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Sammanfattning 
Den här rapporten redovisar ett arbete med förbättring av sulor för vintermiljö. Det finns inte 

någon bra lösning idag för vardagsskor att använda på snö och is i stan. De skor som finns är 

ofta krångliga att använda och är inte heller smidiga. Syftet är att utveckla och hitta nya 

lösningar för sulor så de kan få bättre egenskaper för att användas på vintern. Målet är att 

utveckla funktioner för en sula till en vardagssko som går att användas för att få bättre fäste i 

vinterförhållanden med en innovativ lösning. Metoden som har används är en 

produktutvecklingsprocess med fyra milstolpar. Milstolpe 1 är produktplanering som 

innefattar positioneringsdiagram, POD’s och POP’s, intressentanalys, marknadsanalys och 

brukarkaraktärer. Milstolpe 2 är förstudie där SWOT-analys, kravspecifikation och 

brainstorming genomfördes. Milstolpe 3 är konceptgenerering och val där finns en 

konceptgenereringsmatris, fyra olika koncept, skisser för koncepten och val av slutkoncept 

genom beslutsmatris och elimineringsmatris. Milstolpe 4 är detaljkonstruktion med kostnader 

för komponenter, förklaring av slutkonceptet och en feleffektsanalys. Resultatet innefattar 

kortfattat svar från enkätundersökningarna, testet av koncepten och slutkonceptet. 

Slutkonceptet är en prototyp med vinterdäcksmönster, utfällbara dubb och inbyggda 

stighudar. De slutsatser som dragits är att kontakten med företaget kunde tagits tidigare för att 

få skoproverna snabbare och vidare utveckling av skorna kan vara att kunna koppla 

utfällningen av dubbarna till telefonen. Saknandet av lösning för vikt och isolering beror på 

att det är svårt att ändra de ena utan att försämra det andra. Som bilagor finns 

enkätundersökningarna, gantt schema, brukarkaraktärer, test av koncept och FMEA.  
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Abstract 
This report recognizes a work on improvement of soles for winter environment. Today there is 

no good solution for shoes during winter road conditions in the city. Shoes are often clumsy 

and sprigs difficult to take off and put on. There are opportunities for development in this 

area. The purpose is to develop and find solutions to soles for better performance in the 

winter. The goal is to develop functions for a sole to everyday shoes that can be used for 

better grip in the winter with an innovative solution. To reach these a product development 

process with four milestones has been done. Milestone 1 is product planning that contains 

positioning chart, POD’s and POP’s, stakeholder analysis, market analysis, usually characters. 

Milestone 2 is feasibility study where a SWOT-analysis, specification and brainstorming is 

done. Milestone 3 is concept generation and selection where there is a concept generation 

matrix, four different concepts, sketches for the concepts and selection of the final concept by 

decision and elimination matrix. Milestone 4 is detail design with costs for the components, 

explanation how the final concept looks and a FMEA. The Result is a short answer from the 

surveys, the test of the concept and the final concept. The final concept became a prototype 

with pattern from snow tires, fold doublet and built in skins. The conclusions drawn is that the 

contact with the company could have been made earlier, further development of the soles is to 

connect the precipitation of the doublet’s to the phone and the missing of a solution for weight 

and isolation is because it’s difficult to change one without destroying the other.                                                                                                   

As attachments are the surveys and FMEA.  
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Terminologi 
Här finns en lista på de ord som kan vara svåra att förstå i denna rapport.  

 

Honeycomb – en struktur som ser ut som en bikupa, används för att minska mängden 

material men ändå behålla styrkan.  

 

Lamellstruktur – det mönster som utgörs av de breda skårorna i ett vinterdäck  

 

Sajpningar – tunna skåror i däck som förbättrar fäste på isiga underlag samt hjälper till att 

föra undan vattnet  

 

Sandgummi – En blandning av finkorning sand och gummi för att få en sträv yta som ger 

fäste på hala underlag  

 

Stighudar – En ”hud” i syntetiskt material som monteras under skidorna för att bestiga 

snöklädda berg/backar.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras projektet med bakgrund till varför det finns utvecklingsmöjligheter 

för vintersulor.  

1.1 Företaget  
Scorett är en kedja som bildades 1989 utav små skobutiker i Sverige som började samarbeta. 

Dessa bytte senare namn till Scorett och idag finns ca 80 butiker runt om i Sverige samt en e-

handel. Scorettgruppen består inte bara utav Scorett utan även Scorett outlet, Håkanssons och 

Eccobutikerna. De är en utav Sveriges ledande detaljistkedjor för skor och deras huvudkontor 

ligger i Varberg. De arbetar med att ta fram nya sortiment till varje säsong för att kunna 

erbjuda kvalitet och komfort till ett bra pris. År 2014 omsatte scorettgruppen 880 miljoner 

kronor. [1]  

1.2 Bakgrund och problemmotivering 
I dagsläget tillverkar Scorett skor för alla olika typer av väder och underlag. Företaget har ett 

märke med namnet Canada snow som innefattar deras vinterskor, dessa vinterskor är tunga 

och har ingen sulan som gör att man inte halkar på vintern. Detta gör att Scorett’s kunder blir 

tvungna att använda broddar eftersom Scorett är ett företag som inriktar sig på en målgrupp 

som har stora krav på utseendet av skorna passar inte broddar in i deras sortiment. Scorett har 

därför på senare tid börjat fundera hur de på bästa sätt ska kunna lösa detta problem, genom 

detta uppkom uppdraget att utveckla en lösning för sulor till vintern. Scorett hade då även 

insett att mer funktionella och innovativa lösningar var av stort intresse för att locka kunder. 

Uppdraget kommer från Scorett AB som efter att ha varit i Tyskland på ISPO-mässan 

upptäckte att de som kom förbi deras monter tyckte att skorna de hade var för dåliga för 

vinterbruk. Av olika källor har det kommit fram att personer även tycker att dagens sulor och 

broddar är osmidiga, svåra att ta på och av och låter inomhus på golv[2]. Anledningen till att 

broddarna och sulorna låter när man går på golv är att de ofta är gjorda av metall och metall 

emot hårda golv ger ifrån sig ljud, detta ljud kan anses irriterande. På marknaden finns skor 

med inbyggda broddar, men dessa har en design som gör dem mer inriktade mot friluftsliv 

och utövande av olika sporter än till vardagligt promenerande i stadsmiljöer. De lösa broddar 

som finns är stora, klumpiga och svåra att ta på och av. Detta gör det svårt för de bor i 

storstäder då de inte får gå in i vissa butiker med broddar. Därför väljer sannolikt många att 

istället gå ut på stan utan broddar och riskerar därmed att halka när det är isigt eller snöigt ute. 

Genom att konstruera en sula till en vardagssko, eller en brodd som är smidig och lätt att 

använda, med ett bra grepp på snö och is så skulle personer som vistas i stadsmiljöer ha 

möjlighet att välja skor med en design inte upplevs lika klumpiga och samtidigt mer 

funktionella än vad dagens utbud av produkter erbjuder. Utvecklingsmöjligheter finns att 

jobba vidare med detta och hitta en lösning som är mer funktionell för skorna som Scorett AB 

utvecklar. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla och hitta nya lösningar för sulor så de kan få bättre 

egenskaper för att användas på vintern. De egenskaper som behöver förbättras är fäste på snö 

och is, isolering emot kyla och sulans vikt. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas endast genom att fokuseras på funktionen i sko och sula, med 

utgångspunkt ifrån Canada snow’s curling känga, för att göra skon till en bättre och mer 

funktionell vintersko. Denna undersökning innefattar sulans fäste, vikt och isolering emot 

kyla. Undersökningen kommer att fokuseras på att hitta en lösning för personer som bor i en 

storstad. Detta betyder att ingen tid kommer läggas åt designen på skon då denna kompetens 

redan finns inom företaget. Det kommer inte heller läggas någon tid på skons överdel utan 

fokus ligger enbart på sulan.  

1.5 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med projektet är att utveckla funktioner för en sula till en vardagssko som går att 

användas för att få bättre fäste i vinterförhållanden med en innovativ lösning.   

Kommer även att titta närmare på sulans vikt och isolering emot kyla.  

 

1.6 Författarens bidrag 
Arbetet är ett enskiltarbete som har gjorts som uppdrag från Scorett AB som kommer från 

Varberg i Sverige, företaget har bidragit med information om hur de jobbar samt material så 

som sulor och skor för test och prototypbygge. Har även fått prover på stighudar från 

företaget Åsnes.  
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2 Teori 

2.1 Curling kängans uppbyggnad 
Insidan är klädd i äkta lamm päls och har därför bra isolering emot kyla. Utvändigt är skon 

klädd i ett mockamaterial som är berett med 2-timmars scotchgard vilket betyder att det är 

smuts- och vattenavvisande i upp till 2 timmar per användningstid. [3] 

 

Gummisulan på skon har goda hållfasthetsegenskaper och ska enligt Canada snow ”ge ett bra 

grepp på hala underlag”. Det isolerande lagret innanför yttresulan är gjort av en blandning av 

kork och gummi, kork är känt att ha bra isolerings egenskaper och därför får skon en bra 

isolering emot kyla på vintern. [3] 

 
Figur 1 skon i genomskärning [3]  

 

2.2 Isolerande material 
Isoleringsmaterial kan delas in i tre grupper växtfiber, mineral och olja. Denna indelning görs 

utifrån vilka råvaror de tillverkas av. 

 

De växtbaserade isoleringsmaterialen består av trä- och cellulosafiber, porösa träfiberskivor, 

träullscementskivor, halm, sågspån och kutterspån, kork och torv. Dessa material kräver lite 

energi att tillverkas och är återvinningsbara. De används idag som isolering i hus.  

 

De mineralbaserade isoleringsmaterialen består av mineralull, glasfiber och stenull, perlit, 

cellglas och lera. Dessa är de vanligaste isoleringsmaterialen i Sverige och används i de flesta 

hus som byggs.  

 

De oljebaserade isoleringsmaterialet som finns är syrenplast som används för isolering av 

väggar och har en grund av expanderad polystyren och extruderad polystyren. [4] 
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2.3 Fäste på snö och is 
För att få fäste med däck på vintern används en speciell gummiblandning och djupare 

mönster. Sedan är alltid frågan om dubbdäck eller dubbfria däck är det bästa, detta är en fråga 

som beror på körförhållanden. Dubbdäcken ger bättre fäste vid isiga väglag medan de 

dubbfria däcken sägs ge bäst grepp på lös snö. Dubbade och odubbade däck har lika många 

fördelar på hård snö.[5]  

 

För att få fäste på snö och is med skor kan man kolla på företaget ICEBUG som har på senare 

år tillverkat skor med inbyggda broddar. Företaget använder sig av karbidstål för att tillverka 

broddarna vilket är ett material som är starkare än stål. Dessa skor fungerar bra vid isiga och 

snöiga förhållanden och fungerar därför bra att springa med på vintern.[6] 
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3 Metod 
Metoden som använts är en traditionell produktutvecklingsprocess som genomfördes med 

agila metoder. Processen har genomförts i fyra milstolpar som planerades i början av varje 

period, ett övergripande gantt schema gjordes innan påbörjat projekt som grovplanering. Se 

bilaga 1 för gantt schema.  

3.1 Milstolpe 1, produktplanering  
Under produktplaneringsprocessen undersöktes var på marknaden som det fanns en möjlighet 

till utveckling, det studerades även likheter och skillnader mot produkter på marknaden. För 

att göra detta användes points of diffrents (POD’S) som är skillnader och Points of parity 

(POP’s) som är likheter. Dessa POD´s och POP´s användes för att säkerställa att den framtida 

produkten får egenskaper som gör att den särskiljer sig ifrån övriga produkter på marknaden.  

En intressentanalys gjordes för att ta reda på vilka som möjligtvis kan bli inblandade i 

produktutveckling och lansering av den nya produkten. Sedan gjordes en datainsamling där 

befintlig teknik[7] och sulor undersöktes för att sedan leta ny teknik. Två brukarkaraktärer 

hittades som troligtvis skulle använda slutprodukten för att kunna se målgruppen och 

definiera krav samt önskemål. För brukarkaraktärer se bilaga 2.  

 

För att ta reda på information om hur de framtida användarna hur de tycker vinterskor ska 

vara så gjordes en enkätundersökning där 20 personer deltog med åldrarna 18-30år från olika 

delar av Sverige. Enkätundersökningen bestod av 8 frågor och fördelningen var kvinnor 

83,3%, män 16,7%. 

 

3.1.1 Positioneringsdiagram  
 

 
Figur 2: Positioneringsdiagram för skorna [7] 
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Figur 3: Positioneringsdiagram för sulorna [7] 

 

1. ICE BUG 

2. Salomon 

3. Merrell  

4. ECCO  

5. The north face 

3.1.2 POD´s och POP´s  
 

POD’s, Points of diffrent[7]:  

 Inbyggda/avtagbara broddar som inte syns (sandpapper, metall)  

 Det ska ej höras när man går inomhus  

 Ska passa vid olika vinterväglag  

 Smart design 

POP’s, Points of parity[7]:  

 Bra fäste på snö och is 

 Priset  

 Komfort  

 Värme 

 

Figur 4: intressentanalys för produkten[7] 
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3.1.3 Marknadsundersökning och ny teknik  
[7] 

 
Figur 5 ICEBUG, skor för bland annat vintern 

 

ICEBUG är ett märke som har blivit väldigt uppmärksammat på senare år på grund av sina 

skor med inbyggda dubbar. En kategori skor kallas RB9X som ger grepp vid både blött och 

torrt underlag utan dubbar och ska användas på asfalt.[6] 

 

Dubbarna som ICEBUG använder är gjorda av Karbidstål och har tre olika kategorier. Den 

första kallas OLX och är fixerade dubbar som sitter fast i skon. Den andra kallas för BUGrip  

dessa används vid de mest hala förhållandena och har en speciell gummiblandning med 15-19 

integrerade karbidståldubbar som har dynamisk funktion. Dessa skor fungerar bra på ren is, 

torr asfalt och blött trä. Den sista heter BUGweb som är en avtagbar brodd med 

karbidståldubbar som integreras i sulans håligheter och ser därför ut som en del av skon. [6] 

 

 
Figur 6 sandy, brodd med sand 

 

Sandy är ett märke för broddar med halkskydd av ett keramiskt vändbart material, de bör ej 

användas på asfalt då de slits sönder. [8]  

 

 

Figur 7 salomon, friluftslivs inriktade skor 
 

Salomon är skor som används vid alltifrån vardag till fjällvandring. Vid 

marknadsundersökningen av Salomon kontrollerades endast en vardagssko som heter 

Salomon city cross. Denna sko har ett specialiserat gummi för användning i olika miljöer och 

den har en teknologi som gör att den sitter bra på foten. [9] 
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Figur 8 Vibram, ett företag som tillverkar sulor 
 

Vibram tillverkar sulor, deras Casual sulor och icetrek teknologin undersöktes. Casual sulorna 

är ett par helt vanlig sulor där undersidan platt och inte har så mycket mönster därför har de 

dåligt grepp[10]. Icetrek teknologin är tillför att få bra grepp på isiga ytor, gummit är gjort för 

både inomhus och utomhus miljö[11]. Dessa sulor har inga inbyggda dubbar och är därför 

bara designade för att få fäste med gummiblandning och mönster.  

 

 

Figur 9 bild på dubbfria vinterdäck [12] 

 

För att få idéer om ny teknik så har undersökning av dubbfria vinterdäck gjorts. Där 

kontrollerades vilka egenskaper däcket måste ha för att få ett bra fäste utan dubbar. Det som 

krävs är en djup mönsterprofil, stora mängder sajpningar, lamellkonstruktion, stora kanaler 

för vatten att rinna ut igenom, körriktningsprofil i mönstret och i vissa fall ett asymmetriskt 

mönster.[5] 
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Styrkor 

3.2 Milstolpe 2, Förstudie  
Milstolpe två var förstudien till produktutvecklingen där en SWOT-analys genomfördes för 

att ta reda på styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos företaget och den nya produkten. 

Analysen visade svagheterna inom företaget och hot för utvecklingen av skorna. Avståndet till 

fjällen löstes bra genom att projektutföraren, som hade närheten till fjällen, tog på sig ansvaret 

att testa skorna på snö. Kompetensen inom friluftsliv och bra fäste förbättrades genom att läsa 

konkurrenternas hemsidor samt leta nya idéer på internet. Företag som har större kompetens 

inom friluftsliv kommer alltid att vara en stor konkurrent och därav är detta hot svårt att 

eliminera och att vintern snart är slut ses som ett problem då de slutliga användarna möjligtvis 

inte har något intresse av att svara på frågor om vintersskor.  

 

En kravspecifikation från användare, säljare och designers gjordes genom att utgå ifrån svaren 

på enkätundersökningen och mötet med säljaren och designern på Scorett. Detta för att 

kontrollera vilka krav som ställs på kommande produkt. 

 

Sedan gjordes en idégenerering för att underlätta fortsatt arbete med produktutvecklingen. 

 

 

 

  

  
Positiva faktorer 

 
Negativa faktorer 

 
 
 
Interna faktorer 

Styrkor 
 Starkt varumärke 
 Bra designers 
 Budget/resurser 

 
 

Svagheter 
 Kompetens inom friluftliv och 

bra fäste på vintern 
 Företagets huvudkontor ligger 

långt ifrån fjällen 
 

 
 
 
 
Externa faktorer 

Möjligheter 
 Nytänkande  
 Finns en lucka i skomarknaden 

med en friluftssko blandat 
med en snygg design 
 

Hot 
 Företag som har större 

kompetens inom friluftsliv 
 Vintern är precis slut 
 

Figur 10: SWOT-analys för Scorett footwear AB[7] 
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Användare:  Krav  Önskemål Funktion Begränsning 

Bekväma  x   x   

Varma x   x   

Design(snygg)   x x   

Halkfria x   x   

Avtagbara broddar   x x   

osynliga broddar    x   x 

Inte låta på golv   x   x 

lätt att ta på/av   x   x 

Smidiga skor x   x   
Figur 11: Kravspecifikation användare[7] 

 

Säljare:  Krav  Önskemål Funktion Begränsning 

Bekväma X   x   

Design(snygg)  X   x   

Funktionella (ha bra 
funktioner för att 
användas i vintermiljö)    x x   

smidiga X   x   

Snygg presentation av 
koncept   x   x 

Hållbara minst 2-års 
daglig användning    x   x 

lätt att tillverka (kortare 
tid ut till kund och 
enklare lagning)   x   x 

Figur 12: Kravspecifiktaion säljare[7] 

 

Designers/produktutvecklare Krav  Önskemål Funktion Begränsning 

Funktionella (ha bra 
funktioner för att användas i 
vintermiljö) x   x   

lätt att tillverka(kortare tid 
ut till kund och enklare 
lagning) x     x 

Hållbara minst 2-års daglig 
användning x     x 

Design(snygg)  x   x   
Figur 13: Kravspecifikation Designers/produktutvecklare[7] 
 

Egna idéer/Brainstorming 

Kom fram till några egna idéer som skrevs ned för att få inspiration till framtida lösningar och 

funktioner. Detta gjordes genom en brainstorming med endast en person.  
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 Canada snow löv med inbyggda dubbar/sand som fästs fast på skon och går att plocka 

av   

 Stighudar som fästs under sulan för bättre grepp på snö 

 Vinterdäcks mönster för att få bättre grundfäste i sulorna  

 Mjukare gummiblandning för att få bättre fäste  

 Kork för värmeisolering, undersök om det finns andra material som är lika bra eller 

bättre  
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3.3 Milstolpe 3, Konceptgenerering och val  
Milstolpe 3 var konceptgenerering och val av koncept där gjordes olika koncept genom att 

sätta ihop dellösningsalternativ. De byggdes sedan för att kunna utföra tester på snö och is 

samt fråga intressenter om åsikter för val av slutkoncept. Intressenterna nåddes genom en 

enkätundersökning där 15 personer mellan 21-64 år svarade från hela landet, 26,7% män och 

73,3% kvinnor. Det skickades även mail till företaget för att få deras syn på de olika 

koncepten. 

 

Slutkonceptet valdes sedan utifrån enkätundersökningen, testerna på snö och is, 

elimineringsmatrisen och beslutsmatrisen. Därför kunde slutkonceptet bli de koncept som 

uppfyllde krav och önskemål bäst.  

 

För utförligt test på snö se bilaga 5 

 

 
Delfunktioner Dellösningsalternativ 

Bekväma Bra innersula 

1 

Inte obehaglig pga 
yttersulan 

2 

Dämpning 

3 4 
 

Varma Fårskinn 

1 3 4 
Kork 

1 3 4 
Värmesula 
(usb-laddning) 

2 4 

 

Halkfria Dubbar 

4 
Stighudar  

1 
Sand 

3 
Vinterdäck 
dubbfria 

2 4 
Avtagbara 
halkskydd 

Klickspänne  

1 
Trycka på sandgummi  

2 3 
Utfällbara 
metallpinnar 

4 

 

Smidiga Mindre 
material, 
honeycomb 
struktur 

2 4 

Lättare material, annan 
gummisammansättning 

1 3 

  

Inte låta 
inomhus 

Mjukdubb Sand 

2 3 
Stighudar 

1  

Infällbara 

4 
Hållbara minst 
2-års daglig 
användning 

Plats-gummi 
blandning  

1 2 3 4  

   

Figur 14: konceptgenereringsmatris[7] 
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Figur 15: koncept 1 stighudar 

 

 

Detta koncept fick följande dellösningar:  

1. Bra innersula, fårskinn, kork, stighudar, klickspänne av stighuden, annan 

materialsammansättning, plats-gummi  

För att lösa detta har koncept 1 fått en sula utan mönster med två stighudsbitar formade som 

Canada Snow löv. Dessa stighudsbitar är vända åt två olika håll för att få bra fäste både 

uppför och nedför. Sulan är gjord i en plastgummiblandning som också ger extra fäste. 

Stighuden är fastsatt på sulan istället för att använda idén med klickspänne då denna idé 

kändes dålig och osmidig.  
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Figur 16: Koncept 2 sandgummi med IKEA-pluttar 

 

 

Detta koncept fick följande dellösningar:  

2. Inte obehaglig pga yttersulan, Värmesula med usb-laddning, vinterdäck, sandgummi, 

honeycomb, sandpapper, plats-gummi  

För att lösa detta har koncept 2 fått en sula med vinterdäcksmönster i en platsgummiblandning 

som ger sulan ett bra grepp. Den har två Canada snow lövformade sandgummi broddar som är 

löstagbara med hjälp av ett fäste som inspireras av IKEA’s fästen för skruvar när man 

monterar ihop bord. Sulan är inte obehaglig då broddarna skruvas in så att de ligger jäms med 

undersulan och korkblandningen inuti sulan har fått en honeycomb struktur för att minska 

vikten.  
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Figur 17: koncept 3 sandgummi med IKEA-pluttar 

 

Detta koncept fick följande dellösningar:  

3. Dämpning i sulan, fårskinn och kork, sandpapper, trycka på sandgummi, lättare 

sammansättning, plastgummi 

För att lösa detta har koncept 3 en sula av platsgummiblandning som ger ett bättre grepp. Den 

har två Canada snow lövformade sandgummi broddar som är löstagbara med hjälp av ett fäste 

som inspireras av IKEA’s fästen för skruvar när man monterar ihop bord. Sulan har fått ett 

lättare och mjukare material så att vikten minskar samt att sulan får mer dämpning.  

 
Figur 18: koncept 4 

Detta koncept fick följande dellösningar:  

4. Dämpning, fårskinn och kork, Värmesula med usb-laddning, vinterdäck, utfällbara 

metallpinnar, honeycomb, plats-gummi  

För att lösa detta har sulan fått ett vinterdäcksmönster med platsgummimaterial att få ett bra 

grundfäste. Sulan har en honeycomb struktur inuti som även ger dämpning. För att få ännu 

bättre fäste finns tre metallpinnar med dubb på som är ut-/infällbara i sulan.  
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3.3.1 Utvärdering av koncept  
 

 

Användare:  Krav  Önskemål Funktion Begränsning viktning 

Bekväm  x   x     

Varma x   x     

Design(snygg)   x x   2 

Halkfria x   x     

Avtagbara broddar   x x   3 

osynliga broddar    x   x 3 

Inte låta på golv   x   x 4 

lätt att ta på/av   x   x 4 

Smidiga  x   x     

      

      Säljare:  Krav  Önskemål Funktion Begränsning viktning 

Bekväma x   x     

Design(snygg)  x   x     

funktionella    x x   4 

smidiga x   x     

presentationen   x   x 3 

hållbara   x   x 5 

lätt att tillverka    x   x 3 

            

            
Figur 19: Kravspecifiktationer med viktning [7] 

 

 

Önskemål  Viktning (1-5) Referens  koncept 1 koncept 3 koncept 4  

Design  2 

K
O

N
C

EP
T 2 

0 0 + 

Avtagbara broddar 3 - 0 - 

osynliga broddar 3 + 0 + 

Inte låta på golv  4 + 0 + 

Lätt att ta av och på 4 + 0 + 

Funktionella 4 + - + 

Bra presentation 3 + 0 + 

Hållbara 5 0 0 + 

Lätta att tillverka 3 + + - 

  
Summa: 18 -1 19 

Figur 20: Beslutsmatris med koncept 2 som referens[7] 
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Koncept  

b
ek

vä
m

a 
 

va
rm

a 
 

h
al

kf
ri

a 

sm
id

ig
a 

fu
n

kt
io

n
el

la
  

lä
tt

 a
tt

 t
ill

ve
rk

a 

h
ål

lb
ar

a 
 

an
ta

l +
 

an
ta

l -
 

gå
r 

vi
d

ar
e 

 

1 + + + + + + - 6 1 x 

2 + + + - + + - 5 2 - 

3 + + + - + + - 5 2 - 

4 + + + + + - + 6 1 x 
Figur 21: elimineringsmatris med alla koncept[7] 

 

3.3.2 Slutkoncept  
Utifrån enkätundersökningen som gjordes så var koncept 2 och 4 de som var mest intressanta. 

Koncept 1 valdes istället för koncept 2 på grund av att detta koncept var det bästa att använda 

på snö enligt de test som gjordes på prototyperna. Ovanstående tabeller och undersökningar 

tydliggör att koncept 1 och 4 var de koncept som uppfyllde de krav och önskemål som fanns 

och är därför de koncept som gått vidare. De är ett koncept som har vinterdäcksmönster med 

inbyggda stighudar samt utfällbara dubbar. I slutkonceptet kommer sulan vara uppbyggd av 

kork och gummi, inte ha någon uppladdningsbar värmesula och ha fårskinn inuti. 

Anledningen till valet av kork som isoleringsmaterial är för att det är bevisat att kork fungerar 

bra för isolering emot kyla[13]. För test se bilaga 5.  

 

 
Figur 22 slutkoncept, en blandning av koncept 1 och 4 
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3.4 Milstolpe 4, Detaljkonstruktion 
I milstolpe 4 detaljkonstruktionen kontrolleras komponenterna till skorna för att se vad de 

enskilda delarna kostar, vilka delar som är unika och måste konstrueras av företaget. Denna 

kostnadsanalys gjordes endast för de nya delarna till skorna då Scorett inte skickat 

prisuppgifterna på skon. Slutkonceptet konstrueras i CAD som sedan blir den slutgiltiga 

produkten. Det genomfördes även en feleffektsanalys(FMEA) där eventuella fel förutses.  

 

 

  
Pris: Källa 

Standarskomponenter: 

   

 

Infällda 

stighudar i 

sulan 

450kr/st 

Per sko ca 

45kr 

http://www.skistart.com/swe/asnes-stighudar-

35mm.html?gclid=CLTq3Ya618UCFQvjcgodX

ZgAnw  

Unika delar: 

   

 

Metallrör för 

att bygga 

metallaxel 

med dubb på 

24kr/st 

http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-

metallslojd/metall/ror-stanger-

trad/stalrundstang-pid2696  

    

Total kostnad sko:  
 

69kr/st för 

de nya 

delarna 

 Figur 23: tabell med kostnad för de olika komponenterna 

3.4.1 Slutkonstruering 
 

 
Figur 24 skon i genomskärning där man ser bland annat korkmaterialet i sulan 

 

Sulan som används som grund kommer att bestå av både kork och gummi för att hålla bra 

värme. Scoretts skor har en bra isolering och skulle man göra korkmaterialet till en 

honeycomb struktur förloras isolerings egenskapen. Detta gör att sulans grund kommer vara 

uppbyggd på samma sätt som den var innan projektet startades.  

 

http://www.skistart.com/swe/asnes-stighudar-35mm.html?gclid=CLTq3Ya618UCFQvjcgodXZgAnw
http://www.skistart.com/swe/asnes-stighudar-35mm.html?gclid=CLTq3Ya618UCFQvjcgodXZgAnw
http://www.skistart.com/swe/asnes-stighudar-35mm.html?gclid=CLTq3Ya618UCFQvjcgodXZgAnw
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/metall/ror-stanger-trad/stalrundstang-pid2696
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/metall/ror-stanger-trad/stalrundstang-pid2696
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/metall/ror-stanger-trad/stalrundstang-pid2696
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Figur 25 prototyp av sulan underifrån 

 

Sulans undersida kommer att ha vinterdäcksmönster för att göra sulan mer greppvänlig. Detta 

mönster brukar förekomma i skor, de har lameller som är motriktade gångriktningen. Detta 

gör att skon får ett bättre fäste på snöiga underlag dock påverkar det inte de isiga underlagen.  

 

Sulan kommer ha en inbyggd metallstång som har dubbar som går ned under sulan, dessa 

kommer gå att fälla in i små fickor i sulan för att göra det möjligt att gå inomhus utan att 

förstöra golv. Dessa fälls in med hjälp av en liten skruvmejsel formad som ett löv. Dessa 

dubbar kommer göra att skorna får bättre fäste på is vilket gör att risken för att halka är 

mindre.  

 

 
Figur 26 prototyp av sulan med infällda dubbar samt stighud som canada snow löv 

 

Sulan kommer även ha nedsänkta stighudar i profilen på två ställen där de är formade som 

Canada snow’s logga, de ä vända åt två olika håll för att kunna få fäste både uppför och 

nedför en backe på snöiga underlag. 

3.4.2 FMEA  
En feleffektsanalys har gjort för att förutse eventuella fel som kan uppstå efter tillverkning. Se 

bilaga 3. [7] 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat från enkätundersökning samt slutgiltigt resultat av 

produktutvecklingen.  

4.1 Enkätundersökning 1  
Deltagarna i undersökning frågades ut om hur de tycker att vardagliga vinterskor ska vara. De 

vill att vinterskorna ska ha en snygg design och att man inte ska halka när man går med 

skorna. De ska vara bekväma och varma skor som helst har avtagbara broddar som inte syns 

på sidan av skorna. När de själva fick tycka till så var det även viktigt att skorna inte låter på 

golv inomhus, att man kan fälla in/ta av broddarna och att skon ska vara smidig. För 

fullständig enkätundersökning se bilaga 4.  

 

4.2 Test av koncept på snö  
 

 Koncept 1: Fungerar bäst på snö och inte så bra på is 

 Koncept 2: fungerar bra på snö men bättre på is 

 Koncept 3: fungerar bra på snö men bättre på is 

 Koncept 4: fungerar bra på snö men bäst av koncepten på is 

 

För utförligt test av koncepten se bilaga 5.  

 

4.3 Enkätundersökning 2 
 

Deltagarna i denna undersökning fick se bilder på de olika koncepten för att sedan svara på en 

fråga om vad de tyckte och vilket koncept som verkade bäst. De flesta svarade att koncept 2 

och 4 verkade bäst, de tyckte om koncept 2 då den hade en intressant lösning med IKEA-

pluttarna och koncept 4 tyckte deltagarna verkade bra då det är smidigt att kunna fälla in 

broddarna när man går inomhus. Några tyckte även koncept 1 var bra dock trodde dem att det 

skulle slitas snabbt. Koncept 3 var liknande koncept 2 fast utan vinterdäcksmönster och var 

därför inte lika intressant. För fullständig enkätundersökning se bilaga 6.   

4.4 Slutlig produkt  
Sulan kommer att bestå av både kork och gummi för att hålla bra värme. Sulans undersida 

kommer att ha ett vinterdäcksmönster. Den kommer ha en inbyggd metallstång som har 

dubbar som går ned under sulan, dessa kommer gå att fälla in för att göra det möjligt att gå 

inomhus utan att förstöra golv. Sulan kommer även ha nedsänkta stighudar i profilen på två 

ställen som är vända åt två olika håll för att kunna få fäste både uppför och nedför en backe på 

snö.  
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Nedan ses en ritning av konceptet med de lösa delarna utanför, metallstången med dubbar och 

stighud. Grunden till sulan ses i perspektiv och rakt underifrån för att få en bra bild på hur den 

färdiga prototypen ska se ut.  

 

 
Figur 27: ritning slutkoncept 

 

 

Sista bilden utav sulan är en bild i perspektiv, sulan har inte modellerats med tillhörande 

överdel detta för att den ska kunna passa vilken sko som helst.  

 

 
Figur 28: sulan i perspektiv 
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5 Diskussion 
I inledningen av projektet valdes syfte och mål genom att ha telefonkontakt med företaget. 

Deras åsikter och förväntningar fick ligga till grund för det syfte och mål som sattes upp för 

den framtida produkten och utvecklingen av sulorna. Det kan ibland vara svårt att förstå 

varandra via en telefonkontakt det som framgick av denna konversation fick ändå ett bra 

resultat och företaget var nöjda.  

 

Metoden som valdes för projektet var en produktutvecklingsprocess med fyra milstolpar som 

angreps med en agil metod. Den agila metoden valdes då projektet hade väldigt oklara och 

öppna mål från företaget och på så sätt kunde processen hållas öppen för utveckling. Varje 

milstolpe planerades vid start och fick de metoder som behövdes för att genomföra processen. 

Denna metod har varit bra för detta projekt då de har uppkommit en del problem efter vägen 

och funnits behov av förändringar för att få tiden att räcka till.  

 

Projektet började med milstolpe ett som var produktplaneringen, delar av denna milstolpe var 

svåra att göra då Scorett inte givit någon klar bild av vad de ville få ut av arbetet. Milstolpen 

planerades och genomfördes med den information som fanns om företaget och den förväntade 

produkten. Det var svårt att komma igång med projektet till en början sedan gick det som 

planerat de två första milstolparna. I slutet av milstolpe två besöktes Scoretts huvudkontor i 

Varberg för att diskutera igenom projektet och dess förväntningar. Efter dessa två dagar blev 

bilden av projektet och dess mål klarare och då kunde de två första milstolparna färdigställas. 

Milstolpe tre startades genom att komma fram till dellösningar för de delfunktioner som 

skulle lösas för att sedan ta fram fyra olika koncept utifrån detta. Under tiden detta 

genomfördes fanns det förhoppningar om att skoproverna från Scorett skulle komma. Så vart 

dock inte fallet och projektet blev försenat då dessa behövdes för att bygga koncepten och 

sedan testa dem. Skoproverna kom tillslut och arbetet kunde fortsätta med högre tidspress än 

innan. Resultatet av projektet blev mindre välarbetat än vad det kunde ha blivit om mer tid 

fanns, slutprototypen blev ändå en bra lösning med stora utvecklingsmöjligheter för företaget.  

 

Slutkonceptet som valdes var mycket baserat på enkelheten, testet som gjordes, kraven, 

önskemålen och de olika matriserna. Detta för att de IKEA-pluttar som skulle fästa de andra 

två koncepten kändes krångliga att byta ut och inte fäste så bra som tänkt i sulan när 

koncepten byggdes. Blandning av stighud och utfällbara dubbar valdes på grund av att 

stighudarna fungerade bra på snö och dubbarna bra på is. Grundsulan för projektet är Canada 

snows curling känga som har en bra lösning för isolering och behöver därför inte utvecklas 

något. Skon bör bli lättare vilket inte kunde genomföras då konstruering av korkmaterialet 

som ett honeycomb mönster skulle innebära att mycket av isolerings egenskaperna skulle 

förloras. Det som skulle kunna göras för att få ner vikten är att använda ett lättare gummi i 

skon, exempelvis naturgummi. För vidare utveckling av slutkonceptet så kan de utfällbara 

dubbarna kopplas till en elmotor som styrs från en dosa eller smartphone för att göra det ännu 

enklare att använda. En positiv utveckling för resten av skon skulle vara att ha en innersula 

med värmeslingor som också styrs via telefonen.  

 

 



 

 

24 
 

De enkätundersökningar som genomfördes visade att de var viktigt med avtagbara broddar 

vilket slutkonceptet saknar på grund av att en sådan lösning var svår att konstruera liten och 

smidig. Detta på grund av att det alltid kommer vara krångligt och osmidigt med broddar 

eftersom användaren måste sätta sig ner för att ta av sig dem och när de är använda ute är de 

smutsiga och blöta. Det gör att en sådan lösning utgår för att önskemålet var att få en sko som 

är smidig och går att använda inomhus.  
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6 Slutsatser  
Slutsatserna som kan dras av detta projekt är:  

Kontakten med företaget skulle tagits tidigare för att få provsulorna snabbare. Provsulorna 

stoppade arbetet då de behövdes för att göra testerna på snö och is.  

Val av slutkoncept baserades på tester och matriser som tillslut blev ett blandat koncept med 

vinterdäcksstruktur, utfällbara dubbar och inbyggda stighudar. Dessa koncept upplevdes mest 

uppfylla de krav och önskemål som fanns på produkten utifrån produktplaneringen och 

förstudien.  

Saknandet av ny lösning för isolering emot kyla och mindre vikt beror på att lösningen som 

finns är bra och skulle man förändra det ena så förlorar man på det andra.  

Förslag till fortsatt arbete  
Sätta in en motor till dubbarna som styrs från telefonen.  

Konstruera en sula med värmeslingor om kan styras via telefonen.   

Att konstruera skon så att stighudarna sitter nedsänkta i sulan några millimeter för att göra 

slitningspåverkan mindre. 

Att placera stighudarna så att de inte bara tar upp halka när man går uppför och nedför utan 

även i andra riktningar.  

Konstruera grundsulan med ett lättare material, exempelvis naturgummi.  
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Bilaga 1, Gantt schema  
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Bilaga 2, Brukarkaratärer 
[11] 

 

Man 32 år  

Man som är 32 år och bor i ett hus med familjen i Åre. Han har ett stort intresse för friluftsliv 

och att vara ute i naturen. Han tycker om att fjällvandra men känner att det skulle vara 

roligare att börja tidigare på våren, problemet är att han brukar ta sig upp på fjället direkt efter 

jobbet och behöver därför en snygg sko som även fungerar bra på snö och is. Han söker detta 

då han inte vill behöva ha med sig fler skor till jobbet eftersom att det gör att han alltid måste 

bära en ryggsäck.  

 

Kvinna 25år  

Kvinna som är en friluftsintresserad civilingenjör som är bosatt i Stockholms innerstad, hon är 

25 år och precis gått ur skolan och börjat jobba. Hon känner att det fattas en sko som är 

användbar för både jobb och fritid. Detta på grund av att hon känner att man på vintern måste 

ha så många olika skor för alla olika tillfällen och tycker det är en bra idé att kombinera en 

finsko med en friluftssko.  
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Bilaga 3, FMEA 
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Bilaga 4, Enkätundersökning 1 
1. Bör vinterskor du använder till vardags enligt dig vara bekväma och varma?  

(100.0%): ja 

(0.0%): nej 

 

 
 

2. Är vinterskor designade för att kunna användas både på fjället och i stan av intresse 

för dig? 

(68.4%): ja 

(31.6%): nej 

 

 
 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991846&ftid=1&ftid_wert=0#E3991846
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991846&ftid=0&ftid_wert=0#E3991846
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991687&ftid=1&ftid_wert=0#E3991687
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991687&ftid=0&ftid_wert=0#E3991687
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3. Ställer du höga krav på en snygg design av vinterskor som används till vardags? 

(89.5%): ja 

(10.5%): nej 

 

 
 

4. Är det viktigt att du inte halkar med skorna på vintern? 

(100.0%): ja 

(0.0%): nej 

 

 
 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991682&ftid=1&ftid_wert=0#E3991682
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991682&ftid=0&ftid_wert=0#E3991682
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991689&ftid=1&ftid_wert=0#E3991689
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991689&ftid=0&ftid_wert=0#E3991689
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5. Vill du ha skor med inbyggda eller avtagbara broddar/halkskydd? 

(26.3%): Inbyggda 

(42.1%): avtagbara 

(31.6%): har ingen betydelse 

 

 
 

6. Har det någon betydelse för dig om det sitter synliga broddar/halkskydd på dina 

vinterskor? 

(63.2%): ja 

(36.8%): nej 

 

 
 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991696&ftid=9197982&ftid_wert=0#E3991696
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991696&ftid=9197983&ftid_wert=0#E3991696
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991696&ftid=9197984&ftid_wert=0#E3991696
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991699&ftid=1&ftid_wert=0#E3991699
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991699&ftid=0&ftid_wert=0#E3991699


 

 

33 
 

7. Skulle du vara intresserad av en sko med en sula som har mycket funktion så som 

broddar/halkskydd fast ändå har en snygg design som kan användas till vardags i 

stadsmiljö?  

(100.0%): ja 

(0.0%): nej 

 

 
 

8. Har du några andra tips för utveckling av sulor som kan användas för fäste vid 

vinterväglag?  

-En önskan är att inte sulorna låter när man går på vanligt hårt golv, typ ica maxi. Jobbigt när de 

låter och folk tittar på en. 

-Om broddar ska finnas så måste de vara lätta att fälla in/ta av när man byter miljö så man inte 

går inomhus med dom 

bra för äldre och klumpiga människor 

-Vore bra om man får gå in i affärer utan att det blir för krångligt med broddarna 

-Inga konkreta tips, men lite tankar.. Om skon ska gå att använda både på stan och i fjället är 

mitt största krav att den ska vara smidig, vill inte gå på stan med "klumpar" på fötterna samtidigt 

som man på fjället inte vill tappa funktioner som vattenmotstånd och värme  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991731&ftid=1&ftid_wert=0#E3991731
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=339797&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=3991731&ftid=0&ftid_wert=0#E3991731
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Bilaga 5, Test av koncept 
Byggde koncepten för att få förståelse och kunna testa i verkliga livet hur de olika koncepten 

fungerade.  

 

 
Figur 29 koncept byggs 

 
När de fyra koncepten var byggda så var det dags att testa dessa på snö och is. För att testa på 

snö så togs skorna på testpersonen som sedan gick upp och ner för en bit av en skidbacke, där 

kunde skorna sedan utvärderas utifrån känslan av fäste. Testpersonen fick ge ett betyg mellan 

1-5 där 5 var jätte bra fäste. Under detta test fick koncept 1 en 4:a, koncept 2 och 3 fick en 2:a 

medan koncept 4 som var sämst på snön fick en 1:a.  

 

 
Figur 30 bild från skotest 

 

Testet av koncepten på is gjordes genom att frysa vatten i en glasslåda och testade sedan 

vilket koncept som fäste bäst på isen. Det koncept som upplevdes fästa bäst på is var koncept 

4 som fick betyget 4 medan de andra koncepten upplevdes bara bli hala när de blev blöta av 

isen och fick därför en 1:a i betyg. 



 

 

35 
 

Bilaga 6, Enkätundersökning 2 
 

Visade bilder på de olika koncepten och sedan fick de tillfrågade personerna svara på följande 

fråga:  

1. Vilken ide är bäst enligt dig? Eller en kombination av någon ide? Vad tycker 

du?  

 

 
-Koncept nr. 2 både snygg och praktiskt! 

-Konceptet 1, med kombi IKEA-pluttar 

-Koncept 2 tycker jag verkar bra 

-Koncept nr 4, Bra fäste på snö och is och man kan enkelt fälla in dom om man går in i tex. En affär och 
slipper halka pga hala dubbar. 

-Nummer 3 & 4 
Nr 4 skulle passa bäst för alla grupper när man kan styra det om man skall in på affär och man ej 
får använda broddar i butiken och tänker man på de äldre som har svårt att ta på och av broddar. 

-Koncept 4 verkar vara en bra idee om det går att få det att funka med en app. 

-Sandgummi i någon av varianterna, borde kunna sitta kvar. Spännande med loggarna och om man kan få 
fram dem utan att böja sig ner. 

-Stighudar låter bra. Då kan man gå på alla underlag utan att repa golv ex. Kanske inte det 
greppstarkaste alternativet men känns bäst. 

-Koncept 4 tilltalade mig mest, de kändes som om de skulle ge bäst grepp vid ordentlig ishalka 

-Koncept 2 

-Hej!  
Koncept 4 för mej. 

-Stighudar verkar vara en bra plan, funkar nog bra på snö. 

-Nr 2 
Roligast nr 4 

-1. Diskret, enkel , hållbar och borde var billig och enkel att producera. Men viktigt att det fortfarande 
känns som en jämn sula så man inte balanserar på 2 knölar. 

-Tycker 2 verkar bra 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18408105
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18408118
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18429780
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18429860
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18429860
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18435221
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18435221
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18435221
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18436334
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18453849
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18453849
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18456073
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18456073
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18457053
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18461751
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18463816
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18463816
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18473597
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18482231
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18482231
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18483487
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18483487
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=370566&f_rid=18485739

