
Bilaga 2: 

Framställning av en prototyp ( besök på Vagabonds kontor i 

Varberg). 

 Det första steget i processen är designframtagningen. När det gäller 

Vagabond innebär detta 2 kollektioner med 4-5 modeller var per år. 

Utöver det så tillkommer olika färger och varianter på varje modell.  

 Sedan går man vidare till utveckling av läster. En läst är en gjutform av 

skons passform som man sedan använder som mall när man tillverkar 

skon. Framtagningen av lästen, som ursprungligen är av trä, är väldigt 

specifik och görs inte i Sverige numera. Varje säsong tar man fram 20-

30 olika läster som sedan kopieras till olika storlekar genom en 

skanningsmaskin till ett hårt gummimaterial. Lästen är väldigt viktig 

eftersom den avgör skons passform och klackhöjd. 

 När man har en läst man är nöjd med går den vidare till en modellör. 

Modellören ”tejpar” över lästen och ritar dit detaljerna som sedan förs 

över på papper. Ritningen kallas för en ”Plano Bas” och är 3D. Sedan 

skärs de olika delarna som ska sys ihop (tåkappa, hälkappa etc.) ut för 

hand. 

 Samtidigt tillverkas en prototypundersula av ureol som slipas till och 

sedan gjuts av i en silikonform. Undersulorna är gjorda av olika 

polyuretan gummimaterial beroende på modellen och hur hård sulan 

ska vara. 

 Man tillverkar även ovansulan av ett hårt pappmaterial som heter 

Texon®. I mitten av texonsulan lägger man en platt metallstång som 

kallas för en ”gelänk”. Gelänken är det som ger sulan stabilitet och 

form. 

 

 

 De olika tygdelarna, som har sytts ihop (samt att tå–och hälkapporna 

förstärkts med termoplast) limmas nu fast på texonsulan som slipas 

till på undersidan för att bli jämn. Sedan trär man på den ofärdiga 

skon på lästen och ser till att allt passar och att tyget/skinnet är väl 



utsträckt. Sedan limmar man på sulan. Lästen har ett gånggärn inbyggt 

som gör att den är lätt att få ut ur skon när man limmat på sulan. 

Slutligen lägger man på klacken (om skon är högklackad) och klär den 

om det behövs. Inläggsulan brukar vara det man lägger till sist. 

Material som används till skor är förutom texonet olika typer av gummi och 

plast, samt olika tygtyper och skinn. Det finns inga exakta beräkningar av 

tålighet och slitstyrka av de olika materialen eftersom det numera är en 

vanesak. Klackarna på högklackade skor görs av ABS-plast och en hög klack 

har ett stålrör (eller rör av liknande metall) i mitten. Det är också svårt att 

avgjöra priset eftersom det kan skilja väldigt mycket mellan olika material.  

  



Bilaga 3: Bild på gelänk samt sula av Texon® 
 
Gelänk: 

 
 
 
Innersula av Texon®: 

 
  



Bilaga 4: Ritning av en platt sula (Vagabond) 
 

 



 
  



Bilaga 5: Produktens funktionella delar – gångjärn 

 

 
 
  



Bilaga 6: Produktens funktionella delar – klack 
  



Bilaga 7: Enkät 

 

Enkätundersökning                                                        

 

Ålder:   

15-19                 20-27                  28-35               36-> 

 

 

Hur många par skor har du? 

1-5              6-10            11-15             16-20            21-25             25-> 

 

 

När det gäller skor skulle du säga att du: 

Neutral                          Tycker om skor                     ÄLSKAR skor 

 

 

Vilket är viktigast när det gäller skor, rangordna med det viktigaste först: 

Utseende                                  Bekvämlighet                           Pris 

 

 

Om ett par skor kostade 350 kr per styck, hur mycket mer skulle du kunna tänka dig lägga till 

för att par skor som vars klack kan justeras till en låg eller hög när du vill? 

50-100                   150-200                     250-300                 300-350             400-> 

 

 

Har ni någonsin problem med att välja skor – alltså mellan höga och låga? 

Nej                       Ibland                       Ofta                      Alltid 

 

 

Vad tycker du om idén om en sko som kan vara högklackad under festen, men vars klack                                    

kan justeras till en låg när du vill dansa mycket eller gå hem. 

Kommentar: 

  



Bilaga 8: 3D ritningar av produkten – vid hög klack 
 

 
 

 
  



Bilaga 8: 3D ritningar av produkten – vid låg klack 
 

 
 

 
 
  



Bilaga 8: 3D ritningar av produkten – delar 

     
 
 
 

                                  
 


