. 

När man ser på branschen är det tydligt att den i Europa strävar åt inköps- och grossistverksamhet. 
Jag tycker att det är tråkigt att se att företagen bara satsar på att lyckas förutse vad som går hem för 
året och vad man kan sälja mest utav, istället för att satsa på att överraska och komma med något 
mer personligt. Man satsar heller inte på kvalitet utan hellre kvantiteter och att komma med rätt 
produkt i rätt tid. Man kopierar gärna dyrare märkesskor och tjänar lätta pengar på det, eller köper 
in färdiga modeller som man sätter sitt eget märke på. Resultatet blir att det ser likadant ut i alla 
skoaffärer och alla har samma skor på fötterna.  

Att tillverkningen är så billig och enkel i Asien medför att nästan all produktion flyttas och kunska-
pen försvinner i Europa och USA. Detta gör att man dels belastar miljön mer då man måste frakta 
produkterna över halva jorden och man har dessutom dålig koll på arbets- och miljöförhållanden i 
produktionen vilket är en viktig fråga som företag borde bry sig mer om. Jag läste just i GP [9] att 
EU beslutat att sätta högre tullavgifter på läderskor från Kina och Vietnam för att skydda tillverk-
ningen av skor i Europa. Inköpsföretagen i Sverige och Europa var naturligtvis rasande för att de 
skulle behöva sälja dyrare läderskor och de menade att det inte var rätta sättet att hindra handeln. 
De menade också att den tillverkning som idag finns i Europa inte alls riktar sig till samma mål-
grupp som de Kinatillverkade skorna. Jag tror dock att det finns en poäng och tycker absolut att fler 
borde satsa på tillverkning i länder närmare köparna. Om man ser på Kavat är det absolut möjligt 
att producera skor i Sverige och med hjälp av modern teknik och rätt marknadsföring lyckas gå 
med vinst. 

Jag tycker att man som företag ser saker i så korta perspektiv när man inte satsar på en hållbar mark-
nadsföring med trovärdiga varumärken och rättvis tillverkning. Jag tror att man i längden skulle 
tjäna på det. Ett exempel är Camper som fortfarande utvecklar och tillverkar sina skor på Mallorca. 
De har byggt upp ett varumärke som verkligen kommunicerar egensinnighet med köparen. Om 
man jämför med alla de märken som ständigt poppar upp bland inköpsföretagen så ser man sällan 
någon tydlig linje och man lägger dem inte ofta på minnet. De är ofta mycket lika varandra och gör 
allt för att träffa rätt modefluga för året. 
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Om Kavat lyckas göra barnskor i Sverige och dessutom kan konkurrera någotsånär med priset, 
borde det finnas stora möjligheter att tillverka vuxenskor i Europa. Vuxenskor får i mycket högre 
utsträckning kosta mer pengar och det finns ofta olika grupper av människor som fastnar för olika 
typer av skor. Dock har de flesta jag mött sagt emot mig i detta avseendet eftersom det är så lätt att 
göra kopior idag osv. Men jag tror ändå att marknadens översvämmande av varor tillslut kommer 
slå tillbaka och människor kommer återigen vilja ha lite mer speciella produkter. Kanske kan jag 
starta en lite tillverkning själv när jag lärt mig tillräckligt mycket om skor…
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�0  SLuTSATS 

Efter ett långt men roligt projektarbete tycker jag att jag har lärt mig en hel del om skor och 
skobranschen. Skorna jag utvecklade i den första delen av arbetet var ett litet försök att 
förbättra världen i några avseenden. Jag utvecklade dem för ett företag som är mer etiska 

och miljömedvetna än många andra företag i dagens konsumtionssamhälle. De tillverkar skorna i 
Sverige och har goda kontroller på både arbetsmiljö- och miljöfrågor. De fraktar heller inte sina 
produkter över hela världen vilket är en stor fördel. Mina skor är också ett litet steg mot ett mer 
jämlikt samhälle där positiva och negativa värderingar inte läggs i om man är pojke eller flicka. Jag 
tror att man som designer har ett stort ansvar för vad man utvecklar och varför. Även om det bara 
är små skor så bidrar varje liten del i samhället till den stora helheten.

Målet att göra en liten kollektion, alltså 3-4 skomodeller, blev tyvärr inte uppnått då det bara fanns 
tid att tillverka en. Däremot har utvecklingen av denna modell samt den litteraturstudie jag gjort 
berikat mig med oändligt mycket kunskap om skor. Och det var faktiskt det som var min tanke från 
början. Dessutom har 800 små barn gått omkring med småkrypssandalerna under sommaren 2006 
och det tycker jag är roligt.





6�

TAcK  T I LL . . .

För det första skulle jag vilja tacka min kontaktperson, Calle Carlsson på Kavat, som dels lät 
mig göra ett projekt för dem och som också hjälpte mig att förverkliga min idé. Han har 
också varit till stor hjälp med information om skobranschen. Jag vill också tacka övrig per-

sonal på Skofabriken Ymer AB som hjälpte till att tillverka prototyperna och sedan tillverkade de 
800 par som nu är ute i affärerna. 

Jag vill också tacka personalen på Skoindustrimuseet i Kumla som gav mig mycket information. 
Jag fick också låna en bok  som har varit till stor hjälp i arbetet. En annan viktig person i samman-
hanget är Olle Hörnlund som tog sig tid att berätta om företaget Ericsson & Saether och om hur 
skobranschen i stort ser ut idag.

Till sist vill jag också tacka min handledare Monica Jakobsson för ett bra stöd och goda tips under 
min långa resa.

Lisa Göthberg
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pRO jEKTBESKR IVN ING
EXAMENSARBETE  -  L I SA  GÖTHBERG

B A K G R U N D

Efter tre år på Innovations- och Designingenjörsprogrammet på Karlstad Universitet, var det änt-
ligen dags att göra sitt examensarbete. Jag har valt att göra ett examensarbete omfattande 20 poäng 
och startade i maj 2005, då jag fick kontakt med Skofabriken Ymer AB som utvecklar och tillverkar 
barnskomärket Kavat.

Då jag sedan många år tillbaka har velat designa skor, var det självklart att jag sökte mig till ett 
skoföretag för att göra mitt examensarbete. Jag kontaktade ett par företag som utvecklar dam- och 
herrskor, men upptäckte när jag tittade på barnskomärket Kavat, att de både har utveckling och 
produktion i Kumla. Idag är det relativt ovanligt i skobranschen att man tillverkar skor i Sverige 
och det passade mig mycket bra då jag inte hade så mycket kännedom om hur produktionen går till. 
Barnskor ligger mig också varmt om hjärtat just nu då jag har en egen liten bebis att inspireras av.

Kavats skor riktar sig främst till barn mellan 0-5 år och de är uppdelade i tre storleksintervall. Det 
är babyskor i stl. 18-24, skor för mindre barn i stl. 20-30 och för lite större barn i stl. 25-35. De har 
försäljning direkt till skohandlare utan några mellanhänder, vilket är en av anledningarna till att de 
kan ha kvar produktionen i Sverige.

U P P D R A G

Under mitt besök på fabriken i Kumla 17/5 fick jag ganska fria händer för mitt projekt. Jag fick 
välja vilken målgrupp jag ville rikta mig till och jag valde babyskor. Jag och min kontaktperson Calle 
Carlsson bestämde att jag skulle göra en liten kollektion vår- och sommarskor, vilket är den kol-
lektion han själv arbetar med från maj fram till semestern i mitten av juli.

Kavats babyskor är i princip alltid uppbyggda runt samma lästmodell (formen av skons insida), 
vilken är väl anpassad till små barns fötter och behov av stöd runt vristerna. Jag kommer också att 
anpassa mina skor till samma läst, då det dels är en väl utprovad modell och dels att det gör dem 
enkla och billiga produktionsmässigt eftersom lästerna redan finns i fabriken.

För att projektet ska bli lite mera styrt har jag själv valt att sätta upp vissa ramar som jag ska hålla 
mig inom. Dels vill jag jobba med skor som passar till både pojkar och flickor, då jag tycker det är 
tråkigt att barn redan när de föds blir tilldelade sin roll som man eller kvinna. Varför kan de inte 
bara vara barn till en början? Det andra är att jag vill arbeta med ett tema för att skorna i min kol-
lektion ska få en sorts samhörighet. Vilket tema det ska vara har jag inte riktigt bestämt ännu, men 
det skulle kunna vara exempelvis dinosaurier, insekter eller havet. 

■

■
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S Y F T E

Syftet med projektet är att kunna erbjuda små barn praktiska och roliga lära-gå-skor, som kan bli 
ett fint minne att spara när de är urvuxna. Det är också att designa könsneutrala barnskomodeller 
som kan bidra till att sudda ut gränsen för vad som är typiskt flickigt och pojkigt. 

M Å L S Ä T T N I N G

Målsättningen med projektet är att designa en liten kollektion babyskor för sommaren och våren 
2006, vilken ska innefatta ca 3-4 modeller. Skorna ska anpassas till en given lästmodell och till de 
förutsättningar som fabriken i Kumla medger. 

L I T T E R A T U R S T U D I E

Min litteraturstudie kommer att få rubriken SKOR –från hantverk till massproduktion. Syftet är 
att lära mig mesta möjliga om utveckling av skor. För att göra det vill jag dels gå tillbaka och titta 
på hantverket som skomakarna utförde förr när de skräddarsydde varje par skor. Jag vill också titta 
på dagens hantverk, hur produktutvecklare går till väga rent praktiskt för att designa nya skor. Det 
tredje jag vill titta på är hur själva produktionen fungerar samt var i världen man kan hitta den. 
Intressant i sammanhanget är också vilka material som används och hur de utvecklas. Målet är en 
rapport som sammanställer utredningen om skornas produktutvecklingsprocess. Som lite kuriosa 
kommer jag också ta med en liten filosofisk diskussion om skornas värde för människan!

P L A N E R I N G

Projektet startade ganska hastigt med ett besök på företaget i Kumla, då också uppdraget definie-
rades. Kavats nästa års vår/sommarkollektion ska vara klar innan semestern v29. Detta betyder i 
princip att om jag vill få möjlighet att få med min lilla kollektion i försäljningen som sätter igång ef-
ter semestern, så gäller det att jag är klar v28! Planeringen har därför utgått från detta och eftersom 
tiden blir ganska knapp för ett 20p examensarbete, blir det ett lite annat upplägg än vad man kanske 
hade föredragit enligt regelboken. Det fysiska uppdraget kommer att utföras under de åtta första 
veckorna. I det ingår en förstudie, idéarbete, utveckling av idéerna, konstruktion av skorna samt 
prototyptillverkning. Litteraturstudien som kommer att bli en fördjupning i utveckling och produk-
tion av skor, borde kanske ha legat före själva projektet men jag har valt att koncentrera den till 
tiden efter istället. Dokumentation vilket innefattar både bildmaterial och skriftliga beskrivningar 
kommer naturligtvis att utföras i samband med uppdraget, men blir tiden knapp är detta det om-
råde som prioriteras minst. Rapporten kommer att sättas ihop och kompletteras efter v 29, likaså 
färdigt presentationsmaterial såsom slutpresentation och reklamfolder mm. Detta är ett område 
jag kommer att lägga ganska mycket tid på, då jag tycker att det är viktigt att ha någonting att visa 
upp efteråt. Redan från början vill jag bestämma en grafisk profil som mall för allt jag presenterar. 
Denna ska innehålla färg, teckensnitt, layout av text och bilder osv.

Jag förbehåller mig rätten att inte bestämma exakt när jag ska vara klar, men troligtvis kan jag pre-
sentera mitt arbete i början av september. Återkommer till det vid ett senare tillfälle när jag följt 
upp planeringen.
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FUNKTIONSANALYS - BARNSKOR
Funktionsområde - Användning

Klass Anmärkning
skydda fot HF
passa fot N
medge gång N
underlätta gång Ö
tåla gång N
äga smidighet Ö
minimera obehag Ö
erbjuda bärglädje Ö
erbjuda stabilitet Ö
underlätta balans Ö
förhindra snubbling Ö
förhindra skoskav Ö
förhindra avglidning Ö
maximera passform Ö
maximera gångkomfort Ö
medge fotfäste N
erbjuda växtutrymme N tjocka/smala fötter
förhindra fasthakning Ö
minimera vikt Ö
erbjuda luftcirkulation Ö
motstå väta Ö
tåla vatten Ö
tåla smuts Ö
tåla slitage Ö
motstå värme Ö ex. varm asfalt eller sand
motstå kyla Ö kall mark, ej vinterkyla
medge på- & avtagning N
underlätta på- & avtagning Ö
medge fastsättning N ej ramlar av
underlätta fastsättning Ö
medge förvaring Ö av skorna
underlätta förvaring Ö
förenkla ordning Ö ej tappa bort skorna - se städat ut
medge rengöring Ö
underlätta rengöring Ö

*  HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig

Funktion
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*HF = huvudfunktion  N = nödvändig  Ö = önskvärd  O = onödig
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FUNKTIONSANALYS - BARNSKOR
Funktionsområde - Marknadsföring

Klass Anmärkning
erbjuda bärglädje Ö
erbjuda målgruppsanpassning Ö
tilltala barn Ö
tilltala vuxna Ö främst föräldrar
utstråla barn Ö
markera indentitet Ö
skapa egenvärde Ö
erbjuda frihetskänsla Ö
utstråla nytänkande Ö
uttrycka mode Ö
passa pojkar & flickor Ö
motverka könsuppdelning Ö
skapa samtalsämne Ö ex. sagovärld
skapa mystik Ö
utnyttja försäljningskanaler Ö
skapa marknader Ö ej sportskor eller gulliga rosa
skapa efterfrågan Ö
skapa intresse Ö
understryka företagsimage Ö
skapa trend Ö
öka köplusta Ö
sprida kännedom Ö
följa tradition Ö läder, hållbarhet, komfort
bryta tradition Ö sportskor och rosa
uttrycka prisvärdhet Ö
uttrycka kvalitet Ö
uttrycka särart Ö
skapa produktfamilj Ö inom Kavat
uttrycka ursprung Ö "Svensktillverkad"
äga produktnamn Ö
ange produktnamn Ö
inneha enkelhet Ö / O
ange tillverkare Ö Kavat
ange tillverkningsland Ö Sverige
befrämja exponering Ö
underlätta leverering Ö
öka andrahandsvärde Ö skorna
öka andrahandsvärde Ö förpackningen

*  HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig

Funktion
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*HF = huvudfunktion  N = nödvändig  Ö = önskvärd  O = onödig





FUNKTIONSANALYS - BARNSKOR
Funktionsområde - Produktion / Konstruktion

Klass Anmärkning
medge "Ymer" -produktion N
utnyttja "Ymer" -produktion Ö
maximera produktionsvänlighet Ö
passa produktionsmaskiner N
underlätta serieproduktion Ö
minimera antal delar Ö på skomodellen
minimera antal delar Ö mellan storlekarna (samma i två)
underlätta sömnad Ö
minimera antal sömmar Ö handsydda
minimera arbetsoperationer Ö
minimera produktionstid Ö
minimera spill Ö
utnyttja spillmaterial Ö
maximera miljövänlighet Ö

*  HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig

Funktion
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*HF = huvudfunktion  N = nödvändig  Ö = önskvärd  O = onödig





FUNKTIONSANALYS - BARNSKOR
Funktionsområde - Säkerhet

Klass Anmärkning
motverka skaderisk N
förhindra snubbling Ö
förhindra fasthakning Ö
medge fotfäste N
förhindra skoskav Ö
motstå värme Ö ex. varm asfalt eller sand
motstå kyla Ö kall mark, ej vinterkyla
underlätta balans Ö

*  HF = huvudfunktion   N = nödvändig   Ö = önskvärd   O = onödig

Funktion
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*HF = huvudfunktion  N = nödvändig  Ö = önskvärd  O = onödig





VÄRDERINGSTABELL - BARNSKOR

Anmärkning Vikt
minimera obehag 5
erbjuda luftcirkulation 3
underlätta på- & avtagning 4
underlätta fastsättning 4
erbjuda växtutrymme tjocka/smala fötter 5
underlätta förvaring 2
förenkla ordning ej tappa bort skorna - se städat ut 2
motverka skaderisk 4
förhindra skoskav 5
minimera antal delar på skomodellen 3
minimera antal delar mellan storlekarna (samma i två) 4
minimera antal sömmar handsydda 4
tilltala barn 5
tilltala vuxna främst föräldrar 5
utstråla barn 4
utstråla nytänkande 3
passa pojkar & flickor 4
skapa mystik ex. sagovärld 3
understryka företagsimage 3
följa tradition läder, hållbarhet, komfort 4
bryta tradition sportskor och rosa 4
öka andrahandsvärde skorna - spara eller ge bort 3
öka andrahandsvärde förpackningen 2
uttrycka särart 4
skapa produktfamilj inom Kavat 3

Funktion
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En ofärdig gammal knäppkänga

Insida och utsida av en vinterkänga
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Knäppfästen

Olika delar som ingår i en sko
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Skomakarmaskiner

Läderbitar
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Stansverktyg för hela läderbiten

Stansverktyg för hålmönstret

Stansmaskin

B �2.4





Samling av stansverktyg

Mallar för läderdelar

B �2.5


