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Sammanfattning 
Den här rapporten omfattar ett examensarbete inom programmet Teknisk Design 
högskoleingenjör och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes under 10 
veckor i Luleå på Luleå tekniska universitet. Uppdragsgivare är Ulf Stenman som 
är forskningsingenjör på LTU. Uppdraget går ut på att undersöka och ta fram en 
ny testmetod för att testa greppnivån i skyrunningskor involverande en mänsklig 
testperson. Dagens test utförs oftast av robotar och ger därför inte en fullständig 
bild av verkligheten.  
 
Arbetet ska ses som en förstudie och resultatet kan användas som en grund att 
sedan jobba vidare på. En central del i arbetet har varit att utforma ett användartest 
där olika mättekniker kan testats och utvärderats. Under arbetet utfördes ett test 
där grundprincipen för testmetodiken, om relevant data från kraftplattan var 
möjlig att avläsa, testades. Då detta var möjligt kan ett framtida test planeras in där 
resterande mätteknik kan utvärderas med hjälp av planen som presenteras i denna 
rapport.  
 
Utöver att testa huruvida mätteknik fungerar undersöktes också 
användarupplevlsen av testmetoden. Genom flera intervjuer under och efter testet 
erhölls en bra bild över hur testpersonen upplevde testet vilket gav möjligheter att 
utveckla metoden. Grunden till testet kom från uppdragsgivare men denna grund 
har utvecklats och förfinats med metoder så som brainstorming och experience 
prototyping.  
 
En grund på en slutgiltig testmetod har också tagits fram med hjälp av de test som 
utförts samt brainstorming, braindrawing och Pughmatris. Denna metod använder 
sig av teori och information som framkommit under kontextanalysen och 
beskriver processen att utföra metoden.  
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Abstract  
 
This report covers a bachelor thesis in Industrial Design Engineering and embraces 
15 HP. The thesis was conducted over a time of 10 weeks in Luleå at Luleå 
University of Technology. The thesis was commissioned by Ulf Stenman, 
research engineer at LTU. The mission was to examine and develop a new 
method for testing the level of grip in skyrunning shoes by involving test with 
users. Today tests often uses robots and can therefore not give a full picture of 
reality. 
 
The thesis should be regarded as a pilot study and the result can be used as a base 
to continue with. A central part of the work has been to develop a user trial where 
different measurement technology could be tested and evaluated. A user trial was 
conducted during the thesis where the basic principle of the methodology, if 
relevant data where able to be gathered from the force plate, was tested. As this 
was possible future test can be planned where remaining measurement technology 
can be evaluated with the help of the test plan this report presents. 
 
Beyond testing if different measurement technology works or not the user 
experience of the test was examined. Through numbers of interviews during and 
after the test a solid view of what the users experienced was received which gave 
a possibility to develop the method. The initial method came from Ulf Stenman 
but have been developed further using methods such as brainstorming, user trials 
and experience prototyping. 
 
A base of a final test method has been developed with the help of the tests that 
has been made and brainstorming, braindrawing and Pugh’s matrix. This final test 
method uses the theory and information that emerged from the context analysis 
and describe the process of using the method. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KEYWORDS: Industrial design engineering, UX, Skyrunning, shoes, grip 
testing method 
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1 Introduktion  
I det här avsnittet presenterar vi grunden för examensarbetet. Vi börjar med att 
presentera bakgrunden följt av projektbeskrivningen vi utgått ifrån. Sedan tar vi 
upp intressenter för projektet och därefter syfte, mål och avgränsningar. Slutligen 
beskriver vi upplägget för resterande del av rapporten.  
 

1.1 BAKGRUND 
Idag finns det många tillverkare med många olika modeller av sportskor på 
marknaden. Nya suldesigner och gummikombinationer kommer hela tiden och 
skomärkena påstår att just deras är bäst. Vårt uppdrag framkom då Inov-8, en 
brittisk skotillverkare, kom på idén att ha grafen i en skosula. De påstod att sulan 
hade 50% mer grepp, detta påstående går inte längre att hitta men de påstår 
fortfarande att det är 50% -starkare, -mindre slitage och -mer elastiskt. Frågor 
uppstod då i vår uppdrags-givares huvud, såsom: 50% mer än vad? Vad för test 
använde de för att stödja dessa påståenden? Är de möjligt att testa det här i en 
naturlig miljö och inte bara i ett labb? Idén om en standardiserad testmetod som 
använder en person som springer med riktiga skor kom då fram. Tanken är att 
greppet i skorna rangordnas och ges ett nummer eller liknande för att indikera 
vilken greppnivå som skon ligger på och kan då användas både för marknadsföring 
samt jämförelse mellan olika sko-sorter/tillverkare, ungefär som 0-100 km/h test 
som används för att testa/jämföra bilars prestanda. 
 
I dagsläget finns ingen riktig standard mellan skotillverkare, alla har sin metod för 
test av nya skor/gummiblandningar. Standardtester (ISO, ASTM) för elastomerer 
används ofta för att testa gummiblandningarna, dessa tester testar gummits olika 
gränsvärden och behöver inte vara direkt kopplade till prestandan när skon 
används av en människa. Ibland testas skorna genom att sätta en sko på en 
konstgjord robotfot och antingen låta den gå x antal timmar eller steg för att se 
hur skon reagerar/slits eller så dras skon på en yta för att undersöka halkrisken. 
Detta behöver inte heller vara direkt kopplat till när en människa använder skorna 
då det mänskliga steget är för komplicerat för en robot att återskapa och slitaget 
kan ha en helt annan bild för en riktig person. 
 
Det område och de skor vi valt att rikta in oss på är skyrunning och 
skyrunningskor. Skyrunning handlar om att springa upp och ner för branta berg 
och ofta på höga höjder. Enligt Calvert (2018) så måste professionella 
skyrunninglopp ske på minst 2000 meters höjd samt med en minimumlutning av 
6% och sektioner som har över 30%. Han fortsätter med att säga att grepp i skorna 
är väldigt viktigt. I och med att de är höga höjder och branta lutningar vill man 
inte att skorna ska tappa fästet då det kan få förödande konsekvenser. Det var på 
grund av detta som området valdes. 

  
1.2 PROJEKTBESKRIVNING 
Vi avser att ta fram en metod för att mäta grepp i sportskosulor, med hjälp av en 
testrigg kommer olika mätmetoder och tekniker testas för att se om någon eller 
några fungerar. Den produktprototyp som om möjligt är tänkt att tas fram består 
av att paketera tekniken för den eller de mätmetoder/tekniker som fungerar på 
ett sätt som medför enkel användning för både den testansvarige och 
testanvändaren. Den testansvarige är den person som sköter testet och ser till att 
allt blir gjort som det ska, denna person är tänkt att vara från de företag som utför 
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testerna. Testanvändaren är personen som utför själva testet genom att springa 
med skorna som avses att testas. Denna personen behöver inte nödvändigtvis vara 
från företaget men skulle samtidigt kunna vara samma person som håller i testerna. 
 
De frågeställningar som tagits fram inför projektet är: 
 

• Hur kan användarupplevelse styra utformningen av en standardiserad och 
repeterbar metod för att utföra tester av skor? 
 

• Hur kan benchmarking användas och vägleda produktifieringen av 
testmetoden? 

 

1.3 INTRESSENTER  
De som framför allt är berörda av arbetet är alla skotillverkare, stora som små, i 
alla kategorier (men till en början främst sportskotillverkare). Även deras kunder 
är berörda då det slutgiltiga målet är att kunderna ska kunna se någon form av 
poäng som skorna fått i testerna. Skotillverkarna kommer att kunna använda 
metoden och produkten för att både testa nya skor internt för att hitta bättre 
lösningar men även kunna använda resultatet i form av marknadsföring för att stå 
ut jämfört med sina konkurrenter i framtiden. De har därför ett ekonomiskt 
intresse i att, på ett vetenskapligt sätt, kunna jämföra sina skor med konkurrenter 
och få siffror på var de levererar en bättre produkt och var de faktiskt är 
underlägsna.  
 
Testinstitut som testar skor på begäran av skoföretag eller andra privata aktörer är 
också berörda då om en ny testmetod tas fram kan de behöva införskaffa utrustning 
för att genomföra dessa tester.  
 
Både på skoföretagen och testinstitut kommer användare vara den eller de som 
ska utföra testerna. De huvudsakliga användarna kommer vara testledare/ den som 
tar emot slutdata och den användare som utför själva testet. Dessa två kan vara 
samma person men ses som två användare. En tredje användare kommer att vara 
kunden som i framtiden använder sig av en eventuell standard för att jämföra skor 
med varandra i en butik. 
 
Uppdragsgivaren för examensarbetet är Ulf Stenman, forskningsingenjör vid Luleå 
tekniska universitet.  
 
Då projektet skrivs som ett examensarbete har vi också handledare och examinator 
som intressenter. Vår handledare är Anders Berglund, universitetsadjunkt, och 
som examinator har vi Åsa Wikberg Nilsson, utbildningsansvarig på teknisk 
design-programmet vid LTU. 
 

1.4 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med arbetet är att utforma en standardtestmetod som både skotillverkare 
och konsumenter kan använda sig av för att testa, utvärdera och jämföra olika skor 
med varandra. Studiens mål är att i första hand att rendera i en provningsmetodik 
och om möjligt en prototyp i form av mättekniskt redskap tänkt som stöd för 
sportskoindustrins interna utvecklingsarbete. 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR  
Under vårt examensarbete är det inte tänkt att vi ska testa huruvida befintliga test 
fungerar eller är relevanta för skoindustrin. Vi kommer inte heller att sköta 
beräkningar eller analys av mätdata då detta sköts av en erfaren hälsovetare.  
 
Vår handledare Ulf kommer att ansvara för byggnationen av testriggen, inköp av 

material, design och byggnation. Vi kommer dock hjälpa till och tillsammans 
utveckla designen. 
 
Arbetet är också begränsat till 10 veckors heltidsarbete. Under dessa 10 veckor 
ingår dessutom att skriva en rapport och förbereda en presentation för 
examensarbetet vilket gör att tid kommer att avses för att skriva rapport samt 
förbereda en presentation. 
 

1.6 ARBETETS STRUKTUR 
Det första kapitlet handlar om information om kontexten för arbetet. Det tar upp 
bakgrund, projektbeskrivning, intressenter, syfte, mål och avgränsningar med 
arbetet. Det andra kapitlet handlar om den teoretiska referensramen som projektet 
använder sig av och därmed den vetenskapliga grunden för arbetet. Det tredje 
kapitlet beskriver genomförandet och metoderna som använts för att nå det 
resultat som uppdragsgivaren bett om. Det fjärde kapitlet handlar om resultatet av 
projektet och vad hela arbetet resulterat i. Det femte och sista kapitlet innehåller 
diskussion och reflektion om det slutgiltiga resultatet. 
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2 Teoretisk referensram
Detta avsnitt kommer att behandla teori och fakta som använts för att få den 
vetenskapliga grund som behövs för att genomföra examensarbetet. Kapitlet börjar 
med en översikt om området teknisk design för att sedan gå in mer specifikt i de 
områden och teorier som direkt kopplar till examensarbetet. De områden som tas 
upp utöver teknisk design är: user experience, friktion och olika mättekniker. 

 

2.1 TEKNISK DESIGN 
Teknisk design (TD) beskrivs generellt som en kombination av två andra 
områden, design engineering och industrial design. På engelska brukar TD kallas 
industrial design engineering och är därför ett brett ämne. Hubka och Eder (1987) 
presenterar en generell definition av design engineering där de menar att 
engineering design är en aktivitet med målet att på ett meningsfullt sätt uppfylla 
människors behov. De menar också att engineering design är en sorts process där 
olika vetenskapliga principer och tekniker används med syftet att ta fram en 
artefakt. Denna artefakt kan vara till exempel en fysisk produkt, en process eller 
ett system. 

 
Figur 1: Illustration av teknisk IDE och dess delar 

 
Bryter man ner teknisk design till enskilda ord får man teknisk och design, genom 
att analysera dem separat kan man få en bild över ämnet. Wikberg Nilsson, Ericson 
och Törlind (2015) skriver att ordet design kan ha många meningar, det kan syfta 
på den estetiska utformningen, genomtänkta funktioner eller utförandet av att ta 
fram en ny produkt. De skriver vidare att en designer behöver ha kunskap i många 
ämnesområden såsom material, konstruktion, formgivning, funktion, semiotik, 
ergonomi, användbarhet och många mer. Genom att kombinera alla områden kan 
människan skapa nya och användbara artefakter eller förbättra existerande 
artefakter.  
 

Likt design kan teknisk/teknik ha många meningar, Svenska akademien (2015) 
har två definitioner på ordet “teknik”. Första definitionen är “system av 
avancerade produktionsmetoder: den moderna tekniken; teknikens 
landvinningar ” och den andra är “tillvägagångssätt: det krävs en speciell teknik 
för att öppna låset ”. Wiktionary (u.å) har även en tredje definition “konstlära, 
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tillämpad naturvetenskap, ingenjörskonst eller teknologi”. Dessa definitioner 
kombinerat med definitionerna om design ger en bild av ett ingenjörsmässigt 
område där en teknisk designer använder sig av olika tekniker och metoder för att 
utveckla och designa artefakter. 
 
Wikberg Nilsson et al. (2015) menar att genom en väl genomtänkt 

designprocessen och produktutveckling så bidrar man till en hållbar utveckling 
med ett fokus på bland annat bra användarupplevelse så undviks dåligt designade 
produkter som Wikberg Nilsson et al. (2015) definierar som produkter som inte 
fungerar, förstås eller är tillfredsställande.  
 
Det här arbetet är kopplat till teknisk design då det är av yttersta vikt att 
produkter/metoder fungerar på ett användarvänligt sätt för att användarna ska vilja 
använda dem. Om testmetoden är för svår att förstå eller för krånglig att utföra är 
det risk att testen inte utförs. För att säkerställa att slutprodukten är användbar och 
att användarupplevelsen är positiv måste man därför se till att varenda del är 
genomtänkt och genomarbetad. Området user experience (UX) handlar om just 
det här, att skapa en bra användarupplevelse som gör artefakter användbara och 
åtråvärda. 
 

2.2 USER EXPERIENCE 
User experience (UX) är två enkla ord som blir ett stort område, i grunden handlar 
User experience egentligen bara om användarupplevelsen. Rosenzweig (2015) 
skriver att UX är ordentligt designad teknologi med fokus på 
användarupplevelsen. Men för att uppnå en bra användarupplevelse finns det 
många punkter som måste stämma överens. Rosenzweig (2015) skriver att 
användbarhet är en stor del inom UX, med användbarhet menas att kunna 
använda en mänskligt tillverkad artefakt, UX blir då upplevelsen av att använda 
denna artefakt. 
 
Rosenzweig (2015) skriver också att UX är en del av human-computer 
interaction (HCI). Vermeeren, Roto och Väänänen (2016) menar att ju mer HCI 
har gått mot ett UX fokus så har mer energi fått läggas på att designa för känslor 
eller upplevelser. Vermeeren et al. (2016) skriver att när man tidigare designade 
för användbarhet så handlade det oftast om att undvika negativa konsekvenser i 
användning av en artefakt, men med UX fokus handlar det om att försöka hitta 
möjligheter att påverka användarens känslor positivt (eller på annat sätt om så 
önskas). Användbarhet är självklart en del av upplevelsen men med ett fokus på 
känslorna kan man få användaren att inte enbart känna sig “färdig” med en artefakt 
utan även känna sig nöjd, glad eller positiv efter användningen vilket kan leda till 
en större chans till fortsatt användning, rekommendationer till andra eller en 
allmän positiv känsla för artefakten. 
 
Hassenzahl (2005; 2011) menar att användarupplevelsen inte bara beror på själva 
artefakten utan påverkas av både situationen (stressigt, i rörelse, stillastående m.m.) 
och av sinnesstämningen (glad, ledsen, trött m.m.). Det gör att man måste tänka 
på i vilket sammanhang artefakter kommer att användas och sedan designa 
artefakter på ett sådant sätt att användarupplevelsen blir bra i just det eller de 
sammanhangen. Hassenzahl (2005) presenterar figur 2 där han försöker förklara 
relationen mellan en designers avsikt och användarens upplevelse. I bilden kan 
man se att designern väljer ut ett visst antal funktioner som kombineras för att 
framföra en avsedd produktkaraktär. Användare uppfattar sedan de olika 
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funktionerna och ställer upp en egen bild av produktens karaktär (“consequences” 
i figuren), denna bilden kan påverkas av situationen runt om och behöver inte 
vara den bilden som designern hade i tanke.  

 
 

 
Figur 2: Förklarar relationen mellan designer och användaren med inspiration från Hassenzahl (2005). 

 
Hassenzahl och Tractinsky (2006) utförde en sammanställning tillsammans med 
37 andra experter inom området där de läste 28 artiklar om UX och kom fram till 
en överblick av vad UX är. Deras förklaring lyder: 

 
Figur 3: En visualisering av UX med inspiration av Hassenzahl och Tractinsky (2006). 

 
“UX is about technology that fulfils more than just instrumental needs in a way 

that acknowledges its use as a subjective, situated, complex and dynamic 
encounter. UX is a consequence of a user’s internal state (predispositions, 

expectations, needs, motivation, mood, etc.), the characteristics of the designed 
system (e.g. complexity, purpose, usability, functionality, etc.) and the context 

(or the environment) within which the interaction occurs (e.g. 
organisational/social setting, meaningfulness of the activity, voluntariness of use, 

etc.).” (Hassenzahl och Tractinsky (2006) s.95) 
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Denna beskrivning passar väldigt bra in med de övriga källor som använts. Andra 
källor lägger olika tyngd på olika delar av Hassenzahl och Tractinsky (2006) 
beskrivning, deras beskrivning tar upp alla delar lika vilket ger en sammanställd 
bild av hela området. Observerar man deras bild (figur 3) kan man se att det är ett 
venndiagram med lika överlappning från alla områden som tillsammans skapar 

området “user experience”. User experience är relevant i detta projekt eftersom 
det är användare involverade både i själva testmetodiken men också i att avläsa, 
analysera och värdera den data som kommer från testet. 

 

2.3 FRIKTION 
Enligt Young och Freedman (2014) är friktion en kraft som agerar mellan alla 
objekt som är i kontakt med varandra. De skriver att friktionen uppkommer när 
molekyler på ytorna interagerar med varandra, till exempel vid kinetisk friktion 
formas och bryts bindningar mellan ytorna. Enligt dem är friktion en viktig del i 
allt vi använder, ibland vill man ha så lite friktion som möjligt, till exempel i ett 
hjullager, och ibland så mycket som möjligt, till exempel mellan däck och väg.  
 
Young och Freedman (2014) menar att det finns två typer av friktion, statisk och 
kinetisk. Statisk friktion är mellan två objekt som är i vila relativt varandra, såsom 
mellan en låda och ett golv. Kinetisk friktion är mellan två objekt som rör sig 
relativt varandra, såsom om man puttar runt lådan på golvet.  
 
Young och Freedman (2014) skriver att man kan simplifiera friktion till att bestå 
av två komponenter, normalkraften och friktionskoefficienten. Normalkraft är en 
kraft som verkar vinkelrätt mot underlaget och uppkommer på grund av Newtons 

1:a och 2:a lag (naturvetenskap.org, 2011). Friktionskoefficienten är ett tal som 
beskriver friktionen mellan två objekt. För detta är både material och ytorna på 
objekten viktiga, släta ytor kan ha lägre koefficient men kan också ha högre då 
ytorna får mer kontakt skriver Young och Freedman (2014). De skriver dock att 
denna simplifiering bara fungerar vid maximal friktion, alltså måste den maximala 
friktionen uppstå om man ska kunna räkna ut friktionskoefficienten.  
 

 
Figur 4: a) Kurva som visar på friktionskraft för lådan som beskrivs nedan med inspiration från Young och    
Freedman (2014). 
  b) De olika krafter som värkar på en låda i vila på en lutande ramp, N = normalkraft, f = Friktionskraft. 

Young och Freedman (2014) presenterar figur 4a som beskriver friktionskraften 
av en låda som dras horisontellt med ett snöre på en plan yta. Till en början är 
friktionskraften lika stor som kraften som snöret drar med och lådan förblir i vila 
(statiska regionen). När kraften som snöret drar med sedan överstiger den statiska 
friktionen minskar friktionskraften abrupt och lådan börjar röra på sig (kinetiska 
regionen). Medan lådan rör på sig bryts och bildas nya molekylförbindningar och 
som resultat så är den kinetiska friktionen inte lika hela tiden. Kinetisk friktion 
kallas därför också dynamisk friktion ibland.  

a) b) 
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Krim (2002) skriver att kinetisk friktion omvandlar rörelseenergi till vibrationer i 
molekyler som i sin tur omvandlas till ljudenergi och slutligen värmeenergi. Detta 
gör att när ett objekt dras eller glider över en yta uppkommer värme i båda 
objekten. Detta skulle kunna användas för att med en värmekamera mäta 
anläggningsyta och/eller friktionen mellan skon och underlaget.  
 

Ordet grepp används ofta när det kommer till skor. Ett sätt att definiera grepp är 
med hjälp av friktionskoefficienten. Enligt Young and Freedman (2014) så är 
friktionskoefficienten ett mått på motståndet mellan två objekt, vilket är en del av 
det man upplever som “grepp”. Bra grepp är samma sak som hög 
friktionskoefficient. Friktionskoefficienten beror som sagt också på båda objekten 
och är specifik mellan just dem, alltså har sulans design, utformning och material 
en betydelse tillsammans med vilket underlag som skon interagerar med. 
 

2.4 MÄTTEKNIK 
I vår testrigg kommer ett antal olika sensorer, mätredskap och tekniker att 
användas för att ta reda på relevant data. Sensorerna ska utvärderas under testet för 
att se vilka som ska användas i den slutgiltiga metoden. De mätredskap som ska 
användas är Kraftplatta, muskelsignalsensorer, höghastighetskamera och en 
värmekamera, dessa finns beskrivna mer i detalj i de kommande underrubrikerna. 

2.4.1 Kraftplatta 

Linthorne (2001) beskriver att kraftplattor eller force platforms har flera 
användningsområden. Han menar att de kan användas till bland annat crashtester 
för bilar, kliniska gånganalyser och teknikanalyser inom sport. Dessa kraftplattor 
fungerar enligt Linthorne (2001) så att den ger elektrisk signal motsvarande kraften 
som den utsätts för. Signalen kommer antingen från piezoelektriska transduktorer 
eller spänningsmätare placerade i varje hörn av plattan vilket i slutändan ger en 
proportionerlig kraft. Kraftplattorna mäter kraften som mätobjektet eller i det här 
fallet en springande människa utsätter den för. En sådan kraftplatta kommer att 
användas för att göra mätningar med i testriggen som ska byggas under projektet. 
 

 
Figur 5: Kistler kraftplatta som använts. 
  



 9 

2.4.2 SEMG / Muskelsignalsensorer 

Electromyography (EMG) eller muskelsignalsensorer används enligt Chowdhury 
et al. (2013) för att samla upp de elektriska signaler som musklerna i kroppen 
producerar vid muskelsammandragningar. Det finns enligt Chowdhury et al. 
(2013) två olika mätbara typer av elektriska signaler från musklerna. 
Intramuskulära signaler (IEMG eller Intramuscular Electromyography) och 
ytsignaler (SEMG eller Surface Electromyography). De menar att på senare år 
används nästan uteslutande SEMG, då det är lättare att applicera och använda. 
Chowdhury et al. (2013) menar dock att ett stort problem med EMG är att det 
uppkommer störningar i signalerna vilket kan göra det svårt att analysera resultatet 
av mätningarna. Trots problemen kommer denna typ av mätutrustning att 
användas under testerna med testriggen för att se om relevant data kan tas fram. 

2.4.3 Höghastighets-fotografi 

Vollmer och Möllmann (2011) menar att det finns två saker som refereras till som 
höghastighets-fotografi. De menar att det första som kan refereras till är en typ av 
stillbilder av föremål som vanligtvis rör sig väldigt fort, till exempel bilder med 
kort slutartid men som ändå undviker oskärpa. Det andra som Vollmer och 
Möllmann (2011) menar att höghastighets-fotografi kan refereras till är ett antal 
bilder per sekund (FPS) som med råge överskrider de 25 eller 30 FPS som en 
vanlig kamera klarar av. Enligt Vollmer och Möllmann (2011) erbjuder 
marknaden allt från billigare höghastighetskameror som riktar sig mot 
privatpersoner som kan ta bilder i upp till 1200 FPS till mer avancerade och dyrare 
kameror som riktar sig till forskning och företag som kan ta bilder med upp till 
10^9 FPS. 

 
Figur 6: Bild av lampa som går sönder filmad med höghastighetskamera. 

Under testerna som ska utföras kommer en höghastighetskamera att användas för 
att analysera och beräkna den tid som skon har kontakt med underlaget, 
anläggningstid. Utöver det kan höghastighetskameran eventuellt komma att 
användas för att beräkna hastigheten på testpersonen och analys av steget för att se 

hur repeterbart det är. 
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2.4.4 Värmekamera 

Värmekamera, även känt som infraröd (IR) kamera eller termografisk kamera, 
använder sig av det infraröda spektrumet för att se den värme som strålar ut från 
ett objekt. Enligt Rogalski (2010) så utstrålar allt som har en temperatur över 
absolut noll Kelvin (-273,13°C) infraröd strålning, den infraröda strålningen kan 
bli uppfångad av en infraröd detektor och omvandlad till temperaturmätningar, ju 
mer strålning desto varmare.   
 
Lai, Kandukuri, Yuan, Zhang och Jin (2018) skriver att det finns två kategorier 
av IR detektorer som används idag, fotondetektor och termodetektor. 
Fotondetektorer behöver oftast kylas ned, FLIR (u.å) som är en ledande tillverkare 
inom området skriver att kameran kyls ned till kryogena temperaturer, vilket är 
definierat som -150°C till absolut noll Kelvin (Encyclopaedia Britannica, u.å). 
Detta gör även fotondektektorer dyrare. Termodektetktorer är billigare och finns 
därför i större utsträckning. De är dock inte lika bra som fotondektektorer, FLIR 
(u.å) skriver att om man behöver se mycket små skillnader i temperaturer, bättre 
upplösning, höghastighets applikation, mäta temperatur på mycket små objekt 
eller synkronisera med annan mätutrustning så behöver man en 
fotondetektorkamera 
 
Genom att använda en värmekamera vid testet vill vi undersöka om den kan 
användas för att se värmen som framkommer vid stegisättningen på grund av 
friktionen. Kan man se skillnad mellan underlaget för och efter skulle det kan 
kunna användas som en metod för att kvantifiera greppet i skorna. 
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3 Metod och genomförande 
I det här avsnittet tar vi upp och beskriver de metoder vi använt under projektets 
gång samt hur och varför vi använt dessa metoder. Efter varje metod diskuteras 
också om vad som fungerade och vad som kunde gjorts bättre i efterhand. 
  

3.1 PROCESS 
IDEO (2015) skriver att alla (human-centered) designprocesser ser olika ut och 
att ingen är helt linjär. De menar dock att oavsett hur de ser ut så går man igenom 
ungefär samma faser, inspiration, ideation och implementation. Wikberg Nilsson 
et al. (2015) menar samma sak, dock ser deras faser lite annorlunda ut. De föreslår 
faserna: planera projekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa koncept. 
IDEOs faser fokuserar på att en produkt som ska ut på marknaden tas fram, deras 
implementationsfas handlar om att ta fram den riktiga produkten och lista ut hur 
man ska få ut den på marknaden och göra så stor skillnad som möjligt (IDEO, 
2015). Wikberg Nilsson et al. (2015) fokuserar mer på idé och prototypfaserna 
vilket motsvarar ideationsfasen i IDEOs process. Vidare skriver Wikberg Nilsson 
et al. (2015) att en iterativ process kan vara fördelaktig. Med en iterativ process 
menas enligt författarna en process som inte är linjär, den kan till exempel 
upprepas, användas i omvänd ordning, bak och fram, mitten ut eller en 
kombination. Detta gör att processen kan skräddarsys för varje projekts situation. 
Genom en iterativ process låser man inte heller fast sig i en fas, till exempel om 
man saknar någon information under idéfasen kan man gå tillbaka till kontextfasen 
och ta reda på den informationen. Med hjälp av den här typen av process går det 
att säkerställa att användarbehoven uppfylls, genom att oavsett designsituation gå 
tillbaka till orsaken för uppdraget och gradvis utveckla en förståelse av 
användarsituationen (Wikberg Nilsson et al. 2015).  

 

 
Figur 7: Den modifierade variant av Wikberg Nilsson et al. (2015)’s process som vi använde. 

 
I och med att vi inte ska ta fram en slutgiltig produkt för marknaden kommer vi 
använda oss av Wikberg Nilsson et al. (2015) process. Vi kommer utgå från 
grundmodellen med att börja planera projekt för att ge struktur och att ha en plan 
att utgå från, sedan gå vidare till en kontextundersökning där vi kommer samla in 
information och utföra test med olika mätmetoder, som sedan leder till 
idégenereringsfasen där idéer och koncept tas fram. Det slutgiltiga resultatet 
beskrivs sedan i resultatdelen. 

 
3.2 PLANERING 
Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) så kan det vara smart att planera sitt projekt 
i början för att få en god start. De skriver att klargöra aspekter såsom vem/vilka är 
berörda, vad syftet med uppgiften är och att planera hur projektet ska genomföras 
är en bra början. Vidare skriver de att ett av huvudsyftena med planen är att börja 
diskutera kring uppgiften, vad ska göras? Vad ska inte göras? Hur ska vi komma 
dit? Genom att få alla gruppmedlemmar och uppdragsgivare delaktiga i 
diskussionen och gemensamt komma fram till svar på frågorna så har alla 
involverade en liknande bild över projektets innehåll och förväntningar. Wikberg 
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Nilsson et al. (2015) fortsätter med att en viktig del i planeringen är att sätta upp 
en tidsplan, sätta ut deadlines när projektet ska vara färdigt, när projektet ska börja, 
ställa ut milstolpar och definiera vad som ska ha gjorts till dess.  

 
Inför examensarbetet fick vi en projektbeskrivning av uppdragsgivaren Ulf 
Stenman. Denna beskrivning beskrev problemet på ett brett sätt och vi var därför 
tvungna att tillsammans med Ulf och examinator Åsa Wikberg Nilsson arbeta 
igenom uppdraget för att ta fram en ordentlig och genomförbar 
uppdragsbeskrivning. Därefter tog vi även tillsammans fram två frågeställningar att 
jobba med under arbetets gång. 

 
I början av exjobbet gjordes sedan en planering för projektet, ett gantt-schema 
(bilaga 1) togs fram där en övergripande plan av de olika faserna lades upp, 
milstolpar definierades, potentiellt relevanta teorier och forskning undersöktes, 
och vi skrev om potentiella metoder, bakgrund, syfte, mål, intressenter och 
avgränsningar.  

 
I och med att en del av projektet var att ta fram ett koncept och eventuell prototyp 
för en produktifiering av metoden så planerade vi som om vi skulle hinna med 
det. Under projektets gång har de dock blivit allt mer utanför vår tidsram och det 
slutade med att vi precis hann med att utföra vårt test. Projektplaneringen stämmer 
därför inte speciellt mycket med hur projektet sedan utfördes. En betydligt större 
del har lagts i kontextfasen en tidigare planerat samt att prototypfasen då blev 
obefintlig. Något vi kunde gjort för att undvika att kontextfasen blev så utdragen 
är att ha satt upp en tydligare deadline för när testet skulle utföras samt tätare 
kommunikation med vår uppdragsgivare om hans schema samt planer då det var 

han som hade ansvar för byggnation av testrampen.  

 
3.3 LITTERATURSTUDIE 
För att få fram den information som behövs för det här examensarbetet har en 
litteraturstudie genomförts. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är en 
litteraturstudie av en fördjupad informationssökning för att öka kunskaperna inom 
det område som är intressant för arbetet. Milton och Rodgers (2013) menar att 
man under en litteraturstudie ska använda sig av så många olika källor man kan 
för att ge en mer nyanserad bild av ämnet. Dessa källor kan till exempel vara 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller böcker. 

 
Enligt Milton och Rodgers (2013) är det dock viktigt att kritisk bedöma 
relevansen och kvaliteten av informationen man hittat. Detta för att få ett så 
pricksäkert resultat som möjligt. Man ska hålla sitt sinne öppet för att få en bred 
och objektiv bild av informationen och gärna försöka hitta källor som säger emot 
varandra för att kunna vara kritisk mot den informationen man använder. 

 
Wikberg Nilsson et al. (2015) menar att ett bra sätt att veta att källan är säker att 
använda är om källan är Reviewed, alltså att källan är granskad av andra personer 
inom ett vetenskapligt ämne. Ofta kan man hitta dessa i Journals. Journals är 

vetenskapliga tidskrifter som är granskade och publicerade och anses oftast vara 
legitima i vetenskapsvärlden.  
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En annan sak som Milton och Rodgers (2013) menar är att man ska vara tydlig 
med vilket fokus man gjort analysen med. Om man använt sig av kvalitativa eller 
kvantitativa data eller om man använt båda. En viktig del av litteraturstudien är 
hur man tolkat och analyserat informationen man fått fram vid studien.  

 
Enligt Milton och Rodgers (2013) ska man också se till att presentera och redogöra 
för de källor som man använt på ett så omfattande sätt som möjligt. Man ska se 
till att vara tydlig med att dela upp de olika arbeten som du granskat och vad som 
kommit fram från dessa. Man ska också jämföra hur dessa arbeten liknar och skiljer 
sig från varandra. 

 
Vi har använt oss av källhänvisningsmetoden APA när vi skrivit rapporten. Detta 
för att på ett enkelt sätt visa var informationen kommer ifrån samtidigt som vi får 
ett bra flyt i texten. 

 
Litteraturstudie har varit en av de viktigaste metoderna i projektet. Planen var att 
använda oss av litteraturstudie som primär insamling av information för projektet 
och tillsammans med de andra metoderna har denna plan fullföljts. Det var inte 
alltid så enkelt att hitta vetenskapliga källor om all den information som behövdes 
men litteraturstudien i sin helhet kan ändå ses som lyckad då vi fick en bra grund 
att stå på tidigt i projektet. 
 

3.4 KONTEXTUNDERSÖKNING 
Under kontextundersökningen har vi jobbat med att försöka besvara 4 
övergripande frågor i 2 olika kategorier för att få en sammanställd bild om 
området. De kategorier som vi undersöker är företagen och skoköpare. 
 
De övergripande frågor som vi vill ha svar på från företag är: 
 

• Hur fungerar test av grepp på skor idag? 

• Hur vill ni att test av grepp ska fungera? 
 
De övergripande frågor som vi ha svar på från intervjuerna med skoköpare är: 
 

• Är du intresserad av att jämföra greppskillnaden mellan olika skor? 

• Vad för data skulle löpare vilja ha vid köp av löparskor? 

 
Utöver dessa övergripande frågor så hoppas vi få en lite bredare och bättre bild av 
hur marknaden ser ut och vad kunderna vill ha samtidigt som vi tar hänsyn till 
vad företagen vill och kan göra. 

3.4.1 Benchmarking  

Som teknisk designer anses det viktigt att ha koll på vad som finns på marknaden 
och vad det är som kunden saknar eller önskar hos en ny produkt. En metod för 
att hålla sig uppdaterad om detta är benchmarking. Benchmarking innebär att 
jämföra olika företag, produkter eller tjänster med varandra för att se för och 

nackdelar med dem. Johansson & Abrahamsson (2015) beskriver benchmarking 
som ett systematiskt och civiliserat sätt att bedriva företagsspionage. Med 
systematiskt menar de att det finns ett stort antal metoder som kan användas för 
att utföra benchmarkingen och med civiliserat menar de att de oftast inte handlar 
om att göra benchmarkingen i hemlighet utan att det oftare handlar om att 
tillsammans med andra företag samarbeta för att nå ett förbättrat resultat. 
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Benchmarking går enligt Lankford (2000) ut på att lära sig av andra. Han menar 
att man genom att analysera fördelar eller nackdelar hos en organisation eller i det 
här fallet en artefakt kan se vad som behöver förbättras för att ta produkten framåt 
i utvecklingen. Lankford (2000) nämner också att vissa ser benchmarking som en 

typ av “copycating” men är tydlig med att kopiering inte är eller ska vara målet 
med benchmarking. Lankford (2000) är också väldigt tydlig med att 
benchmarking inte ska användas för att göra ändringar och förbättringar för sakens 
skull utan menar att det är viktigt att ändringarna som görs ska ge artefakten ett 
ökat värde. Ett ökat värde betyder enligt detta perspektiv en mer användbar 
produkt eller en bättre upplevelse för kunden. 
 
När en benchmarking utförs finns det en viss risk för att det uppkommer etiska 
problem. Lankford (2000) beskriver att det tagits fram en typ av code of conduct 
som man kan använda sig av för att minska dessa problem, till exempel att det är 
viktigt att vara tydlig med att det är tänkt att alla parter ska kunna dra nytta av 
benchmarkingen och att det är viktigt att inte be om känslig information om man 
inte är redo att ge känslig information tillbaka. En sammanfattning av etiken för 
benchmarking är att metoden är tänkt att användas som en typ av samarbete 
mellan olika parter, att ge och ta information av och med varandra. Benchmarking 
används dock inte alltid på det här gentlemannamässiga sättet. Ettlie (1997) menar 
att i dagens samhälle så pressas företagen att hela tiden hålla koll på sina 
konkurrenter. Detta kan tolkas som att benchmarking ofta används för att se till 
att hålla avståndet till rivaler snarare än att samarbeta för att ta fram nya och bättre 
produkter tillsammans.  
 
Wikberg Nilsson et al. (2015) beskriver benchmarking som en metod som kan 
användas för att se vilka lösningar som finns idag och hur andra löser problem. De 
menar att det är en bra metod att använda om man vill hitta inspiration och få en 
bättre bild på hur andra löst likartade problem. En sak som Wikberg Nilsson et al. 
(2015) menar är dock att för att få till en bra benchmarking är det viktigt att innan 
den utförs ha en förståelse för vilken kontext som lösningen är tänkt att vara i och 
vilka behov som de olika användarna har. De menar att det annars finns en stor 
risk att man inte ser problem med de lösningar som finns sen innan. 
 
Traditionell benchmarking är ett annat begrepp som Wikberg Nilsson et al. (2015) 
beskriver som att jämföra olika konkurrerande produkter mot olika kriterier som 
man satt upp sen innan. Det kan vara till exempel tid, kostnad och kvalitet. De 
menar att det är vanligt att ta reda på vilka av de produkter som undersökts som 
bäst uppfyller kriterierna. Med bäst menas till exempel den produkten som håller 
längst, den som säljer bäst, den som har någon smart lösning eller den som upplevs 
som mest prisvärd. Wikberg Nilsson et al. (2015) menar att det ibland inte går att 
ta reda på allt genom att söka på information om produkten utan att man ibland 
måste testa dem för att ta reda på dess prestanda. Detta gäller för alla typer av 
produkter. 
 

I det här projektet har vi valt att använda oss av benchmarking som en 
konkurrentanalys. För att utöka kunskapen om hur test går till idag kontaktade vi 
olika skoföretag och undersökte deras hemsidor. Skoföretag som kontaktades var 
Salomon, Salming, Nike, Icebug, Asics, Vibram och Inov-8. Tidigt i 
konkurrentanalysen insåg vi att det skulle bli svårt att få tag i all information då 
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företagen inte vill dela med sig av sina testmetoder. Därför valde vi att gå vidare 
med att söka efter andra aktörer som testar skor och om vi kunde få en bättre bild 
av hur de utförde sina tester. Utöver skoföretagen undersöktes och kontaktades 
därför organisationen SATRA som är en oberoende test- och 
forskningsorganisation med bas i Storbritannien samt MTS (Modern Testing 
Services), som är ett företag som bedriver externa kvalitetsundersökningar åt 

företag. Både SATRA och MTS var tydliga med vilken typ av tester de gör och 
vilka standarder som de följer vilket gjorde det möjligt för oss att få en bättre bild 
av hur testerna faktiskt ser ut. En sammanställning av vilka olika standarder som 
används på olika testföretag genomfördes också, informationen hittades på 
företagens hemsidor där de skrev ut vilka tester de kan utföra.  
 
Under litteraturstudien tidigare i arbetet kom också namnet Ewald Hennig upp 
vid flera tillfällen, han är en tysk skoforskare som har jobbat med att forska och 
testa skor sen 80-talet och har deltagit/skrivit ca 200 rapporter/artiklar under sin 
karriär. Genom att läsa på om Hennigs arbeten har vi också fått en bild av vilka 
olika mätverktyg som kan användas vid test av skor. 
 
Inför benchmarkingen så tänkte vi att vi skulle får reda på hur ett test av skor 
brukar se ut men i efterhand kan vi se att det vi fick ut snarare var vilka olika 
standarder som finns. Vi planerade att ha nära kontakt med olika skoföretag om 
deras testmetoder men insåg snabbt att företagen inte var intresserade av att 
samarbeta med oss och det blev därför svårt att utföra benchmarkingen på det 
sättet som vi ville. Det hade varit lättare att genomföra benchmarkingen om man 
haft ett företag som uppdragsgivare och på så sätt kunna undersöka vilka metoder 
de använde sig av. Benchmarking som metod är relevant för arbetet då vi kunde 
se vad man behöver göra för att ett test ska kunna bli en standardtestmetod. 

3.4.2 Intervjuer 

Ett sätt att ta fram information om kunden eller i det här fallet skotillverkarens 
behov och upplevelser är att utföra en intervju. Wikberg Nilsson et al. (2015) 
menar att intervjuer kan användas under flera delar av processen och att man kan 
göra dessa med olika avsikt beroende på vad man vill få för resulterande 
information. De menar att man i början av processen kan intervjua för att ta reda 
på hur produkten eller i det här fallet hur problemet ser ut idag och vad man kan 
göra för att ta fram en lösning. Wikberg Nilsson et al. (2015) nämner också att 
intervjuer är bra under slutet av processen då de kan ge bra feedback till den som 
utvecklar produkten för att se att resultatet motsvarar förväntningarna. 
 
Likt Wikberg Nilsson et al. (2015) menar Design Kit (u.å) att intervjuer är en bra 
metod för att ta reda på information man behöver under en designprocess. Design 
Kit (u.å.) drar det så långt som att säga att det inte finns något bättre sätt att förstå 
hur människor tänker än att prata och ställa frågor till dem. Design Kit (u.å) 
beskriver att det finns fyra steg man bör följa för att genomföra en bra intervju. 
 

1. Var aldrig en grupp större än 3 som ska intervjua. De menar att man då 
riskerar att den som blir intervjuad blir överväldigad och därför inte svarar 
ärligt på frågorna. 

 
2. Kom väl förberedd med frågor som du vill ställa. Börja gärna med breda 

frågor, till exempel om hur den intervjuades liv ser ut innan du går på 
frågor som kan kopplas direkt till den informationen som du verkligen är 
ute efter. 
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3. Skriv ner exakt vad den intervjuade säger och inte vad du tror att de menar. 
Detta för att se till att du verkligen förstår vad de menar och inte tolkar 
det på fel sätt. 

 

 
4. Vad den intervjuade säger är bara en sorts information. Man ska också vara 

noga med att observera den intervjuades kroppsspråk medan de svarar på 
frågorna. 

 
För att ytterligare försäkra oss om att intervjuer är en bra metod att använda men 
även se problem med metoden har vi valt att ta in Arsel (2017) åsikter och 
beskrivning av intervju. Arsel (2017) menar att intervjuers interaktiva och flexibla 
men samtidigt fokuserade natur gör det till en av de bästa och mest pricksäkra 
alternativen för att samla in information om användare. Arsel (2017) är dock tydlig 
med att intervju i sig inte räcker för att få svar på allt. Vissa frågor måste man 
använda sig av andra metoder för att klargöra, till exempel vid 
marknadsnivåstudier. Han menar dock att man även under dessa studier kan ha 
nytta av att ha intervjumaterial med i åtanke. Arsel (2017) menar också att man 
ska vara försiktig med ostrukturerade intervjuer och att det är bättre att komma in 
i en intervju med en vetenskaplig frågeställning. Därför har vi planerat att 
genomföra semistrukturerade intervjuer. 

 
De första intervjuerna vi utförde var i samband med benchmarkingen. Vi började 
med att utforma frågorna för intervju med skoföretag. Vi visste att intervjuerna 
antagligen skulle ske via mail och utformade därför frågorna så de passade i det 
formatet. Utifrån de övergripande frågorna tog vi fram fler frågor för att försöka 
ta reda på hur deras testprocess ser ut idag och vad för test de använder samt om 
de såg problem eller förbättringsmöjligheter med dem testen. Dessa frågor 
skickades sedan ut till de mailkontakt adresser vi kunde hitta på företagens 
hemsidor samt några personliga kontakter vi fått från. Resterande genomförande 
av dessa intervjuer är de samma som för benchmarkingen.  
 
Under projektets gång har vi utfört flera intervjuer med olika personer. Några av 
dessa genomfördes via mail vilket inte var optimalt men det bästa i de 
situationerna. Personerna vi intervjuade via mail hade inte tid eller befanns sig 
utanför Sverige och hade därför inte möjlighet att ta en intervju öga mot öga eller 
via telefon. Via mail fick vi svar på frågorna men hade vi pratat med personerna 
så är det lättare att ställa följdfrågor samt att höra tonen på deras röst. Något som 
var positivt med kontakt via mail var att de är lätt att gå tillbaka för att se vad som 
faktiskt skrevs samt att de hade möjlighet att skicka med dokument som vi kunde 
använda. 
 
Det vi ville ha ut av intervjuerna var för att få kontakt med företag och ett underlag 
för att komplettera benchmarkingen. Inför intervjuerna så hoppades vi kunna få 
kontakt med något stort sportskoföretag för att få en inblick i deras testverksamhet. 
Detta var något som vi tidigt insåg inte skulle fungera då vi som tidigare nämnt 

inte fick kontakt med något företag som faktiskt var intresserade av att hjälpa oss. 
Detta gjorde att vi började leta runt efter andra personer att intervjua för att få tag 
i den information som vi behövde. Metoden intervjuer är relevant för arbetet då 
vi kunde få ut mycket nyttig information om hur olika testmetoder fungerar och 
vad som inte fungerar så bra. 
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3.4.3 Enkät 

För att komplettera med kvantitativa data användes en enkät. Enkäter är ett 
simpelt men väldigt kraftfullt verktyg för insamling av kvantitativ data. Jakobsson 
och Westergren (2005) beskriver att det finns två typer av frågor, slutna och 
öppna. Slutna frågor ger svarsalternativ som man får välja mellan, dessa brukar ge 
en enklare och snabbare enkät medan en öppen fråga ger möjlighet att skriva ett 
fritt svar och ger då möjlighet till mer kvalitativa, utvecklade svar. Enligt Milton 
och Rodgers (2013) ska frågorna vara tydliga och en röd tråd bör finnas mellan 
dem. Frågorna bör också vara rangordnade från generella till specifika frågor för 
bäst svar. Detta, enligt Jakobsson och Westergren (2005), för att den som svarar 
inte ska bli avskräckt från resten av enkäten. Jakobsson och Westergren (2005) 
presenterar ett upplägg där de rekommenderar slutna svar till en början och sedan 
avslutar med en öppen fråga. De ger också några tips för utformande av frågorna, 
korta meningar med enkelt och klart språk underlättar för de svarande, man ska 
också undvika ledande, hypotetiska och bestridande frågor samt bara ställa en fråga 
i taget. Milton och Rodgers (2013) menar att eventuella nackdelar med enkät som 
metod är låg svarsfrekvens och att man oftast inte får utvecklade svar. 
Svarsfrekvensen kan dock ökas till viss del genom att öka spridningen av enkäten 
och genom att komplettera med intervjuer kan mer utvecklade och kvalitativa 
svar erhållas.  
 
I utformandet av frågorna följdes både Milton och Rodgers (2013) samt Jakobsson 
och Westergrens (2005) tips. Enkäten (bilaga 2) börjar med generella, slutna frågor 
som sedan går över till mer specifika och öppna frågor. Vi har försökt så gott vi 
kan att undvika ledande frågor samtidigt som vi valt att rikta in oss på ett specifikt 
område/fråga vi vill ha svar på (i detta fall vad köpare har för tankar vid köp av 
skor samt om greppnivå specifikt är något de saknar). Enkäten skickades sedan ut 
på olika löparforum för att få tag på just den specifika målgruppen.  
 
Det vi ville få svar på med enkäten var om det faktiskt fanns ett intresse för arbetet 
och att det finns något värde för den som faktiskt ska köpa och använda skon i 
slutändan då detta var något som vi inte visste inför arbetet. Vi fick 54 svar på 
enkäten och vi anser i detta fall att de är tillräckligt för att kunna dra slutsatser 
utifrån svaren. Vi hade kunnat skicka ut enkäten på fler och generellare forum för 
att få svar från en bredare målgrupp men anledningen till att vi valde att inte göra 
det var att vi ville ha kontakt med lite mer erfarna löpare som kunde ge oss relevant 
feedback. Vi klickade även i att man bara kunde svara på enkäten 1 gång vilket 
gjorde att man var tvungen att logga in med en mail för att kunna svara på enkäten 
vilket antagligen drog ner antalet svar. En sak som kan tilläggas är att enkäten 
antagligen inte har någon stor påverkan på slutresultatet av arbetet utan gjordes 
snarare för att se att arbetet i sig är relevant och att det skapar värde för kunden. 
Metoden är därför relevant då den kunde användas för att styrka själva arbetets 
relevans. 
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3.5 IDÉUTVECKLING 
Det här kapitlet handlar om att ta fram och utveckla idéer. För det har vi 
använt oss av brainstorming, användartest, experience prototyping och 
braindrawing. För att sedan utvärdera dessa idéer använde vi oss av pughmatris.  

3.5.1 Brainstorming 

Osborn (1967) beskriver brainstorming som ett sorts organiserat idé-finnande. Att 
storma ett problem med hjälp av hjärnan för att försöka övervinna det. Osborn 
(1967) menar att de moderna brainstorming-sessionerna är kreativa samtal eller 
konferenser och att idéeskapande och framtagandet av idéer som kan hjälpa till 
vid problemlösning är dess enda syfte. Det är också väldigt viktigt att dessa idéer 
kan värderas och arbetas vidare med efter brainstormingen (Osborn, 1967). 

 
Begreppet brainstorming användes enligt Osborn (1967) ofta på ett felaktigt sätt. 
Under 1950-talet växte begreppet väldigt fort och detta ledde till att många såg 
brainstorming som en slags universallösning som löste alla problem. Osborn 
(1967) menar istället att brainstorming ska ses som en metod som ska användas i 
delar av problemlösningen snarare än en universallösning. 

 
Osborn (1967) menar att det finns fyra grundregler som man ska följa för att 
genomföra en önskvärd brainstorming. Dessa regler är uppställda för att säkerställa 
att resultatet är användbart: 

 
1. Kritik utesluts. Vänta med att kritisera idéer till efter brainstorming-

sessionen. 

 
2. Snilleblixtar välkomnas. Det är lättare att göra ändringar i en knasig idé än 

att hitta på en helt nya och därför välkomnas även de mest bisarra idéerna. 

 
3. Massor av idéer är önskvärda. Om man får fram ett stort antal idéer är det 

större chans att någon av dem är bra. 

 
4. Nya kombinationer och idéförbättringar är eftersträvansvärda. Om någon av 

deltagarna inte kan komma på någon egen idé kan de kanske föreslå hur 
man kan göra andras idéer ännu bättre än vad de redan är. Kanske kan 
flera olika idéer kombineras för att hitta en riktigt bra idé. 

 
Wikberg Nilsson et al. (2015) menar att syftet med brainstorming är att ta fram 
ett stort antal idéer och att man genom att låta deltagarna höra varandras tankar 
stimulerar deras kreativa potential. Wikberg Nilsson et al. (2015) menar precis 
som Osborn (1967) att det är viktigt att man följer grundreglerna och att ett sätt 
för att säkerställa att de följs är att ha en facilitator som ansvarar för att regler följs, 
bestämmer ämnet för sessionen utifrån gruppens önskemål, ser till att alla bidrar 
till idéskapandet genom stöttning och uppmuntran, ser till att tiden hålls och ser 
till att bryta och sätta igång nya teman om det skulle vara så att kreativiteten skulle 
avta.  

 
För att sammanställa alla tankar och idéer som uppkommit under kontextfasen 
utfördes en brainstorming. Vid brainstormingen skissades olika tänkbara 
testprocessflöden upp och vi bestämde vilka moment som var kritiska att ha med 
för att testet skulle gå att genomföra. Förutom vilka moment som skulle vara med 
bestämdes även i vilken ordning de ska utföras. En annan sak som diskuterades 
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under brainstormingen var vilka olika mätmetoder som skulle användas för att ta 
fram ett relevant resultat. Vi ville genom brainstormingen ta fram olika frågor som 
ett användartest behöver svara på. Detta gjorde vi genom att dela upp testet i två 
delar. En del som handlar om användarupplevelsen och en om den data som testet 
resulterar i. Genom att göra detta kunde vi ta fram olika frågor som vi vill besvara 
för att se om testet går att utveckla och om det faktiskt fungerar. Brainstormingen 

resulterade slutligen i en testplan där vi beskriver de övergripande frågor vi vill ha 
svar på, hur och varför testet ska utföras samt problemområden vi identifierat. 

 
Från början var det planerat att genomföra flera brainstormingsessioner på en 
workshop efter att användartesten var genomförda, detta för att öka 
idémängden samt att få fler synvinklar på problemen. Workshoppen blev 
tyvärr aldrig av då användartesten blev försenade. Detta resulterade i att 
idémängden inte blev speciellt stor. Om man ska diskutera över metodens 
relevans för arbetet så hade vi kanske kunnat använda en annan metod istället 
men eftersom vi var vana med brainstorming blev det lättast för oss att använda 
just brainstorming för att idégenerera. 

3.5.2 Användartest 

Användartester är enligt Milton och Rodgers (2013) en experimentell metod som 
på ett effektivt sätt kan användas för att i kontrollerade miljöer testa produkter. 
För att genomföra ett lyckat användartest menar Milton och Rodgers (2013) att 
man måste se till att utföra testerna i en miljö där användartesterna kan genomföras 
samtidigt som insamling av mätdata och utvärdering av användarens handlingar 
sker. Milton och Rodgers (2013) menar att det är vanligt att spela in 
användartesterna för att i efterhand kunna analysera vad användarna faktiskt 
gjorde. De menar också att det kan kännas naturligare för användaren om det är 
en kamera som filmar dem istället för att det står flera observatörer och tittar på. 
Ett problem som Milton och Rodgers (2013) ser med att kunna analysera i 
efterhand är att det kan vinkla resultatet genom att överanalysera användaren. 
 
För att avsluta ett användartest menar Milton och Rodgers (2013) att det är viktigt 
att fråga användarna vad de tyckte om testet och vad de känner eller ser för 
eventuella problem med produkten. Resultatet av dessa intervjuer tillsammans 
med inspelningarna från testet ger en mycket bra grund för analys av produkten. 
Milton och Rodgers (2013) är dock väldigt tydliga med att användartester även 
har nackdelar då de är mycket beroende av att användaren verkligen förstår syftet 
med testet och hur väl användaren kan kommunicera sin feedback till 
undersökaren. 
 
Hall (2001) menar att användartester är ett enkelt sätt att utvärdera hur många 
problem som användarna ser med en produkt. Han menar också att användartester 
är effektiva under hela designprocessen och att man kan hitta en väldigt stor del 
av problemen redan innan avancerade prototyper tagits fram. Genom att utföra 
användartester kan många av problemen elimineras så tidigt som möjligt för att 
snabbare komma fram till en lösning som är bra anpassad för användaren och som 
upplevs på ett positivt sätt. Vi gjorde även användartester för att ta reda på vilka 
sensorer och mättekniker som är relevanta och på så vis ta reda på vilka som ska 
ingå i vår metod. 
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Tanken med testet är att bestämma om de testmetoder som föreslagits ger relevant 
information eller om testmetoderna är onödiga och därför kan förkastas. Genom 
att undersöka vilka metoder som fungerar hoppas vi kunna förfina och slutföra en 
slutgiltig prototyp på en metod. En annan sak vi vill undersöka med testerna är 
testpersonens användarupplevelse och hur vi kan förbättra den. För att kunna 
genomföra användartester behövdes en plan att utgå ifrån. Denna planen togs fram 

med hjälp av brainstorming. 
 

   
 

  
 Figur 8: Kollage av bilder från byggnation av testrampen. 

 

För att kunna genomföra själva användartesterna behövdes också den ramp som 
testplanen beskriver. Bygget började med att skarva ihop två limträbalkar för att 
få en längd på 6000mm. Denna balk var 70mm hög och 500mm bred.  Därefter 
monterades 4 plywoodskivor på balken i dubbla lager med en överlappning på 
100mm. Dessa plywoodskivor hade längden 2500mm, bredden 1200m och 
tjockleken 18mm. Detta gav huvuddelen av rampen en slutgiltig längd på 
5000mm, en bredd på 1200mm och en tjocklek på 36mm. Därefter monterades 
8 gångjärn längst ner på huvuddelen för att kunna fästa den nedre delen av rampen 
som ska vara i kontakt med marken. Denna nederdel är 1760mm lång och samma 
bredd och tjocklek som resten av rampen. En urfräsning för placering av 
kraftplattan placerades cirka mitt på rampen 2550mm från toppen av rampen. 
 
När alla de delar som är i trä hade monterats kläddes mitten av rampen (den delen 
som limträbalken ligger under) med plattor av gnejs. Dessa plattor hade varierande 
längd men bredden 500mm och en tjocklek på ca 25mm. Vi såg även till att måla 
sidorna av rampen för att den del som testpersonerna ska springa på inte skulle 
kännas för smal. 
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Figur 9: Lastplattan monterad i rampen 

Slutligen monterades kraftplattan ner, en skiva utskriven med laserskärare håller 
fast fötterna på kraftplattan för att undvika att den glider. Sedan tejpades den sista 
stenen på ovanpå kraftplattan och ett gångjärn för att fästa rampen till trucken 
skruvades fast. 
 
Ett initialt test utfördes sedan där rampen hissades upp och testades tills en bra 
vinkel hittades. Denna vinkel fick vi fram genom att låta vår testperson springa 
upp och ner tills vinkel ansågs vara tillräckligt brant för ett bromsande steg men 
inte så brant att skorna bara gled. Den vinkeln var cirka 40°.  

 
Ett till test med kraftplattan inkopplad utfördes sedan där målet var att se om 
relevant data kunde utläsas. Testpersonen sprang åter igen upp och ner för rampen 
i 40° medan data från kraftplattan loggades. Två olika skor (Inov8 Mudclaw G260 
och Hoka One One Speedgoat 2) testades också för att se vilken skillnad som 
fanns mellan dem. 8 test utfördes på varje sko, 4 upp och 4 ner för rampen.  

 
Figur 10: Testperson som springer ner för rampen. 
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Syftet med att använda användartest var att ta reda på vilka mättekniker som 
fungera samt om metoden i sig är utförbar på ett repeterbart sätt. Vi ville även 
undersöka användarupplevelsen för testpersonerna för att se vad som kunde göras 
bättre samt vad som redan är bra. Detta användartest är därför inte utformat exakt 
så testmetoden slutligen kommer att vara. Syftet med den slutliga testmetoden är 
att kvantifiera greppet i skosulan och en annan process behövs då.  

 
På grund av olika anledningar blev testet väldigt förskjutet och personen som var 
ansvarig för analys och mätteknik kunde inte medverka i testet vilket resulterade 
i att det test vi utförde endast undersökte användarupplevelsen samt 
grundprincipen i testet, om relevant data fås ut från kraftplattan, och då var de vi 
tillsammans med vår uppdargsgivre Ulf som analyserade datan. Ett test som 
undersöker på den resterande mättekniken får planeras in för fortsättning av 
arbetet. Metoden har varit väldigt relevant i det här arbetet då resultatet av 
användartestet var det som i huvudsak utvecklades vidare i projektet. Om 
användartester hade misslyckats hade det varit väldigt svårt att få fram något resultat 
över huvud taget. 

3.5.3 Experience prototyping 

Buchenau och Suri (2000) beskriver prototyper som en sorts representation av en 
artefakt innan den är färdig. De definierar därför experience prototyping som en 
representation, i vilket medium som helst, som är designat för att skapa förståelse, 
utforska och kommunicera hur det skulle kunna upplevas att använda sig av en 
viss artefakt. Att skapa denna förståelse kan man enligt Buchenau och Suri (2000) 
göra genom en mängd olika metoder, såsom storyboards, scenarion eller skisser. 

 
Experience prototyping kan därför tolkas som ett sätt att försöka få förståelse för 
hur en artefakt kan upplevas i olika situationer genom att återuppleva den. 
Buchenau och Suri (2000) är dock tydliga med att experience prototyping ska ses 
mer som en attityd och ett tankesätt som ger designern en möjlighet att skapa en 
integrerad upplevelse, snarare än bestämd teknik. De menar att det finns tre olika 
sätt att använda sig av experience prototyping i en designprocess. Först för att 
förstå existerande användarupplevelser och kontext, sedan för att utforska och 
utvärdera designidéer och till sist för att kommunicera idéer till en publik.  

 
I examensarbetet användes experience prototyping framförallt i syftet att utforska 
och utvärdera testmetoden som tagits fram tillsammans med uppdragsgivaren. 
Detta för att få än bättre och tydligare bild över hur användarna upplever ett test 
och sedan kunna identifiera problem eller hitta nya designmöjligheter hos 
testmetoden. 
 
Under bygget av rampen tänkte vi hela tiden på hur olika delar kommer att 
upplevas och vad vi kan göra för att det ska kännas bättre för den som ska utföra 
testet. Målet var att vi skulle få testet att bli så likt verklig skyrunning som möjligt. 
När rampen var klar valde vi därför också att klättra upp själva för att se hur det 
kändes att stå där uppe och hur det var att ta sig dit. Vi försökte därefter även 
springa ner för att få uppleva samma sak som den som ska utföra testet. 
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Figur 11: Utsikt uppe i startgaten på rampen. 
 
I samband med användartesterna tyckte vi att det var en bra idé att verifiera det 
som vi upplevde när vi genomförde vår experience prototyping. Därför 
modifierade vi metoden en aning och inkluderade frågor till de som utförde 
testerna. Egentligen handlar experience prototyping om att försöka återuppleva 
en situation personligen men genom att ställa följande frågor till testpersonerna 
kunde vi se om de upplevde samma saker som oss: 

 

• Hur upplever du användarupplevelsen i det här testet? Och hur kan den 
förbättras enligt dig? 

 

• Vilka delar av testet tycker du är bra och vilka tycker du att vi ska 
vidareutveckla? 

 

• Hur lik verklig skyrunning tycker du att testet är? 

 
På detta sätt kunde problemen med användarnas upplevelser konkretiseras och 
sättas ord på, vilket kan vara svårt om man enbart observerar vad användarna gör 
eller testar själv. Den första frågan var viktig då det först och främst är upplevelsen 
som skulle studeras under experience prototypingen. Därefter bad vi 
testpersonerna att peka på vad som var bra respektive dåligt för att veta vad vi 
borde jobba vidare med efter testet. Den sista frågan var för att få en ännu tydligare 
bild av hur en skyrunner tänker och hur man måste utforma ett test om man vill 
komma så nära verkligheten som möjligt. 
 
Syftet med metoden var att få en bättre bild av vad användarna upplever och detta 
uppnåddes genom att testa rampen själva. Självklart fanns det en risk att vi skulle 
uppleva något annat än de som är vana skyrunners men därför såg vi till att verifiera 
vad användarna upplevde genom frågor. Metoden har varit väldigt användbar för 

oss då den gav oss information om användarupplevelsen som vi kanske inte fått 
utan att använda oss av just experience prototyping. Därför kan relevansen av 
metoden styrkas. 
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3.5.4 Braindrawing 

Efter att vi genomfört experience prototypingen och sett vad som behövde ändras 
för att få en bättre upplevelse för användaren valde vi att genomföra en 
braindrawing. Braindrawing är enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) en metod som 
använder skissande istället för diskussion eller text för att förmedla en idé. Genom 
att gemensamt skissa menar de att man kan stimulera perspektiv som annars hade 
missats. Wikberg Nilsson et al. (2015) menar dock att samma regler som vid 
brainstorming ska följas. Alltså: Kritik utesluts, Snilleblixtar välkomnas, Kvantitet 
före kvalitet och Kombination av idéer uppmuntras vilket vi också tar upp under 
brainstorming i metoddelen. 
 
För att genomföra braindrawingen satte vi oss ned och bestämde vilket problem 
vi skulle lösa först och fortsatte sedan med att börja skissa på idéer som vi fått under 
experience prototypingen. Sedan pitchade vi idéerna för varandra för att få 
feedback på de idéer vi skissat. Sedan skissade vi vidare och tog inspiration av 
varandras skisser och sammanställde slutgiltiga idéer som vi var nöjda med. Denna 
metod genomfördes för att lösa problemen på två frågor. Hur ska man ta sig upp 
till korgen inför varje test? och Hur kan man få testet att bli säkrare för 
användaren? 
 
Målet med braindrawingen var att ta fram idéer på lösningar på de problem som 
vi sett med rampen. Det vi fick ut av braindrawingen var ett antal skisser som 
sedan kan värderas med hjälp av utvärderingsmatriser. Något som hade kunnat 
göras annorlunda i den här metoden såväl som tidigare i brainstorming fasen är att 
använda sig av en workshop. Då hade man kunnat generera ett större antal idéer 
men på grund av tidsbrist hann vi inte med detta. Braindrawingen var en metod 
som gjorde det enkelt för oss att visa för varandra och intressenter vad vi tänkte 
och hur vi såg lösningar på de problem som fanns. 

3.5.5 Pughmatris 

Utvärderingsmatriser kan användas i olika former för olika ändamål. Wikberg 
Nilsson et al. (2015) skriver att vid beslut och vägval är det viktigt att dokumentera 
beslutsprocessen. Detta både för att kunna förklara vägvalen för till exempel en 
uppdragsgivare och för att kunna använda i framtiden att referera tillbaka till. 
Utöver att dokumentera beslutsprocessen kan dessa matriser användas för att 
vägleda svåra beslut och hitta kombinationsmöjligheter. Wikberg Nilsson et al. 
(2015) skriver att även fast man använder någon form av metod för 
beslutsprocessen så garanterar det ingenting.  
 
Pugh (1990) skriver att det är viktigt att det finns tydliga visualiseringar och 
beskrivningar av alla koncepten så att alla som ska vara med förstår hur de ser ut 
och fungerar. Han fortsätter med att skriva att de dessutom är viktigt att koncepten 
visualiseras på en likvärdig detaljnivå och liknande stil för att inte ge fördel mot 
ett koncept som kanske är mer detaljrik och visualiserad på ett bättre sätt.  
 
Vi valde att utföra en pughmatris. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) kan denna 
typen av matris användas för att sålla bland många koncept och idéer. Enligt 
Wikberg Nilsson et al. (2015) så bör kriterier som undersöks bestå av all 
information som samlats in, såsom identifierade krav och standarder, behov och 
preferenser, hållbarhetsaspekter, material- och tillverkningsaspekter, kostnad, 
ergonomi- och funktionsaspekter samt tillfredsställelse och upplevelseaspekter. 
Genom att värdera dessa aspekter relativt ett av koncepten som väljs som bas så 
kommer en bild fram av vilka koncept som är värda att jobba vidare med. Pugh 
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(1990) skriver att man ska använda sig av +, S och - när man jämför koncepten. 
+ sätter man om något är bättre eller positivt, S (same/samma) om det är likvärdigt 
(Ulrich och Eppinger (2012) använder 0 istället) och - om något är sämre eller 
negativt. Han skriver också att man kan kombinera och förfina koncept under 
tiden man utför matrisen, de nya koncepten läggs då till i listan och blir 
utvärderade på samma sätt som de andra.  

 
Efter braindrawingen så utförde vi en pughmatris på vardera område. Först 
målades alla koncept av samma person i samma stil och likvärdig detaljnivå. Sedan 
togs 6 kriterier fram som koncepten sedan värderades i. När vi utförde matrisen 
för ”säkerhets” området så märkte vi att kriteriet justerbarhet inte var relevant för 
de området så den togs bort. Koncepten numrerades och en matris togs fram där 
bilder på alla koncept lades in. Därefter utfördes analysen av koncepten på 
kriterierna mot bas konceptet. 
 
Från början var tanken att komplettera pughmatrisen med andra matriser. Detta 
var dock när tanken var att också ta fram ett koncept för produktifiering av 
testmetoden och de andra matriserna skulle hjälpa att till exempel välja ett 
slutgiltigt koncept. Nu hann vi inte utveckla idéerna efter pughmatrisen och vi 
utförde därför inga fler matriser. Genom att utföra pughmatriserna kunde vi få en 
poäng på de idéer vi haft och det gör därför att metoden varit relevant för 
slutresultatet av arbetet. 
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4 Resultat  
Detta avsnitt kommer att beskriva resultatet av de moment vi utfört samt det 
slutgiltiga resultatet. Den första delen kommer att handla om 
kontextundersökningen, den andra kommer att behandla idéutveckling och tester, 
den tredje kommer att handla om det slutgiltiga resultatet.

 

4.1 RESULTAT OF KONTEXTUNDERSÖKNING 
I kontextundersökningen försökte vi ta reda på hur marknaden ser ut idag, vilka 
tester som finns och vad skoföretag använder sig av. Vi ville också ta reda på om 
de fanns önskemål eller förbättringsförslag bland de som använde sig av testen. 
Utöver litteraturstudien så utförde vi också benchmarking, intervjuer och en enkät 
för att ta reda på den informationen vi behövde.  

4.1.1 Resultat av benchmarking 

Hennig beskriver flera sätt att testa och mäta hur skor påverkar människan på olika 
sätt. Enligt Hennig (2010) så kan man ta reda på krafter i olika riktningar i steget 
genom att springa över en så kallad “Kistler”-kraftplatta (denna typ av kraftplatta 
beskrivs under 2.4.1). Hennig (2010) beskriver också att tester för hur en sko kan 
påverka accelerationen av skenbenet kan göras med hjälp av en miniatyr “Entran” 
EGAX-25 accelerometer. Därefter beskriver Hennig (2010) att man med hjälp av 
en elektrogoniometer kan mäta skillnader i hälsenans vinkel och dess rörelse under 
markkontakt. Utöver de andra metoder som beskrivits så säger Hennig (2010) 
också att han använt sig av miniatyrvarianter av de piezoelektriska transduktorer 
som också används i kraftplattorna för att mäta trycket på sju punkter under foten. 
 

Bland de skoföretagen vi kontaktat så fick vi inte många kvalitativa svar, det var 
endast två företag som svarade, Salming och Salomon, resterande skrev att de inte 
kunde utlämna den informationen vi sökte eller svarade inte på mailet. På Salming 
var det Thomas Nord som svarade, han är head of design och creative director på 
Salming. Både T. Nords (personlig kommunikation, 8 april 2019) och Salomon 
(personlig kommunikation, 23 april 2019) svarade att de använder sig av både 
maskiner och människor som testutövare. Salomon tog upp som exempel att de 
utvecklat skon S/Lab Ultra tillsammans med Francois D'Haene, en professionell 
trail/skyrunner från Frankrike. På Salming använder de människorna som 
ambassadörer, personer som får ett par skor som de springer i under en längre tid 
för att sedan ge feedback. Detta är något som vi hittade bland fler skotillverkare, 
både Nike (u.å) och Adidas (u.å) har testprogram man kan gå med i, och flera 
skomagasin testar skor på det sättet, till exempel Runners world (2008) och Trail 
Running magazine UK (2017). Denna typ av testning sker ofta när skon är färdig 
och/eller nästan färdig och har mer med hela skon att göra samt är subjektiv till 
personen som testade skon. 
 
Andra tester som används bland skoföretagen är tester på själva gummiblandningen 
i olika ISO och ASTM standarder för gummi och elastomerer. Inov-8 (u.å) skriver 
på sin hemsida att de testar dragbrottgräns, förlängning och slitning, och T. Nords 
(personlig kommunikation, 8 april 2019) skrev att de också utför test på själva 
gummiblandningen men specificerade inte mer en så.  
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Under benchmarkingen hittade vi också att det finns en del standarder inom 
skotestning. De standarder vi hittade är från början utformade för att testa arbets- 
och skyddsskor för att skotillverkarna ska kunna visa due diligence. Dessa 
standardtester används också av andra skotillverkare, till exempel för att testa deras 
skors grepp. SATRA (u.å) är ledande organisation inom test av skor. De har tagit 

fram en testmetod, SATRA TM144, för halkrisk som har använts som bas för 
både för EU:s EN ISO 13287 och USA:s ASTM F2913-11 standarder. SATRA 
använder sig av en maskin, SATRA STM 603; som också är godkänd för ISO- 
och ASTM-standarderna, där man sätter på skon på en skoläst som sedan testar 
och mäter normal- och friktionskraft för att kunna räkna ut friktionskoefficienten 
(SATRA, u.å). I standarderna testas skon i tre olika vinklar där det anses är störst 
halkrisk i steget, ISO och ASTM (antagligen SATRA också) har även 

standardiserat så många variabler som möjligt till exempel ska skon vara i 23˚C 

med 50% luftfuktighet i minst 48h innan testet utförs (EN ISO 13287, 2012; 
ASTM F2913-1, 2011). Genom att eliminera så många variabler som möjligt kan 
man vara säkrare på att de är just skons friktionskoefficient (relaterat till underlaget) 
man får ut och att resultatet är jämför- och repeterbart.  
 
Tabell 1: Sammanställning av standarder och vilka som använder dem. 

 
 
För att få en ännu bättre bild av vilka standarder som företag använder valde vi att 
ställa upp en tabell och sammanställa företag och vilka standarder de använder vid 
test. I tabell 1 kan man se att vi hittade sex företag som jobbar med testning och 
kvalitetsundersökning som skrev ut på sina hemsidor vilka standarder de använde. 
En sak som också kan konstateras är att några av företagen använder sig av mer än 
en standard beroende på vad kunden begär. Den stora slutsatsen som vi kan dra 
av benchmarkingen är att det finns flertalet olika standarder som används men att 
EN ISO 13287, ASTM 2913-11 och SATRA TM144 verkar vara det som 
används i högst grad.  

4.1.2 Resultat av intervjuer 

Som tidigare nämnt så var det svårt att få tag på företag som var intresserade av att 
dela information och hjälpa oss. En av de som faktiskt var intresserad av vårt arbete 
och kunde ge oss information var Tom Bayes, head of research på SATRA. T. 
Bayes (Personlig kommunikation, 17 april 2019) menar att SATRA har utför 
tester både med och utan människor men att anledningen till att tester med 
människor är så ovanliga är för att det är väldigt svåra att få repeterbara. Han påstår 
dock att rankning av skor med mänskliga tester inte är något problem. Problemen 
uppstår när testerna får ett subjektivt resultat. Ett exempel som han tog upp var 
när SATRA jobbade med ett projekt som innefattade skor som ska användas av 



 28 

militärer i -40˚C. Dessa tester utfördes på en yta vars lutning ökades tills dess att 

testpersonen inte längre kände sig bekväm med situationen eller halkade. När 
denna punkt nåddes har ytan en vinkel som mättes och därmed kunde skon 
värderas.  
 

Under dessa projekt och liknande har SATRA utrustning och möjligheter att 
utföra testerna men eftersom testpersonerna ofta är någon på företaget så är det 
väldigt svårt att få dem lika bekväma i situationen som till exempel en medlem av 
svenska särskilda operationsgruppen. Skulle dessa två personer ranka till exempel 
5 olika skor skulle de kanske hamna i samma ordning men personerna hade stoppat 
testet i olika rampvinklar, med andra ord så är skons grepp samma men 
testpersonernas känsla av situationen olika. Detta skapar problem om man vill 
använda mänskliga tester som är subjektiva. 
 
Ett annat problem med mänskliga testpersoner är att testerna riskerar att ge ett 
felaktigt resultat då risken finns att någon som inte är bekväm med 
förutsättningarna för ett test skulle modifiera sin gångstil eller avbryta testet i förtid. 
T. Bayes (Personlig kommunikation, 17 april 2019) menar samtidigt att test med 
människor används hela tiden för att ta reda på data och vad som behöver ändras 
i maskinerna för att göra de ännu mer pricksäkra.  
 
T. Bayes (Personlig kommunikation, 17 april 2019) är generellt emot idéen att 
utföra tester med en ramp då det inte reflekterar hur skon skulle användas i 
verkligheten och att testpersonerna kommer att justera sina löpsteg jämfört med 
hur de egentligen springer men att det i vårt fall skulle kunna fungera då 
skyrunning handlar om att springa just upp och ner för sluttningar. Planen inför 

projektet har hela tiden varit att låta erfarna skyrunners utföra testerna för att inte 
riskera att mätningarna blir fel för att löptekniken är fel. Just hur detta påverkar 
slutresultaten hoppas vi att testerna kommer att avgöra. 
 
Enligt T. Bayes (Personlig kommunikation, 17 april 2019) använder sig SATRA-
, ISO- och ASTM-standarderna av den kinetiska friktionskoefficienten medan 
den kinesiska standarden använder sig av både den statiska och den kinetiska 
koefficienten. T. Bayes (Personlig kommunikation, 25 april 2019) argumentet till 
varför SATRA inte använder sig av den statiska friktionskoefficienten är att 
testerna är designade för att undersöka farliga halkningar som är oförutsedda 
snarare än hur mycket grepp skorna har från början. Han menar att när man går 
och sätter ner foten har den ett momentum framåt och att skon träffar marken i 
en vinkel vilket gör att den statiska friktionen redan är överträffad och sulan på 
skon glider mikroskopiskt relativt underlaget. T. Bayes (Personlig 
kommunikation, 25 april 2019) menar därför att syftet med deras tester är att se 
hur stor risk det är att den lilla halkningen ska utvecklas till något som skulle kunna 
betyda en skada för användaren och inte hur stor risk det är för att halkningen ska 
uppstå när man till exempel står stilla. 
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4.1.3 Resultat av enkät 

I enkäten som utfördes så fick vi 54 svar. På första frågan, vilken nivå av löpare de 
ansåg sig själv vara, så var det ingen av de 54 svarande som svarade att de var 
nybörjare medan 23 personer (43%) ansåg sig vara motionslöpare, 30 (56%) ansåg 
sig vara avancerade motionslöpare och en person (2%) ansåg sig vara professionell 
löpare. De svarande ägnade sig för det mesta åt trail- (65%), väg- (78%) och 
motionsspårslöpning (80%).  

 
Figur 12: Cirkeldiagram av enkätfråga 1. 

 
På frågan hur ofta de köper nya skor svarade 56% att de köper nya skor flera gånger 
per år medan 20% sa att de köpte nya skor en gång om året och 24% svarade att 
de köpte nya skor mer sällan än en gång per år. 89% av de svarande svarade att en 
av anledningarna till att köpa nya skor är att de var slitna, vilket gör det till den 
vanligaste anledningen. Det var också 20% som svarade att skorna inte uppfyllde 
deras förväntningar samt 17% som svarade dålig passform som ytterligare 
anledningar till att köpa nya skor. 

 
Figur 13: Cirkeldiagram av enkätfråga 3. 

 
Det var ingen som svarade att de saknade information om grepp. Trots detta var 
det 69% (32% mycket, 37% lite) som tyckte det skulle vara intressant med 
information om greppnivån på sulan. 
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Figur 14: Cirkeldiagram av enkätfråga 7. 

 
Om man ska analysera resultatet av enkäten kan man komma fram till flera olika 
saker. En sak som man kan fundera över är vilken skillnad det hade gjort om det 
hade varit någon nybörjarlöpare som svarat på enkäten. På grund av att enkäten 
postades på två löparforum blev målgruppen ganska snäv. Men eftersom frågorna 
gällde just löpning kändes det rätt att fråga personer som faktiskt har erfarenhet av 
löpning och att köpa löparskor. 
 
Något som var väldigt intressant var att det var många som köpte nya skor flera 
gånger om året. Det betyder att de ganska ofta hamnar i situationer där de behöver 
jämföra och undersöka vilka skor som är bäst för dem. Att många av dem köpte 

nya skor för att de var slitna var kanske inte någon överraskning men att 20% 
gjorde det för att skorna inte uppfyllde deras förväntningar var något som betyder 
att det finns saker att jobba vidare med. Kanske går det att förtydliga mer inför ett 
skoköp för att minimera risken att kunderna känner såhär i framtiden. 
 
Det går också att utvärdera vad det egentligen betyder att det inte var någon som 
sa att de saknade information om grepp eftersom det ändå var 69% som senare 
svarade att det hade varit intressant med information om just greppnivån i skorna. 
Detta kan både betyda att de tycker att det är bra som det är idag men också att 
de inte tänkt på att det kunde vara intressant innan frågan ställdes. 

 

4.2 RESULTAT AV IDÉUTVECKLING 
I den här delen kommer resultatet av idéutvecklingsfasen att beskrivas. I 
idéutvecklingsfasen var målet att utveckla och utvärdera de idéer som funnits inför 
arbetet. De metoder som använts under fasen är brainstormning, användartester, 
experience prototyping och braindrawing.  

4.2.1 Resultat av brainstorming 

Under starten av idéutvecklingsfasen utfördes en brainstorming om hur en 
testmetod för test av grepp på skor hade kunnat se ut. Denna brainstorming 
resulterade i olika skisser och idéer om hur ett test skulle kunna se ut tillsammans 
med övergripande frågor som testet måste svara på för att vara möjlig att 
vidareutveckla. 
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De övergripande frågor som testet behöver svara på kan delas upp i två delar. De 
frågor som handlar om användarupplevelsen och de frågor som handlar om data. 
De frågor som testet behöver svara på angående användarupplevelsen är: 
 

• Hur upplever du användarupplevelsen i det här testet? Och hur kan den 
förbättras enligt dig? 

 

• Vilka delar av testet tycker du är bra och vilka tycker du att vi ska 
vidareutveckla? 

 

• Hur lik verklig skyrunning tycker du att testet är? 
 

De frågor som testet behöver svara på angående datan är: 
 

• Är testet tillräckligt repeterbart? 
 

• Finns det tillräckligt stora skillnader mellan skor för att kunna ranka dem? 
 

• Finns det tillräckligt små skillnader mellan testpersoner för att kunna 
använda testet som en standard? (om inte är variablerna linjära nog att ta 
fram en algoritm för att kompensera?) 

 

• Måste en professionell löpare utföra testerna? 
 
De skisser och idéer som togs fram under brainstormingen resulterade sedan 

tillsammans med frågorna i en testplan (se bilaga 3 för fullständig testplan). 
 

 
Figur 15: Visualisering av testplan 

 
Testplanen börjar med planering där de övergripande frågorna tas upp samt vad 
vi planerar att utföra för test. Tre personer kommer att användas varav två är 
professionella skyrunners medan den tredje är motionslöpare/amatör. 
Testpersonerna kommer också få testa två olika skor för att se skillnader mellan 
skorna.  
 
Efter det kommer en förklaring hur vår testramp ska vara utformad samt hur de 
olika mätinstrumenten ska ställas in och användas i testet. Testrampen kommer bli 
6000mm lång och 1200mm bred och beklädd med flamberat grejs vilket är väldigt 
likt naturligt eroderat berg i norden. En kraftplatta kommer fällas in ca halvvägs 
på rampen som ska mäta axiala krafter under steget. En höghastighetskamera ska 
filma då steget sker. Utöver detta kommer även muskelsensorer placeras på 
löparens ben för att mäta muskelsignaler. Även en värmekamera kommer att 
användas för att se om man kan se skoavtrycket på kraftplattan för att bestämma 
grepp och anläggningsyta. 
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Testet utförs sedan och intervjuer med löparna sker efter varje test. Eventuella 
justeringar, till exempel vinkeln på rampen, görs sedan innan nästa test utförs. 
Efter alla test är utförda sker en slutgiltig intervju med testpersonerna samt 
analytikern för att ta reda på så mycket information om testet som möjligt.  
 
Den insamlade datan analyseras sedan för att kunna svara på de inledande frågorna 

vi hade samt för att kunna dra en eller flera slutsatser kring testrampen som vi 
sedan kan ta vidare. 

4.2.2 Resultat av användartest 

De vi fått fram från användartestet är att kraftplattan antagligen kommer att 
fungera som tänkt i metoden. Mätdatan har än så länge bara blivit analyserad av 
oss men man kan tydligt se skillnad mellan skor som har olika greppnivå i den 
yttre sulan. Den data som samlats in visar också på en repeterbarhet då mätvärdena 
på varje sko inte hade speciellt stor spridning.  
 

 
Figur 16: Kraftdata från Inov8 sko. 

 
Figur 17: Kraftdata från Hoka one one sko. 

 
Som figur 16 och 17 visar så uppgår Inov8s sko till ca 1500N medan Hoka one 
ones sko endast kom upp i ca 1000N i z led (upp och ner), i y led (fram och bakåt) 
ser man också skillnad, Inov8 ca 375N och Hoka ca 200N. Exakt vad datan 
betyder behöver en mättekniskt kunnig person undersöka.  
 
En annan sak vi fann var att kroppen omedvetet verkar kompensera med kortare 
steglängd då skoyttersulan tappade grepp. Detta kan ha påverkat resultatet då Hoka 
one one skorna tappade greppet, till exempel kan det var anledningen att de 

skorna hade lägre krafter i alla led.    
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4.2.3 Resultat av experience prototyping 

Precis som tidigare nämnt kan metoden ge den som utvecklar en produkt en större 
förståelse för användaren och vad användaren upplever. Resultatet av vår 
experience prototyping går att se genom att analysera den testramp som vi byggt. 
 
Det finns en väldigt stor risk att användare av testrampen kommer att känna ett 
obehag då testrampen kommer att vara ca 4 meter hög och brantare än vad en 
vanlig människa brukar springa ned för. Den är också både rakare och smalare än 
vad ett riktigt berg antagligen är. En annan sak som framkom av experience 
prototypingen är den lilla men inte obetydliga svikt som rampen ger då den är 
byggd i trä. Denna svikt är något som inte finns när man springer ner för ett berg 
och den är därför något som behöver byggas bort helt för att få ett test som är så 
likt verkligheten som möjligt. En av de större skillnaderna som sågs med 
testrampen under experience prototypingen var det faktum att stenplattorna även 
om de var flamberade är väldigt släta jämfört med vissa berg. Det gör att testet 
mest liknar att springa ner för någon form av stenhäll snarare än en lite skrovligare 
och mer ojämn slutning.  
 
På frågan hur användarupplevelsen var i testet och var som kan göras för att 
förbättra den så sa testpersonen att rampen var en aning brant. Vi kom fram till att 

en vinkel som var större än 40˚ blir för mycket för att testpersonen ska känna sig 

trygg i testet. 
 
På frågan vilka delar som var dåliga respektive bra blev svaret att det inte är 
optimalt som man tar sig upp i dagsläget och att säkerheten för testpersonen hade 
kunnat förbättras. Detta är något som vi redan sett och planerat att idégenerera 

runt för att lösa för framtiden. 
 
Vi fick inget bra svar på frågan hur lik verklig skyrunning som testet är men 
eftersom testet är ganska begränsat kommer det bli svårt att få det hur likt som 
helst. Till exempel genomfördes testet inomhus och väder och vind är en ganska 
stor faktor som därför försvinner. 
 
Det vi fick ut av att fråga användarna visade sig stämma överens väldigt bra med 
det som vi själva kommit fram till under experience prototypingen. Den första 
delen som behöver utvecklas är hur man ska ta sig upp till toppen av rampen. 
Under experience prototypingen gick vi upp för rampen men detta kommer inte 
att vara hållbart på sikt. Den andra saken som bör utvecklas för att testet ska bli 
säkert nog att utföra är att en säkerhetssele eller liknande. Detta för att säkerställa 
att testpersonerna inte ramlar av rampen eller startgaten och skadar sig. Vi använde 
därför braindrawing för att jobba vidare med dessa problem.  
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4.2.4 Resultat av braindrawing 

Braindrawingen resuleterade i flera olika lösningar på de problem som vi sett. 

 
Figur 18: Exempel på braindrawing idéer på hur man tar sig upp vi fick fram. 

 
Det första problemet: Hur ska man ta sig upp i korgen mellan varje test? 
resulterade i 6 olika skisser på hur en eventuell lösning skulle kunna se ut. Dessa 
idéer var: med hjälp av ett rep, en teleskopstege, en trappa, en hiss på baksidan av 
rampen, klossar på sidan av rampen och hissa ner hela rampen mellan varje test. 

 
Figur 19: Exempel på idéer från braindrawing på säkerhet.  

 
Det andra problemet: Hur kan man göra testet säkrare för användaren? resulterade 
i 4 olika skisser på hur en eventuell lösning skulle kunna se ut. Dessa idéer var: 
Madrasser runtom, skumgummigrop, staket och klättersele i taket. 
 
Dessa idéer gick vi sedan vidare med i utvärderingsmatrisen. 
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4.2.5 Resultat av pughmatris 

 
Figur 20: Pughmatris av koncept på hur man ska ta sig upp på rampen. 

På området om hur man ska ta sig upp för rampen fick klossar och trappa bäst 
resultat. Trappan är bäst om rampen ska vara fast och inte flyttas på, vi anser att 
den är säkrare och enklare att använda än de andra koncepten. Om man behöver 
förflytta rampen eller justera mycket blir trappan dock väldigt otymplig och klossar 

på sidan anses då som bästa alternativ. Att hissa korg och ramp upp och ner varje 
gång fick sämst resultat då detta är omständligt och tar för mycket tid och är därför 
inte ett alternativ.  

 
Figur 21: Pughmatris på området säkerhet. 

På området om säkerhet så kom vi fram till att madrasser på sidan av rampen kan 
vara det bästa alternativet. De är enkla att flytta på och ger tillräcklig säkerhet med 
liten påverkan av användaren. Dock kan den ökade säkerheten som en sele ger 
vara värt lite omständigare användning. Sämst fick staketet som kanske till och 
med är farligare om man skulle snubbla in i det.  
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De alternativ vi skulle rekommendera att jobba vidare med är därför klossar, 
trappa, rep, sele och madrasser. 
 
4.3 SLUTLIGT RESULTAT 
Eftersom de användartester som genomförts inte analyserats av någon expert är 
det ännu svårt att säga exakt om datan är relevant eller inte. Därför bör det 

slutgiltiga resultatet delas upp i två delar.  En del som kommer beskriva hur 
resultatet ser ut om datan visar att metoden inte fungerar och en del som beskriver 
hur resultatet ser ut om testmetoden är repeterbar och ger en användbar data att 
analysera och värdera. 

4.3.1 Testmetodiken fungerar inte som tänkt 

I det utfallet att den utvecklade testmetoden inte fungerar att använda för att ta 
fram data om skorna så behöver uppdragsgivaren Ulf Stenman bestämma om han 
vill arbeta vidare med den informationen som vi tagit fram och vidareutveckla den 
idé som finns. Det som inte fungerar kan undersökas närmre på för att hitta 
eventuella lösningar och få testet att fungera. 

4.3.2 Testmetoden fungerar som tänkt och ger relevant data 

Om användartesterna är lyckade och ger ett resultat som går att analysera och 
värdera på ett systematiskt sätt så måste även i detta fall uppdragsgivaren Ulf 
Stenman bestämma om arbetet med projektet ska fortsätta. I detta fall har vi tagit 
fram en prototyp av en slutgiltig process som kan användas. 
 

 
Figur 22:  Visualisering av slutgiltig process. 

 
Figur 22 beskriver denna process som består av 5 steg. 
 
Det första steget Förbered handlar om att göra förberedelserna för att kunna göra 
testet. Se till att hitta en lokal där man kan ställa in så att temperaturer och 
luftfuktigheter stämmer överens med de värden man vill ha. Dessa förberedelser 
gäller även skorna då de behöver vara en viss temperatur under en viss tid innan 
för att kunna ge ett likadant resultat vid varje test. Tillexempel som i de standarder 
vi hitta där temperaturen skulle var 23°C och 50% luftfuktighet samt att skorna 
skulle vistas i de klimatet 48h innan testet utförs. 
 
Det andra steget Montera innebär själva byggnationen av testriggen och att 
montera den mätutrustning som behövs för att genomföra testet. Till exempel 
montera muskelsensorer på benen. 
 
Tredje steget är Testa och det är där själva skotestet genomförs genom att 
testpersonerna springer med skorna på ned för rampen samtidigt som data samlas 
in. 
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Det näst sista steget är Analysera och det är i detta steg som en mättekniker eller 
ett program måste kunna analysera datan under testet för att se om testet behöver 
genomföras flera gånger eller om den data som behövs redan erhållits. Det är 
därför det tredje och fjärde steget är omringade av en repeteringscirkel. När den 
data som insamlats är tillfredsställande kan man gå vidare till det sista steget i 
processen. 

 
Det femte och sista steget är Värdera. Detta steg handlar om att sätta ett värde på 
skon genom att använda datan från steg 3 och 4. För att kunden ska kunna ha 
någon nytta av testerna måste någon form av poängsättningssystem införas och 
med hjälp av detta kan man då värdera skon jämfört med andra. 
 
. 
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5 Diskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi kring examensarbetets relevans, reflekterar över vad 
som kunnat göras annorlunda samt rekommendationer för efterföljande projekt. 
Slutsats på examensarbetet, beskrivning hur vi uppnått syfte och mål och svar på 
frågeställningarna tas också upp i slutet på avsnittet.  

 

5.1 RELEVANS 
När man utför ett examensarbete är det viktigt att reflektera och fundera över 
vilken relevans den har för användaren och samhället i stort. Vi hoppas att vårt 
arbete och kunskapen om det vi gjort kommer att kunna användas i framtiden för 
att ta fram en färdig testmetod även om det är en bit kvar dit. Under 
kontextundersökningen såg vi till att genomföra en enkätundersökning. Detta då 
vi ville se om det verkligen fanns något intresse för arbetet hos dagens kunder. 
Som Jakobsson & Westergren (2005) säger så är enkäter en kraftfull metod att 
använda för att få kvantitativ data. Vi tycker att enkäten tydligt visar att det finns 
ett intresse hos kunderna för vårt arbete och därför kan relevansen av arbetet 
stödjas. 
 
En annan sak som vi tycker kan påvisa arbetets relevans är det faktum att T. Bayes 
(Personlig kommunikation, 17 april 2019) tyckte att vårt arbete var intressant. 
Han menade att de på SATRA har utfört tester med användare förut men att det 
inte fungerar så bra då testerna blir för långt ifrån ett verkligt scenario. När Tom 
hörde om vårt test blev han intresserad och sa att det kan fungera då skyrunning 
ändå är en väldigt specifik sorts löpning.  

 
Ett argument som vi har för projektets relevans är det uttalandet som startade idén 
med själva arbetet från början. Det faktum att ett företag som Inov8 kan gå ut och 
säga att de tagit fram en sula med 50% bättre grepp utan att kunna hänvisa till 
någon form av test gör att det är svårt för oss som konsumenter att veta vad man 
ska tro. Om en färdig testmetod kan tas fram kommer den att kunna användas för 
att antingen hjälpa eller stjälpa sådana uttalanden i framtiden. Vilket vi tycker är 
väldigt viktigt ur ett konsumentperspektiv. 
 
Genom att sammankoppla de svar vi fått från enkäten tillsammans med uttalanden 
likt det tidigare nämnt kan vi också argumentera för relevansen av arbetet. I 
enkäten kunde vi se att 20% av de som svarade köpte nya skor på grund av att de 
skor de har inte uppfyllde deras krav. Med hjälp av vårt test skulle denna siffra 
kunna sänkas och på så sätt kan testmetoden även vara relevant ur både en 
ekonomisynvinkel och en miljösynvinkel då en dålig sko kanske inte kommer 
sälja lika bra och därför inte masstillverkas lika länge. 
 
Om vi ska sammanfatta relevansen av den teori som använts under arbetets gång 
så ska det kanske sägas att mycket av den inte kom till användning. Detta 
framförallt då det användartest som genomfördes bara innefattade en av de 
mättekniker som vi vill och tänkt använda. Vi har valt att ha kvar teorin om de 

andra mätteknikerna även om vi inte använt dem då vi anser att tester med dessa 
tekniker bör genomföras under fortsatt arbetet med testmetodiken. 
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5.2 REFLEKTION 
Som nämnt tidigare så planerade vi utifrån att hinna produktifiera den testmetod 
som undersöktes och togs fram i detta arbete. Detta var något som hade kunnat 
vara möjligt om allt hade klaffat perfekt. Nu blev testrampbygget samt 

användartestet väldigt förskjutet vilket resulterade i att produktifieringen inte 
hanns med. Resultatet hade kanske varit annorlunda om en tydligare deadline satts 
upp.  
 
I och med att det här examensarbetet handlade om att ta fram en metod och testa 
hur väl den fungerar så var det inte så likt projekt som vi var vana vid, vanligtvis 
handlar det om att ta fram en ny eller förbättra en artefakt. Vi visste inte och 
hittade inte någon bra process eller metod som förklarar hur man på bästa sätt tar 
fram en ny metod. Det gjorde att vi fick testa och hitta på egna sätt som vi trodde 
skulle fungera baserat på det vi kunde från framtagning av artefakter.  
 
Något som vi fortfarande är kritiska till är om tillräcklig många variabler kan 
elimineras för att få ett tillräckligt konstant och repeterbart test för klassificering 
som standardmetod. Framförallt är det hur vikt och löpteknik påverkar och hur 
de kan elimineras. En alternativ användning för metoden är att rikta in sig mot 
”butiks test”. Låta kunder testa olika nya skor med sin egen vikt och teknik i 
butiken, kanske till och med sina gamla skor för att sedan kunna jämföra vilka 
skor som har bäst grepp för just den kunden. 
 
På en av de pughmatriser vi utförde så fick vi lite motsägande resultat. I matrisen 
för säkerhet fick Sele bättre på säkerhetskriteriet men fick inte det bästa 
slutresultatet. Hade någon form av viktningsmatris används hade antagligen sele 
kommit först då det är viktigt med säkerheten. Anledning till att vi inte använde 
en viktningsmatris är som nämnt ovan att vi inte hann jobba vidare med idéerna 
efter pughmatrisen, en viktningsmatris var inplanerad vid ett senare skede då ett 
slutkoncept skulle väljas.  

 

5.3 REKOMMENDATION/SLUTSATS 
Eftersom examensarbetet har genomförts som en förstudie finns det en del 
rekommendationen för framtiden. Först och främst behöver metodiken testas 
ännu mer och eventuellt utvecklas innan den färdigställs. 
 
Om testerna visar resultat som tyder på att metodiken fungerar så bör en 
slutprodukt tas fram. Detta är något som vi själva inte hunnit med och som vi 
avgränsat oss från redan från början. Att ta fram en färdig produkt för marknaden 
kräver antagligen minst ett helt examensarbete till. Att optimera mättekniken och 
vad som ska mätas är något som behöver göras. Om metoden ska användas som 
en standardmetod måste så många variabler elimineras för att få ett så repeterbart 
och jämförbart resultat som möjligt. Faktorer så som hur man ska ta sig upp samt 
hur man ska göra rampen säkrare behöver jobbas vidare med.  

 
Eventuellt kan man också ta fram någon form av gränssnitt till ett program som 
sköter beräkningarna och tar fram ett ”tal” för skornas värde i slutändan. Detta för 
att göra det användarvänligare att göra själva analysen och värderingen av testerna. 
Kanske går det till och med att eliminera behoven av en mättekniker om detta 
program kan skrivas. Detta skulle i så fall göra det möjligt för privatpersoner att 
göra mätningar själv om de hade den utrustning som behövs. Om man kan göra 
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mätningarna möjliga och att utrustningen som behövs kan köpas för en rimlig 
summa pengar skulle man då kunna skapa en produkt för masstillverkning. En 
sådan produkt är inte bara intressant för privatpersoner utan skulle kanske 
framförallt vara aktuell för olika sportbutiker och liknande som vill låta kunder 
testa skor för att se vilka som är bäst för dem. 
 

Något som vi inte gjort i projektet är att utvärdera olika material och bergarter. 
Vi har i vår testrigg byggt med gnejs men vilken bergart som skorna ska användas 
på kan variera beroende på till exempel vilken världsdel som skorna ska använda 
i. För att få ett mer universellt resultat om vilka skor som är bäst måste därför detta 
tas i beaktning. Sedan är kanske inte just bergarter det enda materialet som man 
vill testa på. Så för framtiden rekommenderar vi att man utföra tester på fler 
material för att eventuellt hitta samband och skillnader mellan skor. Det kan också 
vara bara att ta fram ett koncept på hur man kan byta underlag enklare för att 
kunna testa flera olika underlag. Det finns alltså väldigt mycket kvar att göra i 
underlagsfrågan.  
 

5.3.1 FRÅGESTÄLLNING 1 

Hur kan användarupplevelse styra utformningen av en standardiserad och 
repeterbar metod för att utföra tester av skor? 
 
Som Hassenzahl (2005) skriver så är inte alltid användarupplevelsen och 

designerns avsikt samma sak. Det är därför viktigt att använda sig av användarna 
när man ta fram nya produkter. Metoder så som användartest och experience 
prototyping ger insikt i användaren och des tankar (Milton och Rodgers, 2013; 

Buchenau & Suri, 2000). Intervjuer och enkäter är också en bra metod att använda 
sig av för att förstå behov och tankar hos användaren (Arsel, 2017). Genom att 
först förstå behov hos användarna och sedan använda användare i utvärdering av 
artefakten för att hitta förbättringsmöjligheter får man en artefakt som användare 
har varit med och tagit fram. Det är då större chans att slutprodukten ger 
användarna en bra användarupplevelse.  
 
För att koppla den faktiska användarupplevelsen till den användarupplevelse som 
avsetts användes som tidigare nämnt experience prototyping. Som Buchenau och 
Suri (2000) påstod så visade sig experience prototyping vara en viktig metod för 
oss som designers att få insikt i hur det vi tagit fram faktiskt upplevts. Genom att 
använda experience prototyping kunde ett resultat tas fram där den faktiska 
upplevelsen blev närmare den avsedda upplevelsen. 
 
Sedan när det kommer till standardiserade tester som är repeterbara kan det finnas 
många aspekter som inte är helt användarvänliga och som inte går att ändra på. 
Även om en specifik sak inte är så användarvänlig så kan man utveckla runtom 
och då få bättre användarupplevelse.  
 

 

5.3.2 FRÅGESTÄLLNING 2 

Hur kan benchmarking användas och vägleda produktifieringen av testmetoden? 
 
Benchmarking är som Lankford (2000) skriver en metod som gå ut på att lära sig 
av andra. Genom benchmarking kan man därför se vilken typ av produkt som 
saknas på marknaden och därmed hitta en plats för en produkt. Man kan även 
använda benchmarking som en metod för att se hur andra gjort när de 
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produktifierat sina metoden. En väldigt stor aktör på skotestningsmarknaden är 
SATRA och genom att benchmarka vad de gör kan man bland annat se att de 
hela tiden jobbar mot att deras metoder ska bli standard. Om man ska ta fram en 
produkt för att testa skor så kan det vara ett väldigt bra sett att få den 
implementerad. 

 

Vi skrev i metoddelen att Johansson & Abrahamsson (2015) ser benchmarking 
som en sorts civiliserat industrispionage och även detta är tycker vi är ett tecken 
på att benchmarking kan vara en bra metod att använda för att produktifiera 
testmetoden. Även om allt som man får reda på från benchmarkingen inte går 
att applicera direkt till vår testmetod så kan man alltid lära sig av att se vad 
andra gjort. Både misstag och delar som de gjort bra. 
 
Nu har vi i det här arbetet inte kommit så långt att vi hunnit jobba med någon 
form av produktifiering av testmetoden men vi är övertygade om att den som 
tar över efter oss kan använda sig av kunskap som andra skotestare har för att 
ta fram en slutprodukt till marknaden. Kanske visar benchmarkingen att 
ändringar behöver göras men genom att analysera något som idag är standard 
och jämföra sig med dem kan man absolut vägleda produktifieringen av 
testmetoden. Sedan behöver man använda fler metoder än så men det är en 
bra metod. 
 

5.3.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med arbetet är att utforma en standardtestmetod som både skotillverkare 
och konsumenter kan använda sig av för att testa, utvärdera och jämföra olika skor 
med varandra. Studiens mål är i första hand att rendera en provningsmetodik och 
om möjligt en prototyp i form av mättekniskt redskap tänkt som stöd för 
sportskoindustrins interna utvecklingsarbete. 
 
Vi har i detta examensarbete lagt ner grundjobbet för att ta fram en testmetod.  Vi 
presenterar också ett förslag på en slutgiltig process för testmetodiken, men det är 
mycket kvar innan en slutgiltig testmetodik kan presenteras. Vi har även 
genomfört en enkätundersökning där vi kunde se att det finns ett stort intresse för 
det arbetet vi gjort vilket visar på vikten av att arbetet går vidare.  De vi tagit fram 
är en stabil grund som kommer att kunna användas för framtida arbete. Vi har 
kommit fram till att en kraftplatta fungerar och ger ut data som kan analyseras. Vi 
har även byggt en testramp som kommer vara viktig för framtidens arbete. 

  



 42 

Referenser  
Adidas (u.å) Become an Adidas product tester. Hämtad 2019-04-15 från 
https://producttesting.adidas.com/en/requirements 
 

Arsel, Z. (2017). Asking Questions with Reflexive Focus: A Tutorial on Designing 
and Conducting Interviews. Journal of Consumer Research, 44(4), 939–948. 
https://doi.org/10.1093/jcr/ucx096 
 
ASTM F2913-11 (2011). Hämtad 2019-04-16 från 
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2913-11.htm 
 
Buchenau, M., & Suri, J. F. (2000). Experience prototyping. In Proceedings of the 
3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and 
techniques (pp. 424-433). ACM. 
 
Calvert, H. (2018, 4 maj). What is skyrunning [blogginlägg] Hämtat från 
https://www.redbull.com/se-en/what-is-skyrunning-2018-02-05 

 
Chowdhury, R., Reaz, M., Ali, M., Bakar, A., Chellappan, K., & Chang, T. 
(2013). Surface electromyography signal processing and classification techniques. 
Sensors, 13(9), 12431-12466.  
 
Design Kit (u.å) Methods. How do I conduct an interview?. Hämtad 2019-02-19 
från http://www.designkit.org/methods  
 

Encyclopaedia Britannica (u.å) Cryogenics. Tillgänglig: 
https://www.britannica.com/science/cryogenics (2019-04-11) 
 
EN ISO 23287 (2012). Hämtad 2019-04-15 från 
https://www.iso.org/standard/50943.html 
 
Ettlie, J. E. (1997). Integrated design and new product success. Journal of operations 
management, 15(1), 33-55.  
 
FLIR (u.å) Cooled or Uncooled? Hämtad 2019-04-11 från 

https://www.flir.eu/discover/rd-science/cooled-or-uncooled/ 

Hall, R. R. (2001). Prototyping for usability of new technology. International 
Journal of Human Computer Studies, 55(4), 485-501. DOI:10.1006/ijhc.2001.0478 
 
Hassenzahl, M., (2005). The Thing and I: Understanding the Relationship Between 
User and Product. I M. Blythe et al. (Red.), Funology: From Usability to 
Enjoyment (s.1-12). Nederländerna: Kluwer Academic 
 
Hassenzahl, M., (2011). User Experience and Experience Design. I J. Lowgren et al. 
(Red.), The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. Hämtad från: 
https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-

computer-interaction-2nd-ed/user-experience-and-experience-design 

 
Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006) User experience - a research 
agenda. Behaviour & Information Technology, 25(2), 91-97. DOI: 
10.1080/01449290500330331 
 



 43 

Hennig, E. & Fischer, S., (2010). Changes in footwear properties after 50, 200, 500 
and 1000 km of running. I J. Stevenson, (Red.) 16th Biannual Conference of the 
Canadian Society for Biomechanics. Kingston, Ontario, Canada: Queens 
University. 
 
Hubka, V., & Ernst Eder, W. (1987). A scientific approach to engineering design. 

Design Studies, 8(3), 123–137. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/0142-
694X(87)90035-4 

IDEO (2015). The field guide to human-centered design (1. uppl.) Canada ISBN: 
978-0-9914063-1-9 
 
Inov-8 (u.å). Graphene. Hämtad 2019-04-15 från https://www.inov-
8.com/eu/graphene# 
 
Jakobsson, U., & Westergren, A. (2005). Enkätmetodik—en svår konst. Vård i 
Norden, 25(3), 72-73. 
 
Johansson, J. & Abrahamsson, L. (2015) Produktions- och arbetsorganisation. I M., 
Bohgard (Red.) Arbete och teknik på människans villkor. (3. Uppl.) Stockholm: 
Prevent 
 
Krim, J. (2002) Surface science and the atomic-scale origins of friction: what once 
was old is new again. Surface science, 500(1-3), 741-758. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S0039-6028(01)01529-1 
 
Lai, F., Kandukuri, J., Yuan, B., Zhang, Z., & Jin, M. (2018) Thermal image 

enhancement through the deconvolution methods for lowcost infrared cameras. 
Quantitative InfraRed Thermography Journal, 15(2), 223-239. DOI: 
10.1080/17686733.2018.1441956  
 
Lankford, W. M. (2000) Benchmarking: Understanding the basics. The Coastal 
Business Journal, 1(1) 57-62. Hämtad från 
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sppc/Gestion_del_Conocimiento/Mater
ial_de_apoyo_Benchmarking/Lankford_William_Benchmarking_Understanding_th
e_Basics.pdf  
 
Linthorne, N. P. (2001). Analysis of standing vertical jumps using a force platform. 
American Journal of Physics, 69(11), 1198-1204. DOI: 10.1119/1.1397460 
 
Milton, A. & Rodgers, P. (2013) Research Methods for Product Design. London: 
Lawrence King Publishing. ISBN: 9781780673028 
 
MTS. (2018). Footware Testing Guide & Requirements. Hämtad 2019-04-16 från 
http://www.mts-global.com/upload/2018-04-18/Footwear_Booklet_(R1).pdf  
 
Naturvetenskap.org (2011). Normalkraft. Hämtad 2019-04-15 från 
https://www.naturvetenskap.org/fysik/gymnasiefysik/kraft/normalkraft/ 

 
Nike. (u.å). Nike product testing. Hämtad 2019-04-15 från 
https://voiceoftheathlete.nike.com/ 
 

Osborn, A. F. (1967) Tillämpad fantasi: grundsatser och principer för kreativ 
problemlösning. Stockholm: J. Beckmans bokförlag. 



 44 

 
Pugh, S. (1990). Total design: integrated methods for successful product 
engineering. Wokingham: Addison-Wesley. 

Rogalski, A., (2010). Infrared detectors (upplg. 2) CRC Press 

Rosenzweig, E. (2015). Successful User Experience: Strategies and Roadmaps. 
Amsterdam: Morgan Kaufmann. Hämtad från: 
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tru
e&db=nlebk&AN=1048859&lang=sv&site=eds-live&scope=site 
 
Runners world (2008). What is the RW shoe lab?. Hämtad 2019-04-15 från 
https://www.runnersworld.com/gear/a20798098/what-is-the-rw-shoe-lab-from-
runersworld-com/ 
 
SATRA (u.å). SATRA Slip Resistance Testing Machine STM 603. Hämtad 2019-
04-15 från http://satratechnology.com/slip-test.php 
 
Svenska akademien (2015) Teknik. Tillgänglig: 
https://svenska.se/saol/?sok=teknik&pz=4 (2019-03-14) 

Teknik (2018-12-01) I Wiktionary. Tillgänglig: 
https://sv.wiktionary.org/wiki/teknik (2019-03-14) 

Trail running magazine (2017). Big shoe test 2017. Hämtad 2019-04-15 från 

https://www.trailrunningmag.co.uk/best-for-guides/big-shoe-test-2017 

Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2012). Product design and development. (5. ed., 
International ed.) Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. 

Vermeeren, A., Roto, V., & Väänänen, K. (2016). Design-inclusive UX research: 
design as a part of doing user experience research. Behaviour & Information 
Technology, 35(1), 21–37. http://dx.doi.org/10.1080/0144929X.2015.1081292 

 
Vollmer, M., & Möllmann, K. P. (2011). High speed and slow motion: the 
technology of modern high speed cameras. Physics Education, 46(2), 191-202. 
Hämtad från http://dx.doi.org/10.1088/0031-9120/46/2/007  
 
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015). Design: process och metod. 
(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Young, H. & Freedman, R. (2014) University Physics: with Modern Physics. (14. 
uppl.) Publicerat av Pearson

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 1: Gantt schema 
Gantt schemat som togs fram i början av projektet, under projektets gång så 
ändrades stora delar av planen och gantt schemat stämmer därför inte så bra med 
hur projektet verkligen utfördes. 
 

  



 

 

Bilaga 2: Enkätfrågor 
Frågorna på enkäten som utfördes nämns här tillsammans med de svarsalternativ 
som fanns på respektive fråga. Frågorna togs fram med syftet att ta reda på hur 
skoköpare ser på köptillfället, vad de söker för information, om de saknar någon 
information (utan att vi styr in dem på grepp), samt om grepp skulle var något 
de är intresserade av. 
 

• Vilken nivå av löpare är du? 
o Professionell 
o Avancerad motionslöpare 
o Motionslöpare 
o Nybörjare 

• Vilken typ av löpning ägnar du dig åt? (flervalsfråga) 
o Skyrunning 
o Trail (skog/stig) 
o Väglöpning (asfalt) 
o Motionsspår (grus/jord) 
o Track and field (friidrotslöpning) 

• Hur ofta köper du nya skor? 
o Flera gånger per år 
o 1 gång per år 
o Mindre än 1 gång per år 

• Av vilken anledning brukar du köpa nya skor? (flervalsfråga) 
o Slitna 

o Dålig passform 
o Dålig kvalité 
o Vill ha de nyaste skorna på marknaden / de nya var snyggare 
o Uppfyllde inte dina förväntningar 
o Annat (skriva fritt) 

• Vad kollar du på för data vid köp av skor? 
o Fritextsvar 

• Någon information du saknar från skotillverkaren när du köper skor? 
o Fritextsvar 

• Är information om greppnivån i sulan något som du skulle kunna tycka 
är intressant vid köp av skor? 

o Ja, mycket 
o Ja, lite 
o Nej 
o Vet ej 

• Har du några övriga tankar? 
o Fritextsvar  

  



 

 

Bilaga 3: Testplan 
Inför examensarbetet fick vi en briefing om vad arbetet skulle handla om av vår 
uppdragsgivare. Han hade en idé om en testmetod som han vill att vi skulle testa 
och utvärdera för att senare om möjligt vidareutveckla. 
 
Testet kommer att utföras av två professionella skyrunning löpare som har 
erfarenhet av extrema löpsituationer, de är också främst skyrunningskor som vår 
testmetod riktar sig mot. För att kunna se om de finns skillnader i testresultaten 
kommer en tredje testperson att användas. Denna testperson är motionslöpare och 
har erfarenhet av löpning på motionsnivå och har ingen erfarenhet av skyrunning. 
Genom att jämföra dessa tre testpersoners data och intervjuer hoppas vi kunna se 
om det krävs en professionell löpare eller om nästan vem som helst klarar av det.  
 
För att kunna säkerställa att relevant data kan skiljas mellan olika skor kommer vi 
också att testa olika skor. Sker testet med endast en typ av sko kan vi inte säkerställa 
att tillräcklig skillnad kan mätas för att kunna använda metoden för att bestämma 
greppnivåskillnader mellan olika skor. 
 

Övergripande frågor vi vill ha svar på angående användarupplevelsen: 
 

• Hur är användarupplevelsen i testet? 
o Hur kan den förbättras? 

 

• Vilka delar är bra och vilka är dåliga? 

 

• Hur lik verklig skyrunning upplevs testet? 
 

Övergripande frågor vi vill ha svar på angående datan: 
 

• Är testet tillräckligt repeterbart? 
 

• Finns det tillräckligt stora skillnader mellan skor för att kunna ranka dem? 
 

• Finns det tillräckligt små skillnader mellan testpersoner för att kunna 
använda testet som en standard? (om inte är variablerna linjära nog att ta 
fram en algoritm för att kompensera?) 

 

• Måste en professionell löpare utföra testet? 
 

Test 
En ramp ska byggas där testpersonen kan springa nedför samtidigt som olika 
mätningar görs. Rampen ska vara tillräckligt bred för att kunna springas nedför 
samt tillräckligt lång för att hinna komma in i löpningen och hinna få igång ett 
lagom tempo. I det här testet kommer rampen var ca 1200mm bred och 6000mm 
lång. I rampen ska en kraftplatta med dimensionerna 400x600x37mm fällas ned 
sömlöst. Hela rampen, inklusive kraftplattan, ska beklädas med flamberat gnejs 
som är mycket lik naturligt berg i sin yta och ger därför en liknande känsla som 
att springa på berg. Anledningen till att försöka få testet så likt verkligheten är för 
att få testpersonen mer bekväm i situationen samt att testa skorna i en verklig 
situation. Rampen ska gå att justera vinkel på för att kunna undersöka hur vinkeln 



 

 

påverkar både mätdatan samt testpersonen och användarupplevelsen. Vinkeln 
behöver vara så pass stor att testpersonen bromsar i sitt steg. 
 
En värmekamera samt en höghastighetskamera ska ställas in och förberedas för 
testet. Kamerorna behöver positioneras och fokuseras på ett sånt sätt att analys av 
video/bild kan ske. För värmekameran gäller de att ta en bild av underlaget där 

skon träffade lastplan och för höghastighetskameran gäller de att filma hela benets 
stegisättning på kraftplattan. Provtester kan komma att behövas för att få 
positioneringen och fokus rätt. 
 
Muskelsignalsensorer (SEMG) ska fästas på testpersonernas ben för att mäta 
muskelsingnaler under testet. Signalerna ska sedan analyseras tillsammans med 
höghastighetsvideon för att se hur repeterat testpersonerna utför steget och för att 
kunna jämföras mot kraftplattans data för att eventuellt kunna förklara skillnader i 
datan mellan olika test.  
 
Testpersonen hissas sedan upp tillsammans med rampens ena ända i en viss vinkel 
som varieras under testets gång. Testpersonen springer sedan ner för rampen. Efter 
testet utförts analyseras datan och testpersonen intervjuas kort om dess upplevelse. 
Frågor som ska ställas är:  
 

• Hur var upplevelsen? (Något som var bättre/ sämre än förra gången?) 
 

• Hur likt en verklig situation upplevdes testet?  (mer eller minde än förra 
gången) 

 

• Behöver du justera din löpstil för att träffa rätt? 
 

• Känns utrustningen okej eller är den ett hinder? 
 
Testet repeteras sedan med olika testpersoner samt olika vinklar på rampen.  
 
När alla test är klara utförs en slutlig, mer utförlig, intervju med löparna samt den 
mätanalytikern för att ta reda på helheten av testet. Frågor som ställs då är: 
 

Frågor till löparna: 
 

• Vad har du för erfarenhet av skyrunning? Hur länge har du hållit på med 
löpning/skyrunning? 

 

• Hur stor skillnad är det att springa på rampen jämfört med i verkligheten? 
Hur kändes det? 

 

• Kändes det som att utrustningen var i vägen någon gång under testet? 
 

• Kändes det svårt att springa på rätt sätt? 
 

• Var det svårt att försöka repetera samma rörelser? 
 

• Vilken vinkel kändes bäst? 
 



 

 

• Var det något med testet som du reagerade på som kanske hade kunnat 
göras annorlunda? 

 

• Från 0-10 hur kändes testet ur ett användarperspektiv? 
 

• Övriga tankar? 
 

Frågor till mätanalytiker: 
 

• Är det här ett projekt som liknar det du brukar arbeta med? 
 

• Hur exakt måste man sätta muskelsensorerna? 
o Vilka områden på benet? 

 

• Hur svårt är det att analysera resultaten? 
o Går det att automatisera analysen eller måste den göras av en 

expert? 
 

• Behövs det ännu mer utrustning eller är det lagom eller tillochmed för 
mycket? 

 

• Tror du att det finns något sätt att göra de här testerna utanför en sån här 
miljö? 

 

• Om det går, tror du det går att göra utrustningen tillräckligt portabel så att 
det skulle vara möjligt? 

 

• Rekommendationer för framtiden? 
 

• Övriga tankar? 
 
 

Diskussion 
Punkter som kan påverka användarupplevelsen som är värda att undersöka är hur 
bredden och längden på rampen påverkar användaren. Är rampen för smal kan 
testpersonen uppleva svindel och då bli nervös och/eller ändrar sitt steg. Rampen 
vi byggde hade därför en stomme som var 500mm bred där det är meningen att 
springa, de övriga 350mm:na på båda sidor bestod av 2 lager 18mm plywood för 
att få den psykologiska bredden. Plywooden blir också tillräckligt stark för att 
kunna springa på om de skulle gå snett.  
 
Längden på rampen kan också spela roll för användarupplevelsen. Rampen får inte 
vara för kort, då hinner inte testpersonen komma in i löpningen ordentligt 
och/eller hinner inte få upp något momentum. Rampen får inte heller vara för 
lång då de är opraktiskt och kan vara farligt då startplattformen behövs lyftas högre 

för att få samma vinkel. Denna punkten kan vi inte riktigt testa för att se skillnad 
men interjuver med testpersonerna hoppas vi räcker för att få reda på om den är 
för lång eller för kort.  
 
Övriga faktorer för användarvänlighet kan vara om muskelsensorerna stör 
testpersonen på något sätt, om de är i vägen eller om de springer på ett annat sätt 



 

 

bara för att inte råka rycka loss en sensor. Huruvida kraftplattans position markeras 
kan också ha betydelse. Markeras den ut kanske testpersonen tar annorlunda steg 
och tänka för mycket på vart och hur de ska träffa plattan med foten. Markeras 
den inte ut finns risken att de missar kraftplattan helt eller hamnar med halva foten 
på. Inledande kommer kraftplattan att inte markeras ut men kan komma att ändras 
på under testet.  

 
Angående mätdatan så finns det också några variabler som kan spela roll. Vikt på 
testpersonen och temperatur och skick på skorna är tre punkter vi ser innan testet. 
Vikten på testpersonen spelar roll på grund av att friktionen beror på 
friktionskoefficienten samt normalkraften, normalkraften i sin tur beror på vikten 
och vinkeln. Dessa faktorer spelar dock bara roll för när man ska jämföra och 
påverkar inte vårt test speciellt mycket då vi bara vill se om de är möjligt. 
 
Temperaturen på skon spelar också roll då material kan ha olika 
friktionskoefficienter beroende på vilken temperatur de är i. Vilket skick skorna 
är i har också en påverkan, slitna eller smutsiga skor kan ha olika 
friktionskoefficienter än helt nya, en smutsig sko skulle kunna få ett mer verkligt 
resultat men det kan vara svårt att få skor “lika” smutsiga varje gång.  
 
Dessa faktorer spelar dock bara roll för när man ska jämföra på ett standardiserat 
vis och påverkar inte detta test då vi bara vill se om de är möjligt att få fram data 
som är repeterbar. 


