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Arbetsskor	är	en	bred	industri	som	finns	
inom	flera	yrken.	Problemet	av	idag	är	
att mycket fokus ligger på att hålla nere 
priset för att det ska vara lönsamt för 
arbetsgivare att kunna erbjuda eller på 
annat sätt stötta de anställda med skor. 

Detta tankesätt har istället för att 
bidra med en bra sko som kan hjälpa 
sjukvårdspersonal bidragit med 
arbetsskor som väldigt sällan används 
på arbetsplatsen, trots ett lågt pris och 
tillgång. 

Detta projekt innehåller tanke- och 
designprocessen från utvecklingen av en 

ny arbetsskor riktad till sjukvårdspersonal. 
Syftet med produkten är att tillhandahålla 
och förse användaren med en väl 
anpassad sko för yrkets krav såväl som 
fotens ergonomi och miljö.

Projektresultatet resulterade i ett 
produktpaket bestående av ett par skor, 
en tvättpåse samt stödstrumpor som kan 
förse och lösa problem som vanligtvis kan 
uppstå för sjukvårdspersonal. Resultatet 
har även ett cirkulärt förhållningssätt till 
naturresurser och miljötänk.

Workingshoes is a broad industry within 
many	proffesions.	The	problem	with	this	
is that a lot of the focus on this product 
is keeping the production price at a low 
cost with the main reason being economic 
growth or ability to supply workers with 
shoes. 

However, this way of thinking has instead 
of supplying the hospital personnel 
with good shoes lead to shoes that are 
rarely seen or used within the hospital 
environment. Eventhough the price is low 
and there is a supply.

This project contains the thought- and 

designprocess from the development 
of a new workshoe design for hospital 
personnel. The reason behind the product 
is	to	provide	the	users	with	a	well	fitted	
shoe	for	the	demands	of	the	proffession,	
but also the ergonomy of the foot and 
footenvironment. 

The result is a product package containing 
a pair of shoes, a washingbag and 
supportive socks that can help and solve 
footproblems found within the industry. 
The result is also thought out to be circular 
in regard to the nature resources and 
production, but also the environment as a 
whole.

ABSTRACT
1.1 Abstract

1.0 BACKGROUND
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Arbetsmiljön för sjukvårdspersonal är 
inte vad den borde vara. Hektiskt och hårt 
arbete tillsammans med långa arbetsdagar 
kan lätt bli påfrestande för psyket såväl 
som att det kan leda till påfrestningar på 
kroppen rent fysiskt. 

För närvarande har arbetskläder 
(framförallt skorna) sett likadana ut 
utan förändringar avseende mängden 
belastning eller ergonomi senaste 
decenniet. Detta trots en ökad belastning 
för användaren senaste åren. 

Värt att notera är att för närvarande tar 
sjukhuspersonal med sig privata tränings- /
löparskor	eller	tofflor	att	arbeta	i,	vilka	i	sin	
tur inte är avsedda att användas så pass 
länge och under så mycket belastning som 
de görs idag.

Varför skor i sjukvården?
1.2 Varför skor i sjukvården?
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Huvudsaklig  samarbetspartner för 
projektet är Region västerbotten, detta 
då jag på så sätt får direktkontakt med 
målgruppen och användarna, det vill säga 
sjukvårdspersonal.  
 
Genom Region västerbotten får 
jag även möjlighet att bedriva 
observationer på plats och möjligheter 
att kontakta och arbeta tillsammans med 
ortopedavdelningen för feedback på 
konceptidéer, funktioner och praktiskt 
information kring vad som är bra skodon.

Under projektets gång har insikter och 
feedback mottagets från Ruben Eriksson, 
expert inom området och junior designer 
på Adidas. 

Syftet med handledningen är att Ruben 
kan bidra med feedback och synpunkter på 

arbetet utifrån arbetslivserfarenhet i yrket 
som skodesigner. På så sätt blir projektet 
än mer verklighetstroget och punkter så 
som produktionstekniska lösningar kan 
implementeras i projektet.

Slutligen tar projektet hjälp av den interna 
handledaren Johan Gustafsson som med 
sin expertis inom industridesign kommer 
att bidra med feedback, synpunkter och 
handledning under tiden som projektet 
fortlöper.

Samarbetspartners
1.3 Samarbetspartner
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Fot, knä och ryggproblem är en stor del 
av vardagen för många som arbetar inom 
vården.	Anledningen	är	att	det	inte	finns	
något bra alternativ av skor som möter 
kraven som ställs på en arbetsplats så som 
ett sjukhus. 

Inbäddat	i	problemen	finns	inte	heller	
något hållbart (miljömässigt) och därtill inte 
heller något ergonomiskt bra alternativ 
som fungerar.

Designproblem
1.4 Designproblem

Specificerad problemformulering

”Hur kan man skapa en ergonomisk sko anpassad 
till en sjukhusmiljö för att förbättra arbetsmiljön för 
sjukhuspersonal.”

Huvudsaklig avgränsning är att fokus 
kommer ligga på skor och produkter 
i direkt närhet av skor. Avgränsande 
målgrupp är sjukhuspersonal som arbetar 
på “golvet” utanför operationsavdelningar. 

Projektet kommer även avgränsas till att 
vara arbetsskor avsedda framförallt för 
sjukhusmiljö och sjukhusmiljöers estetiska 
uttryck.

Avgränsningar
1.4 Avgränsningar
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Huvudsaklig målgrupp för projektet är 
sjukvårdspersonal där huvuduppgift är 
att arbeta “golvet” på sjukhuset. Detta 
innefattar sjukvårdare, sjuksköterskor, 
läkare och undersköterskor.

För enkelhetens skull fokuserar projektet 
främst på de sjuksköterskor och läkare 
som arbetar golvet på en klinik där 
huvudsakliga arbetsuppgifter består av 
undersökningar, administrativt arbete samt 
provtagning.

Detta innebär att avdelningar som 
operationsavdelningen inte innefattas 
av projektresultatet. Detta utrustningen 
som används av målgruppen på en sådan 
avdelning skiljer sig kravmässigt gentemot 
det förstnämnda.

Målgrupp
1.5 Målgrupp
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Tidsplan
1.6 Tidsplan

Syftet med projektet är att skapa en 
produkt inom kategorin “skodon i 
arbetsmiljön” för att avlasta arbetet för 
sjukvårdspersonal genom att förbättra de 
bristande ergonomiska förutsättningar 
som	finns	och	påverkar	framförallt	fötter	på	
ett negativt sätt. 

Mål & syfte
1.6 Mål & Syfte

I projektet kommer fokus ligga på en 
användarcentrerad design, det vill säga att 
produktutvecklingen kommer att ha användaren 
som mittpunkt för utveckling. I huvudsak kommer 
projektet även att genomföras genom “Double 
diamond”-designprincipen. 

Designprocess
1.6 Designprocess

DOUBLE DIAMOND PROCESS

Kring problem, brett. Fokusera ner arbetet. Bred konceptutveckling. Verkligställa koncept.
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Situationen för sjukhuspersonal i dagsläget 
innefattar enkel utrustning i form av byxor 
och toppdel och även en kofta (som inte får 
användas på klinik) när det är kallt. Dessa plagg 
tillhandahålls av regionens landsting. 

Gällande sjukhusskor råder det brist på både 
information kring vad som är bra arbetsskor 
men	även	ekonomiskt	stöd.	Detta	kan	i	flera	fall	
leda till okunskap vid val av skor, men även att 
användaren i fråga väljer skor efter pris.

Restriktioner kring vilka skor som används är 
upp till varje sjukhus själva att anpassa och 
bestämma.

Så hur ser situationen ut i dagsläget?
det	finns	sjukhusskor	-	används	inte	större	
utsrtäckning - se observationer
Fritt val av användaren att välja sina skor
restriktioner kring vilka skor som får användas - 
följs inte
Inget vidare fokus på skodon, varken på mässor 
eller dylikt
Ingen hjälp av sjukhuset vid val av sko
inga ekonomiska stöd för inköp av skor

Det	finns	en	ökad	belastning	på	
sjukvårdspersonal som
bevisat skapat en sämre utveckling av 
arbetsmiljön 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2007/5/icn-
uppmarksammar-arbetsmiljon-pa-sjukskoterskornas-dag/

https://sjukskoterskekarriar.se/artikel/daliga-arbetsforhallanden-
storsta-problemet/

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/
huvudsakliga-risker-inom-halso--och-sjukvarden/ -belastning på 
sjukvårdspersonal

Läget idag?
2.1 Läget idag?

2.0 RESEARCH

HUVUDSAKLIGA ARBETSPOSITIONER

STÅENDE GÅENDE HUKANDE SITTANDE

De	arbetsförhållanden	som	finns	och	beskrevs	
vid intervjuer med sjukhuspersonal var att det 
framförallt är stående, gående, sittande samt 
hukande arbetspositioner som förekommer. I 
snitt går en sjuksköterska cirka 10’000 steg på 
sin arbetsplats på en “klinikdag”. 

Det förekommer sällan springande på 
arbetsplatsen, och arbetet skiljer sig beroende 
på om personen är stationerad på klinik, i 
reception/mottagning eller på vårdavdelningar, 
huvudsaklig skillnad är sittande kontra gående/
stående arbete.

Arbetsförhållanden
2.1 Arbetsförhållanden
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Vi	inleder	med	att	kolla	på	befintliga	och	
rekommenderade sjukhusskor av idag. 
Nedan	finns	två	bilder	som	visar	två	par	
“clogs” som används och rekommenderas 
av statliga instutitioner (bland annat 
Västerbottens landsting). 

Skon i sig är gjord i heltäckande 
gummimaterial av anledningen att minska 
stickrisk, däremot leder detta till minskat 
luftflöde	och	en	varm	miljö	för	foten.	

Utformningen av skon med en väldigt 
rymlig yta i fronten (utan någon möjlighet 
till justering) leder till att fötterna kan 
röra på sig mycket inutii skon. Detta 
innebär att fötterna blir ostabila och kan 
leda till problem i fötter och de nedre 
extremiteterna. 

De har även en relativt hög häl i förhållande 
till sulan under framfoten vilket skiftar 
viktfördelningen till framfoten. Detta leder 
till ökat tryck på ytan och resultatet blir 
vanligtvis smärta och obehag i framfoten. 
Uppskattningsvis innebär varje höjning 
av 2,5 cm på hälen en 25% ökning i 
kroppsviktsöverföring på framfoten, vilket i 
sig är kopplat till risk för framfotssmärtor.

En hög häl kan även innebära 
balansproblem	då	det	finns	risk	att	knän	
och höfter trycks framåt. Detta kan leda till 
smärta och obehag i rygg och ben.
 
Höga hälar ökar även risken för 
inklämningssymptom av nerver, 
snedställning av stortån (Hallux Valgus) 
och hammartå. Problem som dessa 
kan ofta vara permanenta och kan leda 
till behov av medicinsk eller kirurgisk 
korrigering.

Skons häl får av dessa anledningar inte gå 
över 2,5cm i höjd för att minska risken att 
hälen och ankeln blir ostabil och kan leda 
till stukningar och framfotssmärtor.

Enligt de personer jag intervjuade inom 
sjukvården upplevde alla gemensamt att 
fokus på skor och information kring val av 
skor	var	i	stort	sett	obefintlig.

Förutsättningar
2.2 Förutsättningar
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Som förarbete bedrevs en dag med 
observationer på Umeå universitetssjukhus 
syftet med observationen var att kunna se 
och	identifiera	vilka	skor	sjukvårdspersonal	
använder utan att de har en möjlighet att 
förbereda valet, vilket kan vara en felkälla 
vid en intervju eller vid ett återberättande.

Generellt sett gav observationen ett bra 
resultat, framförallt då den visar på att 
problemet	med	skor	inom	sjukvården	finns	
på riktigt, vilket besvarar min tes om att fel
typ av skodon aktivt används inom 
sjukvården och därmed försämrar 
arbetsmiljön. 

På	följande	sida	finns	alla	skor	som	
dokumenterades under dagen, där det 
tydligt syns att träningsskor ämnade för 
löpning var överrepresenterade. Detta 
tillsammans	med	Birkenstock	(toffla).

Observationer
2.3 Observationer
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2.3 Observationer, 68 skor.
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Vid en analys av resultaten syns det 
tydligt att löpar/tränings-skor tydligt är 
överrepresenterade och det “självklara 
valet”. Detta är speciellt av intresse 
på	grund	utav	faktumet	att	det	finns	
sjukhusskor, ämnade och lämpade för 
sjukhusmiljön. 

Dessa	finns	även	att	köpa	till	ett	lägre	pris	
än	flera	av	modellerna	som	noterades	vid	
observationen. Vilket tyder på att skon 
i sig inte är bekväm, estetiskt tilltande 
eller har marknadsförts dåligt och att en 
träningssko i prisklass 700-1000 SEK väljs 
istället. 

Skorna som noterades vid observationen 
ligger framförallt i prisklassen 700-
1000 SEK, med enstaka skor till ett 
högre pris. Majoriteten av skorna 
är ämnade för löpning, vilket har en 
annan form av belastning gentemot de 
arbetsförhållanden	som	finns	på	sjukhuset.

Analys av observationer
2.4 Observationer

LÖPAR/IDROTTSSKOR
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Om vi istället ser till de näst mest 
representerade skorna är det en salig 
blandning	av	öppna	skor	(tofflor)	och	
sandaler. Under dagen då observationen 
bedrevs noterades endast två par 
sjukhusskor (såkallade “Clogs”). 

Då de består av en överdel där hälen är 
öppen och stöds av en strap faller de in i 
denna kategori. Utöver dessa noterades 
“Keen hiking sandal” och birkenstock-
tofflor	i	olika	färger.	

Problemet med de öppna skorna 
ligger framförallt i säkerhetsfrågor för 
användaren på klinik. Då större delen av 
skon (bortsett från Clogs och enstaka fall 
av keen-skor) är öppen ger de näst intill 
inget stickskydd alls vilket kan ses som 
troliga arbetscenarion på sjukhus. 

En tydlig fördel (och mest trolig anledning 
till användandet av sådana skor) ligger 
i	faktumet	att	de	har	ett	bra	luftflöde	
gentemot en vanlig sneaker. 

Analys av observationer
2.4 Observationer

ÖPPNA SKOR

KEEN-HIKING SANDALBIRKENSTOCK



15

Genom mina observationer av att sitta 
en	dag	på	ett	sjukhus	och	identifiera	vilka	
typer av skor jag såg sjukvårdspersonal 
använda. Tillsammans med intervjuer där 
jag frågade om hur intervjupersonerna gick 
tillväga med att köpa skor kan jag med gott 
samvete dra slutsatsen att det vanligaste 
sättet är att gå till valfri sportbutik och 
köpa en träningssko som sitter skönt på 
foten i butiken. Problemet här att detta 
nödvändigt vis inte tyder på att skon i sig 
är bra för arbetet den är tänkt att utföra 
och avlasta.

För	att	inleda	identifieringen	av	en	bra	
sko måste vi först kolla på vilka typer 
av skor som är mest populära i dagens 
samhälle. På så sätt kan vi börja jämföra 
strukturer och uppbyggnader för att 
identifiera		de	olika	funktionerna	och	
därmed problemområdena. Även om detta 
inte representerar vad sjukvårdspersonal 
använder på en daglig basis är det en bra 
grund för att utgöra vad som gör att en sko 
är bra för foten.

Enligt en studie gjord av SEMrush 
(analyseringsdatabas för googlesökningar) 
hamnade dessa tio skor på topplistan 
för mest sökta skor (2018-2019) i USA. 
Undersökningen omfattade över 1000 par 
skor och nedan ser vi topp 10 listan.

1. Nike Air Max 97
2. Nike Air Max 270
3. Vans Old Skool
4. Nike Air Max Plus
5. New Balance 574
6. Nike Air Max 90
7. Nike Air Max 95
8. Adidas Superstar
9. Adidas Stan Smith

10. Nike React Element 87

Gemensamt för dessa skor är i huvudsak 
fem punkter. Ankelstöd, tjock sula, tjock 
häl, smal framfot/toebox, relativt stark och 
stel uppbyggnad. Redan här kan vi se saker 
som är fel för fötter i allmänhet.

En tjock sula leder till mindre kontakt för 
foten mot marken, det innebär också att 
foten blir tvingad till pronation av olika slag, 
beroende på sulans utformning. En tjock 
häl agerar stöddämpare utöver hälens 
naturliga dämpning, vilket i sin tur leder till 
att hälens funktion över tid inte hålls i trim. 

Vi har även ett problem som blivit till av 
estetiska skäl, nämligen en smal framfot 
på skon. Funktionen leder till att skon i sig 
ser bra ut stående på en butikshylla, då en 
smal front anses vara estetiskt tilltalande. 
Problemet här är att framfoten och tårna 
pressas ihop på ett onaturligt sett vilket i 
sin tur kan leda till ett tillstånd där stortån 
blir snedställd och tåleden buktar in 
(tillståndet kallas halux valgus) och på så 
sätt leder till en onaturligt bred framfot. 

Slutligen har vi problemet med en stark 
och stel uppbyggnad. På samma sätt 
som vid halux valgus pressas foten till 
en onaturlig position vilket kan leda till 
obehag då foten naturligt sväller 8-10% 
under en dag. Problem som kan uppstå av 
detta är obehag i form av att fötterna blir 
utmattade, gör ont eller känns varma och 
svettiga.

Faktainsamling - En bra sko.
2.5 Moderna skor, problem.
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När vi nu gått igenom hur moderna skor 
påverkar fötter är det nu dags att gå 
igenom vad som faktiskt utgör en bra sko. 
Eftersom alla fötter är olika har jag valt att 
utgå	från	att	användaren	inte	har	befintliga	
eller tidigare besvär med fötterna och 
därför har en bra fotmekanik från start. 
Med dessa förutsättningar ska en “bra sko” 
härma foten så bra som möjligt.

Följande lista är en sammansättning av vad 
Grant, fysioterapeut och huvudredaktör 
på “Your Wellness Nerd” anser vara 
bra för fötter. Det är i huvudsak denna 
sammanställning jag använder mig av i 
utformningen av projektet.

1. Omfamnade skor, med en trygg och 
stabil säkring runt foten så att foten i sig 
kan fokusera på att vara en fot och inte ett 
stöd för materialet i skon.

2. Avsaknad av bågstöd så att en hälsosam 
hålfot kan bidra med stödet den är ämnad 
att bidra med och stärka foten.

3. En platt sko som låter både häl och tå 
vara i kontakt med markytan. All form av 
klack och uppåtböjning av framfoten är 
kontraproduktiv.

4. Flexibel och formbar sula, framförallt då 
foten	i	sig	är	flexibel.	Sulan	måste	däremot	
fortfarande vara stark och tålig för att 
passa in i den moderna världen.

5. En bred tåbox så fotens tår får möjlighet 
att vara just tår. Tårna ska inte behöva bli 
ihoptrycka och deformerade för att skon 
ska vara mer estetiskt tilltalande och se bra 
ut på en butikshylla 

6. Lättviktsdesign så att tillämpad vikt på 
benet blir så låg som möjligt.

7. Slutligen en estetisk tilltalande sko. 
Även	fast	flera	av	punkterna	ovan	påverkar	
utseendet av en sko måste den fortfarande 
se bra ut för att kunna passa in i samhället 
och användas av användare.

Faktainsamling - En bra sko.
2.5 Vad utgör en bra sko?

01.

02.

03.

04.

06.

07.

05.
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För att kunna bedriva en 
användarcentrerad designprocess 
krävdes det undersökningsgrund från 
användarperspektiv. För att på enklaste 
sättet kunna bistå projektet med sån 
information bedrevs fem djupdykande 
intervjuer. 

De intervjuade bestod av sjuksköterskor, 
undersköterskor och även läkarstudenter. 
Anledningen var att kunna täcka ett så 
brett spann som möjligt, från 25+ år inom 
yrket till nyligen examinerade, men även 
studerande användare.

Huvudsakligt syfte för dessa intervjuer 
var att fastställa de gemensamma 
problemområden	som	finns.	Att	få	en	
övergripande insikt i hur dagsläget ser ut 
gällande skor, huruvida det tillhandahålls 
information kring skodon och även hur 
valet och möjligheterna ser ut idag.

Slutligen	att	identifiera	huvudsakliga	“key	
insights” som grund för ideation och 
konceptarbetet .

Intervjuer
2.6 Intervjuer

”Jag vill inte ha ett par sneakers, vill ha möjligheten att 
kunna ta av skorna vid behov. Till exempel om det blir 
varmt och obehagligt om fötterna.”

”Jag har tidigare haft hallux valgus, det berodde på att 
mina skor var för tajta i tåspetsen och positionerade 
min stortå fel.”

”Jag förstår inte varför sjukhuset lägger pengar på att 
byta ut hårda golv och ytor om de fortfarande låter oss 
ha vilka skor som helst.”

”Jag gick i mina vanliga ute-idrottsskor i två månader 
innan jag frågade om de vara lämpliga att använda på 
sjukhuset. Först då fick jag svaret att jag borde ha ett 
par skor endast för sjukhuset.”

GRUNDLÄGGANDE INTERVJUCITAT
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Sammanställningsvis drogs 
följande slutsatser vid en analys av 
intervjumaterialet. 

Varma fötter är ett huvudsakligt problem 
när det kommer till skor av idag. 
Träningsskor och sneakers blir lätt varma, 
vilket leder till obehag i fötter i form av 
att det blir varmt, svettigt och i sin tur 
svullet. Detta besvarade tanken om att 
birkenstocks används för att motverka 
detta. Flertal kommentarer om möjligheter 
att kunna lufta sina fötter.

Flera av de intervjuade parterna upplevde 
trötthet i fötter vid slutet av dagen, enstaka 
fall smärta i vader/ben. Detta kan knytas 
till felaktig belastning och avlastning från 
nuvarande skor. 

Aktiviteten på arbetsplatsen varierar 
beroende på arbetsuppgift för dagen. 
I snitt visar det sig att en sjuksköterska 
går cirka 10’000 steg på ett normalt 
arbetsbelastat klinikpass. Huvudsaklig 
aktivitet och kroppsställning är gående, 
stående, sittande samt inslag av hukande.

Birkenstock	(toffla)	och	Keen	hiking	sandal	
är två favoriter på arbetsplatsen och tipsas 
frekvent kollegor emellan.

Det	finns	ett	stort	hygienfokus	och	flertal	
hygienkrav när det kommer till utrustning 
på sjukhuset. Skor hamnar ofta utanför 
dessa och faller i glömska, trots att de 
används lika frekvent som annan klädsel. 

Sjukhus i Sverige har alla etablerade och 
väldigt logistiskt utvecklade tvättsystem 
där varje anställd har sin egen tvättlapp. 

Informationsmässigt brister det gällande 
skor, sjukhus ger väldigt lite eller ingen 
information alls gällande vilka skor som 
passar på arbetsplatsen. Det blir istället 
upp till varje enskild anställd att välja och 
anpassa sitt val av skor. Kopplat till detta 
finns	en	ovisshet	hos	de	anställda	om	vad	
som utgör en bra sko. Regleringar för vilka 
skor	som	får	användas	finns	men	används	
sällan.

Tre huvudsakliga fotproblem dyker upp, 
Plantar Fasciitis (Hälsporre), Hallux valgus 
(snedställd och utåtbuktande stortåled)
samt tådeformation.

Intervjuer slutsats
3.1 Intervjuer slutsats

3.0 ANALYSERING
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Problemområden fötter
3.2 Tådeformation och Hallux Valgus
De utvalda problemområden som 
omnämmns nedan är de som dykt upp 
mest frekvent under intervjufasen. 
Med insikter och samtal tillsammans 
med en undersköterska på Norrlands 
Universitetssjukhus framkom det att dessa 
problem är vanligt förekommande i alla 
åldrar och även sträcker sig utanför arbetet 
som sjukvårdspersonal. Huvudsaklig 
anledning till uppkomst beror på att fel 
typer av skor används under längre tid.

Det första fokusområdet är tådeformation, 
ett problem som uppkommer och har sin 
grund i estetiska skäl i moderna skor. För 
att en sko ska få ett mer modernt och 
anpassat utseende är det vanligt att den 
främre delen av skon, tåboxen är snäv 
och pressar ihop tårna i en spets. Ett 
problem som kan uppkomma av det är 

tådeformation där tårnas normala viloläge 
förvrängs till en spets.

Knutet	till	det	här	finns	även	en	allvarligare	
åkomma, Hallux valgus. Skadan och 
tillståndet innebär att stortån pressats in 
mot de andra tårna och på så sätt belastat 
tåleden i stortån till den mån att en knöl 
och svullnad på insidan av foten bildats.

Lyckligtvis kan dessa problem lösas och 
förebyggas genom att anpassa tåboxen 
och även sulans form efter fotens naturliga 
viloläge. På så sätt kan sådan felbelastning 
förebyggas och även förbättras om 
uppkomst	redan	finns	(gällande	milda	
grader).

TÅDEFORMATION HALLUX VALGUS
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Det tredje och sista fotproblemet som 
ligger i fokus heter Plantar fasciitis, på 
svenska benämnt hälsporre. Denna 
åkomma	innebär	en	inflammation	i	
ligamentet som fäster till benet i hälen. 
Tillståndet skapar i huvudsak stor smärta 
och även stelhet i foten.

För att bemöta problemet ligger det 
huvudsakliga problemområdet i sulan. 
Genom att sänka sulans höjd till max 2.5 (i 
bästa fall mindre) och ta bort all form av häl 
kan problemet förebyggas på ett bra sätt. 

PLANTAR FASCIITIS (HÄLSPORRE)

Problemområden fötter
3.2 Plantar fasciitis (hälsporre)
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Key insights och designmöjligheter
3.3 Viktiga punkter och problemområden

Specificerad problemformulering

”Hur kan man skapa en ergonomisk sko anpassad 
till en sjukhusmiljö för att förbättra arbetsmiljön för 
sjukhuspersonal.”

BRISTFÄLLIG INFO HYGIENSKÄL ESTETIK

VARMA FÖTTER FOTPROBLEM MILJÖMEDVETENHET

Då projekt med en väldigt bred bas och 
flera	problemområden	enkelt	leder	till	
fickknivs-koncept	var	det	viktigt	att	
sammanställa insamlad information och 
tidigt utvärdera och välja ut key insights 
och huvudsakliga designmöjligheter. 

Nedan	finns	6	ikoner	som	var	representerar	
en huvudsaklig key insight. Dessa är 
sammanställda och utplockade ur 
intervjuer och undersökningsgrunden 
som lades i projektets första veckor. 
Dessa punkter ställer sig även bra mot den 
specificerade	problemformuleringen.

Huvudsakliga punkter är följande, bristfällig 
information gällande skor för användande 
inom arbete i sjukhusmiljö. 

Hygiensjäl och möjlighet att enkelt tvätta 
och rengöra skor. 

Estetik, då sjukhuspersonal också är 
människor vill de precis som alla andra ha 
möjlighet att uttrycka en egen stil. 

Varma fötter skapar obehag och leder till 
ökad svullnad i fötter, kan på lång sikt och 
fel skor bidra till fotproblem.

Fotproblem, i huvudsak Hallux valgus, 
Plantar fasciitis och tådeformation.

Slutligen miljömedvetenhet, då projektet 
lägger fokus på att resultatet görs i 
enlighet med de globala FN-målen är det 
viktigt att någon form av “cradle to cradle” 
princip implementeras i projektet.
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Nedan syns ett diagram som visar tilltänkt 
koncept på marknaden i förhållande till 
dyraste marknadsalternativ, ledande 
marknadsalternativ och industristandard.

Då konceptet och slutprodukten riktar sig 
till företagsindustri och inte privatpersoner 
som huvudkonsument ligger fokuset på att 
tillgodose en så ergonomiskt hållbar sko av 
hög kvalitet som möjligt.

Produktpositionering
3.4 Produktpositionering
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För att summera undersökningsfasen går 
det att konstatera att tillräckligt mycket 
material för projektets vidareutveckling 
har tillhandahållits. Det första steget 
fokuserade främst på att se hur 
arbetsmiljön och utrustning såg ut i 
dagsläget, för att sedan kunna plocka ut 
brister och designmöjligheter.

Nästkommande steg lade fokus på att 
samla in information kring vad som utgör 
en bra sko. Detta för att ha en stabil 
konceptutvecklingsgrund att stå på.

Grundläggande undersökning av 
användaren gjordes i form av intervjuer 
och	påvisade	flera	av	de	problem	som	
identifierades	i	tidigare	skede.	Flera	
nya problemområden dök även upp 
och arbetet i sig lade grund för en 
användarfokuserad design. 

Följande undersökning gällde framförallt 
de tre utvalda fotproblem som var 
vanligt förekommande i arbetet som 
sjukhuspersonal. Detta gjordes för att 
kunna utveckla ett koncept som tar iåtanke 
redan funna lösningar på dessa problem.

Slutligen	identifierades	de	
designmöjligheter och key insights som 
skulle ligga till grund för konceptet.

Sammansfattningsvis bidrog den 
inledande undersökningsfasen med 
tillräckligt mycket material för att inleda en 
idé och koncept- genereringsfas. 

Sammanfattning undersökningsfas
3.5 Sammanfattning
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 Inledningsvis började idégenereringsfasen 
med en ideation i form av “postit-bombing” 
där så mycket idéer, tankar och ord skrivs 
ner under en viss tid. Följt utav en sortering 
och kategorisering som sen kommer 
att kunna användas för att skapa olika 
koncept, men även användas vid form och 
estetisk utveckling.  

Resultatet nedan visar kategoriseringen 
efter ideationövningen.

Brainstorm
4.1 Brainstorm

4.0 IDÉGENERERING
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Visuell identitet 
4.2 Inspiration - form

FORMBOARD
General shape.

COMFORT
BREATHABLE
FUNCTIONAL

CLEAN

FORMBOARD
Sole.

SUPPORTIVE
CLEAN
HELPFUL
ENERGIZING

MOODBOARD

FRIENDLY
SUSTAINABLE
BREATHABLE
SUPPORTIVE

COMFORT

För att visuellt leda konceptgenereringen 
frammåt krävdes det att jag tog fram 
moodboard, formboard och visual 
boards för att kunna få en uppfattning 
om vad projektet hade kunnat landa i. 
Tillsammans med värdeladdade ord och 
kompletterande (för mig) bilder kunde 
jag skapa en bild av projektet och få 
inspiration till formgenereringsfasen. 
 
I	övre	vänster	hörn	finns	en	formboard	för	
den generella forminspirationen. På höger 
sida visas inspiration och formboard för 
sula och slutligen i nedre vänster hörn 
finns	den	övergripande	moodboarden.

Motivering formboard
4.2 Material och funktioner
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FORMBOARD
Materials.

COMFORT
BREATHABLE

SUSTAINABLE
CLEAN

SOFT

FORMBOARD
Functions.

HELPFUL
EFFECTIVE

EASY TO USE
SUPPORTIVE

Visuell identitet 
4.2 Material och funktioner

Följande formboards visar till höger 
funktionernas insperationsbilder och till 
vänster ord och material som ställer sig i 
enlighet med projektet.

Motivering formboard
4.2 Material och funktioner
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Följande del av designprocessen visar 
en del av formutvecklingen i kombination 
med moodboards, värdeord och postit-
ideationfasen. Syftet var att leta efter ett 
formspråk som på ett bra och enkelt sätt 
kan	tala	för	en	eller	fler	konceptidéer	som	
i sin tur ska utvärderas och visas upp för 
viktiga personer i mitt projekt. 

Fasen var framförallt formfokuserad, där 
jag sökte efter uttryck och formspråk som 
passar in i miljön. Per automatik ledde 
det till en del funktionsskisser och lättare 
illustrationer över olika delar som hade 
kunnat implementerats i olika koncept.

Koncept ideation
4.3 Brainstorm
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I enlighet med den valda designprocess-
metoden fokuserades i huvudsak skisser 
och funktionsidéer ner till tre olika 
konceptförslag. Detta för att enkelt kunna 
visa och utvärdera konceptförslagen 
med inblandade parter i projektet men 
också för att enkelt få en överblick över 
projektet och se så att ett brett spann av 
designproblemen var täckta. 

De tre konceptidéerna var följande:

Koncept 01. En öppen sandalsko med 
skyddad tåbox för maximerat och 
behagligt	luftflöde	för	foten.	Fokus	i	
skon ligger (utöver tidigare nämnda 
problemområden) på att användaren ska 
få en så luftig, avlastande och bekväm 
upplevelse under ett arbetspass som 
möjligt. 

Koncept 02. Var en arbetssko med stort 
fokus på anpassningsmöjligheter för 
att kunna anpassas efter varje enskild 
användares olika fötter, vare sig det 
gäller breda eller smala fötter. Fokus låg 
på justeringsmöjligheter på ovandelen 
(Quarter panel) och även baktill runt hälen. 
Konceptet visar även tankar på förenkling 
av på samt avtagning i form av straps på 
övre hälen och plösen.

Koncept 03. Fokuserade på skydd av foten 
utan att tumma på andningsmöjligheterna, 
skon består i huvudsak av en 
strumpkonstruktion med förstärkta TPU-
folieringar vid utsatta områden (tår, eyestay 
och häl). 

Tre konceptförslag
4.4 Tre konceptförslag

KONCEPT 01. KONCEPT 02.

KONCEPT 03.



Feedback
4.5 Feedback
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Successivt genom hela projektets gång 
har det förekommit feedbacksessioner, 
då dessa hölls redan från ett tidigt skede i 
projektet har feedback kunnat mottas och 
inkorporeras i projektet och därmed lett till 
en bättre utveckling gentemot användare, 
personer i branschen (skodesign) och 
designhandledare, Johan Gustafsson. 

Dessa tillfällen låg till stor grund för den 
utvärdering som gjordes av de olika 
konceptförslagen. Tillsammans med de 
bilder nedanför presenterades tankar och 
idéer för varje koncept följt av en öppen 
diskussion där för och nackdelar togs upp. 

Gentemot fotproblemområden, key words, 
designproblem och citat från dagens 
användare. 
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Som det tidigare nämnts i rapporten låg stor 
grund till projektresultatets utformning i de 
feedbacksessioner som hölls genom projektets 
gång. Ett stort vägval gjordes i en öppen 
diskussion tillsammans med handledare Johan 
Gustafsson där diskussionen handlade om 
implementering av skon på sjukhus. 

Vid diskussionstillfället pratade vi om stöd för 
fötter, vad som används idag och även hur 
hygienaspekten (som är en viktig punkt för 
sjukhus) hade kunnat mötas. Med erfarenhet och 
ett stort intresse för skor var jag medveten om att 
speciella tvättpåsar kan användas för att varsamt 
tvätta skor vid behov. Vi pratade även om hur ett 
strategiskt ihopplockat paket för användaren 
hade kunnat användas för att ge produkten en 
välbehövd helhetskänsla.

Vidare fortsatte diskussionen med designers 
inom industridesign, där två av tre arbetar som 
yrkesverksamma skodesigners. Här pratade 
Ruben Eriksson, Mattias Borg och Jakob 
Dawod tillsammans med mig om mina tre 
konceptförslag. 

Gemensamt kom vi fram till att en kombination 
av de tre koncepten var rätt väg att gå. Där 
formen	och	luftflödet	på	produkten	finns	att	
finna	i	koncept	01.	Anpassningsmöjligheter	
och funktioner kommer från koncept 02 och 
slutligen en extern separat stödstrumpa 
plockad från koncept 03. Detta tillsammans 
med helhetskonceptet blev grunden för mitt 
slutkoncept.

För att se så att konceptet var realiserbart hölls 
en slutgiltig feedbacksession tillsammans med 
Virginia Zazo, klinikschef på Hud/STD, NUS 
och representant från Region Västerbotten. 
Med bekräftelse från henne att projektet är 
genomförbart och dessutom kan kombineras 
och	komplettera	det	befintliga	tvättsystemet	på	
sjukhuset kunde konceptutvecklingen fortsätta.

Utvärdering och val av koncept
4.6 Val av koncept.
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För	att	definera	vad	som	behövdes	för	att	
resultatet skulle möta de huvudsakliga 
problemområdena	som	identifierats	och	
även för att besvara problemformuleringen 
krävdes en funktionslista. 

Fokuset med listan var att ingående gå 
in på de delar som krävdes för ett lyckat 
resultat vilket även gav en typ av checklista 
att jämföra konceptidéen mot för att se så 
att allt relevant är med. 

Detta gjorde att funktionslistan även gav 
en bra översikt av vad slutresultatet skulle 
vara,	utan	att	vara	en	formdefiniton.	Nedan	
finns	en	sammanställning	av	huvudsakliga	
punkter i listan som projektet förhöll sig till.

Funktionslista
4.7 Funktionslista

Reducera fotskador (HF)

Stödja fötter (NF)

Underlätta arbetsmiljö (ÖF)

Erbjuda dämpning (NF)

Erbjuda stabilitet (NF)

Lättviktskänsla (ÖF)

Miljöanpassning (ÖF)

Förbättra fotmiljö (NF)

Reducera klimatpåverkan (ÖF)

Underlätta tvätt (NF)

Tåla arbetsmiljö (NF)

Erbjuda anpassning (NF)

Vara androgyn (ÖF)

På användaren skapade av skor och belastning.

Genom form och funktion av skon.

I form av funktionell på och avtagning.

Optimera dämpning oavsett underlag

Bidra med goda ergonomiska förutsättningar 

Genom uttryck och material erbjuda låg vikt.

Passa in i kontexten (sjukhusmiljö).

Genom optimerat luftflöde och stöd.

Genom en ”cradle to cradle” princip.

Utnyttja befintligt tvättsystem med hjälpmedel

Anvädning i miljö och arbetsförhållanden

För olika fötter och användare.

Simpelt formspråk som passar alla
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Då en huvudsaklig del av produkten 
kretsar kring miljöanpassning är det 
viktigt att färgvalen på produkten passar 
in i kontexten för en sjukhusmiljö. Med 
anledning av detta var det därför relevant 
och viktigt att göra en analys av färger och 
kontenta av miljön i dagsläget. 

Slutsatsen blev att en “isig” färgskala 
passar väl in, framförallt i sjukhusmiljöer 
där blåa och turkosa färger är tydliga 
inredningsdesignelement. Färgerna i 

sig bidrar även med en hygienisk och 
klinisk ren känsla. Vilket är viktigt till 
kontexten att produkten kommer att ses på 
sjukvårdspersonal av personer som söker 
vård på sjukhus.

Nedan ser vi de tre huvudsakliga färgerna 
(vars färgvariationer är illustrerade med 
olika opaciteter). 

Färganalys
5.1 Uttryck

5.0 Konceptutveckling

R 240
G 246
B 247

C 4
M 0
K 0
Y 0

HEX: #f0f6f7

PANTONE: 
P 115-1 U

R 153
G 214
B 234

C 37
M 0
K 0
Y 0

HEX: #99d6ea

PANTONE: 
2975 C

R 217
G 225
B 226

C 10
M 3
K 6
Y 0

HEX: #d9e1e2

PANTONE: 
7541 C

100%

70%

30%
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Cadprocessen delades inledningsvis 
in i fyra delar, följt av ett 
vidareutvecklingsstadie som kommer efter 
nästkommande skissprocess.

I första skedet handlade det om att sätta 
upp lästen och sulan. Detta för att använda 
påvisad undersökningsgrund kring fotens 
form och krav på en sko.

Det andra skedet gick mer in på 
fokuseringen av sulans uppbyggnad 

och utseende. Detta följdes snabbt upp 
av cadideation och formtester gällande 
ovandelen. Tanken var att den skulle 
matcha bottendel på bästa sätt, men 
framförallt förhålla sig till tidigare skiss 
(med förbättringar och anpassningar).

Det slutgiltiga skedet för 
grundcadprocessen var konstruktionen av 
konceptets stödstrumpa på plats i skon.

Cadprocess
5.2 Cadprocess
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Funktionsförklaring, straps.
5.3 Formutveckling
För att kunna underlätta arbetsmiljö, 
förbättra fotmiljö och även erbjuda 
anpassning på ett bra sätt använder 
konceptskon i huvudsak två straps för att 
kunna justera hur den sitter runt foten. 

Genom	att	placera	båda	flärpar	på	utsidan	
(laterala) sidan av skon bidrar det till en 
enkel och bekväm position för snabb på 
och avtagning och kan på så sätt bidra till 
att användaren lätt kan ta av och på skon 
med en hand vid behov. 

Att ha en strap som justerar ovansidan 
och quarter panel-delen av skon kändes 
givet, framförallt då detta bidrar till 
anpassningsmöjligheter för smala såväl 
som breda fötter. Detsamma gäller för den 
bakre hälstrapen. 

Tillsammans bidrar de med produktens 
anpassningsmöjligheter och även 
funktionalitet när det kommer till 
tillämpning och förbättring i arbetsmiljön
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Form och funktionsutveckling
5.4 Formutveckling
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Scenario 01, ”Dagsläget”
5.5 Scenario och målgruppsanpassning
Scenario ett beskriver dagsläget för en 
nyexaminerad sjuksköterska. Scenariot är 
baserat på ett intervjucitat som kom från 
tidigare intervjufas där den intervjuade inte 
hade fått någon information om vilka skor 
han skulle använda nästkommande dag på 
sjukhuset. 

På bild ett, två och tre ser vi hur 
användaren anländer till sjukhuset på 
sin första dag, får sin utrustning och en 
introduktion. Användaren får däremot 
ingen information gällande skor och blir 

istället ombedd att “ta ett par idrottsskor 
hemma och ha på sjukhuset.”  
 
Sagt och gjort gör vår användare som han 
blivit ombedd och tar på grund av detta 
ett par löparskor han använt utomhus 
vid	ett	flertal	tillfällen.	Dagarna	går	och	
användaren använder dessa i två månader 
innan han frågar om det verkligen är 
lämpligt att ha ett par smutsiga och slitna 
gympaskor i sjukhusmiljön.
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Scenario 02, ”Konceptuellt scenario”
5.6 Scenario och målgruppsanpassning
Scenario två beskriver inledningsvis 
samma sak som föregående scenario. 
Skillnaden här är att användaren istället 
blir informerad om samarbetet regionen 
han arbetar i har tillsammans med en 
utomstående skotillverkare. 

Användaren kan därför efter sin 
introduktion gå hem och beställa den 
skon, komplett med tvättpåse och fem 
par strumpor  i de färger han vill ha i lugn 

och ro med vetskapen om att hans fötter 
kommer tas omhand. 
Paketet dyker någon dag senare upp 
utanför användarens dörr, alternativt på 
sjukhuset i ett komplett paket som kan tas 
med och förvaras på sjukhuset. 

Användaren kan nu på ett hygieniskt och 
säkert sätt vistas i sjukhusmiljö.
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Slutgiltig CAD
5.7 CAD, olika vyer med och utan strumpa.
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Slutgiltig visualisering
5.7 Visualisering
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Nedan visas en bild där färger, materialval 
och	ytfinish	är	tydligt	illustrerade.	
Huvudsakliga materialval består av 
variationer av syntetiskt läder (där 
perforerat läder har störst funktionell 
användning) då syntetläder är ett material 
med bra andningsmöjligheter och lång 
livscykel med bra skötsel.

Sulan består i huvudsak av PU-gummi 
för stöd och stötdämpning. PU-gummi är 
ett lättviktsmaterial som fortfarande är 
beständigt mot smuts såväl som kemikalier 
och annat spill.Materialet är även användas 
för formsprutning, vilket lämpar sig för en 
sula till en sko. 

Slutligen kan materialet även återvinnas 
och användas igen.
Inuti	skon	finns	en	vaderad	insida,	dels	
för att hålla ihop skon på ett bra sätt, 
men framförallt för ökad komfort hos 
användaren. Insulan är en typ av vaxblend 
som vid användning (och kroppsvärme) 
formas efter foten och leder således till 
en insula anpassad för användarens fot 
specifikt.

Färg, material och ytfinish
5.8 Färg, material och ytfinish

FLEXIBELT TYG

FLEXIBELT TYG

SYNTETISKT LÄDERFÖRSTÄRKT TRÅD
FÖRSTÄRKT VADERAT SYNTETISKT LÄDER 

VELCRO STRAP

TPU-FOLIE

VADDERAD INSIDA

PU-GUMMI MIDSOLE

PU-GUMMI OUTSOLE

PU-GUMMI DETALJER
PU-GUMMI DETALJER

SYNTETISKT LÄDER

FORMBAR INSULA (VAXBLEND)

PU-GUMMI SULA

FÖRSTÄRKT SYNTETISKT LÄDER

PERFORERAT SYNTETISKT LÄDER
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Produktionsteknisk specifikation
5.9 Produktionsteknisk specifikation
Nedan visas produkten och dess 
produktionstekniska mönsterkonstruktion i 
form av en explosions-vy. 

ANPASSNINGSBAR STRAP

STRETCH-STRAP

STRETCH-STRAP

LUFTANDE QP.

SKYDDANDE TOEBOX

SKYDDANDE TOEBOX

FORMBAR INSULA

STÖTTANDE UTSULA

ESTETISK GUMMIDETALJ

ESTETISK GUMMIDETALJSTÖTTANDE UTSULA

STÖTTANDE MITSULA

INNERFODER

ESTETISK DETALJ QP.

KARDBORREBAND

HÄLSTRAP STYGN
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Resultat
5.10 Resultat
Det slutgiltiga resultatet för produkten 
är ett helhetskoncept som täcker brister 
som	finns	idag	från	början	till	slutet.	Redan	
från start blir användaren informerad om 
tillgängligheten till en bra arbetssko. 

Användaren får sedan välja ut fem par 
strumpor i valfri färgsättning för att 
kunna uttrycka en egen och unik stil om 
så önskas. Produkten kommer sedan 
levereras i en box anpassad för förvaring 
på sjukhuset. 

I	Boxen	finns	även	en	tvättpåse,	så	att	
användaren vid slutet av en arbetsvecka 
enkelt och smidigt kan rengöra och tvätta 
sin	utrustning	med	sjukhusets	befintliga	
tvätt och tag-system. 

Med hjälp utav skons utformning och 
material får användaren en bra och luftig 
fotmiljö. Materialen i sig är även slitstarka, 
tåliga och står i enlighet med vad som 
krävs gällande spill och hygienkrav. 

Insidan av skon är vadderad för en mjuk 
och behaglig omfamning av foten och 
den formbara sulan kommer att med 
tiden formas efter användarens fot för en 
perfekt anpassning. De kompletterande 
stödstrumporna hjälper fotens egna 
funktioner och agerar även som ett lätt 
stickskydd.

Slutligen kan skon enkelt demonteras 
och gummidelarna kan återvinnas och 
användas på nytt.
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De huvudsakliga globala FN-målen som 
projektet besvarar och förhåller sig till är 
följande: 

Mål	3.	God	hälsa	och	välbefinnande.
Stärka alla länders, i synnerhet 
utvecklingsländernas kapacitet när 
det gäller tidig varning, riskreducering 
och hantering av nationella och globala 
hälsorisker. 

Projektet riktar sig mot målgruppen 
sjukhuspersonal, vilka i sig är en stor del 
av möjligheten att nå FN-målet. Om deras 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden kan 
förbättras markant kommer det att leda 
till minskad arbetsbelastning på varje 
individ då färre sjukvårdare behöver ta 
arbetsuppehåll eller sjukskrivas på grund 
av utbrändhet.

Produkten kan därför anses bidra till en 
bättre	folkhälsa	och	välbefinnande,	direkt	
till sjukhuspersonal och indirekt till folk 
som söker vård.

Mål 12. Hållbar konsumption och 
produktion. 

Genom att produkten är tänkt ur ett 
cirkulärt perspektiv gällande konsumption 
och produktion kommer den att bidra till en 
ansvarsfull produktion och nedmontering. 
Där större delen av skon går att återvinna 
och använda på nytt utan att nytt material 
tillsätts. 

På så sätt möts även målen 12.2 
Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser samt 12.5 Minska mängden 
avfall markant.

Anknytning FN globala mål
5.11 Anknytning FN globala mål
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Syftet med projektet är att designa 
en ny och bättre typ av arbetssko för 
sjukhuspersonal i motsatthet mot det som 
finns	idag.	Det	huvudsakliga	problemet	av	
idag	är	att	det	faktiskt	finns	sjukhusskor,	
till ett bra pris och tillgängliga för alla. Men 
dessa används av nästintill inga alls. 

Huvudsaklig anledning är kortfattat att 
skorna inte fungerar och inte heller förser 
användarens behov tillräckligt bra. Det 
låga priset blir plötsligt irrelevant när 
användaren i fråga kan gå och köpa ett par 
sportskor som sitter skönare runt foten till 
samma pris. 

Följande problem med det här blir istället 
att dessa skor inte alls är anpassade 
för arbetsmiljön, arbetspositionerna 
och arbetet som utförs på ett sjukhus 
av sjukvårdspersonal. Trots att det inte 
är en saklig åsikt, men en åsikt som 
ständigt dyker upp är de tillika estetiskt 
sett omoderna, opassande för miljön 
och därmed inte estetiskt tilltalande till 
användaren. 

Tanken blir därför att utifrån ett 
användarperspektiv	identifiera	och	
kartlägga	vilka	problem	som	finns	och	vad	

de framförallt beror på. Hur problemen kan 
knytas till skorna som används idag och 
hur de i sin tur kan lösas med hjälp av en ny 
design av produkten. 

Jag anser att det är av stor vikt att 
sjukvårdspersonal får den typen av skor de 
förtjänar och kan arbeta i, framförallt för att 
minska arbetsbelastningen och förbättra 
arbetsmiljön för en redan utsatt målgrupp.

Argumenterande text
5.12 Varför skor i sjukvården?
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Då projektet hade ett väldigt stort 
emotionellt värde för mig personligen var 
det en stor drivkraft i att arbetet fortlöpte 
framåt. 

Min personliga åsikt är att sjukvården 
och de som arbetar inom sjukvården är 
en av samhällets viktigaste resurser. Det 
är därför av stor vikt att de får de bästa 
möjliga förutsättningarna att sköta sitt jobb 
under så bra förhållanden som möjligt. 

Trots att projektet kantats av utomstående 
faktorer som en global pandemi har 
designprocessen fortsatt framåt och 
under förutsättningarna är jag nöjd med 
slutresultatet. 

Eftersom examensarbetet är tänkt att 
spegla det som utbildningen lärt ut under 
tre år såg jag det som en given anledning 
att välja att arbeta utifrån designprocessen 
“Double Diamond”. Det är en klassisk 
metodik som fungerar väl och kan 
appliceras på all form av design, vilket 
gjorde det till ett självklart val. 

Double diamond kunde i sin tur 
kompletteras med en användarcentrerad 
design,	där	fokus	ligger	på	att	finna	
problem och i sin tur designmöjligheter 
hos en utvald målgrupp eller användare. 
Både double diamond och en 
användarcentrerad approach är någonting 
jag anser vara viktigt och säreget för 
industridesign som yrke, vilket medförde 

en bekräftelsekänsla när jag själv insåg att 
processen fungerade och att jag med min 
kunskap kunde fortleda ett projekt med 
denna metodik.

Resultatet blev som sådan någonting jag 
var nöjd med och som besvarade den 
specificerade	problemformuleringen	
jag satt ut från början. Mycket tack vare 
det strukturerade arbetet som dessa två 
designprocess-metodiker per automatik 
medför. 

Resultatet i sig passar in i samtid, vilket 
bekräftades i mitten av projektets gång, 
men	även	i	slutskeden	då	jag	fick	feedback	
av användare såväl som Virginia Zazo på 
region västerbotten. Framförallt är jag nöjd 
över att projektet inte bara kunde spegla 
en sjukhusmiljö på ett bra sätt, men även 
att det kunde förbättra någonting som 
annars anses vara estetiskt fult.

Slutligen kändes det bra att kunna 
dela insikter och diskussioner med de 
yrkesverksamma designers jag har haft 
kontakt med under projektet. Framförallt 
då detta stått till god grund för miljötänk 
och olika sätt att leda projektet in projektet 
på ett hållbart tankesätt.

Diskussion / Reflektion
5.13 Diskussion / Reflektion
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6.0 Bilagor

Stor bild produktpaket öppen.
6.1 Produktpaket.
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Stor bild produktpaket stängd.
6.2 Produktpaket.
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Produkt i kontext
6.3 Marknadsexempel.
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Dagsplanering examensarbete 10v.
6.4 Planering.
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7.0 Källhänvisningar

Varför skor i sjukvården?
Källa hämtad: Mars 2020.
(https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/
halso--och-sjukvard/huvudsakliga-risker-
inom-halso--och-sjukvarden/) -belastning på 
sjukvårdspersonal

Varför skor i sjukvården?
Källa hämtad: Mars 2020.
https://www.prevention.com/fitness/a20492709/
why-you-shouldnt-walk-in-a-running-shoe/ - 
självförklarande

Varför skor i sjukvården?
Källa hämtad: Mars 2020.
https://www.womensrunning.com/health/wear-
your-running-shoes-for-running/

Vad utgör en bra sko?
Källa hämtad: Mars 2020.
https://www.healthxchange.sg/bones-joints/
knee-ankle-feet/footwear-characteristics-good-
shoes

Vilka skor ska man akta sig för?
Källa hämtad: Mars 2020
https://www.healthxchange.sg/bones-joints/
knee-ankle-feet/footwear-advice-shoes-watch-
out-for

Vad utgör en bra sko?
Källa hämtad: Mars 2020
https:/
/thesupportiveorthotist.com/what-makes-a-
good-shoe/
lättläst information om vad som gör en bra sko

Bekväma skor.
Källa hämtad: Mars 2020
https://www.realsimple.com/beauty-fashion/
shoes-accessories/shoes/find-comfortable-
shoes

Your wellnessnerd, vad utgör en bra sko?
Källa hämtad: Mars 2020
https://yourwellnessnerd.com/what-makes-a-
good-shoe/

Bra skor för sjukvården?
Källa hämtad: April 2020
https://www.kevinmd.com/blog/2012/01/kind-
shoes-wear-hospital.html
vad som gör en bra sjukhussko

Lista 10 mest sökta skor 2019.
Källa hämtad: April 2020
https://footwearnews.com/2019/focus/athletic-
outdoor/top-10-most-searched-sneakers-air-
max-97-1202770252/

Hallux Valgus.
Källa hämtad: April 2020 
https://www.internetmedicin.se/page.
aspx?id=411

Hallux Valgus.
Källa hämtad: April 2020
https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/
sjukdomar/hallux-valgus/

Plantar Fasciit.
Källa hämtad: April 2020
https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/
sjukdomar/plantarfasciit/


