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Sammanfattning 

 

Mitt examensarbete grundar sig i den problematik som finns 

kring det konsumtionssamhälle vi lever i idag. Vi köper 

produkter billigt och slänger de som vi inte vill ha även om de 

inte är förbrukade. Detta köpmissbruk bidrar till att jordens 

resurser påverkas negativ och vår miljö försämras, då många 

av de material som produkter består av i dag är baserade på 

fossila bränslen och av olika kemikalier. Jag vill med detta 

arbete belysa vilka material som oftast används i en sneaker 

och vad de gör med vår miljö. Jag har också tagit reda på om 

det finns alternativ till detta slit- och slängsamhälle.  

Jag har i mitt arbete valt att utforska de material en sneaker 

består av. Vad har dessa för påverkan på vår miljö? Detta har 

jag med hjälp av litteratur samt ett studiebesök på 

materialbiblioteket hittat bättre miljömässiga alternativ som 

passar de krav en sko ställer på materialet och applicerat 

dessa i den sneaker jag har tagit fram.  

Jag har använt mig av en designprocess för 

produktutveckling, där materialet har varit i fokus. Jag har 

utforskat och testat de materialval jag gjort och hittat dess 

styrkor och svagheter för att de ska passa i en sneaker. Efter 

besöket på materialbiblioteket har jag gjort studiebesök hos  

 

 

 

olika skomakare och fick i och med det reda på att det är 

väldigt få människor som lämnar in sneakers för lagning. Detta 

medförde att jag hittade ytterligare problem jag ville utforska 

närmare. Detta resulterade i att jag valt att formge min 

sneaker så att det skapar mervärde för användaren. Genom 

att driva människor att ändra sitt beteende, så kallad nudging 

design, hoppas jag att människor ska ändra sin syn på 

sneaker som en slit- och slängprodukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Under detta arbete har jag lärt mig otroligt mycket om de 

material jag arbetat med, både dess negativa och positiva 

miljöpåverkan. Jag har också lärt mig de egenskaper 

materialen har och hur viktigt det är att materialets funktion 

och kapacitet samspelar med varandra. Detta arbete har 

också gett mig inspiration till att arbeta vidare med att hitta 

lösningar där materialvalen är bättre ur ett miljöperspektiv än 

de som används i produkter i dag.  

…. Jag vill tacka min familj och Evelina för de stöd ni gett 

mig under detta arbete! Jag vill också tacka Skomakarna 

söder, speciellt Hans Koinberg för de stöd och 

engagemang de visat i mitt projekt. Jag vill också tacka 

min handledare Ann-Sofie Hartzen för de tips och råd som 

tagit mig framåt i mitt arbete. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vad är en sneakers? 

Nationalencyklopedin beskriver en sneaker:   

” sneakers [engelskt uttal sni:ʹkəz] (eng., av sneak 

’smyga’), tygskor med snörning och så tjock och platt 

gummisula att stegen inte hörs; därav namnet” 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Sneakers, Trainers, Runners och Joggers är några 

benämningar lånade från engelska som den kära gympadojan 

har. Sneakers-skon som funnits med sedan 1800-talet och 

som användes främst som en sportsko har vuxit sig känd och 

som i dag kan vara symbol för både lyx och status.  

Sneaker-skon kommer ursprungligen ifrån 1830-talet då den 

första gummiskon tillverkades. Denna gummisko även kallad 

”sand shoe” var alltså en badsko med sula av gummi som 

användes av arbetarklassen i Storbritanien (Czerwinski 2009, 

s. 8). Efter detta tillverkades så kallade plimsoll skor. Dessa 

som är en modell där sulan är helt i gummi och resten av skon 

är i tyg eller kanvas. Den modellen var länge en 

standardmodell när det kommer till sneakers och den mest 

kända plimsoll skon är den odödliga Convears All star skon, 

(Washingtonpost 2002). När basketproffset Michel Jordon blev 

ansiktet utåt för Nike eller när RUN DMC nämnde sko märket 

Adidas i en av deras låtar, blev det början på den utvecklingen 

som sneakers skon har gått igenom. Idag är sneakers en 

produkt som både sportbutiker och skobutiker säljer vilket 

visar på att denna sko har mångfald på marknaden.  

Sneakers har aldrig varit så populär som den är i dag, allt från 

bebisar till pensionärer kan man se bära den bekväma skon. 

Sneakers har gått från att ha använts av idrottare som bevisat 

styrka och snabbhet efter första världskriget, till att ha blivit en 

statusprodukt där pris inte har någon betydelse (Stadium, 

2018). Men vad har denna populära sko som så många vill 

bära egentligen för påverkan på vår miljö? Sneakers som har 

många olika utseenden har ändå en sak gemensamt, alla 

består av en sula i gummi, samt ett foder bestående av 

plastmaterial, skinn eller tyg, se figur 1. Dessa material har på 

ett eller annat sätt en negativ påverkan på vår miljö och att 

dessa material tillsammans inte går att återanvända på ett 

hållbart sätt är ett faktum, (Goepel, Rossini-Rahme & Svanhall 

2015).  

Denna omtyckta sko ses även i de flesta fall som en slit- och 

slängprodukt vilket bidrar till att många människor köper dessa 
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skor för att använda dem en kortare tid för att sedan slänga 

dem. Denna konsumtion av skor tär på både jordens resurser 

och vår miljö. Det är inte konsumenten som får betala det 

högsta priset utan det är vår miljö som blir nedsölat av 

kemikalier och ökade växthusgaser då vi människor ska stilla 

våra köpbegär.  

I och med att det flesta sneakers går till förbränning så eldas 

de upp. Detta bidrar till att koldioxid frigörs. Koldioxid är den 

gas som bidrar mest till den ökade växthuseffekten. Detta sker 

främst när man eldar med fossila bränslen så som olja, kol 

och naturgas som tillexempel en vanlig sneaker kan bestå av. 

Det som händer är att koldioxiden stannar längre i atmosfären 

och bidrar då till att den blir tjockare (Miljöportalen, 2007). Det 

arbetas aktivt med att lösa detta problem med förbränningen 

av fossila bränslen genom att komma med innovativa 

lösningar där vatten eller solenergi ersätter förbränningen av 

kol som energikälla (Aktuell hållbarhet, 2009). Eller genom att 

byta ut material som består av olja i vardagsprodukter, mot 

bättre miljövänligare alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 (vanlig sneakers) 
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1.2 Problematik 
Varje år produceras skor med en omsättning på ca 400–500 

miljarder svenska kronor där Nike, Adidas, Reebok och 

Salomon är det varumärken som står för den största 

tillverkningen (Idrottsforum, 2018). Dessa sneakers är 

sammansatta på så vis att det inte går att återvinna materialen 

var för sig. Skorna hamnar så småningom på förbränning och 

de material i skon som är oljebaserade bidrar till 

växthuseffekten och i sin tur till klimatförändringarna 

(Miljöportalen, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Syfte 
I det här projektet ska jag utforska de material en sneaker 

består av och dess miljöpåverkan. Jag kommer att analyserat 

dessa material och försöka hitta miljömässigt bättre alternativ 

som passar i en sneaker. Jag vill också bidra till ökad kunskap 

om vilken miljöpåverkan dessa sneakers har. Jag vill med 

design visa att det går att göra en sko med minimal påverkan 

på vår miljö samt påverka människor att göra medvetna val 

när det köper nya sneakers.  

 

Frågeställning:  

 

-Går det att utveckla befintliga sneakers till en hållbar 

och miljövänlig produkt? 

 

-Går det att med hjälp av design påverka människors 

relation till sneakers? 
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1.4 Mål 
Mitt mål med detta arbete är att tillverka en konceptsko av 

material med liten påverkan på vår miljö. Jag vill ändra 

människors uppfattning om produkters olika material och dess 

påverkan på vår miljö. Jag vill även få människor att göra rätt 

val av produkter ur ett miljömässigt perspektiv. Jag vill också 

formge skon på så vis att den får människor att skapa sig en 

relation till produkten. Genom det hoppas jag att människor 

ska vårda och behålla sin sko längre. 

I likhet med kritisk design vill jag väcka känslor och påverka 

människor med denna sko. Detta var något som Karin 

Ehrnbergers tar upp i sin avhandling ”Tillblivelse- en trasslig 

berättelse om design som normkritisk praktik” (2017). Genom 

att göra en sneaker i 100% nedbrytningsbara material strider 

detta mot den trend som finns inom skobransch idag.  Denna 

bransch som är överöst med gummi och plast i olika 

kombinationer, där det senaste gummimaterialet är det som 

alla vill ha i sina sulor. Jag vill med min snekaer få människor 

att tänka till en extra gång när deras favorit sneakers går 

sönder, eller vid köp av helt nya skor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” They always say time changes things, but you 

actually have to change them yourself” 

- Andy Warhol 

 

 

 

1.5 Avgränsningar 
Mitt fokus ligger på att utveckla en sneaker genom att 

identifiera problematik kring dess miljöpåverkan. Jag väljer att 

avgränsa mig till användaren av skorna samt materialen för att 

sedan göra min egna sko utifrån den information jag samlar in. 

Jag väljer att inte fokusera på tillverkningsmetoder då jag 

utgår ifrån materialen i min utformning.   
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1.6 Metod 
Den metod jag ska använda i detta arbete är en 

designprocess som Österlin, K (2007) skriver om i sin bok 

”Design i fokus för produktutveckling”. Som han beskriver så 

består designarbete av fem etapper: uppstart och 

informationsinsamling, analys, koncept/ ide skissning, 

bearbetning och uppföljning av detaljer. Detta upplägg 

fokuserar på användaren och dess relation till produkten vilket 

gör att informationsinsamlingen bör vara omfattande och 

noggrann för att sedan övergå i de övriga faserna. I denna 

process kan man behöva gå tillbaka till tidigare etapper eller 

ändra ordning på de olika faserna för att ta sig vidare. Dessa 

olika etapper infattar: 

Uppstart: Vid uppstarten är det viktigt att ha en planering samt 

en målsättning. Man ska också vara tydligt med de resurser 

man har tillgång till samt vilka tider som är viktiga. Detta gör 

man för att minska risken för misstag och för att lättare kunna 

planera resterande etapper och hur mycket tid som ska läggas 

ned på varje fas.  

Min uppstart består av att göra ett Gant-schema, (bilaga 

10.1) för att tydligt visualisera mina olika etapper och 

dess tidsåtgång. Jag ska även att se över de olika 

alternativa resurserna inom detta ämne jag har tillgång 

till, som tillexempel skomakare och skotillverkare. 

 

Analys: I denna fas måste man som designer djupdyka 

i produkten, ner på detaljnivå för att få förståelse för 

designproblemet i en så kallad informationsinsamling. 

Genom att analysera funktion, material, marknad etc. 

kan man förtydliga de behov som ställs för att utveckla 

produkten och som sedan styr de fortsätta arbetet.  

 

För att jag ska få förståelse för vad en sneakers är 

och vad den består av, kommer jag göra research 

av materialen och dess miljöpåverkan. Jag kommer 

göra studiebesök på materialbiblioteket och hos 

olika skomakare för att få en bredd på min 

informationsinsamling. Jag kommer använda mig 

av intervju som metod vid dessa tillfällen för att 

samla in relevant fakta om material och om 

sneakers användning, (Nilsson, Ericson & Törlind 

2015, s. 83). Jag kommer använda mig av en 

enkätundersökning som metod. Detta för att få 

reda på hur människor använder sina sneakers, 

vad som eventuellt går sönder först på skon samt 

vad användaren gör med skona när de är 

förbrukade. Jag vill även hitta en specifik målgrupp 

med hjälp av denna enkät genom att analysera de 

svar jag får. 

 



7 
 

Behov: Att ta fram konceptskisser är ett sätt att hitta lösningar 

för de olika krav eller behov man analyserade fram i de 

tidigare faserna. Det finns olika nivåer av skissarbete. Man 

börjar med att skissa hela koncept för att sedan smalna av 

och fokusera på skisser på detaljnivå. Detta skissarbete är 

inte det slutgiltiga konceptet utan olika varianter på hur det 

slutgiltiga resultatet kan komma att se ut.  

 

I denna fas jobbade jag både med skisser och tester av de 

material jag valt för att förstå vilka egenskaper de hade. 

Jag testade även materialen mot de skisser jag gjort för 

att förstå om jag valt rätt material till rätt del av skon. 

 

Utveckling/ bearbetning: De skisser man sedan tagit fram 

presenteras och utvärderas med behovet eller de krav man 

tidigare identifierat som facit. Man väljer sedan ut de koncept 

som stämmer in på de man söker, ofta hittar man delar av de 

olika idéskisserna som sedan sätts ihop till ett nytt koncept. 

När detta är gjort bearbetats och färdigställs skisserna till det 

som kommer bli den slutgiltiga produkten. 

 

 I denna etapp hade jag arbetat fram tre olika koncept som 

jag sedan bearbetade och analyserade för att slutligen 

välja ett av dem. 

Resultat och uppföljning av detaljer: I detta skede testas 

prototypen för att eventuella justeringar ska göras innan 

produktion. Man gör även modeller av samma orsak för att 

kunna göra ändringar i fall tillexempel färg eller form blir 

annorlunda vid produktion än de resultat man önskar, (Österlin 

2007, s. 31–33).  

 

I denna fas tillverkade jag min konceptsko. 

I och med att jag tidigt identifierade ett problem kring 

materialen i min produkt anpassade jag min designprocess 

efter detta och jobbade med att testa och lära känna 

materialens egenskaper. Detta för att veta att det materialval 

jag gjort var lämpligt att använda i en sko. Jag har då använt 

mig av delar från en materialdriven designprocess för att 

utforska materialen, (Karana, Pedgley, & Rognoli 2014, s. 

281–283). Bland annat har jag gjort tester för att ta reda på 

vilket material som passar bäst till hälpartiet på en sko. 
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2. Genomförande 

 

 2.1 En sneakers livscykel 
Jag har valt att utforska en sko av märket Nikes livscykel då 

detta är ett etablerat företag som många känner igen och kan 

relatera till. Jag har valt att inte fokusera på en specifik modell 

utan fokusera på de material som Nike använder över lag i 

sina skor och sedan följt skon från tillverkning till förbränning. 

 

Materialen 

De material som Nike använder i sina skor är Läder, 

Konstläder, polyester, bomull, EVA-foam och syntetiskt 

gummi, dessa material kommer jag att fördjupa mig i senare i 

mitt arbete (OSU, 2015). Enligt Nikes egna hemsida arbetar 

de för att förbättra både material och produktion genom att 

minska på resurser samt återvinner material, (Nike, 2018). 

 

Fabriken 

Nike har närmare 700 fabriker runt om i hela världen  

bland annat i Asien och i Sydamerika. Dessa fabriker tillverkar 

inte enbart skor utan alla olika produkter från varumärket Nike. 

Den största problematiken när det kommer till tillverkning av 

produkter, är den avsaknad av mänskliga rättigheter som 

förekommer främst då i Asien. Det utsätts för starka kemikalier 

och arbeta orimligt många timmar per dag. Främst vid 

garverier där tunga metaller som krom används arbetar 

människor utan någon skyddsutrustning, (Johansson & 

Nilsson 2016, 64–66).  Men för en tid sedan gick Nike ut med 

kontaktuppgifter till flera av deras leverantörer och visar på att 

de är villiga att arbeta till fördel för dessa arbetare och 

förbättra deras arbetsförhållanden, (Rena kläder, 2005). Detta 

ger förhoppningsvis inspiration till andra skoföretag att göra 

desamma. 

 

Förpackning och frakt 

När skorna är färdiga, förpackas de i papperskartonger och 

skickas i väg främst med båt till de land och butik de ska 

säljas i. 

 

Försäljning och användning 

När det anländer till butiken förvaras de ofta på ett lager där 

det ligger förpackade fram tills de att de går till försäljning. 

Genom den enkätundersökning jag gjorde, se bilaga 10.2) fick 

jag fram att sneakers används ca 1–2 år sedan kastas eller 

skänks de flesta skor, (se figur 3) 

Förbrukad 

 Ett par förbrukade skor går antingen direkt till förbränning 

eller så skänks eller säljs det vidare. Detta kan vara 

problematiskt då sneakers sägs ha ett bäst-före-datum. Med 

detta syftar jag inte på den hållbarhetstid som skoföretagen 

förespråkar, då de kan vara missvisande eftersom företagen 
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vill sälja skor. Utan jag syftar på den tid en sko faktiskt håller 

och ger den stötdämpning som behövs. Det finns en studie 

som visar på att man kan springa 200 mil i ett par träningsskor 

utan att det påverkar funktionen i sulan så pass att den blir 

dålig för användaren (Test fakta, 2013). Det är hur gammal 

skon är som spelar roll i detta fall. Alltså om skon är mer än 3 

år gammal kan gummit i sulan blivit dåligt och på så vis 

påverka kroppen negativ speciellt vid löpning när dämpningen 

i skorna är som viktigast (Runners World, 2011). Detta gör att 

många välgörenhetsorganisationer inte tar emot använda 

sneakers, vilket i sin tur gör att även dessa hamnar på 

förbränning skriver Cevin Rahlenbeck medarbetare på Röda 

korset, i ett mail (Se bilaga 10.3). När skorna sedan eldas upp 

bidrar de olika materialen (som består av fossila ämnen) till 

växthusgaser, som i sin tur bidrar till klimatförändringar. De 

skor som mot förmodan inte hamnar i förbränning utan t ex 

hamnar i naturen eller i havet bidrar till att microplaster och 

andra farliga ämnen frigörs i vår natur. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Utvärdering livscykel 
För att förstå hur en sneakers används och vart den kommer 

ifrån, var det nödvändigt för mig att göra denna analys. 

Genom att förstå processen går det att hitta problem och även 

lösningar på den befintliga problematiken genom att följa skon 

från skiss till förbränning. Jag har även identifierat en 

problematik kring användningen av sneakers, då det finns 

tendens till att se skon som en slit- och slängprodukt. Det finns 

en datumstämpling då skon är förbrukad och på så vis slängs 

den i stället för att lagas (WWF B, 2018).  
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3. Material 

3.1 Sneakers material och dess funktioner 
De olika material som en sneaker består av har alla en 

funktion. Dessa visas i figur 2 härnäst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 (Material och dess funktioner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



11 
 

3.2 Befintliga material i sneakers 
Vanliga material som används i Sneakers baserat på material 

som används i skor av märket Nike, (OSU, 2015). 

Läder är ett otroligt material på så vis att det har alla de 

egenskaper man förväntar sig i t ex en sko. Fiberväven i 

materialet gör så att när det är kallt ute bibehålls värmen och 

när det är varmt ute är materialet svalt vilket är bra då en sko 

används året om. Läder har även en mycket bra förmåga att 

suga åt sig fukt vilket gör att skon aldrig upplevs som våt, 

(Storback, 2018). Läder är ett av de äldsta material då man 

redan i början av människosläktet använde sig av djurhudar 

för att hålla sig varma. Det finns en lång tradition att använda 

sig av läder i både plagg och skor där både uttryck och status 

haft en stor roll.  Läder anses vara en restprodukt från 

köttindustrin vilket kan diskuteras då skinnet står för en stor 

del av lönsamheten för producenterna. Det förekommer även 

farmer, där man enbart föder upp djur för dess skinn och då är 

detta inte enbart mink eller rävfarmer utan även boskap. Att 

köttindustrin har stor påverkan på vår miljö har nog inte 

undgått någon. Djurens gödsel förorenar mark och vatten och 

man hugger ner regnskogen för att plantera soja som är föda 

för de flesta boskapsdjur. Även om läder är en biprodukt av 

köttindustrin bidar de till miljöpåverkan då skinnet faktiskt suttit 

på djuret innan de har slaktats och att de dessutom finns en 

lönsamhet i det, (Djurensrätt, 2018). 

 

Garvning är en process vid tillverkning av läder 

Syftet med garvning är att göra skinnet flexibelt och hållbart 

men för att göra detta behöver man använda sig av tunga 

kemikalier som krom och alkali. Dessa ämnen är giftiga och 

hamnar alltså i skinnet samt i vattnet som rinner ut i avloppet. 

Vid garvning i tillverkningsländerna är det vanligt att arbetarna 

jobbar utan skyddsutrustning vilket bidrar till stora hälsorisker, 

(Johansson & Nilsson 2016, 64–66). Detta är ur etiska 

perspektiv inte bra och bör reflekteras över vid köp av läder. I 

Sverige vid gamla garverier finns fortfarande spår kvar av 

dessa ämnen i marken och i vattnet trots att dessa fabriker 

stängde för över 50 år sedan, (Djurensrätt, 2018). 

 

Vegetabilisk garvning är ett bättre alternativ till garvning då 

man använder mindre giftiga kemikalier i processen. 

Nackdelen med denna process är att den är tidskrävande och 

resultatet är inte desamma som vid kemisk garvning, 

(Naturskyddsföreningen, 2012).  

 

Konstläder, ett syntetiskt material som ska efterlikna läder 

eller mocka. Bland annat kan konstläder bestå av PVC som är 

en plast. Genom 
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att tillverka konstläder får man ett material som efterliknar 

riktigt läder fast med lite andra egenskaper så som 

vattentålighet. Det är även ett material som av etiska skäl kan 

ersätta läder och gör att t ex veganer använder detta material, 

(Johansson- Rengen & Rydin 1998, 77). 

 

Polyester är ett syntetiskt material som framställs främst av 

råolja. Detta material är slitstarkt och tåligt och framför allt 

billigt att producera. Polyester är ett mycket populärt material 

att använda i både kläder och skor. Men i och med att 

polyester är ett syntetmaterial så har de inte samma 

egenskaper som vissa naturmaterial har, som att andas eller 

att bevara värmen när det är kallt. Detta gör att polyester inte 

är speciellt bekvämt även om det är ett tåligt material. 

Polyester bidrar även till att sprida microplaster i våra hav och 

sjöar då de tvättas, (Hallå konsument A, 2017). 

 

Återvunnen polyester kan t ex vara av PET-flaskor. Detta är 

bra då det inte behöver tillverkas fler material av råolja och 

man tar tillvara på de som redan finns. Något negativt med 

detta är att det går åt mycket energi vid produktionen att 

återvinna plasten, samt att microplaster följer med i 

avloppsvattnet och läcker ut i våra hav och sjöar, (Slow 

fashion, 2018). 

EVA Foam (Etylen-vinylacetat) eller skumgummi som de är 

mer känt som, används ofta i sportutrustning som cykelsadlar 

och hjälmar eftersom det är både vattentåligt och står i mot 

UV strålning. Materialet är gummiliknande, det är flexibelt och 

mjukt med en hög glans. Materialet är även giftfritt. Detta 

skriver Mikael Skrifvars, professor på Högskolan i Borås inom 

forskningsområdet resursåtervinning, som svar på ett mail jag 

skickade den 2018-04-05 (Se bilaga 10.4). Mikael nämner 

även materialets tillskott till växthusgaser då de förbränns, i 

och med att det består av fossila bränsle. 

 

Gummi finns i två varianter, antingen naturgummi eller 

syntetiskt gummi. Naturgummit är 100 % nedbrytningsbart till 

skillnad från det syntetiska gummit, som är baserat på fossila 

ämnen och framställs på konstgjord väg. Syntetiskt gummi 

bidrar till växthusgaser vid förbränning och hamnar materialet i 

naturen bidrar det till att kemikalier sprids i miljön. När gummit 

framställs av olja kan det få olika egenskaper beroende på 

vilken funktion gummit ska ha (Resinex, 2018). Olika exempel 

på gummisorter är bland annat normalgummi, som används 

ibland annat bildäck, det finns akrylgummi, silikongummi etc. 

(Nationalencyklopedin, 2018). 
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Bomull är ett material som har använts i klädesplagg under 

väldigt lång tid. Tack vare sina goda egenskaper har det levt 

kvar och används än idag. Bomullens egenskaper så som 

slitstyrka och svalka, har gjort detta material väldigt populärt, 

bomullsfibern bidrar till 40 % av det textila behovet i världen. 

Bomullsplantan växer på de varmaste platserna kring ekvatorn 

och kräver mycket vatten. Detta gör att befolkningen som bor 

kring dessa områden har svårt att få rent sötvatten, även 

växter och djurliv påverkas av att sötvattnet går åt till dessa 

odlingar. Detta tillsammans med de giftiga kemikalierna som 

används både som bekämpningsmedel och i tillverkningen av 

textilen gör att bomullen är en riktig miljöbov. För att ge ett 

exempel på detta problem så går det åt 8700 liter vatten för att 

göra ett par jeans, och gör man då 100 par jeans så betyder 

det att det går åt 870 000 liter vatten. Detta sker alltså på 

områden där vatten är en bristvara, (WWF A, 2005). 

Ekologisk bomull är ett bättre alternativ till den vanliga 

bomullen på så vis att de inte har använts några giftiga 

bekämpningsmedel eller konstgödsel vid odlingen samt att 

marken ska ha varit giftfri i minst 3 år när bomullen odlas. 

Detta är tyvärr det ända som är bättre med denna ekologiska 

bomull. Även om bomullen är ekologisk kan det ändå ha 

förekommit kemikalier vid färgning av tyget samt att det går åt 

lika mycket vatten vid odlingen, alltså 8700 liter vatten till ett 

par jeans. Denna mängd med vatten som används enbart till 

att odla bomullen är inte hållbar då till och med sjöar har 

försvunnit på en del områden där bomullen odlas. Så enbart 

för att man använder sig av märkningen ekologiskt, betyder 

det inte att materialet är mer hållbart. Idag är det cirka 1 % av 

all bomullsodling som sker på ett ekologiskt vis, (Sveriges 

konsument, 2018). 

 

Lim används för att sätta ihop skons olika delar. Dessa 

limsorter, ofta cementlim, innehåller starka lösningsmedel som 

är skadliga vid inandning och för miljön, (WWF B, 2018).  
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 3.3 Företags arbete för hållbarhet  
Det som görs i dag inom hållbarhet i skobranschen är bland 

annat Nike som arbetar för en hållbarutveckling och tillverkar 

skor av återvunna material samt har ett miljötänk i sin 

tillverkning där man bland annat arbetar för att minska 

användningen av kemikalier (Nike, 2018). Det är fokus på en 

hållbar utveckling inom företag vilket man kan se i deras 

senaste kollektioner. Man anpassar modell på så vis att lite 

material krävs samtidigt som skon ska vara slitstark och 

behaglig (Nike, 2018). Adidas är också ett av de etablerade 

företagen som även de arbetar för att förbättra materialen i 

deras skor. Adidas har bland annat använt sig av återvunnen 

plast från havet för att tillverka ett par snekaers. De som 

dessa två företag har gemensamt är att det arbetar främst 

med återvunna material i form av plast vilket gör att när skona 

går till förbränning så bildas växthusgaser samt att materialen 

med tiden bidrar till microplaster i vår natur. Det jag saknar i 

detta hållbarhetstänk inom skoindustrin är helhetsbilden av 

hur materialen påverkar miljön i alla steg från tillverkning till 

förbrukad produkt (Schwab, Bowman, Stringham & Fagan, 

2009). En annan intressant aspekt som jag upptäckte under 

min marknadsanalys var att företag inte marknadsför sina 

sneakers som miljövänliga även fast att materialen i skorna är 

tillexempel återvunnen polyester. Detta göra att det är svårt att 

köpa miljövänliga skor i butiken då det inte finns någon 

information om detta.  

3.4 Studiebesök på materialbiblioteket 
När jag skapat mig en översikt av sneakers material och dess 

påverkan ville jag veta vad det fanns för bättre alternativ ur ett 

miljöperspektiv. Jag bokade in ett möte med Björn Florman1 

som är Creative Project Manager på materialbilioteket i 

Stockholm där vi också mötes dem 27 februari 2018 för att 

diskutera material. Jag använde mig av intervju som metod 

för att få bra svar på mina funderingar, (Wikberg, Nilsson & 

Törnlind 2015, 83). Vi diskuterade de olika nya material 

som finns på marknaden i dag som tillexempel Cellofoam 

som är ett nanocelluosabaserat material som liknar 

skumplast. Detta material är nedbrytningsbart, lätt och 

mjuk. I och med att det består av massa små bubblor är det 

skört och det tål inte vatten så bra, (Cellutech, 2015). Detta 

var ett material som jag ville använda i mitt vidarearbete, 

men efter diskussion med Björn valde jag bort detta på 

grund av fuktkänsligheten i materialet. Vi diskuterade 

material som använts i skor tidigare bland annat 

naturgummi, latex och kork, se figur 3 där även Cellofoam 

visas. Dessa material var väldigt intressanta då de är 

nedbrytningsbara. Även dess tillverkningsprocess har 

mindre miljöpåverkan än de befintliga material som 

används i sneakers. Vi diskuterade även textilier som kunde 

vara ett alternativ att använda som foder i min sko. Ett 

                                                             
1 Björn Florman Creative Project Manager på Materialbilioteket i Stockholm 
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material som vi pratade om var viskos. Detta är ett 

cellolousabaserat tyg där man använder bland annat 

cellolousa från gran. Denna textil är likt bomull men 

framställs på konstgjord väg. Denna textil är inte baserad 

på olja men har en tillverkningsprocess där kemikalier 

används som är skadliga för miljön. Alternativ till viskos är 

lyocell som även den är likt bomull i dess egenskaper men 

har en miljövänligare tillverkningsprocess. Jag tog med mig 

detta i mitt fortsatta arbete då jag ska välja material till min 

sko.          

                 

 Figur 3 (korkplatta, cellofoam och råkork) 
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3.5 Intervjuer med skomakare  
Mitt studiebesök hos Andersson skomakeri på 

hantverkargatan i Stockholm gav mig information om 

skoanvändning, samt användningen av naturgummi som sula. 

Jag fick även reda på att de inte får in så många sneakers för 

lagning. Detta trodde skomakaren Yacoub Isaac2 (Jack), 

berodde på att det är billigare att köpa ett par nya skor än att 

laga sina gamla. När jag besökte Skomakarna Söder i Gävle 

frågade jag samma sak och fick samma svar, inte heller dom 

fick inte speciellt många sneakers. Jag intervjuade Hans 

Koinberg3 som har arbetat som skomakare länge. Han trodde 

i likhet med skomakarna i Stockholm att det berodde på att 

sneakers är så billiga. Han tog även upp en annan faktor, 

nämligen att det inte är många i dag som vet att man kan 

lämna in sina trasiga skor för lagning. Han beskriver 

skomakare som ett sällsynt yrke idag, då många skomakare 

tvingas stäng igen sina verksamheter på grund av arbetsbrist. 

Något som är värt att nämna angående Skomakare Söder är 

att detta företag är utsedda till Miljönärer och arbetar för 

hållbarhet inom skomakare branschen, 

(Skomakarmästarförbund, 2017) 

 

 

                                                             
2 Yacoub Isaac (Jack) Skomakare, Anderssons skomakeri, Stockholm 
3 Hans Koinber Skomakare, Skomakare Söder, Gävle 

3.6 Enkätundersökning  
Jag har i mitt arbete utfört enkätundersökning som metod för 

att få reda på vad människor tycker om sneakers, hur de 

används samt vad de gör när de använt sina skor klart. Jag 

har gjort två olika enkäter som jag döper till enkät A (se bilaga 

10.2) och enkät B (bilaga 10.4). I enkät A vill jag få en 

helhetsbild över användningen av snekaers medans enkät B 

är mer inriktad på om människor lagar sina sneakers. Jag 

använde mig av facebook för att få variation på mina svar då 

många olika människor har möjlighet att delta i 

undersökningen. I enkät A var de 42 personer som svarade 

och det var ungefär lika många kvinnor som män samt att det 

var mellan 20–30 år. Det var också många av de som svarade 

som gjorde aktiva val i sin vardag för att minska sin 

miljöpåverkan. Det är på dessa grunder jag valde min 

målgrupp för detta arbete. Andra intressanta svar jag fick av 

denna enkät A är att många använder sina sneakers enbart i 

1–2 år sedan slängs eller skänks dessa skor, dessa svar kan 

man se i figur 4 här näst. Detta svar kan bekräfta de som 

skomakaren konstaterade angående att få människor lämnar 

in sina sneakers på lagning, utan slänger och köper nya skor i 

stället. Jag upptäckte också att nästan ingen handlar sneakers 

på secondhand vilket är intressant då många enligt denna 

undersökning kan tänka sig att skänker sina skor. Jag fick 

även svar på vilken del på sneakers som oftast går sönder 

vilket främst var sulan men också tå och häl slits snabbt. 
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Denna fråga var något som skomakarna inte kunde svara på 

med säkerhet då de sällan får in sneakers till lagning. Därför 

har jag valt att använda de svar jag fått från denna 

undersökning i mitt vidare arbete. För att se frågor från denna 

undersökning se bilaga 10.5. 

Jag gjorde ytterligare en mindre enkätundersökning som jag 

valt att kalla enkät B. I denna undersökning ville jag bekräfta 

den tes Hans Koinberg har angående människors okunskap 

om att man kan lämna in sina sneakers på lagning. Jag ville få 

reda på om detta stämde så jag gjorde en uppföljningsenkät, 

enkät B, där jag ställde frågor angående detta. Det var 28 

personer som svarade och det var 92% som aldrig hade 

lämnat in sina skor på lagning och det var 62% som inte visste 

att man kunde göra detta alls. Även om det var få som 

svarade så är dessa siffor talande då majoriteten aldrig lämnat 

in sina skor för lagning. Detta bekräftar Hans Koinberg 

uttalande om att få människor vet om att man kan lämna in 

sina sneakers på lagning, (se enkät B bilaga 10.4) 

 

Figur 4 (svar från enkät A) 
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3.7 Marknadsanalys 
Jag gjorde en marknadsanalys för att se vad som görs i dag 

inom hållbarhet och sneakers. Jag ville även styrka 

skomakarnas påstående om att få människor vet att man kan 

lämna in sina sneakers på lagning. Detta gjorde jag genom att 

jämföra priser och material, på sneakers och de skor som 

mest lämnas in hos skomakare, alltså vardagsskor i läder. 

Den metod jag använde då var marknadsanalys, (Wikberg-

Nilsson, Ericson & Törlind 2015, 49). Jag besökte Stadium 

och Intersport som båda har ett stort utbud av olika sneakers i 

varierande varumärken. Jag besökte också Din sko och Ecco 

som säljer en blandning av vardagsskor i varierande 

prisklasser. I figur 5 visas de bilder jag tog på sneakers och 

vardagsskor samt dess pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 (Marknadsanalys) 
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3.8 Utvärdering marknadsanalys 
Det jag kom fram till i denna undersökning var att det inte var 

någon stor skillnad varken i material eller i pris för en sneakers 

eller en vardagssko, då i både höga och låga prisklasser. 

Detta gör att det är intressant varför människor väljer att 

lämna in sina vardagsskor men slänger sina sneakers, när 

priset och materialet är desamma. En förklaring till detta är 

som Hans Koinberg säger att få människor vet om att man 

kan lämna in sina snekaers. Detta bekräftas också i enkät B 

där mer än hälften inte visste om detta (bilaga 10.4). Detta i 

sin tur leder till att människor slänger sina sneakers i stället för 

att lämna in dem på lagning.  

Med hjälp av min rapport kan detta problem belysas och fler 

människor kan få reda på att man kan lämna sina skor till 

skomakaren i stället för att slänga dom. Detta gynnar både 

miljön samt skomakarna.  
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4. Materialtest 

 

I denna fas har jag införskaffat mig det material jag valt 

och utforskat dessa. Jag ville få reda på materialens 

egenskaper och funktioner för att sedan placera ut 

dessa i skons alla delar. 

 

De material jag valt är lyocell, ull, kork, bivax, flytande 

latex, lin och ett eco lim utan lösningsmedel. I figur 6 

här nedan kan man se en isärplockad sko. Detta gjorde 

jag för att tydligt se vilka olika delar en sneakers 

innehåller. Detta hjälpte mig senare i processen då jag 

fick en överblick i de olika delar som fanns. 
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Figur 6 (isärplockad sko) 
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När jag utforskat vad den sneakers består av gjorde jag 

en illustration (Figur 7) för att förtydliga dessa delar för 

mig själv. Detta förenklade när jag skulle göra mina 

tester och placera ut mina material i de olika delarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 (Olika delar på en sneakers) 
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4.1 Tester 
De tester som utförts på de utvalda materialen har gjorts i 

syfte att hitta rätt funktion och sammansättning för att uppnå 

de krav en sneaker ställer. På figur 8 här nedan går att se de 

olika tester som utförts. 

           Mina tester 

• Bivax på kork bildade ett vattentåligt lager. Jag 

testade även att fästa ihop två kork bitar med bivax 

men detta fungerade inte. 

• Latex fungerade också som ett vattentåligt lager 

samt att latex var mycket effektivt att limma ihop två 

korkbitar med.  

• Jag testade även att elda på kork för att se om det 

gick att få färg på materialet genom att sota de. Det 

som hände var att det var svårt att kontrollera ytan 

så att färgningen blev jämt, och jag upplevde även 

att materialet tog skada av denna metod.  

• Jag kokade ren kork i 10 minuter i ca 100 grader, 

för att utforska hur materialet tålde värme (fukt och 

värme i skor är vanligt). Det som hände var att 

materialet mörknade och blev en aning sprött.  

• Jag kokade även kork+ bivax, kork+ latex, lyocell + 

latex för att ta reda på om bivax och latexen skulle 

separera från materialet. Detta  

 

 

 

 

gjorde jag för att undersöka om det går att skilja 

materialen åt och på så vis kunna återvinna dem var 

för sig. Detta fungerade inte och ledde till att latexen 

vitnade och svällde, men lossnade inte. Korken med 

bivax upplevde jag ingen skillnad på. 

• Jag limmade ihop ull och lyocell med hjälp av latex, 

detta för att se om det går att använda denna metod för 

att få ett starkt ytterfoder i skon. Men detta resulterade i 

att latexen missfärgade lyocellen. 

• Jag smälte bivax på lyocellen och på ull för att se om 

detta skulle fungera som ett vattentåligt lager. Detta 

gick inte då bivax lämnade fläckar på båda materialen. 

• Jag testade i stället att använda mig av latex på ull och 

lyocell för att skapa en vattentålighet vilket fungerade 

på lyocellen. Latexen missfärgade ullen och lämnade 

ett gummilikande lager. 

• Jag gjorde även tester med de eco lim jag valt men det 

fungerade inte alls. Materialen fäst inte samman. 
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Figur 8 (olika materialtester) 
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4.2 Utvärdering av tester 
De metoder jag kommer ta med mig från dessa tester är att 

använda mig av latex som både lim och som ett vattentåligt 

lager på fodrets känsliga delar. Jag kommer även använda 

mig av ihop limmad kork med ull och lyocell för att skapa en 

stabilitet i skon samt för att få en mjuk och följsam sula. Kork 

sammansatt med dessa material blir slittåligt och böjbar, detta 

demonstreras i figur 9 nedan. 

 Figur 9 (böjbar i kork sammansatt med ull och lyocell) 

 

 

4.3 Mina val av material 
Jag har valt dessa material i min sko därför att de 

egenskaperna matchar de funktioner en sko har samt för att 

de är biologiskt nedbrytningsbara och dess påverkan på miljön 

är minimal. I mina tester ansåg jag att bivax inte hade de 

funktioner som en snekaer kräver därför valde jag bort detta 

material. Jag har även lagt till lin då detta material har stor 

potential att fungera i en sneaker då de är slitstark och tåligt. I 

figur 10 ställs de befintliga materialvalen mot mina val som är 

skrivet i grönt. 
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Figur 10 (Mina val av material skrivet i grönt) 
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Naturgummi härstammar från Sydamerika. 

Ursprungsbefolkningen såg en mjölkig vätska läcka 

ut från ett träd. Detta var trädets sav som är den 

mjölkiga vätska, även kallat latex, som kan 

omvandlas till rågummi. Det urinvånarna gjorde var 

att doppa sina fötter i denna vätska och lät det torka 

och fick då ett vattentåligt skydd om fötterna. Man 

döpte dessa trädslag till ”Cau-Chu” som betyder 

”det gråtande trädet” men som i dag är mer känt 

som ”Hevea Brasiliensis”, (Bloor & Sinclair 2004, 

13). För att tillverka naturgummi måste latexvätskan 

genomgå en process som heter vulkanisering, som 

går ut på att vätskan binds samman och får en fast 

och elastisk form. Naturgummits egenskaper är hög 

elasticitet och slitstyrka. En negativ egenskap som 

naturgummit har är att den är känslig mot ozon 

vilket gör att gummit torkar sönder (GGF, 2017). 

Eftersom att naturgummit är en naturlig produkt är 

den 100 % nedbrytningsbar och bidrar på så vis inte 

till någon negativ miljöpåverkan. Naturgummi är 

även ett material som används till skosula under 

många år men som har blivit utkonkurrerade av 

syntetgummit. 

 

Naturlatex är den mjölksaft som kommer från 

gummiträden. Den latex jag har valt att använda är 

rå latex, som är utblandad med vatten och en 

minimal del ammoniak som dunstar då massan 

härdar. Jag har valt att använda mig av naturlatex 

för när den torkar blir den stel och bildar en 

gummihinna som är vattentålig och för att den är 

naturlig och nedbrytningsbar (Made how, 2018).  

 

Lyocell eller även kallat Tencel är ett regenatfiber, 

alltså en textil konstfiber gjort av naturliga produkter, 

i detta fall cellulosa. Denna textil har funnits på 

marknaden sedan 1991 och säljs under namnet 

Tencel. Denna textil i likhet med viskos tillverkas av 

cellulosa men tillverkningen sker på ett 

miljövänligare sätt då processen är cirkulär och där 

de biologiskt nedbrytningsbara kemikalierna går åt 

och används på nytt, på grund av detta använder 

jag Lyocell i stället för viskos. Man använder även 

träd som är snabbväxta vid framställningen av 

cellulosa som t ex bok och gran och till skillnad från 

bomull går det inte åt samma mängd vatten. Det går 

även att odla dessa träslag på fler platser i världen 

bland annat Sverige, (Textilia, 2017). Material 

Lyocell är slitstarks på grund av de långa fibrerna 

man spinner till långa lätta trådar. Textilen är tunn 

och sval, samt att det är naturligt vattenavvisande, 

(Johansson- Rengen L & Rydin S 1998, 75–76). 
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Kork finns i två olika varianter; först är det rå kork 

som är barken man tar från trädet, det andra är 

pressad kork, smulor som blivit över och pressats 

ihop. Korkekar växer längs Medelhavskusten, alltså 

i Spanien, Portugal och i norra Afrika. I Portugal 

finns en korkekskog som heter Montado. En korkek 

blir skördemogen efter 25 år, då man tar den första 

barken. Sen skördas trädet igen med 9 års 

mellanrum. En korkek kan bli ungefär 200–250 år 

gammal och fälls aldrig, då korkeken har en stark 

tradition bakom sig och skyddas av flera lagar. 

Dessa korkeksskogar har stor betydelse både för 

djurlivet i medelhavsområde och för att de 

nordafrikanska öknarna inte ska breda ut sig, så 

dessa fantastiska träd har flera syften än bara förse 

oss med kork. När man skördar korkeken skalar 

man av barken från trädet utan att fälla det, sen 

växer barken ut igen inifrån och efter 9 år har 

barken vuxit ut helt. När man bearbetar den 

skördade barken låter man den först torka utomhus i 

1 år för att all kåda ska torka, sen kokar man den i 

en timme för att all ohyra ska försvinna. När man 

kokar korken rätas den ut och blir platt samt att den 

sväller ca 3mm. Sedan väljs den finaste korken ut 

av erfarna korkbönder och blir till vinkorkar. Det som 

inte blir korkar och resterna när man stansar ut 

dessa, tas till vara då inget kasseras vid denna 

tillverkning. Detta spill smulas sönder och pressas i 

hop och blir då pressad kork som kan bli t ex 

grytunderlägg eller golv. Det damm och små spill 

som blir över förbränns och ger energi till fabrikens 

maskiner, (Allt om kork, 2017). Kork som material 

består av slutna celler med luft vilket bidrar till 

korken egenskaper som att flyta och isolera mot 

både värme och kyla. Kork har även en förmåga att 

när den trycks i hop så återgår den till sin 

ursprungsform, (Industrikork, 2018). Kork har 

många användningsområden där innersula i skor är 

ett av dem. Detta gör att kork är ett bra alternativ att 

använda då det redan är beprövat i skor. 

 

Lin anses vara den äldsta textilfibern i världen som 

man använt frekvent som bland annat textil, i nästan 

7000år, (Johansson- Rengen & Rydin 1998, 28). I 

skoindustrin förr använde man lin-garn för dess 

hållbarhet och styrka, (Johansson- Rengen & Rydin 

1998, 34). Jag har valt att använda mig av lin för att 

sy ihop min sko samt som skosnöre på grund av 

dess tålighet samt att de är ett naturligt material. Lin 

kan också odlas i Sverige vilket gör frakten av 

materialet kortare.  
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5. Utveckling av koncept 

        

 Mina Koncept 

Efter dessa skisser och moodboard kom jag fram till följande 

koncept: 

 

• Koncept 1 

Jag vill använda mig av enbart nedbrytningsbara 

material i min sko för att den ska ge så lite negativ 

påverkan på miljön. 

 

• Koncept 2 

Jag vill förlänga användningen av skon med 

design. Detta genom att man ska kunna byta ut 

sulan. 

 

• Koncept 3 

 Jag vill kunna återvinna materialen för sig när skon 

är förbrukad. Detta genom att på ett enkelt sätt 

kunna separera materialen på ett enkelt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att utvärdera den fakta jag samlat in samt 

analyserat mina intervjuer med skomakare har jag valt 

att gå vidare med koncept 1 och 2. Detta för att dessa 

två koncept tillsammans uppnår min målsättning där 

jag vill göra en sneaker i hållbara material samt skapar 

mervärde för användare. Jag valde bort koncept 3 för 

att genom tester har jag kommit fram till att det är 

komplicerat att skapa en sko där materialen ska gå att 

ta isär vid en speciell tidpunkt. Detta skulle bidra till att 

delar i skon skulle kunna lossa när skon används då 

jag ser svårigheter i att få delar att lossa vid en specifik 

tidpunkt 
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 Moodboard/inspiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Figur 11 (Moodboard) 
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Skisser 

Jag startade med att skissa på papper olika modeller 

av sneakers med min moodboard som inspiration. Här 

nedan i figur 12 finns mitt skissarbete. 

 

 

Figur 12 (Skisser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Skissmodell 1 

Efter detta började jag med mina skissmodeller av de material 

jag valt för att dels hitta rätt form men även för att se att 

materialen uppfyllde funktionerna.  Jag har ingen tidigare 

erfarenhet av skotillverkning så jag har tagit hjälp av boken 

”Herrskor” skriven av Vass, L (2000). Denna bok har hjälpt 

mig fått en helhetsbild i vilka steg man ska gå igenom vid 

skotillverkning. Under mina tester och tillverkning av koncept 

har jag använt mig av en läst och modellschablon (Vass 2000, 

77). Denna bok riktar sig främst till herrskor och inte sneakers 

vilket gör att dessa två tillverkningsprocesser ser olika ut. Här 

nedan följer figur 13 på de skissmodeller jag gjort 

Figur 13 (Första skissmodellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys skissmodell 1: 

I denna modell upptäckte jag att ren kork spricker 

väldigt lätt vilket gör att den måste förstärkas. 

Resultatet uppfyllde inte heller formgivningen jag 

var ute efter, då denna modell liknade mer en så 

kallad vardagssko. Jag testade även att använda 

mig av hampasnöre som skosnöre. Problemet med 

detta var att snöret var tunt vilket bidrog till att det 

skavde mot materialet de va fäst i. 
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Skissmodell 2  

Jag fortsatte med mina skissmodeller och testade 

att göra en hög sko, då med ett högre skaft. Det 

som skiljer denna modell från den tidigare är att den 

här skon har en söm mitt på foten samt att den har 

en insydd sula. Detta visas på figur 14 som följer. 

 

Figur 14 (Sneakers med högskaft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys skissmodell 2: 

Bild 1–3 föreställer en förenklad modell på foderdelen. 

Denna har jag utvecklat ytterligare i figur 17 som 

kommer längre fram  

Bild 4 ytterfodret i två delar för att sedan försätter på 

bild 5–6 hur jag placerar sulan på undersidan av fodret. 

Bild 7–9 är resultatet, då med ytterligare en yttersula i 

kork. Jag demonstrerar också på bild 8 hur 

naturgummit skulle vara placerat vid färdig produkt. 

Denna modell fungerade i formspråket om jag jämför 

med min moodboard (se figur 11 moodboard). 

Problemet var att det blev många sömmar där risken 

för att det kunde spricka fanns. Speciellt den sömmen 

mitt på foten, denna kunde även orsaka obehag vid 

användning av skon. Denna modell gav mig en idé på 

att man kunde formge skon på så vis att korksulan 

skulle kunna fungera som tillexempel en toffel efter de 

att fodret var förbrukat, Se figur 15 här nedan. 
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Detta är ett test då jag gjorde en toffel av kork. 

 

Figur 15 (Toffel idée) 

 

 

 

 

 

 

 

För att tydlig visa olika skissmodellers resultat kommer 

det en helhetsbild av dessa i figur 16. 

 

Figur 16 (Helhetsbild av tre skissmodeller) 
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Skissmodell 3 

Jag fortsatte skissarbetet och jobbade vidare med en variant 

på den första modellen från vänster läst, i figur 16. Dessa 

modeller kommer här näst i figur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 (Fortsatt arbete med modellskisser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys skissmodel 3l: 

 

Figur 17 (skissmodell 3) 
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Analys skissmodell 3: 

Denna modell gjorde jag för att utforska möjligheten med att 

använda mig av en ihop sydd framdel på skon. Som syns på 

de översta bilderna till vänster så använde jag mig av latex för 

att förstärka sömmarna, vilket fungerade bra. Jag använde 

mig även av en plös i denna modell vilket gjorde att skon fick 

uttrycket av en sneaker. Det som var problematiskt med 

denna modell var ihop sättningen av alla delar. Först och 

främst vart det många lösa delar som gjorde att risken för 

slitage blev stor. Även om jag använde mig av latex i 

sömmarna skulle jag inte kunna använda detta på lyocell som 

jag skulle klä in ullen i då tester visade att latex fläckade ner 

lyocellen. Jag gjorde ytterligare några tester med materialet 

vilket jag visar i figur 18 härnäst. 

 

 

Figur 18 (Olika tester på utformning) 
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 6. Framtagande av slutkoncept 

 

Jag fortsatte mitt arbete genom att skissa fram de 

funktioner och den form jag ville att min sneaker skulle 

ha. Jag plockade intressanta delar från de 

modellskisser jag redan gjort och fortsatte modellera 

ihop min slutgiltiga form. Här nedan följer min process i 

bilder fram till slutresultatet.  
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I figur 19 syns min mall jag använde mig av när jag tog fram 

formen på min foderdel. Jag sedan sydde upp en test för att 

se att den fungerade, vilken den gjorde. 

Figur 19 (Mall och test sko) 
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I figur 20 kan man se mitt arbete från de att foderdelen är klar 

och jag ska börja med sulan. 

Figur 20 (fortsatt arbete) 

 

 

      

 

 

 

 

 

Specifikation figur 20: 



40 
 

I dessa bilder har jag fokuserat på sulan till foderdelen. Jag 

har designat denna sneaker på så vis att foderdelen är för sig 

och sulan för sig. Detta för att uppfylla mitt koncept där min 

tanke var att förlänga livslängden på denna sneakers. Genom 

att göra dessa delar för sig är det enkelt att byta ut den delen 

som är förbrukad. Jag vill även att användaren ska kunna 

kombinera dessa två delar i olika färg för att göra sin sneakers 

personlig. 

 

I bilden som kommer här näst syns mitt fortsatta arbete 

som sedan ledde till mitt slutresultat, se figur 21. 
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Figur 21  

(I dessa bilder 

kan man se 

min process till 

det slutgiltiga 

resultatet) 
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Specifikation av slutkoncept 

Foderdelen 

Lyocell är slitstark och tillsammans med latex blev de även 

vattentåligt. Detta gjorde att lyocell och latex passar bäst som 

foderdel samt som ytterfoder på korksulan. Ullen gav en fin 

form och under lyocellen passade den bäst då den både 

andas och behåller värme. Jag sydde in en korksula med 

fastlimmad ull i denna foderdel för att den ska bli stabil. Jag 

har även använt mig av latex på foderdelens sula för att detta 

ger ett grepp som gör att foderdelen inte glider ur skon. För att 

ytterlligare försäkra mig om att foderdelen inte ska lossna från 

suldelen fäste jag ett band av lyocell bak på hälen av 

foderdelen som man sedan fäster fast i suldelen de figur 22, 

bild 5–8. Detta gör också att man enkelt kan byta ut 

foderdelen. Jag gjorde även foderdelen helt utan sömmar fram 

på foten för att minska risken för slitage samt minskar risken 

för obehag vid användning. Jag placerade en söm på 

bakdelen av fodret och under sulan, detta för att underlätta vid 

tillverkning samt för att skapa ett välbehag för foten. I och med 

att lyocell är så pass mjuk tillsammans med ullen så uppstår 

förhoppningsvis inga skavsår.  

 

 

 

Suldelen 

Korken som är ett formbart men stabilt material passar bra att 

använda som sula. Genom att använda latex som lim 

pressade jag samman kork och ull för att få en mjuk sula. Jag 

använde sedan lyocell som stadgar korken så att den inte 

skulle smula sönder under användning. I hälkappan använde 

jag mig också av kork för att få en stabil form samt att jag 

använde samma teknik där som på sulan med lager, men 

bytte då ut ullen mot lyocell. För att foderdelen inte ska lossna 

från suldelen (se figur 22) använde jag mig av lyocell snöre 

som jag fäst mellan sulorna för att med hjälp av tyngden från 

foten få dessa att inte lossa, jag kallar dessa öglor. Dessa 

öglor fäster jag sedan skosnöre i och får på så vis en 

fästanordning för foderdelen. Efter enkät A fick jag fram att 

främst sulan lossnade först, sen var det tå och häl som slets 

mest. Detta gjorde att jag förstärk tå och häl med latex för att 

minska risken för slitage (Se enkät A i bilaga 10.2). Jag klädde 

sedan suldelen med de gröna lyocell tyg jag valt. För att sy 

ihop korksulan med naturgummisulan fick jag hjälp av 

skomakaren Hans Koinberg på Skomakare Söder. Detta för 

att det var nödvändigt att använda sig av en specialsymaskin 

till detta då naturgummisulan är väldigt tjock. Mina färgval i 

denna sneakers är i dova naturfärger som beige och 

skogsgrön. Detta för denna sneakers ska få ett formspråk som 

förknippas med naturen och att man inte ska missförstå att 

denna sko är miljövänlig. Mitt resultat redovisar här näst. 
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Resultat  

I figur 22–28 följer bilder på mitt resultat efter 

dessa en sammanfattning av konceptet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22, (Sneakers) 
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Figur 23 – 25 (olika detaljbilder) 

Figur 23–25 (Detaljbilder på sko) 
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 Figur 26 (båda delarna var för sig) 
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”Follow Me” 
 

En 100 % nedbrytningsbar sneakers i material där 

miljöpåverkan är minimal. Denna sneakers är 

sammansatt av lyocell, ull, kork, naturgummi, latex och 

lintråd var av alla dessa material är naturliga och har 

tillverkningsmetoder som är skonsamma mot vår miljö. 

 

Denna sneaker är tillverkar i två delar som går att ta 

isär. Detta gör det möjligt att bära skon på tre olika sätt, 

se figur 27–29. Man kan antingen använda denna sko 

som en sneakers, eller ta ur innerdelen och använda 

den som en innesko och suldelen som en sandal. I och 

med att detta är möjligt bidrar detta till att människor 

inte behöver köpa olika skor till olika ändamål. Detta i 

sin tur leder till att konsumtionen och tillverkningen av 

fler produkter förhoppningsvis minskar då det finns ett 

alternativ med flera användningsområden. 

 

För att öka det personliga värdet på denna sko går det 

att kombinera foderdelen och suldelen i olika varianter. 

Detta för att användaren ska skapa en relation till sin 

sneaker och behålla den längre, se exempel på detta i 

figur 30.  

 

 

 

Jag har valt att kalla dessa sneakers för ”Follow Me”. 

Jag har valt detta namn för att denna sneaker lämnar 

”gröna avtryck” efter sig då miljöpåverkan är lite och vill 

då att fler ska följa dess fotspår, alltså ”follow me”.  

 

Med dessa sneakers vill jag även påvisa att det går att 

tillverka sneakers i hållbara material där påverkan på 

miljön är minimal vid tillverkning, användning samt när 

den till slut är förbrukad. Jag vill även belysa människor 

om att det går att lämna in sina sneakers på lagning för 

att förlänga dess användnings tid. Denna rapport kan  

även visa på att sneakers är en dold miljöbov som 

behöver komma till diskussion då lösningar finns.  
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Figur 27–29 (de olika sätt skon går att användas på) 
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Figur 30 (Egendesignade sneakers) 
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Utvecklingspotential 

 

Denna sneaker har utvecklingspotential då jag gick in i detta 

projekt utan att veta egentligen någonting om skotillverkning. 

Detta gör att med ytterligare kunskap inom ämnet samt 

kontakt med kunniga människor på området skulle denna sko 

kunna utvecklas och bli något som marknaden idag behöver. I 

och med att jag har haft en begränsad tidsplan att anpassa 

mig till har jag inte haft möjlighet att testa mina sneakers 

tålighet på långsikt. Jag får utgå från de testar jag gjort att den 

fungerar en längre tid. Eftersom att jag har valt att använda 

material som redan har en koppling till skor kan detta påvisa 

att dessa material kommer fungera en längre tid i mina 

sneakers. 

Tanken med denna sko är att den ska hjälpa människor att 

minska sitt egna ekologiska fotavtryck och bidra till en bättre 

framtid till nästa generation. Jag hoppas att jag kan utveckla 

denna sko ytterligare så att den en dag kan bidra till en mer 

miljövänlig sneakers konsumtion 
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 Slutsats och diskussion 

 

Mitt slutkoncept är en tanke på hur en snekaers kan vara 

uppbyggd för att dess påverkan på miljön ska vara så minimal 

som möjligt. Det jag upptäckt under arbetets gång är att det är 

svårt att hitta miljövänliga material. Med detta menar jag 

material där tillverkningsprocessen och användningen av 

materialet har liten miljöpåverkan. Många material är 

nedbrytningsbara men har en process där giftiga kemikalier 

används tillexempel vid tillverkning av viskos (Hallå 

konsument, 2018). Jag har gått tillbaka i tiden vid mina val av 

materialen då både naturgummi och kork använts länge i 

tillverkningen av skor. Dessa material har till stor del byts ut 

idag mot billigare oljebaserade material där funktionerna är 

bättre men miljöpåverkan större. Det är också detta billiga pris 

som bidrar till detta slit och släng då priset bidrar till att det är 

enklare att köpa nytt istället för att laga något gammalt. Man 

kan se detta som en ond spiral då alla dessa produkter 

tillverkade av fossila bränslen också är det billigaste 

alternativet. Detta är något jag hoppas det kommer bli ändring 

på och att marknaden tar sitt ansvar gentemot vår miljö och 

byter ut dessa material, baserade på fossila bränslen mot 

bättre alternativ. Ett exempel på detta är min sneakers som 

visar att de är möjligt att tillverka en sko som påverkar miljön  

 

 

 

minimalt genom att använda sig av material som är naturliga 

men som ändå uppfyller de krav en sko ställer. 

I detta arbete upptäckte jag också att det var svårt att hitta 

miljövänliga sneakers i en butik. Detta gjorde mig förvånad då 

jag under min research kunde läsa mycket om vad det stora 

sneakers märkena gör för att minska påverkan på miljön, men 

ingen marknadsförde detta i butikerna. Jag antar att detta 

beror på att målgruppen för dessa produkter utgår ifrån ett 

annat perspektiv än miljön i val av skor, men jag tyckte ändå 

detta var märkligt då jag tror att man skulle vinna på att visa 

att de produkter man erbjuder är hållbara. Jag hoppas att det 

kommer bli en förändring både i hur konsumenter tänker när 

de handlar, men också en förändring i vad som faktiskt säljs. 

Jag som Industridesigner kan påverka och göra skillnad vid 

utformningen av produkter. Genom design och den kunskap 

jag lärt mig har jag de verktyg som behövs för att bidra till 

denna förändring som är nödvändig för att vi tillsammans ska 

kunna minska vår miljöpåverkan. 

Mina förhoppningar är att en dag kommer alla skor att lämna 

”gröna avtryck” efter sig. 
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10.2 Enkät A
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10.3 Mail från röda korset 
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10.3 Mail från Skrifvars 
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10.4 Enkät B 
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10.5 Frågor enkät A 
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