Examensarbete
Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp

Painlessett

En avlastande klacksko

Examensarbete 22,5 hp IE6001

2019-02-24
Juliette Holstensson

Förord
Rapporten är ett examensarbete och utfördes på Utvecklingsingenjörsprogrammet på
Högskolan i Halmstad. Projektet grundar sig på en egen idé och ett stort tack vill läggas till
alla företag som har hjälpt till under projektets gång. Ett tack vill även ges till min Handledare
Leif Nordin och till mina vänner som har stöttat mig under processens gång.
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Sammanfattning
Internationellt lever 2–4 procent av den vuxna befolkningen med fibromyalgi.
Fibromyalgi innebär att leva med en kronisk smärta som förflyttar sig i kroppen. Idag påvisar
forskning att smärtsignalerna missuppfattas i hjärnan och därför behöver inte nödvändigtvis
smärtan sitta där det gör ont, vilket leder till en extrem tryckkänslighet på huden.
Att leva med tryckkänslighet gör det bland annat svårt att gå i ett par klackskor och enligt
undersökningar i projektet är det rent av en omöjlighet för många.
Runt 22 procent av deltagarna i projektet upplever det psykiskt jobbigt att inte kunna gå i
klackskor och runt 50 procent tycker att det enbart är tråkigt att inte längre ha möjligheten att
bära ett par klackskor. Siffrorna representerar en enkät som utfördes i projektet där 387
kvinnor mellan 15–50 år som lever med fibromyalgi deltog.
Projektet behandlar en framtagningsprocess av en klacksko som är anpassad efter de krav som
angavs av de 387 kvinnorna med fibromyalgi som deltog i undersökningen.
Klackskon har konstruerats från grunden och har därför en egen front med en mjuk och
avlastande materialkombination som går samman med en stabilare mittdel och avslutas med
en fjädrande klack. Klacken är framtagen för att förhindra stötar upp i kroppen vid gång.
Klackskons bottensula är ledbar för att tryckavlasta foten och kunna följa fotens naturliga
rörelse. Förslutningen är också tryckavlastande med sin egna materialsammansättning.
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Abstract
In the world population it has been found that 2-4 percent lives with fibromyalgia.
Fibromyalgia is living with a chronic pain that moves around in the body. The research of
today demonstrates that the pain signals are misconceived by the brain and does not
necessarily mean that the pain is located on the spot where it seems to be pain which leads to
extreme pressure sensitivity on the skin.
To live with pressure sensitivity makes it hard to for instance walk in a pair of high heels and
according to research done in this project, some said that walking in high heels is an
impossibility.
Around 22 percent of the participants in this project experience it mentally difficult not to be
able to walk in a pair of high heels and about 50 percent think that it is only sad to not have
the opportunity of wearing high heels anymore. The numbers represent a survey that was
performed in this project where 387 women between 15-50 years old that lives with
fibromyalgia participated.
The project treats a production development process of a high heel shoe that is adapted
around the requirements that were stated by the same 387 women that participated. The high
heel has been constructed from the ground-up that features a unique front with a soft and
stress-relieving material combination that is attached together with a more stable and firm
middle section and the end part is completed with a springy heel. The heel is made to prevent
shockwaves up the body while walking. The bottom sole is moveable by joint attachment to
pressure-relief the foot while it is following the natural movement of the foot. The seal is also
pressure-relieving because of its own material composition.

iii

Innehåll
1

2

Inledning ....................................................................................................................................3
1.1

Bakgrund ...........................................................................................................................3

1.2

Problemformulering ..........................................................................................................3

1.3

Effektmål ............................................................................................................................3

1.4

Projektmål..........................................................................................................................3

1.5

Avgränsningar ...................................................................................................................3

1.6

Kravspecifikation ...............................................................................................................4

Metoder .....................................................................................................................................5
2.1

Projektmodell.....................................................................................................................5

2.1.1

Produktutveckling ......................................................................................................5

2.1.2

Nyhetsundersökning .................................................................................................6

2.1.3

Varumärkesundersökning.........................................................................................6

2.1.4

Marknadsundersökning ............................................................................................6

2.1.5

SWOT – analys .........................................................................................................6

2.1.6

Riskanalys..................................................................................................................6

2.1.7

Gantt-schema ............................................................................................................7

2.1.8

Business Model Canvas ...........................................................................................7

2.1.9

Marknadsplan ............................................................................................................7

2.1.10

4P- modellen och 4C-modellen................................................................................7

2.1.11

Hill ...............................................................................................................................8

2.1.12

Pughs matris ..............................................................................................................8

2.1.13

BAD, PAD och MAD .................................................................................................8

2.1.14

Intervju........................................................................................................................9

2.1.15

Forum .........................................................................................................................9

2.1.16

Företagsbesök ...........................................................................................................9

2.1.17

Brainstorming ............................................................................................................9

2.1.18

Utvärderingsenkät ................................................................................................... 10

2.2

Prototyp ........................................................................................................................... 10

2.2.1

Prototyp 1................................................................................................................. 10

2.2.2

Prototyp 2................................................................................................................. 10

2.3

Tillverkningsmetoder ...................................................................................................... 11

Inledning

3

2.3.1

Olika tillverkningsmetoder ...................................................................................... 11

2.3.2

Polyuretan ................................................................................................................ 11

2.3.3

Industrier och företag .............................................................................................. 11

Test .......................................................................................................................................... 13
3.1 Fjädertest .............................................................................................................................. 13
3.2 Gångtest ............................................................................................................................... 14

4

5

6

7

Tillverkningskostnader ........................................................................................................... 16
4.1

Service och underhåll ..................................................................................................... 16

4.2

Budget för projektet ........................................................................................................ 16

Resultat ................................................................................................................................... 18
5.1

Uppmätt testresultat........................................................................................................ 18

5.2

Material ............................................................................................................................ 18

5.3

Konstruktion .................................................................................................................... 19

Diskussion ............................................................................................................................... 20
6.1

Resultat ............................................................................................................................ 20

6.2

Metodik ............................................................................................................................ 21

6.3

Fortskridande arbete ...................................................................................................... 22

6.3.1

Hållbar utveckling .................................................................................................... 22

6.3.2

Lika villkor, etik och moral ...................................................................................... 22

Referenser .............................................................................................................................. 24

Bilaga 1 – Patent USA

1

Bilaga 2 – Patent Sverige

4

Bilaga 3 – Varumärkesundersökning

9

Bilaga 4 – Marknadsundersökning

10

Bilaga 5 – SWOT -analyser

17

Bilaga 6 – Riskanalyser

18

Bilaga 7 – Gantt-schema

20

Bilaga 8 – BMC-modell

21

Bilaga 9 – Marknadsmix

22
23
1

Inledning

Bilaga 10 – 4P-modell och 4C-modell
Bilaga 11 – Hill-modell

25

Bilaga 12 – Pughs matris

26

Bilaga 13 – Intervju

27

Bilaga 14 – Brainstorming

28

Bilaga 15 – Utvärderingsenkät

30

Bilaga 16 – Prototyp 1

41

Bilaga 17 – Prototyp 2

45

Bilaga 18 – Testperson

55

Bilaga 19 – Tillverkningskostnad

56

Bilaga 20 – Projektbeskrivning

58

Bilaga 21 – Symtom för fibromyalgi

64

2

Inledning

1 Inledning
Avsnittet inledning beskriver problemet med fibromyalgi och klackskor. Fortlöpande i
avsnittet behandlas syftet och målet med arbetet.

1.1

Bakgrund

Fibromyalgi är en sjukdom där patienten lider av kronisk smärta som flyttar runt i kroppen.
Kraftlöshet, smärta i muskler, smärta i leder och kronisk trötthet är några få följder som
kommer med sjukdomen och påverkar därför vardagen. (J. Starlanyl, 2014). Internationellt
sett lider 2–4 procent av den vuxna befolkningen av fibromyalgi. I Sverige är ungefär 10
procent av de drabbade barn och ungdomar (Fibromyalgiförbundet, 2018-04-28).
Nio av tio som lider av fibromyalgi i Sverige är kvinnor. (Reumatikerförbundet, 2016-12-19).
Orsaken till fibromyalgi är ännu inte helt fastställd, men enligt studier har förändringar i
muskelvävnaden hittats och en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet har noterats.
(Reumatikerförbundet, 2016-12-19) Nervsystemet skickar förstärkta och för många
smärtimpulser till hjärnan, en så kallad feltolkning uppstår och därför sitter inte smärtan där
det gör ont. (Fibromyalgiförbundet, 2015–03).

1.2

Problemformulering

Genom att leva med fibromyalgi och vara tryckkänslig gör det svårt att bära klackskor. När
personer som lever med fibromyalgi inte kan stå och gå i ett par klackskor uppstår ett
problem.

1.3

Effektmål

Effektmålet är att möjliggöra för kvinnor med fibromyalgi att kunna gå i ett par klackskor
under kortare perioder. En specialanpassad klacksko ska tas fram som ska passa flertalet fötter
för de kvinnor som lever med fibromyalgi. Syftet är att ta fram en klacksko som har en
spolklack, eftersom en spolklack har en bred kontaktyta med marken. En bred kontaktyta med
marken gör att balansen i klackskon blir stabilare. En spolklack sitter vanligtvis på
professionella dansklackskor eftersom klacken ger en bra balans, men kan även vara smalare
på mitten för ett nättare intryck.

1.4

Projektmål

Framtagning av en klacksko som innehar någon form av teknik för att avlasta foten och
minska tryckpåfrestningar. Ta fram en förslutning för klackskon som ska vara universal men
med möjlighet till olika inställningar för att passa olika typer av fötter. Arbetet kommer också
grunda sig i att undersöka hur stort problemet är att bära klackskor för personer som lever
med fibromyalgi.

1.5

Avgränsningar

Produkten riktar sig till kvinnliga personer med Fibromyalgi i åldern 15–50 år. Anledningen
till att en övre åldersgräns finns är för att skelettet blir svagare med åren och därför ökar
risken för fraktur, också kallad osteoporosfraktur.
Osteoporosfrakturer i höft och kotor är väldigt vanligt hos skandinaviska människor i dagens
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samhälle. I Sverige är risken att få en osteoporosfraktur 50 procent för en kvinna under
hennes livstid. Enligt undersökningar ökar risken för osteoporosfrakturer med 2–3 procent vid
50 års ålder och vid en ålder på 80 år har risken ökat upp till 50 procent. (Mellström,
Lorentzon, 2015-10-07)

1.6

Kravspecifikation

Genom att upprätta en kravspecifikation framkommer vad som är viktigt att uppfylla i
produkten och vad som önskas finnas med. Kravspecifikationen uppkom genom att
sammanställa enkäten som utfördes i projektets start. Även klassiska symptom från
fibromyalgi såsom yrsel, tryckkänslighet, muskelsvaghet är medberäknade i
kravspecifikationen. Kravspecifikationen syns i tabell 1.1.

Tabell 1.1. En bild på kravspecifikationen som visar huvudkrav och önskvärda krav.
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2 Metoder
I uppstarten av projektet utfördes flera undersökningar för grund till projektidén. Olika
metoder användes och olika prototyper skapades. Hela processen beskrivs ingående nedan.

2.1

Projektmodell

Användning av olika metoder är viktigt för att få en helhetsbild på marknaden, risker och
möjligheter för projektet.
Vald projektmetod för projektet är Dynamic Product Development (DPD) eftersom projektet
styrs utifrån en egen idé och inte har ett samarbete med något företag. Fördelen med att
använda DPD är att förändringar sker snabbt eftersom varje uppgift hanteras efter vad som
passar bäst för stunden. I DPD växer en lärande strategi för produkten upp med tiden. Med
andra ord är DPD en flexibel anpassning till skiftande omständigheter och därför undviks
onödigt arbete och ett högt tempo kan hållas, vilket passar projektet bra. (Holmdahl, 2010)
En skillnad mellan LPD (lean produktutveckling) och DPD är att LPD är inriktad på needdriven utveckling. LPD har även ett lärande mellan projekt vilket är väldigt bra som DPD
saknar, men eftersom arbetet enbart innefattar ett projekt är DPD fortfarande mer relevant.
(Holmdahl, 2010)
Wish, want och need ingår alla tre i DPD och menar att produkten ska ställas för vilka
egenskaper som uppfyller dessa tre inriktningar.
Wish innebär önsketänkande egenskaper som till exempel att klackskon tar bort smärtan i
fötterna. Want för produkten är att deltagarna till exempel vill ha klackskon i olika färger som
beige och svart. Need kan vara att klackskon ska vara avlastande för foten. (Holmdahl, 2010).
PD står för produktutveckling och går ut mycket på att utforma företagets framtida
värdeflöde. För att PD ska vara lämplig krävs minst en ny produkt, vilket innebär att metoden
riktar in sig mer på företaget än på en enskild produkt. I projektet finns inget företag utan det
är en produktidé som är grunden och utifrån idéen kan ett företag växa fram och inte tvärtom.
(Holmdahl,2010). PD lämpar sig inte lika bra som DPD eftersom DPD är mer fokuserad på
produkten och inte företagets framtid.
2.1.1 Produktutveckling
För att projektmålet och effektmålet ska överensstämma med projektprodukten kommer olika
metoder att användas längs med projektets gång. I följande ordning har olika metoder
använts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gantt-schema
Teorisökning
Marknadsundersökning
Brainstorming
Nyhetsundersökning
Prototypframtagning
Verktyg (FMEA, SWOT mm).
Redovisning med input
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•
•
•
•
•
•
•
•

Brainstorming
Prototypframtagning
Opponering
Prototypframtagning
Utvärdering enkät
Intervjuer
Slutredovisning
Utexpo

2.1.2 Nyhetsundersökning
Det är viktigt att utföra en noggrann nyhetsundersökning dels för att inte göra intrång på
befintliga patent, men även för att se hur en produkt kan behöva justeras för att både uppnå
uppfinningshöjd och klassas som en nyhet.
En undersökning har gjorts på PRV:s hemsida i den svenska patentdatabasen och en
undersökning på WIPO:s hemsida. Bild på patentet finns i bilaga 1.
I Sverige finns ett patent på ett par rullskridskor som innehar en fjäder, men konstruktionen är
annorlunda och är till ett annat användningsområde. Risken för intrång är minimal och
möjligheten att sälja ett par klackskor med fjäder i Sverige är därför stor. Bild finns i bilaga 2.
2.1.3 Varumärkesundersökning
En undersökning gjordes även i PRV:s varumärkesdatabas. Varumärket är viktigt för att få
kunder att minnas vem som har tillverkat klackskon så att de inte köper liknande produkt från
en konkurrent. Ett bra varumärkesnamn är att inte ha enbart existerande ord, eftersom det blir
svårare att få igenom namnet så att det kan skyddas. Undersökningen finns i bilaga 3.
2.1.4 Marknadsundersökning
Tidigt i projektet utfördes en enkät som underlag för hela idén. Enkäten påvisade att
problemet att gå i klackskor för de som har fibromyalgi fanns och hur stort det är. Viktiga
huvudkrav och önskvärda krav från användarna kom fram och att designa direkt efter
användaren och inte utefter egna erfarenheter är en viktig grund i ett lyckat projekt. En
sammanställning från enkäten kan ses i bilaga 4.
2.1.5 SWOT – analys
En SWOT- analys skapas för att få en tydlig överblick över styrkor, svagheter, möjligheter
och hot i projektet. Analysen visar nuläget för att veta vilka hot som kan uppstå men även
vilka punkter som är projektets styrka och därför bör användas. (Larsson, 2018-05-03). En
SWOT-analys är gjord för enbart affärsidén och en SWOT-analys är gjord för hela projektet.
Analyserna finns i bilaga 5.
2.1.6 Riskanalys
En riskanalys används för att identifiera risker, värdera hur stor sannolikhet det är att riskerna
inträffar, konsekvensen som i så fall uppstår och den totala risknivån. När riskerna presenteras
i tidigt stadium kan åtgärder redan ske utan att risken får för stor konsekvens. Om en plan

6

Metoder

finns hur riskerna ska lösas om de sker sparar både tid, resurser och pengar. Tanken med en
riskanalys är att försöka undgå att riskerna blir realitet. (Hovland, 2011-11-25).
Tänkbara risker för produkten där det gäller konstruktionen och till marknaden sett är skapad
och en riskanalys till projektet finns i bilaga 6.
2.1.7 Gantt-schema
Ett gantt-schema används för att få en överblick över hela projektet. En bra planering behövs
för att få ett lyckat projekt. Deadlines och andra mål sätts upp för att få en bra och tydlig
struktur. Schemat uppdateras löpande för att alltid vara aktuellt. (Holmdahl, 2010). Totalt
löpte projektet över 35 veckor med möjlighet till ett möte med handledaren varje vecka. Det
slutgiltiga gantt-schemat finns i bilaga 7.
Anteckningar har även använts flitigt. Ett visuellt schema hade gett en bra överblick men
istället användes gantt-schemat tillsammans med anteckningar. Eftersom arbetet enbart drivs
av en person fungerar personliga anteckningar i telefon och böcker bra. Att använda sig flitigt
av anteckningar minskar risken att viktig information glöms bort (Holmdahl,2010), men ger
även en bra överblick av vad som ska göras och inte göras. Anteckningarna kom inte enbart
från telefonmöten med mera, utan var en form av ”to do lista” i telefonen eller i blocket.
Frågor som borde kollas upp eller rent av nya idéer inom konstruktionen lagrades i
anteckningarna.
2.1.8 Business Model Canvas
En business Model Canvas har gjorts för att få en ytterligare överblick över projektet.
I en BMC framhävs hur marknadsstrategin ska läggas upp. Modellen är en optimering av hur
vinsten ska uppkomma och syftet till varje del. (Osterwalder, Pigneur, 2010-08-26). BMCmodellen finns i bilaga 8.
2.1.9 Marknadsplan
En marknadsplan riktar sig till kunderna, vilket är skillnaden mot en affärsplan som istället
riktar sig till företaget. Marknadsplanen utformades efter åtta olika frågeställningar som
författaren Stefan Ekberg tagit fram. En marknadsplan används för att förtydliga vilken nisch
företaget har, hur företaget ska upplevas mot sina kunder, vart företaget är mest
konkurrenskraftig, hur fungerar målgruppen och hur nås målgruppen på bästa vis. (Ekberg,
2018-05-18). Marknadsplanen kan ses i bilaga 9.
2.1.10 4P- modellen och 4C-modellen
En marknadsmix utfördes på projektet den så kallade 4P-modellen. En marknadsmix utförs
genom att besvara de fyra P:na som är pris, produkt, plats och påverkan. (shaw, 2018-05-05).
Priset står för vad slutpriset till kund hamnar och vilken strategi som har valts.
Prisberäkningar finns också ingående under rubriken tillverkningspris.
P:et för produkt brukar delas in i tre olika kategorier som är följande: kärnprodukt,
kringprodukt och metaprodukt. Kärnprodukten är själva klackskon i sig och kringprodukten
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kan vara till exempel ingående service första året. Metaprodukten innebär den totala
upplevelsen av produkten.
Plats är vilka distributionskanaler som används, hur ska produkten säljas och vilka metoder
ska användas.
Påverkan handlar om hur kunderna ska se produkten i form av reklam som broschyrer,
internet med mera.
4C-modellen är också en marknadsmix men är kundorienterad medan 4P-modellen är
säljorienterad. De fyra C:na står för kostnad, bekvämlighet, kommunikation och konsument.
(shaw, 2018-05-05). 4P-modellen och 4C-modllen finns i bilaga 10.
Kostnad ersätter 4P:s pris.
Bekvämlighet ersätter 4P:s plats.
Kommunikation ersätter 4P:s påverkan.
Konsument ersätter 4P:s produkt.
2.1.11 Hill
En Hill-modell skapades för projektet. En Hill-modell har fem olika steg. Första steget
handlar om att förstå de långsiktiga målen och andra steget handlar om hur de långsiktiga
målen ska nås. I steg tre ska de konkurrenskraftiga egenskaperna lyftas fram för att visa vilka
delar som kan ta marknadsandelar och det är just dessa egenskaper som fokuset eller nischen
bör hamna på. Steg fyra är hur företaget ska arbeta för att vinna marknadsandelar och sista
steget är snarlikt men behandlar infrastrukturen istället. (Hill, 2006-04-06). För att se Hillmodellen se bilaga 11.
2.1.12 Pughs matris
Pughs matris används för att värdera koncepten i ett urval för att lätt kunna se vilka koncept
som är mest lämpliga att gå vidare med. Matrisen har ett värderingssystem med plus, minus
eller neutralt som sedan räknas ihop för ett slutligt resultat för varje koncept. Det är
projektgruppen som avgör vilken gradering alla koncept får, för själva matrisen ger enbart en
bild på hur koncepten lätt kan jämföras mot varandra. (Holmdahl, 2010).
I arbetet användes liknande Pughs matris, skillnaden är att för istället använda minus, plus och
neutralt användes en bock, ett kryss och ett frågetecken. Bocken representerade ett ja, krysset
representerade ett nej och frågetecknet representerade att information saknades eller en form
av neutralt läge. Matrisen ses i bilaga 12.
2.1.13 BAD, PAD och MAD
BAD (brain aided design) betyder att hjärnan ska aktiveras med olika idéer och tankebanor.
Utan idéer kan en produkt inte skapas eller ett företag komma till liv. Nästa steg efter att
tankebanorna har kommit igång är oftast PAD (pencil aided design) som innebär att idéerna
skissas ner på papper. Genom användning av skiss blir det enklare för hjärnan att
vidareutveckla och är därför lämpligt vid konceptutveckling. Vanliga skisser användes i
brainstormingen men även CAD-filer användes, dvs computer aided design. I projektet
skedde PAD genom så kallad brainstorming som beskrivs närmare under en egen rubrik.
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MAD (model aided design) är det sista steget där valda koncept tas fram i form av prototyper.
Vanligt i MAD är att ta fram prototyper i frigolit, lego eller annat lätthanterligt material för att
snabbt och enkelt få en visuell 3D-bild och ett test på funktionen. (Holmdahl, 2010). I arbetet
användes bland annat en 3D-print för att få ut olika modeller på koncepten.
2.1.14 Intervju
Genom att samarbeta med olika företag och privatpersoner ökar kompetensen i projektet,
eftersom det är svårt att vara kunnig eller specialist i alla områden som projektet kräver.
Intervjuerna utfördes också för att få en bättre uppfattning om hur kroppen fungerar och hur
kroppen reagerar i ett par klackskor. Intervjuerna användes för att utvärdera produkten för att
se om resultatet av projektet löser projektmålet och effektmålet. (Holmdahl, 2010). Se bilaga
13.
2.1.15 Forum
Genom att använda sig av olika typer av forum kan en tvåvägskommunikation uppstå. För att
nå ut med marknadsundersökningen och utvärderingsundersökningen till rätt målgrupp
användes en sluten grupp på Facebook. Inlägg publicerades med länk till varje enkät, vilket
gav ett lyckat resultat. Inlägget i sig skapade en tråd och därför uppkom många kommentarer
så som påståenden och frågor i tråden. Projektansvarig svarade på kommentarerna med
motfrågor för att få vidare dialog om hur klackskon ska utvecklas i detalj. En del personer
trivs inte med att lägga tid på enkäter och därför kan kommentarer på tråden locka fler
deltagare. Om de personer som svarat på tråden också har svarat på enkäten är oklart eftersom
alla är anonyma i enkäten. (Holmdahl, 2010).
2.1.16 Företagsbesök
Olika företag besöktes för att få en bra tvåvägskommunikation.
Industriföretaget Hyss i Nässjö och Sarwes sadelmakeri i Gullbrandstorp besöktes för möte
angående tillverkningspris. Smålands rygg- och idrottsklinik och Nikaro besöktes även för att
få ett mätbart resultat av prototypen.
För att minska risken för missförstånd är ett personligt möte att föredra än att enbart ha en
kommunikation via exempelvis mail eller telefonsamtal.
När prototypen kan ses i verkligheten underlättas processen och ger ett mer rättvist prisförslag
eftersom det går att vända och vrida på produkten. (Holmdahl, 2010). Se bilaga 13.
2.1.17 Brainstorming
En brainstorming utfördes för att öka kompetensen vid konceptgenerering för projektet. För
att få en bra brainstorming kan olika metoder användas för att vinkla brainstormingen för vad
som passar bäst för gruppen och problemet. (Holmdahl, 2010).
Metoder som användes under brainstormingen var katt-metoden.
Katt-metoden står för kvantitet, acceptera, tid och tempo. Kvantiteten menar att så många
idéer ska skapas som möjligt. Acceptera är att inga negativa aspekter får komma fram. Det
krävs oftast mer tid än vad som förväntas och därför är ordet tid med. Ett högt tempo under
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idégenereringen är även viktigt att hålla för att inte börja analysera idéer i huvudet innan
idéerna är sagda.
Brainstormingen gick till så att alla fick egna papper att skissa på i tystnad för att sedan läggas
in i en hög i mitten av bordet. När idétorkan började slå in togs en paus för att sedan upprepa
idéskapandet igen i 10 min. Alla idéer presenterades sedan för att vidareutvecklas av alla
deltagare. Grundproblemet angavs innan brainstormingen startades, men efter ett tag in i
brainstormingen presenterades även krav som uppkommit från kunderna, det vill säga från
marknadsundersökningsenkäten. Brainstormingen finns i bilaga 14.
2.1.18 Utvärderingsenkät
Uppnå effektmålet och projektmålet är viktigt för projektet, men för att veta om syftet och
kraven är uppnådda behövs någon form av mätning av resultatet. (Holmdahl, 2010). En ny
marknadsundersökning gjordes i form av en enkät för att få en återkoppling och feedback.
Enkäten finns i bilaga 15. Bilder på den färdiga prototypen visades och en kort beskrivning
om vad som är unikt med klackskon gavs. Deltagarna fick svara på om de hade köpt
klackskon, vad de tycker om med klackskon och vad de inte gillar med klackskon, vad de är
villiga att betala för en fabrikstillverkad version med mera. Öppna frågor om prototypen gav
viktig feedback där majoriteten av de som har svarat gillar klackskon och hade köpt den.

2.2

Prototyp

Från brainstormingen valdes ett fåtal koncept ut, men för att först och främst testa principen
av konstruktionen blev en prototyp nästa steg.
En prototyp är viktigt att ha för att få en visuell bild som går att vända och vrida på, men även
att kunna känna och utföra test på. (Holmdahl, 2010).
2.2.1 Prototyp 1
Prototyp 1 skapades för att få en första uppfattning hur en klacksko med fjädrar fungerar.
Syftet var att få fram vilka problem som kan uppstå och på så vis kunna minska risker genom
en förbättrad kunskap inom tekniken med fjädrar i en klacksko. Syftet var också att se så att
en konstruktion med fjädrar fungerar i praktiken och inte enbart i teorin. I bilaga 14,
brainstorming och i bilaga 16 om prototyp 1 förklaras olika konstruktioner och motiveringar
till varför en viss konstruktion blev vald.
Framtagningsprocessen för prototyp 1 finns ingående i bilaga 16.
2.2.2 Prototyp 2
Prototyp 2 består av rätt materialsammansättningar i fronten och klacken har rätt
konstruktion. Projektprodukten är prototyp 2 och nästa steg till en ny prototyp blir genom en
fabrikstillverkad version. En fabrikstillverkad version kommer i så fall tillverkas efter det här
arbetet på grund av tidsbrist. Prototyp 2 är slutprodukten av projektet och ska uppfylla både
effektmålet och projektmålet. I bilaga 17 presenteras tillvägagångssättet för prototyp 2, där
bland annat materialvalen för prototypen motiveras.
Se bilaga 17 för en ingående framtagningsprocess för prototyp 2.
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2.3

Tillverkningsmetoder

En klacksko kan tillverkas på flertalet olika vis, för att finna vilket vis som är lämpligast
utvärderades några olika tillverkningsmetoder.
2.3.1 Olika tillverkningsmetoder
Formsprutning är vanligt inom tillverkning av plastdetaljer och fördelen är att precisionen är
väldigt hög. Formsprutning går till som så att plasten smälts ner och sprutas in i en form med
ett högt tryck, där formen oftast är tvådelad för att lätt kunna öppnas när materialet stelnat.
Processen går snabbt och är med sin precision lämplig vid stora serietillverkningar.
Formverktygen är kostsamma och därför rekommenderas en minsta seriestorlek på 10 000
enheter. (Plastportalen, 2018-05-03) Fronten av skon skulle kunna dubbelsprutas med så
kallad K2 metod, men att ta fram en sådan spruta är kostsamt berättade HYSS.
Formgjutning går till som så att plasten värms upp till flytande form och hälls i gjutformen.
(plasticprodukter, 2018-05-03). Formgjutning tar ca 5-10min per detalj och tar därför längre
tid än formsprutning. Gjutformarna är billigare än formsprutningens formverktyg, men har
högre styckpris per enhet. Formgjutning lämpar sig bättre i mindre seriestorlekar och
formsprutning i större seriestorlekar, enligt RH-form AB.
Kombinationen med både formsprutning och formgjutning är intressant. En möjlighet finns
att formspruta kärnan i klackskon, dvs mellanpartiet och sedan formgjuter med
polyuretanskum runt kärnan för att få fram hela klackskons botten. Kombinationen med
formsprutning och formgjutning användes i nackstöden på RH-form AB:s kontorsstolar.
Användningen av sömnad är en självklarhet, eftersom banden och remmarna ska bestå av tyg
och memory foam. En möjlighet att stansa ut tyget finns och fördelen är att det går snabbare
och därför blir billigare. När stansning sker krävs ett tjockare material som inte repar upp sig,
det vill säga material som skinn och mocka. Det negativa med stansning är att det blir svårt att
få in memory foamet berättade sadelmakeriet Sarwes AB.
2.3.2 Polyuretan
Polyuretan är ett tacksamt material eftersom materialet kan ha egenskaper som mjukt, töjbart
och dämpande, men även egenskaper som formstabilt och hårt. Polyuretan är vädertåligt och
klarar tuffa väderförhållanden och även undervattenförhållanden. (Purpartner, 2018-05-03)
Användning av polyuretan i klackskon är ett säkert val trots väderförhållandena som finns i
Sverige. Flera material används i klackskon och en djupare beskrivning om varför materialen
används i prototypen beskrivs i bilaga 17, Prototyp 2.
2.3.3 Industrier och företag
Flertalet företag har kontaktats för att få prisförslag och förslag på tänkta tillverkningsmetoder
för prototyp 2. En klacksko innehåller ett flertal olika delar som kräver olika
tillverkningsmetoder.
Hitta ett företag som både formsprutar, arbetar med silikon och kan sömnad är svårt.
Företaget Vollsjö toffelfabrik AB har förr i tiden arbetat med ingjutet polyuretan i träskor för
att få en ledbar bottensula. Patent finns på Vollsjös träsko, men företaget har tyngden på
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annan produktion idag. Företagets kunskaper är intressanta för projektet och därför gjordes ett
försök till att kontakta en involverad person i träskotillverkningen, dock utan vidare resultat.
Vollsjös patent finns i källförteckning, dock är inte patenten i kraft längre.
Vagabond i Varberg kontaktades också för att få hjälp med tillverkningen. Företaget var
intresserade av arbetet men hade inte tid att hjälpa till förrän efter midsommar. Ett
önskelyckande och ett nej blev sagt.
Företaget HYSS som är lokaliserat i Nässjö valde att hjälpa mig med en ungefärlig prisbild
och att gå igenom tillverkningsmetoden. HYSS arbetar med formsprutning och tar fram
formverktyg. Företaget arbetar inte med silikon eftersom många av deras kunder ska vara
försäkrade om att inga rester av silikon ska finnas i deras produkter.
HYSS kommer att kunna formspruta klacken, mellandelen och fronten.
Silikonet kommer att behöva tillverkas i en annan fabrik om inte materialet byts ut mot
memory foam för då kan HYSS formspruta hela fronten istället.
Ovandelen av klackskon kommer att behöva sys hos ett företag som är duktig på sömnad och
förmodligen vara kunniga för att lägga dit slutgiltiga sulan i ull eller lin.
Sarwes sadelmakeri och hästvaruhus i Halmstad besöktes för att få en prisuppfattning på
sömnaden i klackskon. Ett prisförslag kunde Sarwes ge, men som det såg ut nu har de ingen
möjlighet att ta sig an klackskon på grund av tidsramen.
En metod Sarwes kunde använda sig av för att kunna få ner tillverkningstiden är genom
stansning, men då kan inget memory foam sys in i de stansade delarna.
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3 Test
När projektprodukten var framtagen krävdes olika test för att få mätbara resultat.

3.1 Fjädertest
Ett test utfördes för att finna vilken fjäderstyrka prototyp 1 har eftersom trycket var lagom för
testpersonens vikt på ca 46,5 kilo, enligt testpersonen. Se bilaga 18 för information om
testpersonen.
Testet gick till som så att klackskon togs på testpersonens fot för att sedan placera foten på en
våg. Först trycker testpersonen enbart med klacken och så fort fjädrarna har nått sitt max
avläses antal kilo på vågen. Fronten testades genom att enbart lägga tyngd på fronten av
klackskon tills att fjädrarna når sitt max och sedan avläses resultatet på vågen. Fronten och
klacken testades genom att placera fördelad vikt både på fronten och klacken tills att fjädrarna
når sitt max för att avläsa antal kilo på vågen.

Prototyp 1
Front (5 fjädrar)
Klack (5 fjädrar)
Front + Klack
Fjäderstyrka i prototyp 1 ses i tabell 3.1.

Belastning [kg]
Ca 10
Ca 10
Ca 20

Tabell 3.1 visar fjäderstyrkan i prototyp 1.

I den första prototypen användes 5 korta fjädrar som satt utspridda över hälen. Utspridningen
av fjädrarna och att en styrpinne saknades gjorde konstruktionen svår att trycka ner och
vinglig. När en fjäder testades i den första versionen av koncept 1 märktes en stabilitet och en
enkelhet att trycka ner klacken.
För att få en behagligare gång ska fjädern gå lätt den första biten för att sedan bromsa hårdare
för att undvika stötar upp i foten.
Prototyp 2 kommer att ha 3 fjädrar som går in i varandra som är olika styva och korta för att
få en behaglig inbromsning vid gång.
Fjäderstyrka i prototyp 2 kan ses i tabell 3.2.
Prototyp 2
Front (gel)
Klack (3 fjädrar i en)
Front + klack

Belastning [kg]
-------Ca 5
Ca 13

Tabell 3.2 visar fjäderstyrkan i prototyp 2.

Fjäderstyrkan är för svag även om fjädern förspänns, men prototyp 2 är skapad för att se
teknikens alla delar om de fungerar och för att utföra test med materialen så som silikon och
polyuretan.
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Tabell 3.3 Två olika fjädrar som köptes in till projektet.

Två olika fjädrar är tänkta att införskaffats från Sodemann industrifjedre A/S, se tabell 3.3 En
fjäder som klarar 1297N och en fjäder som klarar 1150N är tänkta att arbeta inuti varandra.
De två olika fjädrarna har samma längd på 25,40 mm men olika bredd och på så sätt går de att
ha i varandra. Totalt tar de båda fjädrarna tillsammans 2447N. Från Nikaro AB berättade en
fysioterapeut att belastningen som sker på hälen i nedsättning i en gång är ungefär fem gånger
personens vikt. Testpersonen väger ungefär 47kg och multipliceras vikten med fem blir den
totala vikten på 235kg och i newton blir detta ungefär 2350N. En person som väger 50kg
behöver därför en fjäderstyrka på ungefär 2500N och därför är fjädrarna ovan i tabell 3
lämpliga. När människan springer kan trycket öka mellan 7-8 gånger personens vikt och då
krävs en annan dimension på fjädrarna.
Anledningen till att prototypen har fjädrar som klarar 5kg istället för 250kg är för att det var
för tungt att få in fjädrarna i konstruktionen för hand.

3.2 Gångtest
Genom att fotografera ett steg i en liknande klack som finns på marknaden med Painlessett
klackskon så syns tydligt skillnaden.
På bilden nedan är 1. Visar Painlessett klacksko och 2. En befintlig klacksko på marknaden.
Skomodellen är i stort sett identisk på de båda klackskorna för att få ett så rättvist resultat som
möjligt. En illustrerande figur syns i figur 3.1.
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Figur 3.1 ses ett gångtest med Painlessett och men en annan klacksko.

Foten är avslappnad innan den sätts ner i marken medan klackskon under tvingar foten att
vara böjd. I slutet av steget är tyngden på tårna i bilden under och Painlessett har tyngden på
trampdynan. Painlessetts gång är mycket mer likt den naturliga gångstilen människan är skapt
efter. Klacken underst är det enbart fotleden som jobbar och foten är helt låst, vilket inte är en
naturlig gång för människor.
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4 Tillverkningskostnader
komponent
Klackfot
Halvklack
Sprint
Låsning
Mellanparti
Front (botten)
Sömnad
Tygkostnad
Band och kardborreband
Totalt
K2 metod

Formverktyg [kr]
Ca 15 000–20 000
Ca 30 000
------------------------8000
Ca 30 000 (priset kan springa
iväg)
Ca 25 000–30 000 (priset kan
springa iväG)

Ca 118 000
Ca 400 000–500 000

Styckpris [kr/st]
7–8
3–4 (per halva)
Ca 1 kr beroende på fabrik
Några kronor, antar 3
Fick inget styckpris så antar
max 10
Fick inget styckpris så antar
max 20
1500
Ca 22
Ca 14
Max ca 1586

Tabell 4.1. En bild som visar sammanställningen av tillverkningskostnaderna.

För att täcka tillverkningskostnaden, ha en förtjänst på 20 procent och behöva sälja 356par
klackskor blir slutpriset till kund 2999 kr.
Om slutpriset skulle hamna på 600 kr behöver ett bättre styckepris antas. Vid ett önskvärt
styckpris behövs 2053 par klackskor säljas. En noggrannare beräkning finns i bilaga 19 och
tillverkningspriserna syns också i tabell 4.1.

4.1

Service och underhåll

Klacken ska tillverkas i PA6 med 20–30 procent glasfiber och enligt företaget HYSS ska
denna plasten hålla i klackskons hela livstid. Polyuretanskummet trodde inte HYSS heller ska
gå sönder utan det som kommer att slitas först är kardborreband, tyget, sulor och eventuellt
fjädern.
Kardborrebandet kommer utsättas för högt slitage och kommer därmed tappa sin förmåga att
hålla ihop. Service kan därför behövas där banden byts ut med nytt kardborreband framme vid
foten. Eventuellt ett byte av sulan kan behövas likt skor på marknaden, eftersom samma typ
av sula används i klackskon som säljs i vanliga butiker runt om i Sverige.
Klackskons totala livslängd med service bör uppnå 5 år, men för att säkerhetsställa siffran
kommer test behöva utföras på en produktionsgjord modell, vilket inte har tagits fram i det
här arbetet. 5 år är därför en uppskattad livstid utan något vidare underlag.

4.2

Budget för projektet

I projektets start mottogs ett stipendium på 2000 kr som delades ut till egna projekt från
Fåhrés minnesfond. Följande utgifter under projektets gång syns i tabell 4.2.
Inköp/kostnad
Musmatta
Iläggssula
Slipbandsort
Mutter och skruv

Utgift i kronor
50
199
75
30
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Pumps
Sybehör
Sneakers
Tyg
Lim
Ullsula
Resa till Nässjö
Resa till Eksjö
Resa till Gullbrandstorp
Kardborreband, band med mera
Hot Fix Stenar
Hot Fix Applikator
Fjädrar
Filt
3D-printer plast

201
45
149
338
40
50
40mil x 18,50 =740
40mil x 18,50 = 740
3mil x 18,50 = 55,5
20
150
265
149
30
20

Totalt

3346

Tabell 4.2 visar inköpen och kostnaderna under projektet.

I och med att 2000 kr mottogs i starten blir kostnaden enbart 1346 kr som projektansvarig
stått för. Kostnader är svåra att komma ifrån och eftersom kostnaden är relativt låg söktes
inget stöd från Almi.
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5 Resultat
Resultatet behandlar vad arbetet har uppnått och alla slutgiltiga delar kring prototypen
presenteras här.
Den slutgiltiga produkten ses i figur 5.1 och 5.2, där figur 5.1 är i obelastat läge och figur 5.2 i
belastat läge.

Figur 5.1. Painlessett i obelastat läge.

5.1

Figur 5.2. Painlessett i belastat läge

Uppmätt testresultat

Klackskon Painlessett är enligt en naprapat och enligt en fysioterapeut avlastande för foten,
eftersom fronten är följsam och ger en optimal rörelsebana för foten. Fronten har även ett
vridmoment vilket naprapaten tyckte enbart är positivt och därför ansågs även stabiliteten i
klackskon fungerande.
Förslutningen är universal och remmarna är tryckavlastande enligt en kvinna med fibromyalgi
som testade klackskon.
Klacken innehar en fjädrande teknik och uppfyller också sitt mål.
Enligt utvärderingsenkäten i projektet är designen anpassad efter de som lever med
fibromyalgi. Både effektmålet och projektmålet är uppfyllda.

5.2

Material

Klacken är en av de viktigaste komponenterna i klackskon, för skulle klacken gå sönder finns
risk för skador. Klacken ska formsprutas och lämpligast material enligt företaget HYSS och
gamla ägaren från RH-form AB är PA6 med en blandning av 20–30 procent glasfiber.
Materialet används flitigt inom formsprutning eftersom det är bland annat både hållbart och
lätt.
Förslag på skum till fronten är TPE (termoplastisk elast). TPE är en blandning av hårda
termoplaster som till exempel PA blandat med mjuka gummimaterial plus tillsatser som olja
förekommer ofta.
Kardborreband har valts som förslutning framme vid tårna och snörning blir förslutning till
resten av klackskon. En dragkedja finns även baktill med en flärp för att underlätta greppet.
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5.3

Konstruktion

Klackfoten görs med hjälp av ett kärndrag.
Klackens två spegelvända delar kommer att bli ihåliga runt om hjulet för att få fram ett
formverktyg smidigt, men att det blir ihåligt kommer inte påverka konstruktionen.
Låsstiftet som håller hjulet på plats inne i klacken kommer att införskaffas från något annat
företag eftersom hålet går att justera efter ett standardmått.
Klacken kommer att bli lätt med en vikt på runt 100g, beroende på fjädervikten.
Två fjädrar som klarar 1297N respektive 1150N är tänkta att arbeta inuti varandra. De två
olika fjädrarna har samma längd på 25,40mm men olika bredd och på så sätt går de att ha i
varandra. Totalt tar de båda fjädrarna tillsammans 2447N vilket motsvarar en person med
vikten 49 kg.
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6 Diskussion
6.1

Resultat

Eftersom resultatet i arbetet blev en prototyp och inte en fabrikstillverkad modell så blir inte
resultatet helt rättvist. Flertalet tester hade behövt göras för att se hållbarheten hos klackskon i
både belastning och i olika väderförhållanden. Ett vridmoment finns i fronten av klackskon
och kan upplevas som ett besvär för vissa som lever med fibromyalgi och därför hade ett test
behövt utföras. Vridmomentet är bra för friska människor och därför hade prototypen
möjligtvis passat en annan marknad bättre än just personer med fibromyalgi. Prototypen är
sydd och ihopsatt av mig själv och därför kan måtten mellan banden och sömmar vara sneda,
oregelbundna och av sämre kvalitet, det vill säga den mänskliga faktorn.
Plattan i klackskon är från en sneakersfront vilket gör att fronten inte vill vika sig i obelastat
tillstånd eftersom fronten är tillverkad för att ligga platt emot marken. En fabrikstillverkad
klacksko hade fått en front som var formad som en klacksko men med samma egenskaper
som prototypens sneakersfront.
Projektgruppen bestod enbart av en person och därför blev projektet väldigt känsligt för
sjukdomar.
Arbetet höll inte sin tänkta planering eftersom personen i fråga blev sjuk flertalet gånger,
närmare bestämt 7 veckor totalt.
Låsstiftets hatt kommer att sticka ut från klackens yttersida vilket kan innebära en liten risk
för att fastna med klacken. Även en risk för att smuts kan komma in i låsstiftet eftersom
hatten inte sluter tätt med formen på utsidan. Stiftet bör specialtillverkas så att hatten följer
formens utsida för att öka livslängden på stiftet och för att få en finare design rent estetiskt.
Fjädern i klacken på prototyp 2 är för svag för att klara en människas tyngd. När en hårdare
fjäder skulle placeras i klacken vid montering var fjädern för trög att tryckas ner för hand. Ett
sätt att lösa problemet i produktion krävs för att kunna bibehålla designen på klacken men
samtidigt få in en tillräckligt stark fjäder.
En annan dimension av fjäder hade förmodligen behövts om användaren tänkt springa i
klackskon eftersom belastningen då troligen ökar.
Ljudet som fjädrarna ger ifrån sig kommer förmodligen minskas i en stabilare fjäder eftersom
fjäderns bana blir rakare och inte buktar ut. Tester behöver utföras och om möjligt kan ett
material på insidan av klacken behövas för att få bort ljudet.
Priset blir väldigt högt på 2999 kr för en person med fibromyalgi. En större produktionsserie
hade behövts för att få ner produktionspriset, vilket inte är en omöjlighet, men att veta hur lågt
priset går att sänka är svårt i detta skede.
Modellen på klackskon passar inte alla och från utvärderingsenkäten kom problemet med
dragkedja där bak upp och problemet med snörningen. Enligt enkäten har många svårt att
vrida sig och nå sin häl, det vill säga nå dragkedjan, vilket inte har tänkts på i arbetet. Många
påstod att snörningen är svår på grund av värken i fingrarna och därför finns en dragkedja,
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men som skrivet ovan kommer dragkedjan också bli ett problem för många. En förslutning
med enbart kardborreband är önskat, men att få en lång livslängd på klackskon blir då svår.
Fästa ett band i dragkedjans ände var ett bra förslag från deltagarna för att underlätta att nå
dragkedjan. Genom att klackskon går att öppna så mycket som den går ansågs väldigt positivt
eftersom många har svullna fötter och har därför svårt att få ner fötterna i vissa skor.

6.2

Metodik

Materialsammansättningen är enbart testad för att dämpa stötar och avlasta foten. Tester för
att se hur svettig foten blir av memory foam saknas. Ett test för att se hur klackskon verkligen
fungerar i hållbarhet, bekvämlighet och bibehåller sin finish hade behövts testas under längre
testperioder än vad examensarbetet löpte för att få ett säkrare resultat.
Prototyperna skapades efter de skisser som ansågs lämpligast efter en diskussion och gallring
med brainstormingsgruppen. Genom att ta fram prototyper för alla skisser hade gett en bättre
uppskattning om vilka koncept som faktiskt var stabilast, dämpar stötar bäst med mera.
Enkäten utfördes av en liten grupp på under 400 personer där ett begränsat antal frågor
ställdes. Feltolkningar kan ha uppstått vid sammanställningen av enkäten eftersom deltagarna
fick skriva egna meningar på flertalet frågor.
Fjäderstyrkan på prototyp 1 och prototyp 2 testades genom att belasta klackskon på en våg för
att se när fjädrarna gick ihop. Ett mer noggrant resultat hade fåtts genom att enbart belasta
fjädrarna till hälften. Hade fjädrarna enbart gått ihop till hälften så hade risken för att råka
trycka ihop fjädrarna mer än till max försvunnit. Resultatet av testet kan därför visa något för
hög tolerans mot vad fjädrarna faktiskt klarar av. Vågen som användes visar enbart 100grams
decimal och därför är mätresultatet inte särskilt noggrant. Ett noggrannare mätinstrument hade
behövt användas.
En beräkning av fjädrarnas tryck kunde också ha gjorts innan montering för att få ett optimalt
antal fjädrar från start istället för att testa sig fram.
Även att se hur många kilo en förspänning på fjädern hade gjort saknas i form av ett test. Ett
resultat på hur mycket en förspänning gör hade visat hur stort spann personer kan väga för att
ha samma fjäder i klackskon.
Flertalet personer och företag som hade kunnat hjälpa projektet kontaktades dock utan svar
eller genom ett nej. Läkare har kontaktats på Gottfries clinic i Göteborg eftersom de har bra
kompetens inom fibromyalgi, både genom kundbesök och forskning. Inget svar har fåtts från
Gottfries clinic. Fibromyalgiföreningen i Halmstad kontaktades också för att kunna få en
utvärdering på produkten genom att få träffa personer med fibromyalgi. Föreningen i
Halmstad är tydligen så liten att inga möten eller liknande existerade och de rekommenderade
mig att kontakta föreningen i Göteborg.
Till en start fick jag kontakt med föreningen i Göteborg, men när jag ville få ihop ett
möte/träff slutade de svara mig.
En kvinna med fibromyalgi som satt i föreningen i Halmstad kontaktade mig för ett möte och
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test av prototypen. Flera testpersoner hade varit lämpligt, men besöket med kvinnan gav
mycket viktig information tillsammans med enkäten som 201 personer med fibromyalgi
svarade på. Vid ett test av klackskon var den så pass vinglig att vidare testpersoner
förmodligen hade sagt samma sak om stabiliteten. Genom att ha flera testpersoner i en vinglig
klacksko känns riskabelt och därför hade en justering behövts göras i tyget innan flera får
prova den.
Hade jag fått träffa en grupp personer med fibromyalgi som hade kunnat testa prototypen
hade mycket bättre och exakta svar fåtts. En bättre utvärdering om jag löst projektets problem,
men även hur projektet bör gå vidare är viktiga delar som nu tyvärr inte är lika glasklara om
de är lösta.
Utvärderingsenkäten gav inte lika många svar som marknadsundersökningen, men tydliga
motiveringar gavs från deltagarna som är väldigt användbara.

6.3

Fortskridande arbete

Få en bättre stabilitet i tyget som går upp längst med vristen för att öka balansen i klackskon.
Ta fram en fabrikstillverkad klacksko för att testa under en längre period för att få fram
svagheter och risker med designen.
Ta fram olika styrkor, så det finns en lätt, en medium och en stark fjäder att välja i sin klack
för varje skostorlek, eftersom alla har olika tyngder. Ett bättre test på fjäderstyrka behövs för
att få optimalt tryck på fjädern för personens personliga vikt.
Priset till slutkund ska arbetas ner genom att leta efter mer lämpliga företag med bättre
tillverkningspriser. En högre serietillverkning ska skapas genom att skapa en bättre version av
Painlessett. Utöka målgruppen till alla som vill ha ett par tryckavlastande klackskor för att
lättare få upp en större försäljningsvolym.
Finjusteringar i tekniken och testa fler material och modeller för att få fram den ultimata
versionen av Painlessett. Undersöka nya metoder som att till exempel både formspruta och
formgjuta klackskons grund.
6.3.1 Hållbar utveckling
Genom att ständigt hålla ögonen öppna för nya komposterbara material och ständigt försöka
förbättra tillverkningsmetoderna för klackskon ökar en hållbar syn på miljön. Nya
konstruktioner för klackskon är att sträva efter som bidrar till mindre utsläpp i tillverkningen
och att få ett hållbart återvinningssätt av klackskon. Vidare tester behövs utföras för att hitta
material som återvinns effektivt utan att bidra negativt på miljön. Tillverkningen kommer ske
i Sverige för att minska på utsläpp från transporter eftersom klackskon enbart kommer att
säljas i Sverige till en start.
6.3.2 Lika villkor, etik och moral
Ett önskemål som angavs i marknadsundersökningsenkäten är att tillverka klackskon i mindre
och större storlekar än normalen. Att tillverka klackskon från storlek 33 till storlek 47 gör det
möjligt för flera att kunna bära klackskorna. Det ska inte spela någon roll om hur kunden ser
ut eller om kunden definierar sig som kvinna, man eller inget av det. Alla bestämmer över sin
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egen kropp och vad de vill ha på sig och hur de vill definiera sig. En klacksko kan tillföra en
image och alla kunder ska själva få bestämma om de vill bära klackskor eller inte. Genom att
ha tillverkningen i Sverige finns en bättre säkerhet kring hur de anställdas rättigheter förblir.
Kunden ska känna en säkerhet att när de köper klackskon ska de veta att den har tillverkats på
ett humant tillvägagångssätt.
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Bilaga – Patent USA klacksko med fjäder
I USA finns följande patent och därför kan inte klackskon säljas i USA eller anses som en
uppfinning. Nedan syns enbart en del av patentet. Bilderna i patentet är så pass tydliga så det
är lätt att se att Painlessett klackskon gör intrång. Hela patentet finns i källförteckningen av
arbetet.

1

2

I USA finns ett patent på en klacksko som innehar en fjäder, vilket gör att marknaden i USA
blir en omöjlighet utan att göra intrång. Patentet gör att idén inte längre kan klassas som en
nyhet och därför krävs en unik konstruktion om ett patent ska kunna sökas även i andra länder
bortsett från USA.

3

Bilaga – Patent i Sverige – rullskridskor
Hela patentet finns i källförteckningen av arbetet, här kan bilder på delar av patentet ses.

4

5

6

7

8

Bilaga – Varumärkesundersökning
Vanligt är att ta ett varumärkesnamn som är från sitt egna namn, t ex hade efternamnet
Holstensson fungerat då det inte fanns någon matchning i databasen. Förslagsvis hade
Holstensson´s heels fungerat. Det blir tydligt för kunden om ordet heels finns med och
Holstensson är ett ovanligt namn. I och med att klackskon är anpassad i första hand för de
som lever med fibromyalgi, vore en koppling till detta relevant. Ordet Painless dök upp i
tankarna eftersom klackskon inte ska ge den smärta som många upplever i klackskor idag.
Painless finns i en rad olika varumärkesnamn och för att inte inkräkta på dessa namn kommer
ordet byggas på med ”ett”. Ordet ”ett” kommer från slutet av projektgrundarens namn
Juliette. Även att det är första klackskon som är anpassad till fibromyalgi av vad som hittats,
passar ”ett” in. Hela namnet blir därför Painlessett och namnet är nu unikt enligt
varumärkesdatabasen. Att kalla varumärket Painlessett heels är också intressant. Namnet
kommer att marknadsföras med en bild på klackskon och därför kommer inte ordet ”Heels”
vara med eftersom det anses överflödigt.
En logotyp togs fram för att stärka varumärket. Skoskav av klackskor är vanligt att få och
därför finns det ett plåster över i:et i logotypen. En enkel linje lades till för att få ytterligare en
urskiljning för logotypen. Logotypen ses i figur 1.

Figur 1. En egenframtagen logotyp där bild på plåstret är taget av Juliette Holstensson.
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Bilaga - Marknadsundersökningsenkät
Totalt svarade 387 kvinnor i åldern 15 år till 50 år.
Enkäten påvisar att problemformuleringen är korrekt.
Flertalet kvinnor upplever det svårt att gå i klackskor eftersom påfrestningarna på fötterna blir
för stora. Känna sig vacker kan förknippas med klackskor och en stor efterfrågan efter ett par
avlastande klackskor har uppvisats i enkäten.
Personer som lever med fibromyalgi har oftast svårt att arbeta och att få försäkringskassan att
godta detta är inte enkelt, vilket leder till att många personer har en dålig ekonomi. Enkäten
visar dock att deltagarna är beredda att betala runt 600 kr för ett par skor, så att arbeta med att
hålla nere priset är en viktig aspekt.
Enkäten publicerades på en sluten sida på Facebook som har ungefär 15 600 deltagare. En del
är män och många föll inte heller innanför åldersramen och kunde därför inte delta i enkäten.
Produkten riktar sig till kvinnliga personer med fibromyalgi i åldern 15–50 år. Anledningen
till att en övre åldersgräns finns är för att skelettet blir svagare med åren och därför ökar
risken för fraktur, också kallad osteoporosfraktur.
Osteoporosfrakturer i höft och kotor är väldigt vanligt hos skandinaviska människor i dagens
samhälle. I Sverige är risken att få en osteoporosfraktur 50 procent för en kvinna under
hennes livstid. Enligt undersökningar ökar risken för osteoporosfrakturer med 2–3 procent vid
50 års ålder och vid en ålder på 80 år har risken ökat upp till 50 procent. (Mellström,
Lorentzon, 2015-10-07)

Fråga 1
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Fråga 2

Fråga 3
Många har fler besvär än enbart fibromyalgi och därför radas de olika sjukdomarna/besvär
upp nedan som deltagarna angivit. Många utvecklar fibromyalgi eftersom de har tidigare
besvär som genererat smärta under en lång tid. Övriga sjukdomar är viktiga att känna till för
att de kommer påverka varje individ ifall klackskorna kommer att fungera för just dem. Totalt
svarade 223st att de har fler sjukdomar/syndrom än fibromyalgi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Whiplash
Lipödem
RA
Artros
ME
CFS
Hypotyreos
Diskbråck
Endometrios
Bröstcancer
Psoriasisartrit
Restless legs
HMS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kronisk fog lossning
Ehler-danlos
Diabetes
Somatoformt smärtsyndrom
Hypermobilitets syndrom
Myalgi
Scheuermann
Skolios
Kronisk migrän
Överrörlighet
Polyneuropati
EDS
Sacroilit
Nervskador
Frakturer
Reumatism
Utmattningssyndrom
Meniere
Chiarisyndrom
Rematoid retrit
Psoriasisartropati
Berchtrews
Ledgångsreumatism
Gikt
Osteoporos
Myofashiellt smärtsyndrom
Adynalli (känslig med tryck mot hud)
IBS
Disksänkningar
Diskbuktningar
Senfästesinflammation
Morbius dercum
Lischen ruber
HMS
Förslitningsskador

Fråga 4
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Fråga 5
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Fråga 6

Fråga 7
Vart smärtan är som värst när ett par klackskor bärs är viktig för att veta vart förbättringarna
på skon ska vara.
Deltagarna fick själva skriva för att inte de ska bli påverkade eller låsta vid vissa svar. Nedan
kommer en sammanfattning på vart smärtan är som värst i ett par klackskor.

Vart smärtan lokaliserar sig
Ryggen
knäna
Nacke
Axlar
höfterna
Vristerna
Hälsenor
vaderna
fötterna
Främre delen av foten
tårna
hälen
Hålfoten
Skelettet i foten
Överallt
Får ej ont

Hur många som upplever smärtan
46
11
3
1
13
2
1
5
30
10
14
6
1
1
3
3
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Fråga 8

Fråga 9

Ovanstående fråga kan tolkas på flera sätt. En bred klack kan vara hög men i regel är alltid en
bred klack under 5cm.
Ta fram klackskor med alla ovanstående klackformer är ett onödigt fokus och därför kommer
fokus läggas på en bred klack som är max runt 6cm hög.
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Fråga 10
Upplever du det psykiskt jobbigt av att inte kunna gå i klackskor? Utveckla gärna.
Ja 86 svar
Nej 93 svar
Nej inte psykiskt jobbigt men tråkigt runt 200 svar
Några deltagare svarade enbart med en punkt och många svarade otydligt och därför är svaren
på något ungefär.
Flertalet svarade Ja, att det känns psykiskt jobbigt och det påvisar att många upplever att det
är ett stort problem att inte kunna gå i klackskor.
Fråga 11
Övrigt: Någon annan fundering kring att bära klackskor eller något bekymmer du upplever
när du har klackar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höga så de stödjer vristerna
Inte för spetsig tå
Snörning
Platå fram vid tårna
Rymliga för bred fot
Bred klack som är högre än 3,5cm
Inte ”tantig”
Vanliga klackskor är oftast hårda i sula och skon i sig, blir så stötigt.
Kunna välja olika bredd i samma modell
Har dålig balans
Även kilklackar tex har smal klackyta, vingligt
Är ofta yr, dålig balans
Överrörlig så vrickar fötterna lätt
Vore bra om jag kan använda mina egengjutna sulor
Oftast för hårda under främre delen av foten
Bränner under fötterna, extra mjuka sulor
Svikt under klacken
Gärna 5-6cm klack
Skons kanter på ovansidan får gärna vara mjuka så de ej trycker på foten
Platå för att klackarna ska se högre ut än vad de är
Vill få plats med en pelott
Att de ska kännas som sneakers
Ingen hålfotsuppbyggnad
Har små fötter strl. 33-34 respektive har stora fötter strl. 42.
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Bilaga SWOT – analys
SWOT-analys för produkten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Styrka
Ensam på svenska marknaden
Stor efterfrågan
Modellen passar flera olika fottyper
Klacken är lätt att tillverka

Möjlighet
Större målgrupp
Ny målgrupp
Olika modeller
Olika färgkombinationer
Ge konceptet vidare till ett etablerat
skoföretag
Varumärkesskydd
Designskydd
Tillverka med memory foam istället
för silikon, blir en låg totalvikt.

•
•
•
•
•

Svaghet
Patent i USA
Priskänslig
Tyngden
Inomhus bruk
Dyr att tillverka

•
•
•
•
•
•

Hot
Vanliga klackskor
Patent i USA
Blir för dyr för slutkund
Ser för klumpig ut för slutkund
Säljer ej
Klackskon fungerar ej för personer
med fibromyalgi

En tydlig bild kring projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i planeringsstadiet.
Styrka
• Tydlig och stor målgrupp
• Kompetens kring området
• Stort kontaktnät

Svaghet
• Ensamdrivande projekt
• Kan ej ta patent
• Produkten behöver individualiseras

Möjligheter
• Utöka målgruppen
• Starta produktion
• Ta marknadsandelar

Hot
•
•
•
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Patent, intrång
Priset blir för dyrt – säljer inte
Hinner ej komma fram till en
fungerande produkt

Bilaga -Riskanalys
Riskanalys för produkten
Beskrivning av risk

Sanno
likhet

Konse Risk
kvens

Konstruktionen blir
för vinglig

2

5

10

Konstruktionen blir
för tung

2

5

10

Blir för dyr

2

4

8

Kort livslängd på
mekaniken

2

4

8

Testa slitage,
beräkningar på
hållbarhet

Ser tantig ut

1

2

2

Utmattningsbrott av
klack

1

5

5

Fastnar smuts i
klacken

3

5

15

Klacken blir för hög

3

2

6

Dämpningen i
fronten gör inte
klackskon följsam

2

5

10

Se över
konstruktioner för
en öppen sko
Använda sig av ett
starkt material,
med hög
säkerhetsfaktor
Klä in klacken i tyg
eller ha klackskon
som inomhusbruk
Enkäter, CADmodeller
Testa olika material

Klackskon skaver
mot foten

1

5

5

Använda och testa
olika mjuka
sammansättningar

Modellen passar inte
olika fötter
Svårt att komma i
klackskon

1

5

5

1

4

4

Göra förslutningen
justerbar
Dragkedja och
snörning
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Åtgärder för att
minska/ ta bort
risken
Testa flertalet
konstruktioner
Arbeta med olika
material och olika
konstruktioner
Se över material
och tillverkning

Åtgärder om risken
blir realitet
Ny brainstormning,
testa en ny
konstruktion
Testa med olika
material.
Byta leverantör,
byta konstruktion,
byta målgrupp
Hitta en lösning,
nytt material,
annan
konstruktion.
Designa om

Hitta ett nytt
material och se
över
konstruktionen
Testa att stänga in
tekniken på ett
annat sätt.
Gör om
konstruktionen
Hitta ett nytt
material eller göra
spår för att öka
rörligheten
Hitta en ny
sammansättning,
ny modell på vart
remmar trycker på
foten mm.
Hitta en ny
förslutning
Hitta en ny
förslutning eller

För hög platå,
stukningsrisk
Deformeras av
vatten

2

5

10

1

5

5

Korrektion

1

5

5

Utmattningsbrott på
fjädern
Blir svettig att ha på
sig

1

5

5

2

2

4

Kardborrebandet
håller för dåligt

3

1

3

göra större
öppningar
Test hos
Minska materialet i
sjukgymnast
fronten
Testa olika material Täcka in
materialen eller
hitta nya, alt enbart
inomhusbruk
Använda rostfri
Hitta annat
fjäder
material
Rätt dimensionerad Se över
fjäder
dimensioneringen
Ullsula eller linsula Byta tyg i
som andas
remmarna, se över
memory foamet
inuti.
Testa och se hur
Ta in klackskon på
länge det håller
service, alternativt
innan
hitta en ny
konstruktionen går förslutning.
i produktion

Tänkbara risker för projektet i planeringsstadiet.
Beskrivning av risk

Sannolikh
et

Konsekven Ris
s
k

Ej någon prototyp
till
konceptredovisning
en
Underkänt
examensarbete

1

3

3

1

5

5

Produkten fungerar
ej

1

3

3

Försening av
projektet (t ex
sjukdom)

3

3

9

Konceptet fungerar
ej

1

3

3
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Åtgärder för
att minska/ ta
bort risken
Fokusera på
en så enkel
prototyp som
möjligt
Bra planering

Flera
prototyper och
tester
God
planering, ute
i god tid
Undersökning
ar

Åtgärder om
risken blir
realitet
Använda
ritningar för att
förklara
Diskutera med
handledare om
lösningar
Utvärdera
varför den inte
fungerar
Planera om
utifrån
förutsättningar
na
Motivera och
finna varför det
inte fungerar

Bilaga Gantt-schema
Nedan syns en bild över hur processen gått till tidsmässigt.
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Bilaga – BMC Business Model Canvas
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Bilaga – Marknadsplan
1. Syftet med marknadsföringen är att nå ut till sina kunder och visa att en produkt för
just dem finns.
2. Marknadsföringen ska ske genom att sätta in en annons på fibromyalgiförbundets
hemsida för att fånga målgruppen. Annonser på sjukgymnastkliniker är också en bra
placering eftersom många som lever med fibromyalgi försöker träna hos
sjukgymnaster för att minska sin värk.
Genom att ge ut ett par klackskor till personer med influenser det vill säga personer
som är kända genom Youtube, bloggar och vloggar är ett tänkt sätt. Om dessa
personer gillar klackskon kommer de göra reklam för de själva genom nätet genom att
ha på sig klackskorna eller berätta om de som kommer nå ut till alla deras följare.
Genom att höra en värdering av produkten från en privatperson kan även upplevas
som mer trovärdigt än från en reklam från företaget. Klackskon kan även anses som
mode och bli en trend att ha just denna klacksko.
Nå ut på Tv i olika program som till exempel Malou efter tio, vore en optimal
reklamplats. När produkten utvärderas och inte enbart visas genom reklam bygger
förtroendet till produkten upp, eftersom priset kommer vara högt för att chansa.
3. Målgruppen är personer som vill tillbaka till sitt gamla liv utan smärta där ett par
klackskor gick att få på fötterna. Målgruppen har en tight budget, men är väldigt
öppna för att testa nya innovativa idéer som kan underlätta vardagen. Arbeta är svårt
och hemmet är där den mesta tiden spenderas av målgruppens vardag.
4. Metoder som ska användas är annonser i tidningar och på sociala medier. Samarbeta
med influenser.
5. Nischen är avlastande klackskor som passar de flestas fötter som ser relativt nätta ut.
6. Identiteten för företaget ska vara lyhörd efter kundernas önskemål, tillmötesgående,
hög förståelse och hög kompetens.
7. En procentuell siffra av bruttoförsäljningen är svår att ta fram eftersom inget företag
idag finns. Möjligheten till att starta upp ett företag och sälja produkten själv finns,
men även en möjlighet att sälja in konstruktionen till ett redan befintligt skoföretag.
Produkten bör säljas på nätet men även i butiker. Fördelarna med att ett redan etablerat
företag lanserar klackskon är många, så som att en stabil ekonomi finns för reklam och
där marknadskanalerna redan finns tillgängliga.
8. En utvärdering sker i slutet av projektet, det vill säga v. 20.

22

Bilaga – Marknadsmix 4P och 4C
4P
Pris

•

2999 kr till slutkund med en dålig
förtjänst som inte håller i längden.

Plats

•

Befintliga butiker och genom en
hemsida. Leverans sker med t ex Post
nord

Påverkan

•
•
•

Influenser på Youtube, bloggar och
vloggar
Marknadsföring på sociala medier
Affischer i butiker

•
•
•

Kärnprodukt- klackskon
Kringprodukt- service under en viss tid
Metaprodukt – Glädje, lätthet

Produkt

4C
Konsument

Produkten är redan specialanpassad för de
som lever med fibromyalgi. En ny modell
bör kanske skapas om produkten ska rikta
sig till de som inte har samma
tryckkänsligheter som fibromyalgikunder.

Kostnad

I priset får en service ingå för att byta
kardborreband med mera. Behöva ta sig till
en butik är inget krav utan den går att
beställa från hemsidan. Dock tillkommer
förmodligen en frakt på köp via nätet.

Kommunikation

Genom att ha ett formulär på hemsidan gör
att kunder kan fylla i önskemål. Även olika
former av enkäter kan skickas ut till kunder
för att få deras feedback. Besök på
fibromyalgiförbundets träffar är en
möjlighet.

Bekvämlighet

Kunden kan köpa produkten i butiker på
stan eller genom nätet och därför ska det
vara lätt för kunden att genomföra ett köp.
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Finns produkten i butiker kan kunden prova
sin storlek och sedan beställa en annan färg
om inte alla versioner finns i butiken.
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Bilaga – Hill
Step 1
Företagets
strategi

Step 2
Step 3
Marknadsf Hur vinner vi
öring
order? Q/O
Marknadss
trategi

Step 4
Processval

Step 5
Stödfunktioner
Som behövs

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Ensam på
svenska
marknaden
Utöka
målgruppen

•
•

Sociala
Medier
Butiker
Kliniker

•
•
•
•
•
•
•

Ensam på
marknaden
Anpassad
efter
målgrupp
Följsam
Avlastande
Kvalité
Erbjuda
fler
storlekar
design
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Marknadsföring
Distributörer
Marknadskanaler
Undersökningar
Tester

•
•

Varumärkes
skydd
Designskydd
Patent

Bilaga – Pughs matris
Idéerna från brainstormingen som kändes mest lämpliga fick även en diskussion om vilka
material som vore intressanta. Genom att diskutera materialval underlättas en vidare
analysering av vilka idéer som bör gå vidare till nästa gallring.
Önskemålen och kraven från enkäten blev underlag för gallringen av idéerna från
brainstormingen. För att få en bra utvärderingsmodell användes en form av Pughs matris.
För klacken valdes koncepten för skiss 1 och 4, för trampdynan ansågs skiss 1, 2, 3 och 9
relevanta och för knäppningen ansågs skiss 12 som mest lämplig.
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Bilaga – Intervju
En kvinna med fibromyalgi besöktes för ett test och utvärdering av klackskon.
Bemötandet var positivt till klackskon och dess konstruktion. Vid prövning av klackskon
upplevdes prototypen alldeles för vinglig. Bakstycket i prototypen är av stretchtyg vilket
gjorde att foten inte fick önskvärt stöd. Alla band och remmar kändes okej mot foten och
kvinnan berättade att hon knappt kunde känna att hon hade klackskon på sig. Anledningen till
att klackskon knappt kändes mot foten är för att förslutningen är tryckavlastande med sitt
memory foam och stretchtyg.
Företaget Nikaro AB i Eksjö besöktes för att få en intervju med en legitimerad fysioterapeut.
Fysioterapeuten fick se prototypen och fick en kort redogörelse vad som är speciellt med
klackskon och vilka material som är i.
Överlag ansågs klackskon väldigt bra, och fysioterapeuten trodde definitivt att den avlastar
foten med sin följsamma front och fjädrande klack. Förslutningen ansågs också väldigt bra.
Dock finns en justering som fysioterapeuten ville göra och det är att ha en lägre klackhöjd.
Klacken ansågs för hög i ergonomiskt syfte, men med en lägre klack tyckte han produkten var
bra utformad. I ett vanligt steg utsätts hälen i nedsättandet för ungefär fem gånger sin totala
vikt och vid springning brukar en siffra på mellan 7–8 gånger sin vikt användas. Runt 75
procent av trycket tas upp av underbenet det vill säga knä, fotled med mera och 25 procent tas
upp i övre delen av kroppen så som i höften.
Smålands rygg- och idrottsklinik besöktes också fast här för att träffa en legitimerad naprapat.
Naprapaten blev väldigt lycklig när prototypen visades eftersom en liknande tanke med sulan
i klackskon hade naprapaten själv funderat över varför det inte finns. Naprapaten berättade att
människan är inte gjord för att gå på hårt underlag utan människan är gjord att gå på mjukt
underlag där tårna kan knipa sig fast i underlaget. Ett par starka fötter är extremt viktigt att ha,
men är tyvärr något som inte så många tänker på idag berättade naprapaten. Energin går ner i
foten och gör att foten breddas vid hårt underlag och ger därför upphov till vanliga fotbesvär,
eftersom foten inte är skapt för detta. Han trodde absolut att klackskon avlastar foten med
dess följsamma front och med klacken som tar upp energin från marken istället för att ge den
vidare upp i kroppen. Rörelsen som finns i klackskon Painlessett beskriver han är A och O till
en bra klacksko.
Det finns ett vridmoment framme i fronten som naprapaten upptäckte direkt men han sa att
han anser detta som en positiv sak. I och med den mjuka sammansättningen i fronten kommer
tårna kunna greppa underlaget och med ett vridmoment krävs det att foten greppar underlaget
vilket kommer resultera till en bra träning för musklerna i foten. klackskon är lite vinglig och
ett vridmoment finns som kommer göra att vissa kunder anser klackskon svår att gå i. En
stark fot ger en stabil grund till resten av kroppen och därför är naprapaten positiv till
klackskon.
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Bilaga – brainstorming
Nedan syns skisserna från brainstormingen
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En skiss skapades utifrån kraven från enkäten och nedanstående skomodell som syns i figur 2
kom fram som syns på bilden nedan. Resterande idéer från brainstormingen kan ses i bilaga
11.

Figur 2. En bild på den tänkta designen för produkten Painlessett.

När brainstormingen var klar sammanställdes alla idéer och en gallring påbörjades.
Från enkäten kom huvudkraven stabil, följsam och avlastande fram och användes som
gallring av idéerna för att kunna fortskrida arbetet. Gallringen skedde därför utefter
huvudkraven, men även utefter patenten som finns i Sverige och utefter hållbarheten hos
konstruktionsidén. Gallringen kan ses i bilaga 10.
Totalt ansågs två koncept för klacken aktuella, fyra olika koncept för trampdynan och ett
koncept för knäppningen.
De två koncepten som valdes ut för klacken syns under rubriken prototyp 2 där de kallas för
koncept 1 och koncept 2. Konceptet för knäppningen blev att den ska förslutas med hjälp av
snörning. Koncepten som valdes ut för trampdynan var:
1.
2.
3.
4.

Enbart ett dämpande material
Dämpningsmaterial med fjädrar
Enbart fjädrar
Dämpningsmaterial med en led i bottenplattan
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Bilaga – Utvärderingsenkät
Totalt svarade 201 kvinnor med fibromyalgi, där 116 stycken kvinnor är under 50 år. Totalt
av de 201 kvinnorna som deltog hade 97 procent köpt klackskon med tanke på funktionen och
när de själva fick bestämma hur mycket klackskon hade fått kosta.
Enligt tillverkningskostnaden hade klackskon behövt kosta ca 2999 kr och enligt enkäten hade
förmodligen ingen köpt den. Figur 3 visar vad deltagarna är beredda att betala för en
fabrikstillverkad klacksko. I ett önsketänkande av en större produktion och eventuellt annan
sömmerska hade ett försäljningspris på 600 kr varit möjligt och då hade vi fångat 57,3 procent
av deltagarna från enkäten. Hade ett slutpris hamnat på ca 449 kr hade priset tillfredsställt de
flesta deltagarna. Ett pris på ca 899 kr vore dock mer rimligt mot en jämförelse med klackskor
på marknaden. Enligt utvärderingsenkäten är ett problem att nå dragkedjan eftersom
deltagarna beskriver att de har svårt att vrida på sig. En flärp önskades för att lättare få tag på
dragkedjan, vilket monterades på prototyp 2.
Svaren är direkt tagna från enkäten och därför förekommer felstavningar.
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Vad tycker du är bra med klackskon? (Fin, lagom klackhöjd mm?)
Att den går att anpassa till svälja fötter (15)
Fin (7)
Lagom klackhöjd (5)
Lagom (4)
Avlastande sula (4)
Snygg (3)
Lagom klackhöjd (3)
Lagom höjd (3)
Gillar banden och snörningen Lagom klack, tror max brukar vara 3-5 cm pga rygg
bäckenproblem. (3)
Lagom (2)
Lagom klackhöjd. (2)
Lagom höjd (2)
Fin (2)
Bra (2)
Modern
I en nättare form samt en annan färg ( vill hellre ha en mer neutral färg) så kommer den bli
väldigt fin. Lagom klackhöjd. Gillar absolut att den är lite bredare.
Konceptet
Gillar den avlastande delen,
Klackhöjd och den hela hälen
Skulle få extremt ont av en klack som fjädrar då jag behöver stabilt under fötterna
Fin form
Fin, bra att den är bredarr
Den ser läcker ut
Det är lagom höjd på klacken och ser helt okej ut.
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Ser ut som en vanlig klacksko
Det ut att vara avlastande
Fin snörning. Fräck sko
Jag älskar den, snyggt tyg snörning (har själv svullna fötter så bra med snörning
De bästa är menoryskummet, lagom klack
Lagom är väl 5-6 cm
Bra med bredare kontaktyta, lagom höjd. Fin design
Ser inte ortopedisk ut.
Fin modell, häftig snörning
Den ser bekväm ut.
Genomtänkt o snygg
Fin, spännande.
Ser lagom smal ut, man vill inte ha klumpiga tantklackskor på sig
Kanske en lägre klack.
Gillar färgen och modellen över lag
Att det är en avlastande sko, som dessutom är söt med banden osv.
Dämpande klack, bredare sula, anpassningsbar efter min fot.
Tjusig
att den är avlastande occh memoryfoam
Fin modell, smart med klacken som "sjunker ner"
Att den finns! Klackhöjd. Fin modell
Allt... dämpningen, fjädrande klack, bredare kontaktyta, ställbara band, den ser skön ut att ha
på sig och sen är den snygg
jätte fin
lagom klackhöjd!
Banden, att det liknar lite gladiatorskor. Så snygga!
följsam material och dämpning i klacken, snygg
Dämpninge
5-8 cm
Den höjden är perfekt den skulle passa mina fotleder
Utseendet
Väldigt fin för fest! Super höjd på klacken!
Att det är mjukt att gå på.
Lagom klack jätte fin❤️
Bra klackhöjd och fina detaljer
Snörningen
snygg design
Fin. Tycker klackhöjden ser bra ut.
Snygg o ergonomisk
Den ser ut o va tjockare under foten än va vanliga klackskor är.
Lagom klackhöjd, fin om den vore ganska mycket nättare i utseendet, bra idé med dämpande
klacksko
Fin.
Flexibiliteten att du kan lossa på trycket runt foten ju längre kvällen lider
Snygg men också avlastande
Att den är mjuk under foten. fjädrande klack - spännande
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Att man kan få känna sig feminin på fest å kanske slippa den otroliga värk som kommer efter.
Läcker sko m lagom klack.
Memoryfoam
Avlastningen m memoryskum! Har sådana lösa sulor i mina skor idag. Att den är bredare och
stabilare! Vi med dålig balans....
50-70
Jättefin
Att den är mjuk
Lagon höjd
Ser tuff och bra ut!
Dämpningen,klackhöjden
Modellen är fin och kommer bli ännu finare vid tillverkning i fabrik, klackhöjden är perfekt
Lagom klack
Mycket snygg och läcker sko, hade dock önskat att den även fanns klacklös och en
mellanmodell med liten klack.
Flexibel design med snörningen och vacker design
Lagom klackhöjd, verkar sitta bra på foten, dämpning
Jättefin!!
Själva tanken och syftet med skon. Den är fin om den vore i skinn
Att den är mjuk!
Hade varit kul att kunna använda en klack sko som är så fin
Snygg, intressant klack
Klacken är lagom hög
Fin och anpassad
Det är snyggt
Svårt att svara på då det bara är en prototyp och jag aldrig har provgått den. Bra och
efterlängtat initiativ dock!
.
Töjbar och bred läst
Lagom klackhöjd, bredare klackyta och öppen.
Karborreband
Kan inte ha klack.
Kunde vart lite högre klack annars bra
Ja, allt det du skriver här + att den ser ut att bli ganska skön att ha på sig.
Snygg o rolig design. Bra klackhöjd.
Övrigt (58)
Vad tycker du är mindre bra med klackskon? (Ful, för hög klack mm?)
Gillar inte utseende på klacken (15)
Inget (9)
Vet ej (4)
Ful klack. Skulle gärna sett den klädd på något sätt. (4)
Ful (3)
Ev, för hög klack. Märklig klack om den ska vara i metall. Lite nättare i färg kanske som på
skon.. (3)
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Lite för hög klack (2)
Ser lite klumpig ut (2)
Vet inte (2)
Lite för smal klack (2)
- (2)
Klumpig (2)
För låg klack
Ser lite klumpig ut, men det är ju en prototyp...
Nu ser den klumpig ut. Gärna lite annan form på klacken. Samt ett annat material/färg
Låg klack
Jag behöver en stängd tå pga utformninen av min fot. (bara stortån som når hela vägen fram
då den är 3cm längre än tån bredvid..) Hade velat ha en bredare klack
För smal klack, jämntjock från fästet och ner till marken hade känts tryggare/stadigare
Klacken skulle inte fungera för mig, inte min stil av sko,
Vet ej.
Klacken är nog lite för hög
Snörningen, då fingrar och händer värker blir det jobbigt med att knyta åt skon.
Inte mycket
Kunde varit lite bredare klack
Gärna annan färg och mönster
För liten klack för mig och ser lite klumpig ut i sulan.
ser lite bulligt ut mellan foten och klacken men antar att detta kommer rättas till
Inte för hög de ska va bekvämt att gå.
Lite för hög klack, 4 cm är det jag kan klara
Gärna nättare utseende.
Oj svårt o svara på
Jag gillar inte såna klackaroch inte glitter( men(!) det är jag❤️.
Kanske lite för hög för mig?
Skulle varit i svart
Inget jag personligen efterfrågar.
Hade velat ha något högre klack.
Kan säkert se snyggare ut i annan färg
Klacken är för metallisk och klumpig. Med höjden på skon hade det varit snyggare med en
stor fyrkantig bred klack.
Ser lite klumpig ut men anar ett annat slutresultat!! Fint om den kommer i läckra färger som
rött, rosa klassiskt svart osV.
För hög på benet för min smak. Men är den skön hade jag övervägt det både en och två
gånger. Även en täckt sko med dämpande klacka hade behövts.
Ser kanske en aning klumpig ut?
Ser för stor ut.
svårt att säga, ser klumpig ut men är ju inte färdig än.
Fel färg, snören du knyter med är för smala gentemot alla breda "band" runtom.
Färg. Material.
Lite förhögt skaft
Ingenting
inget är fult
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fel modell för mig!
För hög klack
För hög botten sula, ser lite kuddaktig ut.
Dragkedjan bak. Har svårt att vrida mig ibland. Har dock flera stövletter som har dragkedjan
på sidan. Hellre en dragkedja än bara ex skosnören!
inget jag kommer på nu
Skulle vilja ha den i svart så man enkelt kan använda den till allt.
Dämpningen, fjädringen
Det borde vara en hel sko med tyg runt hela
Tunna band - skulle önska lite tjockate
Inget är dåligt
Klacken, för smal och ostadig för mig!
Den skulle kanske inte passa för mer formella event. Hade väldigt gärna haft ett till par
mindre "festliga" skor med färre och istället bredare band på sidorna till exempelvis möten,
intervjuer osv. Och möjligen en ennu bredare klackyta till det paret.
Lite klumpig sula. Men man kan inte få allt.
En bra sko välanpassad
Ser lite klumpig ut
Låg klack, ser klumpig ut
Lite för hög
för smal klack
Kanske skulle va tjockare klack för min smak.
Ser klumpig ut
Öppen tå är inte så fint på oss med "fula" tår.
Sulan ser grov ut
Svårt att se, så där på bild bara.
Lite för många remmar
Inget på utseende. Men jag hoppas den INTE blur för dyr...
Sulan är väl grov.
Lite plufsig sula
Lite för hög klack... hade varit toppen om den kom i två (eller tre? En högre också...) höjder
på klacken... 2 cm lägre hade varit önskvärt för mig. Lite väl tunna band att knyta ihop skon
med. Risk för att de skär in..?
Dragkedjan kan bli ett problem
Andra färger och lite lägre klack
Hög klack
För öppen, liknar en sandal
Vet ej! Behöver ses o provas i verkligheten
För smal klack
Snörningen är inte snygg
Love it!
Inte min typ av utseende.
Se mitt svar ovan.
Klackens form ser ostabil ut och är inte så snygg
Lite svårt att svara på då det bara är en prototyp
Färgen, gillar lila eller svart. Men det är ju en smaksak.
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Gillar inte just att den är glittrig
Att den ser annorlunda ut.
Remmarna över foten
Själva sulan ser lite tjock och klumpig ut för den typen av sko
Kardborreband, hellre ett spänne. Sulan ser ganska klumpig ut.
Inte så fin klack
Se ovan. Förutom att det är ett bra initiativ alltså. ;)
.
Ser lite klumpig ut.
Jättefin sko. Skulle vara roligt att ha en riktig finsko ibland men kan inte ha klackskor.
Den är mer praktisk än snygg
Övrigt (63)
Övrigt?
Spännande. Lycka till. (3)
Skulle vilja prova
Lycka till
Bra tänk! Hoppas verkligen att du får till det.
Vore kul om den kom ut på marknaden. Sörjer att högklackat är nästan omöjligt för mej.
Kanske går o göra en i sandalmodell som inte gör höften illa
Kanonbra idé!!
Funkar dämpningen även om man är överviktig, eller hamnar man längst ner då så
dämpningen inte har någon funktion alls?
Vore skoj om man kunde använda klack
Gärna att den är svart
bra initiativ
Strålande initiativ! Kanske det går att dölja fjädringsfunktionen i klacken mer?
Typ ta bort den översta remmen
En spännande sko som jag lätt skulle kunna köpa och testa då jag nu har svårt att gå i
klackskor
Föredrar en pumpsmodell!
Snygg sko, 😍
Bra om den kan tillverkas även med hel tå
Äntligen!
Snygga är dom
Outstanding idee måste jag säga! Hoppas verkligen utveckling och produktion går bra!
Toppen arbete att ta fram denna sko. 👍
Behövs verkligen en klacksko till oss med speciella behov. Har fibromyalgi och hälsporre på
båda fötterna sedan 16 år bakåt. Önskar att jag någon gång kunde få vara snygg även på
fötterna. Går bara i joggingskor. Så mycket bra intiativ.
väldigt snygg och en riktig fin/fest sko
Kan tänka mig att köpa
Är klacken fjädrande?

38

Om skon kommer ut i olika modeller till ett lagom pris (runt 500 eller mindre) så hade jag
gärna köpt mer än ett par.
Jättefin. Jag hade köpt!
Hoppas att den blir av!!
Mycket bra initiativ av dig. Lycka till! Kram
Superbra idé! Gick ALLTID med klack innan min fibro. Hade t o m klack på mina vårdtofflor
när jag jobbade i sjukvården. Saknar väldigt mycket att kunna ha klackskor när jag ska vara
finklädd. Känns halvfärdigt och halvfint med platta skor på bröllop och dylikt.
Lycka till vi med fibro och reumatiskt behöver oxå få känna oss "fina"
Sluten sko, med dragkedja.
Ryms en ilägsula för höger hälen på 1 cm plats Har just nu en pålimmad i mina skor Ena
benet nämligen kortare Remiss skriven för ortopediskt inlägg
Kim
Mycket snygg och läcker, hade mer än gärna köpt och testat
Du är grym som gör detta. Inte lätt att hitta skor som man kan gå i när man nån gång vill
känna sig fin.
Bra initiativ!
Hur länge kommer det dröja innan skon finns på marknaden? Jag älskar högklackat och
använde aldrig ngt annat fram tills för 10 år sedan pga av fibron. Miss it! Och om du behöver
panel som ska prova ut skon innan den finns på marknaden ställer jag gärna upp! :)
Kan bli riktigt fin om det blir så att du får den fabrikstillverkad :)
Jag är tacksam över att du lägger energi på oss med värkande fötter och förstår att vi också
vill vara fina :) Får jag önska en färg, så är det något neutralt(beige?) som passar till många
olika outfits.
Kul med denna sko. Hoppas att det är många som är intresserade.
Inget
Är osäker på kardborren då det slits snabbt
Lycka till. Hoppas du får ut den på marknaden
Kanske som en kilklacksko
Vill att den ska vara lätt att ta på, alltså inga knytband
Förstår om den inte går att sälja för under 500kr, men många av oss inkl mig lever på
existensminimum, så många kunder kommer gå förlorade ju högre pris tyvärr. Fantastisk idé
och initiativ! Lycka till <3
Hoppas på små storlekar då jag är en 36a
Ja andra färger tror jag skulle ge skon mer rättvisa
Köper gärna om den blir lite finare
Lite bredare
Skulle passa till mitt bröllop
Svårt att hitta snygga skor som inte är hårda i hälarna. Jag har hälsporre i båda
Hoppas verkligen den kommer på marknaden.
Då jag inte är en klacksko-fantast alls, utan mer en sneakers-tjej, så kanske inte mitt svar
behöver tas på för mkt allvar. Är dock fascinerad o imponerad av det arbete du lagt ner o
kommer säkert glädja många andra. Jag gillar kilklack i typ kork o lite mer "naturlig",
"bohemisk" stil, om jag mot förmodan skulle bära klacksko. Att skon är bekväm är ju såklart
också ett måste!
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Roligt att nån jobbar med detta. För jag älskar klackskor. O är verkligen I behov av några bra
för mig med fibromyalgi
Hade varit kul med en hel fot också
Nc
Mycket fin sko
Vi behöver verkligen! Fortsätt tänka ut!!!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Superbra initiativ!
Roligt om det kan komma fina skor även för oss som har så mycket värk!
Skulle vara intressant med en heltäckande modell också. Alltså inga remmar, utan mer
stövlett än sandalett.
Skulle vilja ha dämpning under HELA foten. Inte bara i fronten
Jag har svårt att hå med höga klackar, men känns skon stabil så klarar jag det.
På grund av ryggbesvär har jag helt slutat med klackskor, som jag ändå använde i åldern 15 65 år (är född på 40-talet). Hade jag fortfarande använt sådana, hade jag mycket väl kunnat
tänka mig att köpa denna.
Underbart att du tar fram en modell för oss med fibro.
Cool och unik idé. Hoppas den kommer ut på marknaden! Heja!
Får ej bli för dyr!!
Underbar idé!
Lycka till med lansering & fabriks "tillverkning" - mycket bra initiativ
Det behövs mer sådana här idéer för underlätta vardagen. Bra intiativ.❤️
Tycker att det är ett bra initiativ. Bara för att man har ont så betyder ju inte det att man tappar
intresse för allt annat. Är man intresserad av skor och mode är det perfekt att det finns något
på marknaden.
Tack för en bra ide!! 💖💚💛
Underbart att du gör en nätt sko för oss
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Bilaga – Prototyp 1
Från brainstormingen valdes ett fåtal koncept ut, men för att först och främst testa principen
av konstruktionen blev en prototyp nästa steg. Den konstruktion som ansåg lämpligast ses på
bilden nedan:

Ovanstående bild har dock en konstruktion som ansågs något avancerad att ta fram som en
första prototyp och därför tillverkades första prototypen utefter konceptet som syns på bilden
nedan. Anledningen till att konceptet ovan ansågs för svårt är att konstruktionen befinner sig
inuti klacken. Skissen nedan skapades innan en och är därför inte med som ett koncept i
Pughs matris. Ha flera små fjädrar fanns med i några av de andra koncepten och därför kändes
det irrelevant att även göra en urvals matris på skissen nedan. Konceptet som syns på bild går
att tillverka genom att använda sig av en befintlig klacksko, eftersom konstruktionen är synlig
mellan två ytor. Enkelheten till att ta fram skissen avgjorde direkt i en diskussion med
brainstormingsgruppen att prototyp 1 ska grundas på konceptet nedan.

I ett slutskede ska hela klackskon rekonstrueras, men för en första prototyp testas enbart
funktionen av att ha en fjädrande klack och en fjädrande platå.
En vanlig klacksko köptes för att sågas itu.
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Små hål borrades i klackens både ovan och undersida för att skapa nedsjunkningar för att
stabilisera fjädrarna. För att få nedsjunkningarna exakta skapades mallar efter noggrant
mätande. Smältlim användes för att fästa fjädrarna.
I platån fanns hålrum som syns på bilden ovan och därför fylldes hålen upp med smältlim för
att sista biten sätta dit en fjäder med hjälp av smältlimmet.

Konstruktionen blev vinglig som tidigare hade konstaterats och därför köptes band för att
stabilisera. Banden limmades på samtidigt som fjädrarna trycktes ihop för att få en så bra
stabilitet som möjligt.
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Nedan ses prototyp 1.

Totalt monterades 5 fjädrar i hälen och 5 fjädrar under platån.
Fjädrarna monterades en och en för att känna hur många fjädrar som kunde tänkas behövas.
För att testa om Prototyp 1 fungerar filmades när testpersonen, som beskrivs i bilaga 13, när
hon gick. Testpersonens upplevelse av klackskon var att det var behagligt att gå med fjädrar,
men klacken var väldigt instabil.
Eftersom prototyp 1 var skapad utifrån en befintlig klacksko fanns ingen led vilket gjorde
klackskon mindre följsam.
Alla fjädrarna gav ifrån sig små ljud vid belastning, vilket förhoppningsvis kan lösas i
prototyp 2.
Genom att bekräfta från prototyp 1 om principen att ha fjädrar i klacken fungerar, kunde nästa
steg tas till att få fram en prototyp till de konstruktionsidéer som rankades högst.
Från prototyp 1 uppkom även en klarhet i hur fronten bör konstrueras. Fjädrar i fronten var
behagligt att ha, men upplevdes något vingligt. Fjädrarna lät en del som påtalats ovan och att
både lösa ljudet och stabiliteten på en platå som inte är många centimeter hög är svårt. När
platån enbart är några få centimeter blir det svårt att få plats med behövlig teknik. Till
Prototyp 2 valdes en front med enbart dämpande material i hopp om att få samma känsla men
stabilare konstruktion och utan ljud vid belastning.
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Bilaga – prototyp 2
Framtagning av en andra prototyp med mål att efterlikna tänkt produktionsmodell planerades
direkt efter den första framtagna prototypen. Prototyp 2 baseras på ritningen nedan och olika
material ska testas för att få konstruktionen att fungera som tänkt. Även ett annat koncept av
enbart klacken kommer att testas för att se att nedanstående koncept är den mest lämpade.

Material
Tänkta material för stommen i klackskon är polyuretan, silikon, lin, ull och polyamid (PA6
med 20-30 procent glasfiber).
Till klacken och själva stommen är PA6 20-30 procent glasfiber lämpligt eftersom plasten är
slagseghet och vridstyv. Plasten är inte väderkänslig och används idag i krävande
konstruktioner.
Polyuretan är ett slitstarkt material som går att framställa i många olika hårdheter (shore) med
olika egenskaper. Materialet anses som ofarligt för användaren när det används i t.ex. kläder
vilket blir samma närhet till kroppen som i ett par skor. Polyuretan blir hälsofarligt först när
det förbränns eftersom ämnet isocyanat frigörs, men materialet är därför inte det mest
lämpliga i miljö- och hälsosynvinkel.
Idag är flertalet yttersulor tillverkade av polyuretan eftersom fördelarna är så pass många.
Silikon är även ett material som går att framställa med olika materialegenskaper. Silikon
behåller sin flexibilitet i minusgrader och i hög temperatur vilket är viktigt för att bibehålla
samma funktion i skon oavsett vart du bor i Sverige. Silikon bryts inte heller ner av vatten och
fukt vilket är viktigt eftersom användaren kan tänkas svettas om fötterna, eller rent av gå ute i
regn.
Silikon anses inte farligt för användaren.
Lin är ett komposterbart naturmaterial som har som fördel att det andas väldigt bra. Lin kan
anses som ett filter eftersom linet kan absorbera fukt och frigöra vattnet när det behövs allt för
att hålla så jämna förhållanden som möjligt.
I tidigare tester har linet blandats med (PLA) polylactic acid (majsstärkelse) för att kunna
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forma linet enligt Holsten Design ABs gamla tester, berättade gamla RH form AB ägaren.
Linet deformeras enkelt och därför ska även materialet ull undersökas som en extra lösning
för att ersätta linet vid eventuella uppkomna materialegenskapsproblem. Alternativt kan PPlin användas som är en sammansättning av Polypropen och linfiber som används i dagens
bilindustri för inredningsdetaljer som dörrpaneler.
Kardborreband har valts som förslutning framme vid tårna för att ha en justerbar förslutning.
Knäppe vore ett alternativ att använda för att få förslutningen mer hållbar. Ett knäppe kräver
dock mer fingerfärdighet och styrka vilket kan vara en svårighet för en person med
fibromyalgi och därför valdes kardborreband.
Om kardborrebandet visar för kort livslängd kommer snörningen få gå hela vägen ner så att
kordborrbandet uteblir från konstruktionen.
Storlek
Klackskon kommer att tas fram i storlek 38 eftersom den ska passa så många kvinnor som
möjligt. Enligt antropometriska mått visar 50:e percentilen att kvinnor har 243mm långa
fötter, även medelvärdet av kvinnors fötter hamnade på 243mm. Tabellen uppdaterades 2008.
Genom att ha 243mm långa fötter motsvarar det den europeiska skostorleken 38.
Fronten av klackskon
Fronten av klackskon behöver vara följsam och konstrueras därför med hjälp av en sneakers.
Genom att klippa isär hela sneakersen blev det möjligt att nyttja fronten som sedan ska
monteras ihop med en plastplatta som stabiliserar skon.
Ett par sneakersskor med horisontella leder köptes i storlek 37 för att skäras itu. Bottensulan
är i storlek 38 eftersom en sneakers har så tjocka kanter runtom som inte klackskon sedan
kommer ha. Det är fronten av skon som ska användas som front till klackskon för att få en
följsam struktur.

En högklackad sko köptes för att ta ut mellanskivan för att stabilisera upp konstruktionen.
Genom att limma ihop mellanskivan med sneakersfronten fås en led framtill men gör att
skokonstruktionen inte kan ge vika i mitten när den utsätts för full belastning. Hålfoten är
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viktig att den får stöd och därför krävs ett styvt material under som håller upp konstruktionen
för att undvika att den kollapsar på mitten. Mellandelen från klackskon kommer ge hålfoten
ett bra stöd.

Plattan kommer även gå upp på klacken för att knyta samman konstruktionen till en hel
klacksko. Syftet är att testa hur klackskon fungerar med en mjuk front, men med en platta så
att inte skon faller samman.
Använda sig av fronten av en sneakers ger även en bättre storleksuppfattning, då fronten
behöver vara bredare än majoriteten av klackskors fronter. En bred yta ska inte ge lika mycket
tryck och påfrestningar i foten som en smal yta.
Ett nackstöd från en prototyp på en ergonomisk kontorsstol kommer att användas som
dämpning i fronten av klackskon. Nackstödet består av ett lager Polyuretan och ett lager
silikon.
Nackstödet skars itu och olika kombinationer testades. En musmatta köptes som hade silikon i
en annan shore för att se om en mjukare sammansättning vore bättre eller sämre.
Ett test utfördes genom att fyra olika personer fick testa att stå på de olika
silikonsammansättningarna på en fot respektive båda fötterna i 10s . Testgruppen bestod av
två kvinnor och två män och resultatet på testet syns på tabellen nedan.
Kvinna, 51 år, vikt 54 kilo
Kvinna, 23 år, vikt 46 kilo
Man, 57 år, vikt 90 kilo
Man, 24 år, vikt 71 kilo

Silikon Nackstöd
Något vingligt
vingligt
stabilt
stabilt

silikon Musmatta
Väldigt vingligt
Extremt vingligt
vingligt
vingligt

Sammanställningen av resultatet var att shore-talet i nackstödet var bättre än shore-talet i
musmattan. Vikten spelar även in när det gäller tjockleken av silikonet, männen som vägde
mer än kvinnorna sjönk ner i silikonet och upplevde därför en bättre stabilitet. Vid en lätt vikt
behövs inte lika tjockt lager av silikon för att ge en behaglig dämpning.
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Klacken
Två valda konstruktioner till klacken ska tas fram för att testa vilken konstruktion som är mest
lämplig.
Koncept 1
Justeringen av fjäderns styrka sker med hjälp av en rund plastbit som har sin gänga centrerad
ut mot ena kanten. När plastbiten vrids med hjälp av en mejsel kommer plastbiten cirkulera
runt gängan och eftersom gängan inte sitter centrerat så trycker plastbiten på så sätt ner
fjädern och den blir styvare. Plastbiten har en liten kant som sticker ut för att låsa så den inte
kan vridas åt båda hållen.
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Koncept 2
En lång skruv går igenom hela fjädern som innehar en hatt högst upp för att inte fjädern ska
åka ur klacken. En platta ligger mot fjäderns topp och ovanför den finns en mutter innan
skruven avslutas med hatten. Genom att skruva underifrån, det vill säga under klacken så
kommer muttern att gängas neråt på skruven och på så sätt trycka plattan så att fjäderns
styvhet ställs.

En enkel version av koncept 1 togs fram med hjälp av Catia och en 3D printer för att testa
mekaniken. Dimensioneringen av fjädern som användes är ej optimal för att klara en
människas tyngd, men den ansågs fungerande för test av konceptet. Hålen i klacken är
anpassade efter fjädern vilket ger smala styrpinnar och små förändringar i fjäderns justering.
Trots en liten justering på fjäderns styvhet uppenbarades en stor skillnad i tröghet hos fjädern
enligt testpersonen, vilket påvisar att koncept 1 fungerar väl. Testet utfördes enkelt genom att
känna trögheten med fingrarna genom att trycka samman klacken i både öppet läge och när
hjulet var nerställt så att fjädern förspändes.
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Koncept 2 fungerar väl och en enkel version av konceptet syns nedan.

brainstorming 2
Genom att studera de två olika 3D-utskrifterna uppkom en ny brainstorming för att förbättra
koncepten ytterligare. Koncept 1 är lättast att justera fjädern på och därför uppgraderades
konceptet till en ny version där mekaniken sitter i mitten av klacken istället för längst ner.
Brainstormingen gick till som så att fokus lades på konstruktionsmått eftersom koncept i sig
fungerade väl. Flytta upp konstruktionen kom fram genom ett dividerande om att smuts lätt
kan komma in och fastna i mekaniken. Brainstormingen var en öppen diskussion där en
gemensam teckning ritades upp efter argumentationer om varje mått. En fjädring på 1cm
kändes lovande och följande mått uppkom efter fjäderns dimissioner.
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Slutlig skiss på version 2 av koncept 1 ses nedan:

Den nya versionen av koncept 1 ritades upp i Catia för att sedan printas ut med en 3D-printer.
Måtten blev ej korrekta på första försöket trots att en brainstorming gjorts. Felet var att hålet i
hjulet gav en annan cirkulär bana en planerat. Cad-filen saknade även ett justeringshål.
Klacken kommer snurra runt inne i konstruktionen vilket var känt sedan innan, men efter den
nya 3D-modellen var det lättare att konstatera hur klacken ska fixeras utan att kunna snurra.
Även ett litet glapp upptäcktes och några 10-delas millimeter minskades till nästa ritning. Nya
mått togs fram, hål och spår lades till i Catia-ritningen och en tredje version printades ut.
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Version tre passade bättre men ansågs för hög gentemot lutningen på mellandelen som nu satt
fastlimmad med fronten. Hjulets cirkulära bana kunde ändras lite för att kunna få en vassare
lutning med 1mm på toppen av klacken. Klackens bottenkloss fick även mista en centimeter i
höjd. Klacken ritades om för att på nytt skrivas ut med en 3D-printer. Klackhöjden hamnade
nu på 6,5cm i obelastat läge och 5,5 cm i belastat läge vilket hamnar inom raden för önskvärd
klackhöjd från enkäten.

Ihop montering
Mellandelen limmades på från undersidan av fronten och därför uppstod ett glapp i höjden
från fronten som består av ett tjockt lager polyuretanskum. Hälen behövde en påbyggnad för
att hamna i samma nivå som fronten vilket byggdes upp av en hård pappblandning som fanns
i sneakersskon.

Sidor kring hälen limmades på som består av ett skum för att få rätt bredd runtom hela skon.
Ett tjockt silikonlager placerades i fronten för att halveras i tjocklek under hålfot och häl.
Hälen kommer att få en fjädring från klacken och därför enbart ha ett tunt lager för att inte få
stötar upp i kroppen när klacken når sin maximala ihoptryckning. Silikonet limmades på en
skumsula. Anledningen till att sulan är överst är för att silikonet kan upplevas obehagligt i
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direktkontakt av foten. Silikonet formar sig efter foten till en viss del och därför sjunker foten
ner i silikonet men upplever ett tryck tillbaka in i foten. Genom att lägga två lager sulor
ovanpå silikonet så sjunker foten ner utan tryck. Sulorna gör nedsjunkningen jämn för foten
och därför upplevs inget tryck längre utan enbart en behaglig dämpning.

Band, remmar och överdrag syddes från grunden. För att få en mjuk känsla mot huden syddes
allt i ett mjukt stretchigt material, men även ett tunt lager memory foam placerades i alla band
och bakstycken.

Alla band och överdrag limmades på och ihop. En ullsula limmades även inuti för att få ett
andningsbart material mot foten och för att få ett andra lager med sula över silikonet.
Ett vitt band blir skosnöret för att få ett finare utseende och bandet ska inte skära in som ett
runt tunt band eftersom ytan mot huden är större.
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Klacken sprayades i silverkrom för ett snyggare utseende.

Klacken monterades ihop och limmades samman med kontaktlim. I 40 min satt projektledaren
och tryckte ihop delarna med handstyrka för att limmet skulle få ett bra fäste. En
genomskinlig tejp spändes runt för att säkra att inte konstruktionen ska skjutas isär på grund
av fjäderkraften inuti.
Klacken kommer att utsättas för högt tryck och för att få fast klackens raka yta mot skodelens
halvrunda häl behövdes någon form av platå byggas upp. Plastic padding ger ett starkt och
hållbart resultat och går att bygga upp en platå med precis som önskat. Tyget under hälen på
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skon klipptes bort för att få en öppen yta mot mellandelens plast för att få ett bra grepp från
plastic paddingen. Glasfiber platsic padding köptes för att placeras i mitten av klacken och
sedan lägga på PP100 runt om. Glasfiber ger en stark hållbarhet och PP100 ger en finare
struktur som är lättare att slita till när den torkat.

Det är svårt att få till en snygg yta och därför valdes det att limma fast tyg över klackens övre
kant.
Slutresultatet av Prototyp 2 syns nedan:
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Bilaga – Testperson
Prototypen skapas efter en viss person eftersom tiden inte finns att ta fram klackskon i alla
storlekar och utföranden. För att få en bra inblick i hur testpersonen stämmer överens med
målgruppen gjordes en del tester. Anledningen till att just denna person är en testperson, är
för att underlätta prototypframtagningen då testperson i fråga är projektansvarig.

Kön

Vikt
[kg]

Kvinna Ca
46,5

Skostor
lek
[cm]
37

Ålder
[år]

Längd
[cm]

23

160

Träning
Fibromyalgi
[ggr/vecka
]
4–5
Ej bekräftat

Fraktu Kronisk
rer
smärta
[antal]
4
Ja

Testpersonen jobbar bland annat som professionell dansare och visar därför enligt tester
starkare benmuskler än normalen. Muskelmässigt är balansen jämn i kroppen.
Fotnedsättningen är näst intill perfekt på höger fot och väldigt bra på vänster fot och enligt
kunnig person är detta väldigt ovanligt att se.
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Bilaga – Tillverkningskostnad
Sadeltillverkaren som besöktes hade svårt att ge ett exakt pris och sa att priset per timme
borde hamna runt 300-400 kr exl moms. En första prototyp borde ta ca 5h, och därför gavs det
totala priset 1500 kr/st exl moms.
Företaget HYSS hade också svårt att ge en exakt prisbild på formsprutningen och på
formverktygen men gav ändå en bra uppfattning.
Tyget som användes köptes för 295 kr/m inkl moms. Tyget är 1.5m brett. knytband (1,5m) =
9 kr inkl. moms, band i öglorna 5cm långa x 14st x 7 kr/m = 4,9 kr inkl. moms, kardborreband
ca 5cm = ca 5 kr inkl. moms.
komponent
Klackfot
Halvklack
Sprint
Låsning
Mellanparti
Front (botten)
Sömnad
Tygkostnad
Band och kardborreband
Dragkedja och ullsula
Silikon
Totalt
K2 metod

Formverktyg [kr]
Ca 15 000-20 000
Ca 30 000
------------------------8000
Ca 30 000 (priset kan
springa iväg)
Ca 25 000-30 000 (priset
kan springa iväG)

Ca 118 000
Ca 400 000-500 000

Styckpris [kr/st]
7-8
3-4 (per halva)
Ca 1 kr beroende på fabrik
Några kronor, antar 3
Fick inget styckpris så antar
max 10
Fick inget styckpris så antar
max 20
1500
Ca 22
Ca 14
Ca 45
Antar max 10
Max ca 1641

Totalt hamnar formverktygen på 118 000 kr och styckpriset på 1641 kr.
K2 metoden behöver inte användas och eftersom den är dyrare räknas inte den med.
Enligt marknadsundersökningen är kunderna villiga att betala runt 500-600 kr. För att få en
uppfattning antas priset 600 kr till slutkund, dvs 450 kr exl. Moms. En förtjänst på ca 20
procent är dåligt men ändå en förtjänst och då hamnar priset på 360 kr exl. moms. Det betyder
att tillverkningskostnaden behöver sänkas avsevärt. Vid en större produktion kommer priset
gå att få ner. Om styckpriset räknas om på ett snällare vis, dvs det minsta möjliga beloppet så
hamnar klacken på 17 kr. Halverar vi mellanparti, front, tygkostnad, band, kardborreband,
dragkedja, silikon och ull hamnar priset på 60,5 kr. Med klacken blir priset totalt 77,5 kr utan
kostnad för sömnad.
360-77,5= 282,5 kr är kvar för sömnad och formverktyg. Kan sömnaden effektiviseras till
45min/klacksko skulle det kosta 225 kr.
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282,5-225 = 57,5 kr som i så fall går till att betala av formen.
Få ner ett styckpris till runt 100 kr känns rimligt i en stor produktion.
Sy in memory foam i alla band gör sytiden 45min svår. 5h sytid var räknad för en prototyp
när säkerligen fel kommer att inträffa, så att minska den tiden ska inte vara några problem i en
stor produktion.
Om 45min sytid skulle vara rimligt betyder det att klackskon måste säljas x antal gånger för
att betala av formverktygen på 118 000 kr genom 57,5 kr/klacksko. Beräkningen ses nedan.
118 000 kr / 57.5 kr = 2052,174st
2053st klackskor måste säljas för att betala av tillverkningskostnaden i ett
önsketänkande på materialpriset och sömnad med ett slutpris till kund på 600 kr.
Frågan är om 2000 klackskor anses som en stor produktion i fabrikerna så om det går få ner
materialkostnaderna så lågt är tveksamt.
Om klackskon istället skulle säljas för totala styckpriset inkl. moms och 20 procent förtjänst
hamnar styckpriset på: 1641 kr x 1.25 x 1.20 = 2666,625 kr.
Om då ett försäljningspris på 2999 kr antas går (2999-2666,625= 332,375 kr) till
tillverkningskostnaden per klacksko.
Med priset 2999 kr behövs x antal sko säljas. Beräkningen ses nedan:
118000/332,375= 355,02st
356st klackskor behövs säljas för att täcka tillverkningskostnaden med ett slutpris till
kund på 2999 kr.
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Bilaga – Projektbeskrivning
Bakgrund
Fibromyalgi är en sjukdom där patienten lider av kronisk smärta som flyttar runt i kroppen.
Smärta i muskler, smärta i leder, kraftlöshet, kronisk trötthet är några få följder som kommer
med sjukdomen och påverkar därför vardagen. (J. Starlanyl, 2014). Internationellt sett lider
2–4 procent av den vuxna befolkningen av fibromyalgi. I Sverige är ungefär 10 procent av de
människorna med fibromyalgi barn och ungdomar (Fibromyalgiförbundet, 2018-04-28).
Nio av tio som lider av fibromyalgi i Sverige är kvinnor. (Reumatikerförbundet, 2016-12-19).
Orsaken till fibromyalgi är ännu inte helt fastställd, men enligt studier har förändringar i
muskelvävnaden hittats och en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet har setts.
(Reumatikerförbundet, 2016-12-19) Nervsystemet skickar nämligen förstärkta och för många
smärtimpulser till hjärnan, en så kallad feltolkning uppstår och därför sitter inte smärtan där
det gör ont. (Fibromyalgiförbundet, 2015–03)
I USA finns ett patent på en klacksko som använder fjädrar för avlastning, annars används i
regel gelésulor eller annan form av avlastande sula.
Problem
Genom att leva med fibromyalgi och vara tryckkänslig gör det svårt att bära klackskor. När
personer som lever med fibromyalgi inte kan stå och gå i ett par klackskor uppstår ett problem
Mål
Ta fram en klacksko som innehar någon form av teknik för att avlasta foten och minska
tryckpåfrestningar. Ta fram en förslutning för klackskon som ska vara universal men med
möjlighet till olika inställningar för att passa olika typer av fötter. Arbetet kommer också
grunda sig i att undersöka hur stort problemet är att bära klackskor för personer som lever
med fibromyalgi.
Syfte
Effektmålet är att möjliggöra för kvinnor med fibromyalgi att kunna gå i ett par klackskor
under kortare perioder. En specialanpassad klacksko ska tas fram som ska passa flertalet fötter
för de kvinnor som lever med fibromyalgi. Syftet är att ta fram en klacksko som har en
spolklack, eftersom en spolklack har en bred kontaktyta med marken. En bred kontaktyta med
marken gör att balansen i klackskon blir stabilare. En spolklack sitter vanligtvis på
professionella dansklackskor eftersom klacken ger en bra balans, men kan även vara smalare
på mitten för ett nättare intryck.

Preliminär metod
•
•
•
•

Gantt-schema
Teorisökning
Marknadsundersökning
Brainstorming
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyhetsundersökning
Prototypframtagning
Verktyg (FMEA, SWOT mm).
Redovisning med input
Brainstorming
Prototypframtagning
Opponering
Prototypframtagning
Utvärdering enkät
Intervjuer
Slutredovisning
Utexpo

Preliminär teori och referensram
Använda sig av olika metoder är viktigt för att få en helhetsbild på marknad, risker och
möjligheter för projektet.
Vald projektmetod för projektet är Dynamic Product Development (DPD) eftersom projektet
styrs utifrån en egen idé och inte har ett samarbete med något företag. Fördelen med att
använda DPD är att förändringar sker snabbt eftersom varje uppgift hanteras efter vad som
passar bäst för stunden. I DPD växer en lärande strategi för produkten upp med tiden. Med
andra ord är DPD en flexibel anpassning till skiftande omständigheter och därför undviks
onödigt arbete och ett högt tempo kan hållas, vilket passar projektet bra. (Holmdahl, 2010)
En skillnad mellan LPD (lean produktutveckling) och DPD är att LPD är inriktad på needdriven utveckling. LPD har även ett lärande mellan projekt vilket är väldigt bra som DPD
saknar, men eftersom arbetet enbart innefattar ett projekt är DPD fortfarande mer relevant.
(Holmdahl, 2010)
Wish, want och need ingår alla tre i DPD och menar att produkten ska ställas för vilka
egenskaper som uppfyller dessa tre inriktningar.
Wish menar önsketänkande egenskaper som till exempel att klackskon tar bort smärtan i
fötterna. Want för produkten är att deltagarna till exempel vill ha klackskon i olika färger som
beige och svart. Need kan vara att kalckskon ska vara avlastande för foten. (Holmdahl, 2010).
Fördelar och nackdelar som hör med projektet
Fördelen är att det finns en stor målgrupp om den utökas till alla som går i klackskor.
Nackdelen med projektet är att det är svårt att få alla krav på klackskon och behålla ett lågt
pris. Hitta testpersoner som lever med fibromyalgi är också svårt.

59

Krav/önskemål

Beställare
•
•

Projektledaren själv
Projektorganisation

Budget
Given budget är 2000 kr, men inget exakt maxbelopp finns från projektledaren, så budgeten
på 2000 kr kommer förmodligen överskridas.
Tidplan
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Intressenter
•
•
•
•
•

Kvinnor med fibromyalgi
Personer som går i klackar
Projektledaren
Konkurrenter
Handledaren

Risker
Beskrivning av risk

Sanno
likhet

Konse Risk
kvens

Konstruktionen blir
för vinglig

2

5

10

Konstruktionen blir
för tung

2

5

10

Blir för dyr

2

4

8

Kort livslängd på
mekaniken

2

4

8

Testa slitage,
beräkn
ingar på hållbarhet

Ser tantig ut

1

2

2

Utmattningsbrott av
klack

1

5

5

Se över
konstruktioner för
en öppen sko
Använda sig av ett
starkt material,
med hög
säkerhetsfaktor
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Åtgärder för att
minska/ ta bort
risken
Testa flertalet
konstruktioner
Arbeta med olika
material och olika
konstruktioner
Se över material
och tillverkning

Åtgärder om risken
blir realitet
Ny brainstormning,
testa en ny
konstruktion
Testa med olika
material.
Byta leverantör,
byta konstruktion,
byta målgrupp
Hitta en lösning,
nytt material,
annan
konstruktion.
Designa om

Hitta ett nytt
material och se
över
konstruktionen

Fastnar smuts i
klacken

3

5

15

Klacken blir för hög

3

2

6

Dämpningen i
fronten gör inte
klackskon följsam

2

5

10

Klackskon skaver
mot foten

1

5

5

Modellen passar inte
olika fötter
Svårt att komma i
klackskon

1

5

5

1

4

4

För hög platå,
stukningsrisk
Deformeras av
vatten

2

5

10

1

5

5

Korrektion

1

5

5

Utmattningsbrott på
fjädern
Blir svettig att ha på
sig

1

5

5

2

2

4

Kardborrebandet
håller för dåligt

3

1

3
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Klä in klacken i tyg
eller ha klackskon
som inomhusbruk
Enkäter, CADmodeller
Testa olika material

Testa att stänga in
tekniken på ett
annat sätt.
Gör om
konstruktionen
Hitta ett nytt
material eller göra
spår för att öka
rörligheten
Använda och testa Hitta en ny
olika mjuka
sammansättning,
sammansättningar
ny modell på vart
remmar trycker på
foten mm.
Göra förslutningen Hitta en ny
justerbar
förslutning
Dragkedja och
Hitta en ny
snörning
förslutning eller
göra större
öppningar
Test hos
Minska materialet i
sjukgymnast
fronten
Testa olika material Täcka in
materialen eller
hitta nya, alt enbart
inomhusbruk
Använda rostfri
Hitta annat
fjäder
material
Rätt dimensionerad Se över
fjäder
dimensioneringen
Ullsula eller linsula Byta tyg i
som andas
remmarna, se över
memory foamet
inuti.
Testa och se hur
Ta in klackskon på
länge det håller
service, alternativt
innan
hitta en ny
konstruktionen går förslutning.
i produktion

Tänkbara risker för projektet i planeringsstadiet.
Beskrivning av risk

Sannolikh
et

Konsekven Ris
s
k

Ej någon prototyp
till
konceptredovisning
en
Underkänt
examensarbete

1

3

3

1

5

5

Produkten fungerar
ej

1

3

3

Försening av
projektet (t ex
sjukdom)

3

3

9

Konceptet fungerar
ej

1

3

3

Sekretess
Ingen sekretess finns på projektet.
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Åtgärder för
att
minska/ ta
bort risken
Fokusera på
en så enkel
prototyp som
möjligt
Bra planering

Flera
prototyper och
tester
God
planering, ute
i god tid
Undersökning
ar

Åtgärder om
risken blir
realitet

Använda
ritningar för att
förklara
Diskutera med
handledare om
lösningar
Utvärdera
varför den inte
fungerar
Planera om
utifrån
förutsättningar
na
Motivera och
finna varför det
inte fungerar

Bilaga – Forskning fibromyalgi symtom
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