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Förord 

Detta  projekt har  i huvudsak bedrivits  pä  tre  olika orter; Luleå, 
Solna och Linköping, vilket förklarar  det  stora antalet människor  
som  varit inblandade  pä  ett  eller  annat sätt.  Jag  vill  pä  detta sätt 
uttrycka  min  tacksamhet till dessa. 

Först och främst vill  jag  tacka mina handledare  John  Abeysekera 
och Houshang Shahnavaz  vid  Högskolan i Luleå för deras hjälp 
och engagemang  under min tid som doktorand. Jag  vill också rikta 
ett  stort  tack  till  min  externa handledare  Ingvar Holm& vid  
Arbetsmiljöinstitutet  som gjorde det  möjligt för  mig  att arbeta  pä  
hans  avdelning  under  flera månader.  Tack  också,  Ingvar,  för 
givande  diskussioner  och goda räd.  

Jag  vill tacka alla i Klimatgruppen vid Arbetsmiljöinstitutet för  en  
trevlig tid och för  all  hjälp med allt möjligt och omöjligt. Speciellt 
vill  jag  tacka Håkan och Sverker för att  de  stod ut med alla mina 
frågor och undringar om praktiska detaljer som aldrig tycktes 
fungera utan deras hjälp. Ett stort  tack  också till alla andra vid 
Arbetsmiljöinstitutet.  

Till  alla anställda  pä  institutionen  för Arbetsvetenskap  vid  
Högskolan i Luleå vill  jag  tacka för trevliga är.  Pä  avdelningen för  
Industriell  ergonomi  vill  jag  tacka  Liu  Xiaoxiong för ett 
inspirerande samarbete. Speciellt  tack  till  Annika  och  Susanne  för 
livliga och uppmuntrande  diskussioner.  Tack  också till  Ingrid 
Sundmark,  sekreterare  pä  samma avdelning.  

Stort  tack  till  Jörgen  Eklund  pä  avdelningen för  Industriell  
arbetsvetenskap  vid Linköpings Universitet  för att  jag under  
åtskilliga månader fick möjlighet att förlägga mitt arbete  hos Er.  
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Tack  också till alla andra  pä  Industriell  arbetsvetenskap för trevlig 
samvaro och inspirerande  diskussioner.  

Tack  till alla  de  anställda  vid  Vattenfall, Banverket, Vägverket, 
Skanska m.fl.  som tålmodigt  ställde upp och svarade  pä  
enkätfrågor vilka  nu ligger  till  grund  för denna undersökning. 

För finansiellt stöd vill  jag  tacka COLDTECH i Luleå, Arbesko i 
Örebro  samt  Arbetsmiljöfonden. 

Slutligen vill  jag  tacka  min  fästman  Bjarne  för helhjärtat stöd och 
hjälp - utan vilken denna avhandling inte blivit vad  den  är.  Tack  
också till mina föräldrar och bror för deras engagemang och 
uppmuntran. Stort  tack  också till Greger och Ulrika för  Er  
gästfrihet  under  alla mina besök i Luleå. 

Luleå, februari  1995 

Karin Bergquist  
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Sammanfattning 

Samm anfattnin 

Föreliggande studie är  en del  av projektet "Ergonomiska krav på 
personlig skyddsutrustning i kallt klimat" som bedrivits  sedan 1992  
på avdelningen för Industriell ergonomi vid Högskolan i Luleå i 
samarbete med Arbetsmiljöinstitutet i Solna.  Studien  är uppdelad i 
två delprojekt där det första ägnats åt  en  kartläggning av nuläget.  
Den  andra delen  har  varit mer av experimentell  art,  då  en  metod 
för mätning av skors isoleringsegenskaper  har  utvecklats. 

Kartläggningen  av  nuläget innefattade, förutom  en 
litteraturstudie,  även  en  enkätundersökning vilken syftade till att fä  
information om  vilka  krav som  ställs  pä  skyddsskor  som  används i 
kallt klimat. Användare, experter inom  området samt  tillverkare  av  
skyddsskor ombads medverka i  studien. Enligt  användarna är 
skornas passform  det  viktigaste  kravet på  skyddsskor för kallt 
klimat, följt  av termisk komfort, låg  vikt och skydd mot skador i 
arbetet.  Mer  än hälften  av  arbetarna upplever  problem då de  
använder skyddsskor i kyla, där  de  flesta problemen är relaterade 
till termiska  aspekter.  Vidare  anser  nästan hälften  av dem som har 
problem  att ståthättan  ger  upphov till dessa. Experterna och 
tillverkarna ansåg, till skillnad från användarna, att skydd mot 
skador i arbetet  hade  högsta  eller  näst högsta  prioritet.  Trots att 
experternas och tillverkarnas åsikter också skilde  sig  åt,  var de  
dock överens  om  att  det  finns ett  behov av forskning angående  
ergonomiska  krav på  skyddsskor i kallt klimat.  En  metod  som  
vanligtvis används inom  kvalitetsområdet,  QFD  (Quality Function 
Deployment),  har  använts i detta sammanhang.  Metoden  syftar till 
att kartlägga användarnas  behov samt  översätta dessa till 
produktegenskaper. Genom att använda denna metod är  det  
möjligt att påvisa  de  produktegenskaper  som  i  störst  utsträckning 
avgör  hur  väl produkten när upp till användarnas kray. I detta  fall  
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visade sig tåhättans egenskaper vara mest avgörande för hur väl 
skyddsskorna tillfredsställer användarnas kray. 

Vid  Arbetsmiljöinstitutet i  Solna  har en  metod använts  under  läng  
tid  där elektriskt uppvärmda  modeller  i  naturlig  storlek  av  
människokroppen används för att studera värmeavgivningen frän  
huden.  I  detta  projekt  vidareutvecklades  en  befintlig fotmodell  så  
att  det var  möjligt att utföra försök  under en  simulerad 
gångrörelse.  En signifikant  högre isolationsförmåga observerades  
vid  mätning stillastående jämfört  med  mätning  vid  gäng.  Ingen 
signifikant  skillnad  kunde  däremot påvisas mellan  skor med eller  
utan stålhätta. Även  effekten av  tryck mellan foten och  underlaget 
samt  olika skostorlekar  på den  uppmätta isoleringsförmågan 
undersöktes.  Hos  vissa  skor kunde en signifikant  sänkning  av  
sulans isoleringsförmåga registreras  dä  foten belastades  med 300 
N.  För  en  modell  av  skorna  kunde en signifikant positiv effekt av  
ökad skostorlek påvisas.  Den  elektriskt uppvärmda fotmodell  som  
använts i denna  studie  visade  sig  ge relevanta och reproducerbara 
värden  på den  termiska isoleringsförmågan  hos skor.  

Jämförande mätningar utfördes också enligt  den  metod som, i  den  
Europeiska Standarden  (EN 344),  föreslås för att testa skyddsskors 
förmåga att skydda mot kyla. Resultaten av dessa mätningar 
överensstämde inte med  de  resultat som erhölls genom 
mätningarna med  den  termiska fotmodellen. 
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Summary 

This study is a part of the project entitled "Ergonomic aspects of 
personal protective devices (ppd) used in the cold climate" which 
has been in progress since 1992 at the Division of Industrial 
Ergonomics,  Luleå  University in co-operation with National 
Institute of Occupational Health (NIOH) in Solna. The study was 
divided into two parts. The first part was aimed at a survey of the 
"state of the art". The second part has been of an experimental 
nature, within which a method for measuring the insulation 
properties of shoes has been further developed. 

Besides a literature survey, the "state of the art" study also included 
a questionnaire survey which was aimed at investigating the 
priority needs of safety shoes in the cold. Users, experts in the area 
and safety shoe manufacurers were asked to take part in the 
survey. According to the users, the fit of the shoe is the most 
important need to be met followed by thermal comfort, low weight 
and protection against work hazards. More than half of the 
workers were confronted with problems when using safety shoes in 
the cold where most of the problems were related to thermal 
aspects. Almost 50 `)/0 of the workers having problems, claimed that 
it is caused by the steel toe cap. The experts and manufacturers, in 
contrast to the users, were of the opinion that protection from work 
hazards was the most or second most important need to be met. In 
spite of the difference in opinions of the experts and manufacturers, 
they agreed that there is a need for research regarding ergonomic 
aspects of safety shoes in the cold climate. A method that is 
normally used within the area of Quality Technology, was used in 
this case. The method aims at ascertaining the user requirements 
and to express these in terms of product characteristics. By using 
this method it is possible to determine those product characteristics 
that, to the greatest extent, are influencing the product's ability to 
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meet the user demands. In this case, the characteristics of the steel 
toe cap were influencing the customer satisfaction to the greatest 
extent. 

At National Institute of Occupational Health in Solna a method has 
been used for a long period of time where electrically heated 
models of the human body are used to measure the heat transfer 
from the surface of the skin. In this project a new foot model was 
developed further to include a simulated walking movement. 
Significantly higher insulation values were observed when 
measured in static conditions compared to those measured during 
simulated walking movements. No significant difference could, 
however, be shown between shoes with or without a steel toe cap. 
The effect of load and different shoe sizes on the insulation value 
were investigated. On some shoe models a significantly lower 
insulation for the sole area were registered when adding a load of 
300  N.  In one shoe model, the size had a positive and significant 
effect on the insulation. It was concluded that the electrically 
heated foot model used in this study provides accurate and 
reproducible values of thermal insulation. 

Measurements were also carried out according to the method 
proposed in the European Standard (EN 344) for determination of 
shoes' insulation against cold. The results of these measurements 
did not fully correlate with the measurements using the thermal 
foot model. 
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Bakgrund, syfte och metoder 

Vid  arbete i kallt klimat är  det  ofta nödvändigt att komplettera  den  
sedvanliga skyddsutrustningen  med en  isolerande beklädnad. 
Detta upplevs  som  ett  problem bland  användare  av  
skyddsutrustning  dä  denna  anses  vara svär att kombinera  med  
övrig klädsel.  Personlig  skyddsutrustning (psu) aysedd att 
användas i kallt klimat  mäste  erbjuda  termisk komfort samtidigt 
som kraven  pä  säkerhet uppfylls.  Problemet ligger  i att kläder  med  
hög isolationsförmåga ofta blir klumpiga, tunga och  kan  verka 
hindrande i arbetet, vilket är icke önskvärda egenskaper  hos  psu. 
Förundersökningen  som  föregått denna  studie  visar att  det  finns 
ett  stort behov av  att förbättra skyddsskor, handskar och hjälmar  
som  används i kallt klimat, framförallt  med  ayseende  pä  
ergonomiska  aspekter.  

Denna avhandling behandlar  problem som  uppstår  med  skyddsskor 
i kallt klimat och analyserar vilka  krav som  ställs  pä  dessa.  
Eftersom  fötterna är  en av de  kroppsdelar  som  är  mest  utsatta för 
såväl låga  temperaturer som  för skador och olyckor  på  
arbetsplatsen, ställs höga  krav på  denna typ  av  skyddsskor. 
Ergonomiska  krav såsom låg  vikt, passform,  mobilitet,  halkfrihet  
mäste  beaktas  samtidigt som  skornas skyddsegenskaper och 
termiska egenskaper bibehålls.  Eftersom  arbete i kallt klimat 
dessutom är  mer  påfrestande jämfört  med  arbete  under  normala  
betingelser  är  det  extra  viktigt att tillgodose  de  ergonomiska  
kraven på  skyddsskor.  Det  är viktigt att skyddsskor inte medför  en  
ökad  belastning  pä  människan  eftersom  detta  kan  leda till att  de  
inte används. 

Ett syfte med denna studie  har  varit att kartlägga  de  krav som 
ställs på skyddsskor som används i kallt klimat. Denna 
kartläggning  har  genomförts genom att ett stort antal 
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utomhusarbetare i Norrbotten  har  tillfrågats om sina åsikter 
angående deras skyddsskor. Även experter inom området  samt  
tillverkare av skyddsskor inlduderades i studien, eftersom deras 
inställning till problemet kan anses vara avgörande inför framtida 
konkreta åtgärder. 

Genom vetskap  om de krav som  ställs  pä  skyddsskor i kallt klimat 
är  det  möjligt att planera framtida  forskning  och utveckling. Enbart 
kartläggning  av  användarnas  krav ger  dock inte tillräcklig  
information om  nödvändiga modifieringar  av  produkten. För att 
ge  en  fingervisning  om  vilka konkreta åtgärder  som  är  mest  
nödvändiga,  vad  gäller vidareutveckling  av  skyddsskor för kallt 
klimat,  har en  QFD-analys utförts. QFD  står  för  Quality Function 
Deployment,  eller  kundcentrerad  planering,  och  går  ut  pä  att 
kartlägga och översätta användarkraven till produktegenskaper. 
Såväl användarnas  rangordning av kravens  betydelse  som  
sambandet mellan  krav  och produktegenskaper beaktas i denna 
analys. Denna  ger  pä  så  sätt  information om  vilka 
produktegenskaper  som  i  störst  utsträckning inverkar  pä  
produktens kravuppfyllelse. 

Att utveckla  en ny  typ  av  skyddssko är  en  läng  och omfattande  
process.  Innan denna utveckling  kan  påbörjas är  det  nödvändigt att  
ha instrument  och  metoder  för att kunna utvärdera befintliga och 
eventuella modifierade  prototyper.  Nuvarande skyddsskor är i  
stort behov av  att förbättras när  det  gäller dess termiska 
egenskaper. Tidigare utvecklade  metoder  för att mäta skors 
isoleringsförmåga är inte tillräckligt tillförlitliga och ayspeglar inte 
verkliga förhållanden i tillräcklig utsträckning.  En del  i detta  
projekt har  därför varit att utveckla  en ny  metod för att mäta skors 
isolans.  Metoden  gör  det  möjligt att mäta isoleringsförmågan  hos  
hela  eller  delar  av  skon  med  hjälp  av en  elektriskt uppvärmd modell  
av en  fot.  I  motsats  till  tidigare  tekniker  tas även hänsyn  till  
inverkan  av  rörelse  pä  isoleringsförmågan.  Vid  mätning  av  
isoleringsförmågan  hos  beklädnad  har det  visat  sig  att 
kroppsrörelser  har en negativ  inverkan  på  dess  isolering.  Detta  kan  
förklaras  av  att ett luftlager  som  sätts i rörelse förlorar  en del av 
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sin  isolerande förmåga. Genom att simulera  en  gångrörelse  har det  
varit möjligt att, i labskala och  under  standardiserade 
förhållanden, mäta vilken inverkan rörelser  har  pä  den  uppmätta 
isoleringsförmågan  hos  olika  typer av skor. Eftersom  klagomål  
angående  stålhättan och dess påstådda kylande  effekt var vanlig 
bland  användare,  har  dess inverkan också studerats 
experimentellt.  

Enligt den  Europeiska  standarden  för skyddsskor  (EN 344)  ska 
isoleringsförmågan  hos skor  testas  med  hjälp  av en  annan metod 
än  den som  beskrivits ovan.  Den  ansågs inte efterlikna verkliga 
förhållanden i tillräcklig utsträckning, varför denna  har  
ifrågasatts. För att kunna ge  konstruktiv kritik  pä  denna metod  
gjordes  därför jämförande mätningar  enligt  denna. Detta för att 
undersöka dess överensstämmelse  med den  nyutvecklade  metoden. 
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Resultatsammanfattning  

2.1  Litteraturundersökning  (se  bilaga I) 

Höga  krav  ställs  pä  skyddsskor  som  används i kallt klimat,  krav 
som  ofta är motstridiga. Skons termiska  komfort beror  t.ex. inte 
bara  pä  materialets  isoleringsförmåga utan också  pä  dess  
permeabilitet  och förmåga att skydda mot väta utifrån. Dessa 
egenskaper är ofta svära att kombinera  eftersom  ökad 
isoleringsförmåga också  leder  till  låg permeabilitet, en  egenskap  
som kan  medföra försämrad  termisk komfort.  Vidare är hög  
permeabilitet  svårt att åstadkomma  hos  ett material  som  skyddar 
mot väta utifrån.  

En  isolerad skyddssko  mäste  skydda mot såväl skador och olyckor i 
arbetet  som  mot låga  temperaturer samtidigt som  ergonomiska  
krav  tillgodoses.  Litteraturstudien har  visat att tidigare  forskning  
inom  området har  bedrivits  med det  huvudsakliga syftet att öka 
skornas förmåga att erbjuda  termisk komfort.  Vilken  effekt  denna 
ökning  av isoleringsgraden haft  pä  användbarheten  har  däremot 
inte undersökts tidigare, vilket visar  pä  nödvändigheten  av 
forskning angående  ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat.  

2.2  Enkätundersökning  (se  bilaga II)  

En  enkätundersökning  gjordes,  i vilken såväl användare och 
experter  som  tillverkare  av  skyddsskor inkluderades. Denna 
undersökning syftade bl.a. till att kartlägga vilka  krav som  ställs  pä  
skyddsskor  som  ska användas i kallt klimat.  Med information om 
de  viktigaste  kraven  pä  skyddsskor  kan forskningen sedan  inriktas  
pä  de  områden  som  visar  sig  vara eftersatta. Liknande  studier som  
gjorts tidigare  har  visat att klagomål är  vanligt  förekommande  
bland  användare  av  skyddsskor.  
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Tre  olika enkäter utformades för  de  olika grupperna användare, 
tillverkare och experter. Gemensamt för dessa  var  att samtliga  av 
de  tillfrågade uppmanades att rangordna betydelsen  av  elva givna 
ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat.  Kraven var;  
passform, tilltalande utseende, justerbarhet, lätt ta av/på,  
mobilitet, termisk komfort, pris,  haLkfrihet, hållbarhet, skydd mot 
skador och  låg  vikt. Användarna ombads också att uppge  om  några  
problem  uppstod i kallt klimat. Experter och tillverkare fick 
dessutom möjlighet att ge  sin  åsikt  om behovet av forskning 
angående  ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat.  Omkring 
125  utomhusarbetare inom fyra olika branscher (bygg, elmontage, 
banverksarbete, vägarbete),  100  skoföretag  112  olika länder  samt 
16  experter inom  området  ombads medverka i  studien. 90% av  
användarna,  20  %  av  tillverkarna och  75  %  av  experterna 
besvarade enkäten. 

Medelvärdet  av de tre  gruppernas  rangordning  visar att skornas 
passform är  det  viktigaste  kravet  följt  av termisk komfort,  skydd 
mot skador i arbetet,  låg  vikt och halkfrihet. Experterna ansåg att 
skydd mot skador är  det  viktigaste  kravet  medan detta  krav 
kommer  först  pä  femte plats, enligt  användarna.  57% av  
användarna  anser  att  de  upplever  problem  när  de  använder 
skyddsskor i kallt klimat.  Av  dessa  anser 43%  att problemen är 
orsakade  av  stålhättan  som påstås ha en  kylande  effekt. De  
vanligaste problemen  bland  användare är att  man fryser,  svettas  
eller  är blöt  om  fötterna.  Den  låga svarsfrekvensen  bland  
tillverkare och  det relativt  begränsade antalet experter gör  det  
svårt att dra slutsatser från enkätsvaren.  En majoritet av  
experterna och tillverkarna  var  dock överens  om  att  forskning  
inom detta  område  behövs.  

2.3  QFD - ett hjälpmedel för att utforma användarvänliga 
produkter  (se  bilaga III) 

För att kunna utveckla användarvänliga, ergonomiskt anpassade  
produkter  mäste  människans  krav  och  behov  beaktas. Liknande 
tankesätt återfinns inom  kvalitetsområdet,  där kundkraven  står  i  
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centrum.  Följaktligen  kan  slutsatsen dras att såväl  kvalitetsteknik 
som ergonomi  syftar till att nä upp till  kundens,  d.v.s. människans,  
krav  och önskemål. Ett  flertal metoder har  utvecklats inom  
kvalitetsteknik med  syfte att effektivisera produktutvecklingen.  Till  
dessa  metoder  hör  QFD  som  används för att kartlägga 
användarnas  krav  och översätta dessa till produktegenskaper  pä  
ett systematiskt sätt. Att kombinera kunskap  om ergonomi, som ger 
information om  människans  krav  och  behov, med det  systematiska 
sättet att översätta  kraven  till produktegenskaper  enligt  QFD  
skulle  vara fördelaktigt  vid  utveckling  av  ergonomiska  produkter.  I 
artikeln i bilaga III diskuteras fördelarna och möjligheterna  med  att 
använda QFD inom ergonomiområdet.  En  praktikfallstudie där 
QFD använts för att översätta användarnas  krav  pä  skyddsskor 
till produktegenskaper presenteras också. QFD -  analysen gav 
information om de  produktegenskaper  som  i  störst  utsträckning 
inverkar  pä  kravuppfyllelsen. Tåhättans egenskaper visade  sig  
vara viktiga för kravuppfyllningen  eftersom  dessa påverkar  de  
användarkrav  som  kunderna ansåg vara viktigast, nämligen  
termisk komfort,  passform, skydd mot skador i arbetet och vikt.  En  
förändrad utformning  av  tåhättan torde  således  leda till att 
skyddsskor  som  ska användas i kallt klimat, i större utsträckning 
när upp till kundernas kray.  

2.4 En  metod för att mäta motståndet mot torr värmeavgivning 
hos skyddsskor  under  dynamiska förhållanden  (se  bilaga  IV)  

Termiskt skydd  hos skor  mäste  svara för värmeförluster orsakade  
av ledning  genom sulan,  konvektion  och strålning från ytorna,  
konvektion  orsakad  av ventilation  genom öppningar  samt  genom 
avdunstning genom  materialet  och  via  öppningar.  Den  mätmetod 
föreslagen i  den  Europeiska  standarden  (EN344) för bestämning  av  
skyddsskors förmåga att skydda mot kyla, tar inte hänsyn till dessa  
faktorer  pä  ett  relevant  sätt, bl.a.  eftersom  fotens rörelse 
negligeras. I detta  projekt har fem  olika isolerade fotbeklädnader 
testats  med  ayseende  pä  dess förmåga att skydda mot torr 
värmeavgivning, genom att använda såväl  en  elektriskt uppvärmd 
fotmodell  som metoden  föreslagen  enligt standard. Det  är möjligt  
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att  med  fotmodellen simulera gängrörelser för att erhålla  mer  
realistiska värden  pä  isolationsförmågan.  

Resultaten  av  mätningarna  enligt standardmetoden  visade  sig  inte 
vara  helt  överensstämmande  med  resultaten  av  mätningarna  med 
den  termiska fotmodellen. Mätningar utfördes  med  fotmodellen 
för att undersöka  om  någon  av  faktorerna stålhätta, rörelse, 
storlek  eller belastning  inverkar  pä  den  uppmätta 
isoleringsförmågan  hos  fotbeklädnad.  Ingen  statistiskt  signifikant  
skillnad  kunde  påvisas mellan  skor med eller  utan stålhätta  med  
ayseende  på  dess isolationsförmåga. Simulerad gängrörelse 
resulterade däremot i ett betydligt lägre värde  på  isolansen (upp till  
23 °/0). En signifikant  lägre isolationsförmåga  kunde  påvisas för två  
av  skorna  dä  en last på 30 kg lades  pä  fotmodellen. Skillnaden 
mellan  isolationen hos  två  skor med  olika storlekar visade  sig  också 
vara  signifikant  för  en av  skomodellerna.  Det har  också kunnat  
visas  att  den  elektriskt uppvärmda fotmodellen är  en 
reproducerbar  och noggrann metod för att mäta motståndet mot 
torr värmeavgivning  hos skor. 
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Diskussion  

Skyddsskor  som  ska användas i kallt klimat  mäste  skydda  mot  
såväl skador och olyckor i arbetet  som  mot  låga  temperaturer. 
Samtidigt som  detta skydd erbjuds  mäste  även ergonomiska  krav 
såsom  passform, rörlighet,  låg  vikt, halkfrihet  etc.  tillgodoses. 
Kravbilden blir  om  möjligt ännu  mer  komplex  eftersom  mänga  av 
kraven  är svära att kombinera.  En  hög isolationsförmåga  ger en  
varmare  sko men kan  också leda  till  försämrad rörlighet, passform, 
ökad vikt  etc.  Att skapa  en sko som  är termiskt  komfortabel  är 
komplicerat  eftersom den  mäste  vara tillräckligt flexibel för att 
kunna användas  vid  skiftande  aktivitets-,  klimat och 
arbetsförhållanden.  Termisk komfort  ställer inte bara  krav på  
isoleringsförmågan  hos skor  utan kräver också att  permeabiliteten  
är tillräckligt hög för att överflödig fukt ska kunna transporteras  
bort.  Vidare bör skorna, för att garantera  termisk komfort,  kunna 
förhindra fukt att tränga  in  i skon utifrån.  Isolering, permeabilitet  
och vattentäthet är egenskaper  som  är mycket svära att kombinera  
eftersom de  är motstridiga. 

Denna, såväl  som  tidigare  studier, har  inte kunnat påvisa någon 
försämrad isoleringsförmåga  hos skor med  stålhätta. Trots  det  
kvarstår problematiken kring stålhättan  eftersom den, enligt  
användarna,  påstås ha en  kylande  effekt.  Stålhättan inverkar  
negativt, om  inte  pä  den  termiska  komforten, så  pä  andra 
ergonomiska  aspekter. En sko med  stålhätta  kan  medföra  en  ökad 
skodonsvikt, försämrad passform och  en  begränsad rörlighet. 
Vidare  kan en sko med  stålhätta minska skons justerbarhet och 
göra att utseendet  pä  skon blir  mindre  tilltalande.  Stål har  hög 
värmeledningsförmåga och dessutom  ingen  förmåga att släppa ut 
vattenånga, vilket  kan  göra  det  olämpligt  som  material i 
skyddsskor för kallt klimat.  

9 



Ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat  

Enligt  QFD-analysen är tåhättans utformning  den  
produktegenskap  som  inverkar  mest  pä  hur  väl användarkraven  
kan  uppnäs.  Enligt  enkätstudien  anses  skornas passform vara  den  
viktigaste aspekten att beakta  vid  utveckling  av  skyddsskor för kallt 
klimat följt  av termisk komfort,  skydd mot skador i arbetet och  låg  
vikt.  Kraven, som  är  av  högst  prioritet enligt  användarna, 
påverkas alltså alla  av  hur  stålhättan utformas.  En  förändrad 
utformning  av  tåhättan, t.ex. genom  byte av  material  eller  genom 
ändrade  dimensioner kunde således  medföra att skyddsskorna  blev 
mer  accepterade  bland  användarna.  

Den  föreslagna  metoden  för mätning  av  motståndet mot torr 
värmeavgivning  har  visat  sig  vara tillförlitlig  eftersom den  i större 
utsträckning efterliknar  den  verkliga brukarsituationen jämfört  
med  andra  metoder.  Genom att använda  en  modell  av en  fot i  
naturlig  storlek är  det  möjligt att åstadkomma ett samspel mellan  
sko  och fotmodell  som  till  stor del  efterliknar verkligheten.  Det 
faktum  att  det med metoden  också är möjligt att simulera  en  
gängrörelse ökar möjligheterna att erhålla ett  relevant  värde  pä  
isolationsförmågan  hos skor.  

Isolationsförmågan  hos en  beklädnad försämras emellertid  av  att  
materialet  blir fuktigt, vilket är  vanligt  dä  skor  används utomhus.  
Det  totala motståndet mot värmeavgivning  hos skor  och 
beklädnad inkluderar såväl torr  som  vät värmeavgivning.  
Metoden som  utvecklats här tar dock  ingen  hänsyn till fuktens 
inverkan  pä  isoleringsförmågan. För att fä  en  komplett  metod för 
utvärdering  av  skors termiska egenskaper bör föreliggande metod 
därför vidareutvecklas ytterligare  så  att även  effekten av  fukt 
beaktas. Denna vidareutveckling  kan  innebära att  modellen  
modifieras  så  att även  en  simulerad svettning  kan  åstadkommas. 
Svettande termiska  modeller har  utvecklats tidigare  med  
framgång.  
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Slutsatser 

Denna studie  har  visat att det finns ett behov av att förbättra 
skyddsskor som används i kallt klimat. Inga  studier har  tidigare 
utförts angående skyddsskor i kallt klimat där såväl ergonomiska 
aspekter som termisk komfort och skyddskrav beaktats.  

En  enkätstudie  har  visat att befintliga skyddsskor inte  har  
förmågan att erbjuda och bibehålla  termisk komfort under de  
förhållanden  som råder  i brukarsituationen. Nästan  60  %  av de  
tillfrågade användarna ansåg  sig ha problem  när  de  använder 
skyddsskor i kallt klimat. Nästan hälften  av  dessa  60  %  anser  att 
stålhättan är orsaken till detta obehag.  Brist  pä  termiskt  komfort  
visade  sig  vidare vara  det  vanligaste  problemet bland  användare.  

Enligt användare, tillverkare och experter inom området är 
skornas passform viktigast att beakta vid utveckling av skyddsskor 
för kallt klimat följt av termisk komfort, skydd mot skador i arbetet, 
låg vikt och halkfrihet.  

En  föreslagen  ny  mätmetod  har  visat  sig  ge reproducerbara och 
relevanta värden  pä  skors motstånd mot torr värmeavgivning. 
Mätningarna visar att  effekter av  rörelse, skostorlek och  
belastning signifikant kan  inverka  pä  den  uppmätta  isoleringen. 
Den mest  signifikanta skillnaden gick att påvisa mellan 
isolationsvärden uppmätta i stillastående jämfört  med under  
simulerad gängrörelse. Detta förespråkar  en  utveckling  av  
mätmetoder  som  i större utsträckning efterliknar  den  verkliga 
brukarsituationen. Mätningar  enligt metoden  föreslagen i  den  
europeiska  standarden  stämmer inte överens  med  mätningarna 
utförda  enligt den  nyutvecldade  metoden. Enligt standardmetoden  
testas skornas skydd mot kyla i  en statisk  försöksuppställning.  
Effekter av  rörelse beaktas  således  inte.  
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1.  SKYDDSUTRUSTNING  

1.1  Skyddsutrustning i kallt klimat. 

Personlig  skyddsutrustning (psu) används mot skador och olyckor i 
arbetet.  Dä  risker i omgivningen inte kunnat elimineras  med  hjälp  
av  förbättrad arbetsmiljö återstår användande  av  psu  som en  sista 
åtgärd mot skador och olyckor i arbetet. Trots att användande  av  
skyddsutrustning orsakar  en  ökad  belastning  pä  kroppen  i  form av  
exempelvis  extra  vikt och försämrad rörlighet bär  7 av 10  arbetare i  
Sverige  någon typ  av  skyddsutrustning  (Working Environment,  
1982).  

I kallt klimat,  dä  det  krävs  en  värmeisolerande skyddsutrustning, 
ökar påfrestningen  pä  kroppen  ytterligare  eftersom  denna  kan  
verka hindrande i arbetet. Psu syftar till att skydda människan frän 
yttre  faktorer  i arbetslivet  såsom  mekaniska påfrestningar,  smuts,  
damm, väta,  kemikalier  och att  samtidigt  hälla  kroppens  
värmebalans i jämvikt  med  omgivningen  (termisk komfort). Vid  
arbete i kallt klimat är  det  viktigt att klädseln anpassas till rådande 
klimat- och aktivitetsförhållanden. I ett arbete  med  hög 
aktivitetsnivå är  det  viktigt att kläderna tillåter avdunstning för att 
förhindra  kondens  i kläderna medan  det  i ett stillastående arbete  
med låg  aktivitetsnivå krävs kläder  med god  isoleringsförmåga. I  en 
rapport  (Gavhed  et al, 1992)  redovisas försök  som  visar att såväl 
beklädnad  med  för  låg som  för hög  isolation gav  upphov till ett 
värmeunderskott.  Vid  arbete i kallt klimat i  en  beklädnad  med låg 
isolation  förlorades  sä  pass mycket värme genom strålning och  
konvektion  att försökspersonerna drabbades  av  värmeunderskott.  
Då  beklädnaden  var  alltför  varm  uppstod värmeunderskott  då  
försökspersonerna började svettas  eftersom  kondenserad 
vattenånga  leder  till  en  försämrad isoleringsförmåga  hos  
beklädnaden.  
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Valet  av  lämplig skyddsutrustning  beror  pä:  

1. Graden  av och typ av förorening.  
2. Arbetssituation och typ av faror frän omgivningen.  
3. Klimat (temperatur, luftfuktighet, vindhastighet). 

Ett tecken  pä  att skyddsutrustning inte uppfyller användarnas  krav 
kan  vara att  de  inte används i tillräcklig utsträckning.  En studie 
gjordes  i skogsbranschen i syfte att  komma  fram  till  faktorer som  
påverkar användande  av  skyddsutrustning (Lindström  et al, 1975).  
Syftet  med  undersökningen  var  att kartlägga  de krav  och 
förutsättningar  som  mäste  vara uppfyllda för att olika  slag av  
personliga skydd ska användas. Användare tillfrågades  bland  annat  
om de  främsta anledningarna  till  att  de  inte använde skyddsstövlar.  
Resultatet av de 237  svaren följer nedan. 

Tabell  1. Resultat  av enkätstudie angående faktorer som påverkar 
användning av personlig skyddsutrustning. Fritt efter 
Arbetarskyddsstyrelsens undersökningsrapport  (1975).  

Anledning: Andel (%): 

Tunga  57  
Styva i sulan  34  
Dyra  33  
Hindrande i arbetet  14  
Dålig känning  med marken 14  
Dålig passform  13  
Annan orsak  11  
Svära fä  tag  i  10  
Gär  sönder för lätt  10  
Risken för skador liten  3  
Hjälper  ej  dä  olyckan är framme  3  
För varma  2 
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En  liknande undersökning gjordes av Svenska institutet för 
byggnadsforskning (Erson  et al, 1981)  där byggnadsarbetare  bland  
annat angav följande skäl till att inte använda skyddsskor:  

16  "Yo  tyckte att skorna  var  för tunga.  
16 °A)  tyckte att skorna  var  för  kalla  pä  vintern.  
12  clo tyckte att skorna  var  för stela.  

1.2  Arbetsskador relaterade till kyla 

Obehag i  form av  upplevd kyla  har  visat  sig  orsaka  en  försämring  
av den  mentala prestationen, vilket i  sin tur ger en  ökad risk för 
olyckor i arbetet  (Vaughan,  1977).  Arbetsskador relaterade till kyla  
kan  vara svära att kartlägga.  En  olycka  som  klassificerats  som  
halkolycka  kan  t.ex.  bero  pä  att  den  låga  temperaturen  orsakat 
stumhet i fötterna vilket  leder  till försämrad  mobilitet. Det  är därför 
viktigt att  komma  ihåg att mörkertalet är  stort  i  statistik  över  antal  
arbetsskador relaterade till kyla. I  en studie gjord av  
Arbetarskyddsstyrelsen  (1992)  redovisas  statistik  över arbetsskador 
relaterade till kyla  under åren 1987  och  1991 (bild 1). 

140 — 

120 — 

100 — 

80 — 

60 — 

40 

, 
20 	,/ • • 
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Bild 1.  Antal arbetsskador relaterade till kyla vid olika tider av 
året. Fritt efter statistik från Arbetarskyddsstyrelsen  (1992). 
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1987 var det  senaste  året  dä  det var vinter  även i södra  Sverige  
vilket  kan  förklara  de  olikheter  som  statistiken för  de  båda  åren  
påvisar. Antalet arbetsolyckor relaterade till kyla är exempelvis  66%  
lägre är  1991  jämfört  med 1987. Enligt statistik  för är  1991  uppkom  
83  stycken arbetsolyckor  som  gick att relatera till kyla jämfört  med 
243  stycken är  1987. 84% av  dessa olyckor  har  inträffat utomhus 
vardera  året.  Totala antalet arbetsolyckor  var 110 575  är  1987  och  72 
620  är  1991. Bild 2  visar att fötterna är  mest  benägna att drabbas  av  
förfrysningar jämfört  med  andra delar  av kroppen. 39% av  alla 
förfrysningar drabbade fötterna är  1987.  Motsvarande siffra är  56%  
för  år 1991. 

Bild 2.  Andel förfrysningar som uppkommit vid arbete i olika 
kroppsdelar. Fritt efter statistik från Arbetarskyddsstyrelsen  
(1992). 

1.3  Köldskador som kan drabba fötterna 

Fötterna är  den  kroppsdel  som  jämte ansiktet och händerna lättast 
drabbas  av  köldskador.  Vid en temperatur under 0° C  blir 
uppkomna kylskador  av typen  förfrysning. Förfrysning 
uppkommer  dä  temperaturen  i t.ex. fötterna understiger  0° C. En  
ytlig förfrysning innebär att endast  hudens  yttersta skikt  fryser. Vid  
djup förfrysning känns  huden fast eller  härd och sitter  fast  i 
underliggande vävnad, vilket  ger  upphov till  en  vävnadsskada. 
Även  dä  temperaturen  överstiger  0° C  finns risk för att kylskador  
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uppkommer,  dä  i  form av  KFI-skada (KFI=kyla, fukt,  
immobilisering).  Detta inträffar  vid  långvarig vistelse  under kalla  
och fuktiga förhållanden.  Det  första tecknet  pä  en  KFI-skada är 
försämrad känsel i tärna varefter tärna svullnar upp, känns varma 
och blir röda. Ofta är svullnaden  så kraftig  att  det  är omöjligt att 
fortsätta använda  skor. Både nerver  och blodkärl påverkas och  en  
alltför långvarig exponering  kan  resultera i kallbrand  som  kräver  
amputation.  KFI-skador är vanliga  under  militära  operationer. Vid 
en  allmän nedkylning (hypotermi),  som  inträffar  dä  
kroppstemperaturen understiger  35°C,  försämras omdömet  med  
tilltagande  desorientering  och  apati. En  fortsatt sänkning  av  
kroppstemperaturen  leder  till  hallucinationer  och slutligen 
medvetslöshet.  

2.  SKYDDSSKOR  

CEN (European  Committee  for  Standardisation)  påbörjade  1989  
arbetet  med  att upprätta  en  europeisk  standard  för  specifikation av  
arbets- och skyddsskor för yrkesmässigt bruk.  De  fyra första  EN  
standarderna  (EN 344-347)  fastställdes i slutet  av oktober 1992. 
Enligt EN 344  definieras skyddsskor för yrkesmässigt bruk  som  
fotbeklädnad  som  innefattar skyddsegenskaper  som  skyddar 
användaren mot skador  som kan  uppkomma i samband  med  
olyckor inom  den  yrkessektor  som  skon är aysedd för.  Det  finns  tre  
olika  typer av  yrkesmässig fotbeklädnad varav två  av  dessa skall, 
för att falla  under  benämningen skyddssko, vara utrustade  med  
skyddstähätta konstruerad för att ge skydd mot  en kraft  
motsvarande energinivån  200 J respektive 100 J.  Olika  typer av  
skyddsskor  ges  kodbeteckning I  eller  II där beteckningen I 
innefattar fotbeklädnad gjorda  av  läder och andra material förutom  
skor som helt består av gummi eller  polymera material vilka 
benämns  med kod  II. I  standarden  listas ett  antal  grundläggande  
krav som  skyddsskor  mäste  uppfylla i vilken  det bland  annat anges  
krav  pä  stålhättan i  form av bland  annat dess längd, hällfasthet, 
korrossionsbeständighet, sulans  konstruktion  och prestation, 
fodrets och ovanlädrets tjocklek, rivhållfasthet, ångmotstånd, 
böjmotstånd etc.  Krav  pä  skyddsskor för speciella  
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användningsområden anges  separat  där  krav på isolering  mot  kyla 
ingår.  EN 344  uttrycker  krav  i samband  med test av  exempelvis  
isolering  mot  kyla, stålhättans korrosionsbeständighet, 
läckagebeständighet  etc.  Skyddsskon  består av  olika delar  (se bild 3) 
som var  och  en  mäste  uppfylla  en  mängd  krav enligt standarden.  

Ovanläder  

Bild 3.  Skyddskons olika delar (enligt  standard)  

I skriften "Rätt klädd i  jobbet  -  en  handbok om arbetskläder" 
(Kärrholm,  1983)  ges  en  beskrivning av vad som kännetecknar  en  
bra skyddssko. Bilden nedan är hämtad ur skriften.  
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Bild 4.  Kännetecknande för  en  bra  skyddssko (källa: Kärrholm, 
1983) 

Den  totala fotkomforten bestäms av samspelet mellan sockor, sula 
och själva skon  (Nielsen, 1991).  

Ergonomiska  krav  är sådana  som  baseras  på  mänskliga 
förutsättningar och  behov.  I  kallt klimat blir  de  ergonomiska  kraven 
på  skyddsskor  mer  påtagliga  eftersom de  mäste  ge ett fullgott 
skydd  mot  skador i arbetet och  samtidigt  erbjuda foten  termisk 
komfort  utan att göra skon  så  ldumpig att  den  verkar hindrande i 
arbetet. 

Ergonomiska krav på skyddsskor i kallt klimat kan vara: 

• Passform 
• Termisk komfort 
• Skydd mot skador i arbetet 
• Låg vikt 
• Halksäkerhet 
• Inte begränsa rörligheten  
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• Lätt av/på tagning 
• Hållbarhet 
• Justerbarhet 
• Tilltalande utseende 
• Moderat  pris  

Situationen  förvärras ytterligare av att  de  ergonomiska kraven är 
svära att kombinera och motstrider varandra. Exempel på 
motstridiga krav ges nedan. 

För att  termisk komfort  ska råda  mäste  materialets isoleringsgrad  
vara anpassad  till  rådande klimat- och aktivitetsförhållanden och 
alltså skydda  mot  kyla och  samtidigt  släppa ut överflödig värme.  
Materialet  ska dessutom  ha  förmågan att skydda  mot  väta utifrån. 
Ett  material  med  hög  isolation, permeabilitet  och 
läckagebeständighet är svårt att åstadkomma  eftersom  
egenskaperna motstrider varandra.  

Extra  isolering tillsammans med skydd mot skador i arbetet kan 
göra skorna tunga och klumpiga vilket kan begränsa rörligheten 
och verka hindrande i arbetet. 

Skyddtåhättan kan minska förutsättningarna för att skapa termisk 
komfort eftersom metall  har en god  värmeledande förmåga. 
Skyddtåhättan inkräktar på utrymmet vilket kan försämra 
passformen och även  den  termiska komforten då det isolerande 
luftlagret minskas. Hättan minskar också möjligheten att justera 
skorna med hjälp av snörningen  samt  ger  en  ökad skodonsvikt. 

Tre olika typer av fotbeklädnad  har  utvecklats för  den  svenska 
armén (Rosenblad-Wallin,  1988).  Arbetet  har  utförts i enlighet med 
metoden för brukarorienterad produktutveckling som utarbetats av 
avdelningen för Konsumentteknik vid Chalmers Tekniska Högskola 
i  Göteborg.  Metoden innebär att produkter utvecklas med 
utgångspunkt från människans behov i brukarsituationen, alltså 
vilka krav som ställs av användaren då produkten används. Vid  
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utveckling  av  armékängorna utgick  man således  ifrån soldaternas 
önskemål. Användarnas  krav  översattes till tekniska  krav  och  pä  så  
sätt lyckades  man  skapa  en sko som  bättre uppfyllde  kraven  pä  
lätthet, mjukhet, flexibilitet, passform, rörlighet och  termisk komfort  
än  de  ursprungliga modellerna.  

3. TERMISKA ASPEKTER 

Den  värme  som  produceras i  kroppen  genom människans 
energiomsättning avges  normalt  till omgivningen för att skapa 
värmebalans.  Kroppen  producerar värme även  vid  vila, ungefär  100 
watt,  vilket  kan  öka till  1000 watt eller mer vid  hög  aktivitet under  
kortare  perioder. Kroppen  avger värme genom  ledning, konvektion,  
avdunstning och strålning  samt  genom andningen. I kyla avges  
omkring 15  %  av den  totala värmeavgivningen  via  andningen, 
varmed  cirka 85  %  av  överskottsvärmen  mäste  avges genom 
kläderna (Elnäs,  1985a).  Dä  svett avdunstar från  kroppen  åtgår 
värme  som  därmed avges från  kroppen.  Ett klädesplaggs 
isoleringsförmåga anges i enheten  do (av  engelskans  clothing)  och 
uttrycker dess motstånd mot torr värmeavgivning (värmeavgivning 
genom strålning,  ledning  och  konvektion).  Clo-värdet  har SI  
enheten  m2 °C /W. 1  Clo=den  isolering som  är nödvändig för att 
upprätthålla  termisk komfort hos en  stillastående  person  i ett  rum 
med temperaturen 21°C,  luftfuktigheten  50%  och vindhastigheten  
0,1 m/s. 1  Clo motsvarar ungefär värmeisolationen  hos en  
vinterkostym. Clo-värdet  anger  klädselns  isolation  pä  hela 
kroppsytan. Alltså tas hänsyn till värmeavgivning frän oskyddade 
kroppsytor  såsom  ansiktet.  

Vid  arbete i kyla försväras värmeavgivningen genom avdunstning  
eftersom man  tvingas bära flera klädskikt.  En  beklädnad  med god 
isolation har  tyvärr ofta  en  dålig förmåga att släppa igenom 
vattenånga, vilket blir  extra  besvärligt  vid  arbete  som  kräver hög  
fysisk aktivitet  i kallt klimat.  Den luft som  inandas värms upp i 
lungorna och värme avges  pä  så  sätt  via  utandningsluften.  Vid  kallt 
klimat  kan  värme i utandningsluften svara för  15-20% av kroppens  
totala värmeavgivning  men  är däremot  vid varmt  och fuktigt klimat  
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försumbar (Holmer,  1987).  Typ av värmeutbyte varierar med olika 
temperaturer. Andelen värme avgiven genom avdunstning minskar 
med sjunkande temperatur, medan andelen värme avgiven genom 
strålning och konvektion ökar. För att termisk komfort skall råda 
krävs  en  riktig kombination mellan klädisolation, klimat och fysisk 
aktivitet. Beklädnadens isolationsförmåga och ångmotstånd  samt 
den  fysiska aktiviteten är  de  faktorer som är möjliga att kontrollera 
vid arbete utomhus. 

Isoleringsförmågan ökar  om kroppen  omges  av  ett stillastående 
luftlager. Detta luftlager förändras  dä  kroppen  rör  sig,  vilket  ger en  
försämrad isoleringsförmåga. Beklädnadens totala  isolation,  vilket 
är summan  av  klädernas och luftlagrets  isolation,  visade  sig vid  
försök minska  med 16% vid cykling  jämfört  med  vila (Holmdr,  
1986).  Hälften  av  denna minskning förklaras  av mindre  värde  på  
luftskiktets isoleringsförmåga och resterande skillnad uppkommer i 
beklädnaden  pä  grund av  ökad luftväxling. Genom mätning  av 
lufttemperatur,  strålningstemperatur, luftfuktighet och 
vindhastighet  kan man  tillsammans  med en  uppskattad 
aktivitetsnivå räkna ut vilken isoleringsförmåga  (antal do) som  
krävs för att  termisk  komfort-IREQ  (required clothing insulation)  
skall upprätthållas (Holmer,  1988).  

Ångmotståndet  hos  beklädnaden bidrar, förutom 
isoleringsförmågan, också till beklädnadens förmåga att skapa  
termisk komfort.  Tygets  struktur  inverkar  pä  förmågan att släppa 
igenom vattenånga.  Den  vattenånga  som  produceras  av kroppen  i  
form av  svett avges  dels  genom kläderna och  dels  genom öppningar 
i plaggen.  Hur  mycket värme  som kan  avges genom avdunstning 
bestäms  av  klädselns ångmotstånd,  luften  och hudytans 
vattenångtryck  samt ventilation  genom öppningar i klädseln. Ett 
klädesplaggs ångmotstånd  kan  definieras  som  dess förmåga att 
förhindra  transport av  förångat vatten. I kallt klimat försväras 
denna ångtransport  eftersom  klädernas yttersta skikt häller  en låg 
temperatur  vilket  ger en  snabb försämring  av luftens  förmåga att 
binda vattenånga. Följden blir att vattenångan frän  huden  kyls  ned  
och kondenserar och  det  vatten  som  bildas absorberas i kläderna.  
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Isolationsförmågan försämras av fuktabsorbtion, eftersom vattnets 
värmeledningskoefficient är  24x  luftens, vilket ökar risken för 
nedkylning i kallt klimat. 

Också  vind  påverkar isoleringsförmågan (Holm6r,  1987).  
Isoleringsförmågan  hos vanlig  inomhusklädsel  kan  reduceras  med 
10-30% på grund av en vind med  hastigheten  1 m/s.  Detta  beror på  
att isoleringsförmågan är bäst  dä  luften  är stillastående.  

3.1.1  Fottemperatur 

På grund av  fötternas låga volym i förhållande  till  dess 
värmeavgivande yta utsätts  de,  liksom händerna, för stora 
värmeförluster jämfört  med  bålen.  Av den  totala kroppsytan utgör 
fötterna (tärna + fotsulorna)  5  % (Lamke  et al, 1977) men  utgör 
endast  1% av kroppens  vikt.  Samtidigt som  fötterna utsätts för stora 
värmeförluster  har de  dålig förmåga att själva producera värme  på 
grund av sin  ringa muskelmassa. Värme  mäste  därför tillföras 
fötterna frän andra delar  av kroppen med  hjälp  av  ökad  
blodcirkulation. Det har  dock  visat  sig  att  blodcirkulationen  i 
fötterna minskar dramatiskt  vid  nedkylning (Allwood  and  Burry,  
1954).  

Genom kroppsrörelser ökar värmeproduktionen effektivt eftersom 
ämnesomsättningen hos muskler i arbete kan ökas lätt samtidigt 
som muskehis mekaniska effekt är relativt låg (Rintamäki  et al, 
1992)  där rörelse av nedre delen av kroppen ger  den  bästa 
uppvärmningseffekten. Rörelse vid gäng var, jämfört med cykling 
och armrörelser, det mest effektiva sättet att värma upp fötterna.  
Ingen  av övningarna lyckades dock öka blodcirkulationen i fötterna 
tillräckligt för att värma upp tärna. 

I  en  studie (Rintamäki  et al, 1989)  undersöktes skillnaderna mellan  
den  upplevda och verkliga fottemperaturen hos nakna och 
påklädda män.  Studien  visade att det fanns ett nära samband 
mellan temperaturen hos händer och fötter och att fötternas 
temperatur till stor  del  beror av övriga kroppens värmebalans.  

25 



Ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat  

Studien  visade också att  den  upplevda kylan var mest beroende av  
den  kallaste delen av benet, vilket oftast är tärna. Då kroppen var i 
vila påvisades ett starkt samband mellan  den  upplevda 
temperaturen i foten och  den  verkliga temperaturen i benet. Då 
människan befinner sig i  en  kall miljö reagerar kroppen genom att 
blodkärlen i kroppens perifera delar drar ihop sig. Detta för att 
minska värmeutbytet med omgivningen och därmed bevara  en 
konstant  temperatur i kroppens vitala  organ.  I kallt klimat sjunker 
hudtemperaturen i  proportion  till omgivningstemperaturen. 
Händer, fötter och huvud påverkas lättare än andra kroppsdelar av  
en  ändring av omgivningens temperatur, eftersom  de  ligger mest 
perifert från kroppskärnan. Händer och fötter hör till  de  
kroppsdelar som ofta är i kontakt med kalla ytor vilket förvärrar 
situationen ytterligare. 

Fötternas  temperatur beror  också  av  övriga  kroppens isolering.  
Huvudet  har  högsta  prioritet vad  gäller blodtillförsel och reagerar 
alltså inte  som  andra yttre delar  av kroppen med  att blodkärlen 
dras samman.  Pä  grund av  denna egenskap  hos  huvudet  kommer 
en  värmeförlusten därifrån,  som beroende på  omständigheterna  
kan  stä för upp till  50 °A) av  hela värmeavgivningen (Elnäs  et al, 
1985a),  inte att vara  direkt  märkbar i  form av  ett minskat blodflöde. 
Andra delar  av kroppen kan  däremot känna  av  denna förlorade 
värme  eftersom kroppens  värmeinnehåll blir  negativt. Enligt  
värmebalansekvationen är  kroppen  termiskt  komfortabel då  lika  
stor  värmemängd alstras och avges.  Om  någon  av  extremiteterna 
upplevs  som kalla kan  detta resultera i ett upplevt obehag i hela  
kroppen  (McIntyre  and  Griffiths,  1975). Vid  ett värmeunderskott i  
kroppen  blir värmeförlusten från händer och fötter  så små på grund 
av det  låga blodflödet att  en  ökad  isolering  inte  har  någon  effekt på 
hudtemperaturen.  Tårnas  temperatur har  visat  sig  sjunka snabbt  
vid  stillastående. Millward och Pethybridge  (1979)  visade genom ett 
försök att tårnas  temperatur  sjönk  med  i medeltal  17°C under en  
timmes stillastående.  Lufttemperaturen var vid  försöket  -10°C  och 
försökspersonerna  bar  läderskor  med  fårskinnsfoder.  En del av  
värmen  som  förloras genom fötterna  sker  genom att värme  leds  
frän foten till skon och från skon till  marken.  Avgörande för skons  
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isolerande förmåga är också  hur  isoleringen  fördelats.  En sko  där  
isoleringen  koncentrerats till främre  delen av  skon  kan  erbjuda ett 
bättre termiskt skydd än  en sko med  högre  isoleringsgrad men med  
jämn fördelning  av  densamma  (Santee  et al, 1988).  Detta  eftersom  
fotens extremiteter, d.v.s. tärna,  har  störst  tendens  att drabbas  av  
köldskador. 

Människan svettas  normalt  ungefär  20  till  45 gram per  timme i  form 
av  s.k.  "insensible water  loss" (Lamke  et al, 1977). En  
industriarbetare avger ungefär  40  ml svett bara frän fötterna  under 
en  åtta timmars arbetsdag (Audemars,  1978).  Svett  som  produceras  
inne  i skon  kan  försvinna  på tre  sätt; avdunsta genom ovanlädret, 
pumpas  under  gäng tillsammans  med luft  ut genom öppningen i 
skon  samt  avdunstning  dä  skon inte är i bruk.  Det  är viktigt att skon 
är utformad  så  att fukten tilläts pumpas ut genom öppningar i skon. 
Ofta hinner inte överflödig fukt avdunsta  under natten  dä  skon  ej  är 
i bruk, varför två  par skor borde  finnas tillgängliga  som då skulle  
användas varannan  dag.  Ett mätt  på  skons brukskomfort är  den tid  
fotbeklädnaden hAlls torr.  

Enligt  Päsche  et al (1990) beror  fotens  temperatur på en  mängd olika  
faktorer; aktivitet, isolering  och renlighet.  I  en studie angående  
fottemperatur och fotkomfort fann Wouter  et al (1988)  att skosulans  
isolering  och användande  av damasker  är avgörande för att öka 
fotkomforten i kallt klimat. Vidare fann  man  att nyckelfaktorn  som  
avgör  om  foten känns  varm eller  kall är kärntemperaturen.  

En  studie utförd av företagshälsovården vid Stora Billerud-Fors  
(Johnsson,  1993)  visar att användande av vissa skyddsskor sänker 
fotens temperatur vid aktivitet. Detta tolkas som att gångrörelsen 
ger upphov till luftväxling vilket sänker temperaturen i skon. 

Då  kärlsammandragningen skett och  blodet  dirigeras genom djupt 
liggande blodkärl  kommer muskler  och  nerver  att förses  med  allt  
mindre energi. Temperaturen  i vävnaderna sjunker vilket  bland  
annat  leder  till  en  försämring  av  koordinationsförmågan  med  ökad 
risk för skador  som  följd.  Vid  kyla krävs ett högre blodtryck  pä  
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grund av  att  de  mesta  blodet  befinner  sig centralt  för att  isoleringen 
av de  vitala organen skall bevaras, vilket innebär  en  ökad 
påfrestning  pä  hjärtat. Dessutom gör kylan att  blodets viskositet  
ökar, d.v.s. blir  mer  trögflytande, och att  mer  arbete krävs  av  hjärtat. 
Att arbeta i kyla utgör därför  en  högre  belastning  för  kroppen  
jämfört  med  arbete i  neutralt  klimat. 

Människan  har en  viss förmåga till acklimatisering vilket gör att  
man efter en  längre  tids  arbete i kyla  kan  klara  av  att arbeta  mer 
effektivt.  För att undersöka  om en  utveckling  av  
köldacklimatisering är möjlig studerades  en fransk doktor vid 
dennes  färd till  Nordpolen  (Bittel J.M.  et al, 1989).  Doktorn 
vandrade ensam  en  sträcka  pä  800 km under 63  dagar och utsattes 
för omgivningstemperaturer mellan  -12  till  -52 °C.  Genom att testa  
doktorns  termoregulativa  reaktioner  före och  efter vandringen  
framkom att  en  hypotermisk och hypometabolisk acklimatisering 
ägt  rum.  Detta visade  sig  genom  en  minskad kroppstemperatur, 
minskad värmeproduktion och  en  ökad  hudtemperatur hos  
extremiteterna.  Det  sistnämnda antas vara  en  följd  av  ett ökat 
blodflöde i  huden  vilket ledde till  en lokal  acklimatisering i 
extremiteterna.  

En  beklädnadsfysiologisk undersökning  gjordes  inom försvaret 
(FMV, internrapport)  som bland  annat syftade till att kartlägga 
användbarheten  hos  fyra  av  försvarsmaktens fältskodon  med  
ayseende  pä  organiska köldreaktioner  samt  skillnader i skornas 
köldisoleringsförmåga. Kroppstemperaturen och  hudtemperaturen  
mättes  pä  försökspersoner  under  olika  aktivitets-  och 
temperaturförhållanden. För att beskriva fotens  hudtemperatur  
mättes fotvalvets  samt  stortärnas  hudtemperaturer.  Även 
yttertemperaturen mättes m.h.a. värmekamera  pä  skodonen  för att 
klarlägga temperaturgradienten. Fotsvettmängden mättes genom 
att väga  skodonen  och fotbeklädnaden före och  efter testsituationen.  
Ett  av  delförsöken utfördes i ett kallt försöksrum (.---,  -22°C)  där 
försökspersonerna  under 150  minuter  satt  stilla  pä  stolar.  En  
obetydlig sänkning  av  kroppstemperaturen registrerades,  hudens  
medeltemperatur sjönk  med omkring 7°C,  fotvalvets  med 12 °C  och  
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stortärnas  med cirka 15°C.  Detta visar att fotens och framförallt 
tärnas  temperatur  påverkas lättare  av  omgivningstemperaturen 
jämfört  med  andra kroppsdelar.  Vid  ett annat  av  delförsöken  var  
klimatbetingelserna desamma  som  tidigare  men  där aktivitetsnivån 
höjdes. Detta  gjordes  genom att försökspersonerna trampade  pä  en 
ergometercykel under 30  minuter  med en  yttre  belastning på 100 W,  
varefter  man  vilade i  120  minuter.  Resultaten  visade att  
hudtemperaturen  höll  en stabil  nivå  under  arbetsfasen för att 
därefter snabbt sjunka  sä  att nivån när motsvarande värden för 
vilotillståndet  10-15  minuter  efter  arbetsfasens  slut. Vad  gäller 
fotvalvets  temperatur ser man  att  den  värmeproduktion  som  
uppstått  under  arbetsfasen nästan räcker till för att bibehålla 
hudtemperaturnivå  som  fotvalvet  hade  i början  av  
köldexponeringen.  Temperaturen  i stortån däremot sjunker  under  
köldexponeringen  både  i vila och  under  arbetsfasen. 
Värmeproduktionen räcker alltså inte till för att hindra  en  sänkning  
av  stortåtemperaturen p.g.a. köldexponering.  

3.1.2  Stålhättan och fottemperaturen 

Klagomål  angående  stålhättan och dess påstådda kylande  effekt har  
förekommit. Undersökningar  har  dock gjorts där  det  påvisats att 
stålhättan inte inverkar  pä  fottemperaturen  eller  till och  med har en  
värmande  effekt.  

Sintef  Unlined,  Trondheim  utförde  en  utvärdering  av  arbetskläder 
för kallt klimat  (Päsche  et al., 1990)  i  form av en  fältstudie.  En del 
av studien bestod av  att studera stålhättans inverkan  på  
arbetsprestationen i kallt klimat.  Studien  påvisade  ingen  nämnvärt 
kylande  effekt hos  stålhättan. Andra  faktorer som enligt studien har  
betydelse  vad  gäller  temperaturen på  foten  var dels  skons 
isoleringsförmåga och även hur väl skon tillåter  blodcirkulationen  i 
foten.  

Studier  utförda  av  försvarets forskningsanstalt (Springfeldt,  1973)  
visade att stålhättan  har en  värmande  effekt.  Detta  skulle bero  pä  att 
stålhättan hindrar skorna från att bli insjunkna  så  att skorna  
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behåller  sin  ursprungliga  form  och därmed förblir det isolerande 
luftskiktet i främre delen av skon oförändrat. 

Liknande  studier har  utförts av Arbetshygieniska Institutet i  
Finland (1982)  där det framkom att  den  enda skillnaden mellan  skor  
med och utan stålhätta var att fötternas uppvärmning i 
rumstemperatur fördröjdes något i  skor  med stålhättor.  

3.1.3  Yttersko och fotkomfort 

Försök  har  gjorts där  en  yttersko  bars  utanpå  den  vanliga skon, 
detta för att isoleringsförmågan  skulle  ökas (Worsley  et al., 1974).  
Ytterskon gav dock endast  en mindre  ökning av isoleringsförmågan 
samtidigt som mobiliteten försämrades aysevärt.  

4.  ERGONOMISKA ASPEKTER  

En  enkät  gjordes  pä  Ergonomilaboratoriet  AB  (Ivergård,  1979)  där  
157  användare  av  skyddsskor tillfrågades. Frågorna behandlade i 
huvudsak  hur  användarna upplevde skorna i olika ayseenden. 
Nedan redovisas några  av  resultaten  av  undersökningen.  
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Tabell  2. Resultat  av enkät om skyddsskor, fritt efter resultat 
redovisade i Arbetsmiljö  (2/79).  

(%) 

Mycket Ganska 

mycket 
Lite Mycket 

lite 

Inte  a  Ils Vet ej 

Tränga  3,6 9,3 9,3 14,3 63,6  
Tunga  7,0 11,9 37,8 19,6 23,8  
Hala  2,8 2,8 15,4 22,4 53,8 2,8  
Svära ta  pä  1,4 1,4 7,9 10,0 79,3  
Svära ta  av 0,7 1,4 5,8 10,1 82,0  
Härda  8,5 15,6 34,0 15,6 25,5 0,7  
Styva i sulan  16,3 12,8 17,7 24,8 28,4  
Tryck  pä  fot/tå  6,1 7,4 23,6 15,5 47,3  
Varma  vid  arbete  
i värme  

12,9 23,1 29,3 15,0 12,9 6,8  

Kalla vid  arbete i  
kyla 

15,4 17,5 16,1 11,2 21,0 18,9  

Bekväma  13,2 30,6 31,9 7,6 14,6 2,1  
Slitstarka  19,1 51,7 12,6 5,3 7,3 3,3  
Säkra  27,6 49,0 9,0 3,4 2,8 8,3 

4.1  Vikt 

Syreupptagningen  anger  hur  mycket  syre som  åtgår i  kroppen  och 
är ett mätt  pä  den  i  kroppen  omsatta energin.  Med  ökad  belastning  
pä  kroppen  i  form av  till exempel  mer  beklädnad, åtgår  mer energi  
vilket  bland  annat visar  sig som en  ökning  av  syreupptagningen. 
Syreupptagningen ökar  med 0.7-1.0  %  per 100 g  ökad vikt  hos  
skorna (Jones  et al, 1984). Vid  ökning  av  skodonsvikten ökar 
syreförbrukningen  fem  gånger  mer  än  om  samma viktökning läggs  
pä  övre  delen av kroppen  (Soule  et al, 1969).  

I  en  studie gjord av Smolander  et al (1989)  undersöktes om ökad 
skodonsvikt ger ökad fysisk anspänning och hur detta i  sin  tur  
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inverkar  pä  arbetsprestationen.  Enligt  denna undersökning ökar 
syreupptagningen  med cirka 0.3% per 100 g  vilket är ett lägre värde 
än  vad som  påvisats  vid  tidigare undersökningar  (se  ovan). 

Klagomål  angående  vikten  hos  skyddsskor är  vanligt  
förekommande. Ofta  anger man  stålhättan  som  bidragande orsak 
och  anser  att  stålet  i tåhättan  borde  ersättas  med  ett  material  med  
lägre  densitet  och hög hällfasthet,  såsom  kompositmaterial. Försök 
utförda  av  skoinstitutet (Ljunggren,  1981)  visar  dock  att 
skyddstähättor  av  plastmaterial  ger  skon ett klumpigt utseende och  
den kommer  dessutom inte att väga mycket  mindre  än tåhättan  
gjord  i  stål.  För att uppfylla  kraven  pä  slagtålighet  mäste  nämligen 
plasttähättan göras  mer  tjockväggig än stältähättan.  Enligt  denna  
rapport har  också tidigare  experiment  visat att försökspersoner  som  
provgått iförda  en sko med respektive en  utan stålhätta, inte kunnat 
ange i vilken  sko  hättan  sitter.  

Arbete i kallt klimat innebär ofta arbete i snö vilket gör att  en låg  
skovikt är särskilt viktig.  Studier har  visat att energiförbrukningen 
ökar linjärt  med  ökat snödjup (Pandolf  et al, 1976). Vid gående  i 
snödjup  pä  45 cm  är energiförbrukningen  fem  gånger högre jämfört  
med gående  pä  mark  utan snö.  

4.2  Skydd mot skador i arbetet. 

Skyddskrav  pä  olika  typer av  skyddsskor finns specificerade i  
standarden EN 344.  Dessa  krav  beskrivs  under  aysnittet skyddskor 
tidigare i  rapporten. 

4.3  Lätt av/påtagning  

En  komplicerad snörning gör att skorna blir svårare att ta av/pä.  En  
lång snörning ger dock bättre förutsättningar för  en god  passform 
hos skon. Lätt av och påtagning är  en  fördel hos träskor  men  dessa  
har  dock för hög styvhet och instabilitet för att lämpa sig för mänga 
typer av arbeten, speciellt arbeten som innebär mycket gående och 
stående. Skyddsskorna ska tas av  under raster  för att tillåta  
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avdunstning  av  kondenserad fuktighet, varför skorna  mäste  var  
lätta att ta av/pä.  

4.4 Justerbarhet.  

Med tanke på den  stora  variationen  mellan människor  vad  gäller 
kroppsmått är  det  viktigt att skyddsutrustning är  justerbar. Det  är 
också viktigt  pä  grund av  att arbets- och klimatförhållandena inte är 
konstanta. Kroppsmåtten förändras till exempel  under en  
arbetsdag, ofta i  form av en  ökning  av  volymen  hos  fötterna.  

4.5 Pris 

Studier har  visat (Lindström,  1975)  att  man  erhåller  den  högsta 
användningsfrekvensen där skyddet tillhandahälls  gratis  eller är 
subventionerat. Enligt  en  studie utförd av statens institut för 
byggforskning (Erson,  1981)  använder  de  arbetare som betalar ett 
lågt pris och som  har  mänga  modeller  att välja  bland  skyddskor 
oftare än andra.  

4.6  Passform  

För att kunna tillgodose  kravet på god  passform  mäste  läster i olika 
fotstorlekar  (smal, normal, bred  fot) finnas tillgänglig. Stålhättan 
gör att förmågan att anpassa passformen  med  hjälp  av  snörningen 
försämras. Skornas passform  kan  förändras  under  arbetsdagen  
eftersom  fötternas volym  normalt  ökar  vid belastning.  

Dålig passform  kan  orsaka hög  friktion  mellan fot och  sko  vilket  
kan  leda till blåsbildning  (Akers  and  Sulzberger,  1972). En god  
passform  ger  förutsättningar för fotkomfort och rörlighet.  

Skor som  ska användas i kallt klimat  mäste  vara rymliga för att ge  
plats  ät  ett isolerande luftlager. Tärna pressas framåt ungefär  5 mm  
för varje  steg. Skor  provas oftast ut i  en  stillastående  position.  Detta 
är  en  nackdel  eftersom  passformen inte blir densamma i ett 
dynamiskt tillstånd,  dä  en rad  förändringar påbörjas  såsom 
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svettproduktion, muskler utvidgas och dras samman och hålfoten 
trycks ihop och utvidgas vid varje steg (Audemars,  1978).  

Sättet att distribuera skyddsskor till arbetsplatser är ofta avgörande 
för passformen hos skorna. Det är vanligt att skyddsskor beställs  via  
postorder, vilket innebär att användaren inte  har en  chans att i 
förväg prova skorna. Detta tillsammans med det faktum att 
nuvarande storlekssystem, där skornas läst endast finns i  en  vidd, 
gör att förutsättningarna för  god  passform är dåliga eftersom 
mänga tvingas välja  en  för  kort  längdstorlek i stället för att välja  en  
smal vidd. I studien "Varför inte skyddsskor" (Erson  et al, 1981)  
ansåg  22  cYo av  de  tillfrågade att  de  faktum att  de  inte fick prova 
skorna före beställning gjorde att skyddsskorna ofta hade dålig 
passform och därför inte användes i tillräcklig utsträckning. 

Betydande  forskning angående  passform  har  utförts  av bland  andra 
SATRA  (The  Shoe  and  Allied  Trades  Research Association),  detta 
för att säkerställa att ett urval  av skor  passar största möjliga  antal  
fötter (Audemars,  1978).  I  Storbritannien  finns militärskor i  tre  olika  
vidder  att tillgå, vilket ökar möjligheterna till  god  passform. 

Monopointsystemet är ett internationellt storlekssystem som ger 
större förutsättningar att skapa  en  sko med  god  passform. Detta 
eftersom Mondopoint är ett millimetersystem med endast  5 mm  
mellan varje storlek. I tabellen nedan  visas  sambandet mellan gamla 
skostorlekar och nya skostorlekar enligt Mondopoint.  
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Tabell  3.  Skostorlekar enligt Mondo  point  jämfört med gamla 
skostorlekar. 

Gamla 	Storlekar enligt 
skostorlekar 	Mondopoint  

(mm) 

34-36 215-230 
37-39 235-250 

40-42 255-270 
43-44 275-285 
45- 290-315  

Förutom fotens bredd och längd bör också andra fotmått beaktas 
vid utveckling av  skor  såsom hålfotens och vristen/hälens omkrets 
(Abeysekera,  1992).  

Enligt rapporten "temperaturregistrering arbetsskor" (Johnsson,  
1993)  är passformen av stor betydelse för  den  s.k. pumpeffekten. 
Det måste finnas möjlighet för foten att röra sig samtidigt som skon 
ger gott stöd till såväl häl som fotvalv.  

4.7  Halkrisk 

Skosulans  form  och material  mäste  anpassas till  det underlag det  är 
tänkt att användas  pä.  Ett hårt och torrt  underlag  kräver till 
exempel  en relativt  mjuk sula  som  anpassar  sig efter underlagets 
form  (mjuk sula slits dock fortare). Är däremot  underlaget  mjukt 
och fuktigt fordras någon  form av  mönstring  pä  sulan för att öka  
friktionen.  Mycket härda material i sulan medför ökad halkrisk. 
Plastmaterial  har  bättre  friktionstal  än  gummi. 16  %  av  alla olyckor i  
Norden som  inträffar  pä  arbetsplatser, i  hemmet  och  under 
fritidsaktiviteter beror  pä  halkning.  2/3 av  dessa  sker  pä  is eller  snö  
(Vaughan,  1977). 
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Enligt  Päsche  et al (1990)  är halkolyckor  det  vanligaste problemen  
med skor som  inte är anpassade  till  kallt klimat, varför skosulorna  
mäste  utformas för att ge ett  bra  grepp för att förhindra halkolyckor. 

För att minska halkrisken kan  man  bära någon typ av halkskydd. I 
Gard  et al (1994)  beskrivs  en  metod för att utvärdera funktionen hos 
olika typer av halkskydd som går ut på att människans sätt att gå på 
olika underlag studeras. Även subjektiva bedömningar frän 
försökspersoner angående balans, gängsäkerhet, vikt, klumpighet, 
lätthet ta av/pä m.m. ingår i bedömningen.  

5.  MATERIAL I  SKOR  OCH SOCKOR 

Mänga nya material  har  utvecklats  under  senare är  som  sägs  ha  
förmågan att släppa igenom vattenånga  som kroppen  producerar  
samtidigt som  vatten i vätskeform inte  kan  tränga igenom. Ett  av  
dessa nya material är  Gore-Tex® som med  hjälp  av mikroporer (1,4  
miljarder porer/cm2) sägs släppa ut ånga frän  kroppen men  stänger 
ute vattendroppar. Detta är dock inte  den  bästa lösningen för  en  
svettande  person eftersom  klädseln  under  ändå blir vät  (Nielsen, 
1991). 

Det  är ofta svårt att kombinera olika egenskaper  vid val av  
skomaterial.  Material  som  innesluter  luft  i syfte att öka 
isoleringsförmågan  har  visat  sig  vara alltför komprimerbart och 
flexibelt för att lämpa  sig  till  skor.  Vidare  har  slitstarka material  
med  bra grepp ofta dålig isoleringsförmåga  (Oakley,  1984). 

Det  är viktigt att hälla foten torr  eftersom  fukt,  vare sig det kommer  
utifrån  eller  produceras  inne  i skon, orsakar  en  försämring  av  
isoleringsegenskaperna. Läder är ett bra material i detta ayseende  
eftersom  lädret  har  mycket bra förmåga att absorbera och avge fukt.  
Enligt  Oakley  (1984) består  denna egenskap dessutom  efter  
impregnering, vilket gör skons yta vattenaystötande .  En studie av  
Santee  et al (1988) har  dock visat att impregnering  av  lädret  kan  
täppa till dess naturliga  porer  och därigenom försämra lädrets  

36 



Bilaga I 

förmåga att ventilera.  Fodret  i skorna bör inte absorbera fukt 
producerad  inne  i skon  eftersom  isoleringsförmågan  dä  försämras.  

Under  Falklandskriget drabbades mänga män  av  s.k. skyttegravsfot 
trots att  temperaturen låg  över fryspunkten, vilket berodde  pä  
fuktiga fötter. Skyttegravsfot yttrar  sig  i  form av  förlorad känsel i 
tärna varefter fötterna svullnar upp  så  att  det kan  vara svårt att 
fortsätta använda skorna. 

Sockorna  ger den  bästa  isoleringen  (Oakley,  1984).  Ull är ett utmärkt 
material i strumpor  pä  grund av  dess förmåga att suga upp fukt  
(kan  suga upp  30% av sin  torrvikt) och även behålla  sin  
isoleringsförmåga i vätt tillstånd. Ull torkar  relativt  långsamt vilket 
gör att  kroppen  kyls  av  långsammare. Ullfibrernas inre kärna  består 
av protein.  Vatten  binds  kemiskt till  proteinet  och är inte längre 
"vätt" vatten  (Nielsen, 1985),  vilket  kan  förklara ulls förmåga att 
isolera även i vätt tillstånd. I  rapporten  Arbete i kyla (Gavhed  et al, 
1992)  redovisas försök  som  gjorts för att bedöma  isolationsbehovet 
vid  olika  betingelser  genom att variera  temperatur,  
energiomsättning och isoleringsnivån.. Ett  av  delförsöken syftade till 
att jämföra  hudtemperaturen vid  ull-  respektive  syntetbeklädnad. 
Försöket påvisade endast  en  liten skillnad mellan  hudtemperaturen 
vid de  olika beklädnadsmaterialen,  som  sägs kunna vara orsakad  av  
skillnaden i  totalisolation  pä  0,08 do. Enligt  denna  rapport  finns  det  
alltså inga skäl att föredra ull framför syntet  med  hänsyn  tagen  till 
värmebalans och temperaturupplevelse.  Det  är viktigt att notera att  
man  i detta försök undersökte ullbeklädnad inte ullsockar, vilket  
kan  tänkas uppvisa annorlunda  resultat. 

Elasticiteten hos skyddsskor är ofta inte  den  bästa, vilket kan leda 
till dålig fotkomfort. Ett effektivt sätt att komma ät detta  problem,  
och dessutom mildra  den  stöt som upplevs vid varje steg, är att 
lägga  in en  innersula i ett skummaterial som  en del  av skons 
konstruktion (Audemars,  1978).  Ett lämpligt skummaterial med  en  
öppen cellstruktur  har  dessa egenskaper.  En  skunürmersula ger 
stötdämpning, bättre passform och släpper dessutom igenom 
vattenånga. Ett elastiskt och högabsorberande material mellan foten  
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och innersulan  kan  suga upp överflödig fukt och även behålla 
fukten  tills  skon tas  ay.  Olika skummaterial  som  finns tillgängliga är  
Latex skum, PVC skum,  Sponge  rubber  och  Polyuretan skum  (PU-
skum).  PU-skum ger en total  lösning  dä  materialet  utvecklats  
specifikt  för  skor. Vid en  jämförelse mellan skummaterialen ovan 
fann  man  att  PU-skum hade den  bästa förmågan att släppa igenom 
ånga. Förmågan att dämpa stötar  beror  pä  förekomsten  av celler,  
deras storlek och  materialets densitet. De  flesta skummaterial  
kommer  att kollapsa  efter en tids  användning  med  undantag för  
PU-skum som  behåller  sin  grundstruktur och  elasticitet  genom hela  
sin livstid.  Försök  gjordes  också där olika skummaterial pressades 
samman mellan två glasskivor  under 24  timmar  till  50 °A. av sin  
tjocklek.  PU-  skum  uppvisade även i detta försök bättre egenskaper 
än andra  typer av  skummaterial  med en  ihoptryckning  pä  bara  5 °A) 
av  ursprungligt mätt  dä  trycket tagits  bort.  PU-skum har  också 
uppvisat goda friktionsegenskaper vilket gör  det  till  ett lämpligt  
material  även i sulan.  

Man har under krig  ända  sedan  1700-talet noterat att  de  militära 
trupperna  gjort  stora förluster  pä  grund av brister hos  
skyddskläderna, speciellt stora  brister har  skorna uppvisat.  
Forskning angående  beklädnadsfysiologiska  aspekter  påbörjades  
under  mellankrigstiden,  dä  det  fanns ett  behov av  ökad kunskap i 
ämnet för att kunna öka förutsättningarna för soldaternas 
överlevnad.  Under  Falldandskriget rådde väderförhållanden  med 
kombinationen  fukt-kyla vilken ofta  ger  skador  av typen  "kyla-fukt-
immobilisering  (KFI). Därför  har  mänga  studier  utförts  med  syfte 
att förbättra militär utrustning. 

Genom att studera inställningen till bl.a. militärkläder och 
utrustning  bland  deltagare i Falklandskriget lärde  man  sig att 
skorna var det klädesplagg som utgjorde det största problemet (Mc  
Craig et al, 1986).  Det största problemet gällande medicinska 
aspekter var enligt undersökningen att fötterna var kalla och 
uppkomsten av förfrysningsskador.  
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Vid en studie  undersöktes  de  fysiska reaktionerna  vid  bärande  av  
olika  typer av  skyddskor  under de  typiska förhållandena fukt-kyla 
(Endrusick  et al, 1992). Studien  visade  bland  annat att  den  nya  
typen av  läderskor,  som  är utrustad  med  vattentätt 
ånggenomsläppligt  membran,  inte  var kapabel  att hälla skon torr 
inuti. Detta  efter  att skon utsatts för nedsänkning i  8 cm  vatten i  
omkring 17  timmar.  Den  andra  typen av skor som  testades  var helt  
impermeabla vilka visade  sig  vara illa omtyckta  pä  grund av  dess 
höga vikt, klumpighet och dess oförmåga att släppa ut vattenånga.  

6. DISKUSSION 

En  skyddssko  som  ska användas i kallt klimat  mäste  vara  så  pass  
flexibel  att  den  är passande för olika  aktivitets-,  klimat och 
arbetssituationer.  Vid  utveckling  av  befintliga skyddsskor  har  störst  
vikt lagts  vid  att uppfylla  kraven  pä  god isolerings-  och 
skyddsförmåga.  Dä  ergonomiska  krav såsom  vikt, rörlighet, 
passform, halkfrihet etc. inte  har  tagits i beaktande blir 
skyddsskorna ofta klumpiga vilket medför  en  ökad  belastning  pä  
användaren. 

Skons förmåga att erbjuda  termisk komfort beror  inte bara  av  dess 
isoleringsförmåga utan också dess  permeabilitet  och förmåga att 
skydda  mot  väta utifrån. Dessa egenskaper är ofta svära att 
kombinera och  de  påverkas även  negativt vid  användande  av  
produkten. Detta  faktum samt  att skorna  mäste  vara 
anpassningsbara för olika förhållanden gör att utveckling  av en 
optimal produkt  blir komplicerad och kräver  en  sammanvägning  av  
samtliga kray. 

Ett vanligt klagomål från användare är att stålhättan försämrar 
möjligheterna att upprätthålla termisk komfort. Skillnaden mellan 
uppmätt och upplevd temperatur är stor vad gäller stålhättans 
effekt vid arbete i kyla. Samtidigt som stålhättan ej hittills kunnat  
visas ha  någon kylande effekt förekommer klagomål från 
användare av skyddsskor i kallt klimat, vilket måste tas på allvar.  
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Passformen  hos skor  är  extra  viktig  vid  användning i kallt klimat  
eftersom  denna i hög  grad  påverkar  den  termiska  komforten. En  
viktig  aspekt  i sammanhanget är att flertalet  av  skyddsskorna 
beställs  via  postorder, vilket  ger  sämre möjlighet att fä  en sko med 
god  passform. Följaktligen  borde det  finnas möjlighet för  dem som  
köper arbetsskor att i förväg prova skorna  under  normala  
betingelser.  Trots att Mondopoint  systemet  är  svensk standard  
används detta inte  av dagens  svenska  skofabrikanter  dä  kostnaden 
för antalet  modeller  inte är anpassad till efterfrågan. 

För att underbygga utveckling av skyddsskor där ergonomiska krav 
tas i beaktande är det  en  fördel om dessa aspekter inlduderas i  den 
standard  som finns för skyddsskor  (EN 344).  För att detta skall vara 
möjligt krävs dock att metoder för  test  och utvärdering av dessa 
finns utvecklade. Mänga ergonomiska krav är svära att mäta. 
Exempelvis finns inga metoder tillgängliga för mätning av 
passform, rörlighet, lätthet att ta av/på och justerbarhet.  

Den  metod för mätning  av  skyddsskors förmåga att isolera mot 
värme/kyla  som  finns beskriven i  standarden  tar  ingen  hänsyn till  
de  förhållanden  som råder  i brukssituationen. Användande  av  
skyddsskor medför nämligen  en  försämring  av  isoleringsförmågan  
dä  kroppstyngden gör att  det  isolerande luftskiktet trycks ihop. 
Även vätska  både  i  form av  svett och väta utifrån inverkar  negativt  
pä  isoleringsförmågan. Dessa försämringar  som  uppstår i 
brukarsituationen  har man  inte tagit hänsyn till i denna mätmetod.  
En  mätmetod  mäste  i största möjliga män efterlikna verkligheten för 
att ge rättvisande  resultat.  Mätningar i  laboratorium  bör även 
kompletteras  med  fältstudier för att kontrollera mätvärdenas 
reliabilitet.  

7. SLUTSATSER  

Fötterna är  den mest  utsatta kroppsdelen  vad  gäller påverkan  av  
omgivningstemperaturen  bland  annat  pä  grund av  dess perifera  
placering,  stora värmeavgivande yta, dåliga förmåga att själv 
producera värme och högfrekvent  kontakt med kalla  ytor. Detta  
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visar sig  bland  annat i att fötterna är  den  kroppsdel som är mest 
benägen att drabbas av förfrysningar. 

Vid  arbete i kallt klimat ställs mycket höga  krav  pä  skyddsskorna  
eftersom de  mäste  skydda  mot  skador i arbetet  samtidigt som de  
skyddar  mot  kyla. Kravbilden är  dock  mer  komplex än  sä  eftersom  
speciell hänsyn dessutom  mäste  tas  till  att uppfylla ergonomiska  
krav såsom  rörlighet, passform, vikt, halkfrihet  etc.  Att uppfylla 
dessa  krav  blir viktigare i kallt klimat  eftersom  människan utsätts 
för  extra  stora påfrestningar där. Svårigheterna  med  att utveckla  en  
skyddssko  som  uppfyller samtliga  krav  är stora  eftersom  mänga  av 
kraven  motstrider varandra. För att  få  fram  en optimal  lösning  
mäste  samtliga  krav  vägas samman och där  en praktisk  lösning 
endast  kan  näs  med  hjälp  av  kunskaper inom såväl  biomekanik, 
termodynamik,  materiallära och  ergonomi.  

Litteraturundersökningen  har  visat att tidigare  forskning  inom  
området har  bedrivits  med det  huvudsakliga syftet att öka skornas 
förmåga att erbjuda  termisk komfort.  Vilken  effekt  denna ökning  av 
isoleringsgraden haft  pä  användbarheten  har  inte undersökts 
tidigare.  Studier angående  ergonomiska  krav  pä  skyddsskor  har  
utförts  men  inte där hänsyn tagits till  de  speciella  krav som  ställs i 
kallt klimat, vilket påvisar ett  behov av forskning angående  
ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat.  

Eftersom  skors värmeisolerande förmåga påverkas i hög  grad av  
såväl människans rörelser och kroppstyngd  som  värmeavgivning 
genom svettning är  det  önskvärt att  en  mätmetod utvecklas där 
hänsyn tas till dessa  faktorer. Eftersom den  metod  som  är  standard  
inte tar hänsyn till dessa  faktorer  är  det  nödvändigt att utveckla  en  
metod  som  i större utsträckning tar hänsyn till förhållandena i 
brukarsituationen.  Vid en  utveckling  av kvaliteten hos  skyddsskor 
för  kalla  klimat är  det  nödvändigt att  vid  varje förändring 
kontrollera att denna inte inverkat  negativt  pä  den  termiska  
komforten.  Därför är  det tvunget  att kunna mäta skors förmåga att 
skapa och vidmakthålla  termisk komfort under  varierande 
förhållanden  pä  ett sätt  som  bäst återspeglar verkligheten.  
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1. INLEDNING  

Arbete i kallt klimat medför  en  ökad fysisk belastning jämfört med 
arbete i  normal  rumstemperatur. Detta eftersom kroppen tvingas 
alstra  en  större mängd värme för att kompensera  den  ökade 
värmeavgivningen som blir följden av  en  minskad 
omgivningstemperatur. 

Skyddsutrustning  som  används i kallt klimat  mäste  ha  förmågan 
att skydda  mot  skador och olyckor i arbetet och  samtidigt  erbjuda 
användaren  termisk komfort. Brist  pä  samordning  mellan skyddet  
mot  kyla och skydd  mot  omgivningens faror gör att  dagens  
skyddsutrustning ofta är klumpig och  har  dålig passform. 

Fötterna påverkas lätt av omgivningens temperatur och är  den  
kroppsdel som oftast utsätts för kontaktkyla varmed värme avges 
frän hudytan  via  skons sula till marken. Fötterna blir ofta blöta, 
dels p.g.a. väta utifrån dels p.g.a.  den  vätska som fötterna själva 
producerar i  form  av svett. 

Vid  arbete utomhus i kallt klimat ställs  således  mycket höga  krav  pä  
skyddsskorna vilket nuvarande  skor har  svårt att nä upp  till.  
Skyddsskor  som  ska användas i kallt klimat måste vara tillräckligt 
isolerade för att skydda  mot  kyla.  Isoleringen  mäste  dock  anpassas 
även  till  rådande aktivitetsförhållanden för att undvika  kondens  
vilket i  sin tur leder  till  minskad isoleringsförmåga.  Det  är lätt hänt 
att skyddsskor anpassade  till  kallt klimat blir klumpiga och verkar 
hindrande i arbetet, vilket är icke önskvärda egenskaper.  

En  enkätundersökning  har  utförts för att fä vetskap  om  vilka  krav 
som  ställs  pä  skyddsskor i kallt klimat och inom vilka områden 
framtida  forskning  ska bedrivas.  

En  enkätundersökning  har  tidigare gjorts i projektet i  form  av  en  
förstudie där användare av olika typer av personlig 
skyddsutrustning (psu) i Norrbotten tillfrågades (Abeysekera,  1992). 
86  utomhusarbetare uppmanades bl.a. att bedöma aktuell psu  

49 



Ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat 

genom att gradera uppfyllnadsgraden  av  olika ergonomiska  
aspekter  pä  en skala 1-6. Man  ombads också att uppge  de problem 
som  uppstod  vid  användande  av  psu i kallt klimat och  hur  dessa  
skulle  kunna förbättras. I denna  studie  framkom bl.a. att  62  %  av de  
tillfrågade upplevde  problem vid  användande  av  psu i kallt klimat.  
Angående  skyddsskor  angav 72  % att  de fryser om  fötterna  
samtidigt som 48  % tycker att  de  ibland också är för varma  om  
fötterna. 

Ergonomilaboratoriet utförde  en  enkätundersökning (Ivergård,  79)  
som syftade till att undersöka hur användarna upplevde 
skyddsskorna i olika sammanhang. I studien framkom bl.a. att  33%  
ansåg skorna vara ganska mycket eller mycket kalla vid arbete i 
kyla,  19  % ansåg att skorna var mycket eller ganska tunga och  29%  
att skosulan var ganska mycket eller mycket styv.  

2. METODER 

Målet med  detta  projekt  är att ge förslag  pä  förbättringar  av  
befintliga skyddsskor där  de  ergonomiska  kraven  i största möjliga 
män  har  uppfyllts. 

För att fä  en  mer komplett kravbild  har  såväl användare och 
tillverkare av skyddsskor som experter inom området tillfrågats. I 
enkäten ombads  de  tillfrågade  bland  annat att rangordna 
betydelsen av ett antal givna ergonomiska krav vid utveckling av 
skyddsskor för kallt klimat. Detta för att fä fram vilka ergonomiska 
krav som anses vara viktigast och som därmed kommer att 
prioriteras vid planering av fortsatt forskning.  

2.1.  Enkät till användare av skyddsskor 

Som målgrupp för enkätundersökningen  bland  användare  har  
utomhusarbetare inom fyra olika branscher i Norrbotten valts  (se  
tabell  1).  Detta eftersom inställningen hos utomhusarbetaren vill 
kartläggas och inte  den  hos  en  specifik yrkesgrupp. Näraliggande 
arbetsplatser besöktes varmed enkäter delades ut och samlades  in 
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vid samma tillfälle. Övriga arbetsplatser fick enkäter tillskickade 
efter samtal med  respektive  arbetsledare, som också ansvarade för  
distribution  av enkäter. Förutom  den  rangordning av ergonomiska 
krav som beskrivits tidigare ombads  de  tillfrågade i enkäten också 
ange om några  problem  uppstod i samband med användande av 
skyddsskor i kallt klimat och hur  man  i  sä  fall  skulle  kunna lösa 
dessa. 

Tabell  1.  Medverkande i enkätundersökning  bland  användare. 

Företag 
	

Typ av arbete 
	

Antal 

Enkäten återfinns i bilaga  2:1. 

2.2  Enkät till tillverkare av skyddsskor 

Tillverkare av skyddsskor valdes som målgrupp där verkställande 
direktör ombads besvara enkäten. Adresser till tillverkare erhölls  
via  utländska företagskataloger  samt via  ambassader. Ett 
introducerande brev skickades ut som gav  en kort  beskrivning av 
projektet och dess huvudsakliga syften, varefter  en  enkät skickades 
ut två veckor senare. Ett hundra företag fick  en  enkät tillskickad. 
Företagen finns i följande länder:  Sverige, Norge, Danmark, 
Finland,  Tyskland,  Schweiz,  Österrike,  Italien,  Frankrike,  Japan, 
USA  och Kanada. Enkäten återfinns i bilaga  2:2. 

2.3  Enkät till experter inom området. 

Professorer  pä  avdelningar för ergonomi/arbetsvetenskap/ 
konsumentteknik  vid  samtliga  av landets  tekniska högskolor  samt  
författare till internationellt publicerade artiklar inom  området 
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valdes som målgrupp. Sammanlagt  16  personer delgays  den  enkät 
som återfinns i bilaga  2:3. 

3. RESULTAT  

Samtliga tre grupper; användare, tillverkare och experter ombads 
rangordna betydelsen av elva givna ergonomiska krav vid 
utveckling av skyddsskor för kallt klimat. Rangordningen gjord av 
användare  har  aysiktligt lagts som  en  rät linje för att tydligare  visa  
på olikheterna. Resultatet illustreras i figur  3  nedan.  
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Mindre  viktigt 	Mer viktigt  
4 	I- 

11 10 9 8 7 6 5 4  

Pi--- Användare 

---X— Tillverkare  
—41--  Experter 

Passform 

Termisk komfort 

Låg vikt 

Skydd mot skador i arbetet 

Halkfri 

Inte begränsa rörligheten 

Lätt av/på påtagning 

Hållbarhet 

justerbarhet 

Tilltalande utseende  

Moderat  pris  

Figur 3.  Jämförelse mellan rangordning enligt användare, 
tillverkare och experter. 

Vid  en  sammanräkning av rangordningarna gjorda av  de  olika 
grupperna blir resultatet som  visas  i figur  4. 
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Moderat  pris  111=1  

Tilltalande utseende 	IlItlIllIllIlIlIl 

Justerbarhet —MEMEMIEJ 

Hållbarhet —ITEM=1:1=1 

Lätt av/pä tagning 

Inte begränsa rörligheten 

Halkfri 

Lågvikt 

Skydd mot skador i arbetet 

Termisk komfort 

Passform 

Mer viktigt  --811> 
Figur 4.  Genomsnittlig rangordning av betydelsen av  11  
ergonomiska krav på skyddsskor i kallt klimat.  

3.1  Användare av skyddsskor 

Omkring 90% av  användarna besvarade enkäten  gjord bland  
utomhusarbetare i  Norrbotten.  Nedan redovisas  resultat av  
enkätundersökningen.  Resultatet av rangordningen av  
ergonomiska  krav  pä  skyddsskor i kallt klimat  gav  något skiftande  
resultat vid  olika företag. I  tabellen  nedan  visas  hur  de  olika 
branscherna rangordnat  kraven  för att illustrera likheter och 
olikheter mellan inställningen  hos  olika företag. är medelvärdet  
av  rangordningarna.  
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Tabell  2. Resultat  av rangordning vid olika företag 

Företag 

Ergonomiskt krav Vattenfall 
NCC 

Skanska 

IM-bygg 
Vägverket Banverket R' 

Passform  1 1 1 1 1  
Termisk komfort  2 4 2 3 2.75  
Låg vikt  3 3 3 4 3.25  
Halksäker  5 3 4 3 3.25  
Skydd mot skador i  
arbetet 

4 2 5 2 3.25  

Inte begränsa  

rörligheten 
7 5 6 5 5.75  

Hållbarhet  8 7 7 7 7.25  
Lätt ay/0 tagning  6 6 8 6 6.5  
Justerbarhet  9 8 9 8 8.5 
Moderat  pris  11 9 10 9 9.75  
Tilltalande utseende  10 10 11 10 10.25 

57 °A  av  de  tillfrågade anser att  de har problem  i samband med 
användande av skyddsskor i kallt klimat. Av dessa  anger 43  % att 
stålhättan och dess påstådda kylande effekt är bidragande orsak till 
detta obehag.  70 °A,  av  de  tillfrågade tycker att  de  upplever mest  
problem under den  kalla årstiden. 

Ett antal frågor ställdes angående förekomsten av ett antal givna  
problem  i samband med användande av skyddsskor i kallt klimat. 
Resultatet illustreras i figur  5  nedan.  
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Fryser om  fötterna 
Svettas  om  fötterna 

Blöt  om  fötterna 
Skoskav 

Otillräckligt skydd 
Svårigheter att  gä  

Begränsad rörlighet 

Dålig passform 
Risk att halka 

Besvärliga att ta av/pä 
Stela och styva i kyla 

Påverkar arbetsförmågan  

1111 JA 

NEJ  

Figur 5.  Förekomst av  problem  vid användning av skyddsskor i 
kallt klimat.  

3.2  Tillverkare av skyddsskor 

Endast omkring  20%  av  de  företag som kontaktades besvarade 
enkäten, trots åtskilliga påminnelsebrev. Av  de 80  cYo som inte 
besvarade enkäten meddelade  8  % att  de  ej ville deltaga i studien 
p.g.a. att ej var tillverkande företag. Totalt omkring  20-30  % antas 
vara endast försäljare vilket i viss män förklarar  den  låga 
svarsfrekvensen.  

73%  av tillverkarna anser att det finns ett behov av forskning 
angående ergonomiska krav på skyddsskor i kallt klimat. Däremot 
verkar inte behovet av  en standard  för skyddsskor för kallt klimat 
där  de  ergonomiska faktorerna inkluderats vara stort. Endast  40  % 
av tillverkarna ansåg att det fanns ett sådant behov.  
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3.2  Experter  

75  % av experterna besvarade enkäten. Enligt experterna finns det 
ett behov av forskning inom framförallt följande områden: 

• Termisk komfort  
• Halkfrihet 
• Passform  

90  % ansåg att behov finns för utveckling av metoder för 
utvärdering och  test  av skyddsskor angående  bland  annat; termisk 
komfort, halkfrihet, passform, justerbarhet, fysisk prestation.  

4. DISKUSSION 

Vid en  jämförelse  av  åsikterna  hos de tre  medverkande grupperna 
tillverkare, användare och experter  kan en  skillnad påvisas. 
Frågan där  de  tillfrågade ombads rangordna betydelsen  av  elva 
givna ergonomiska faktorerna återkom i enkäterna för samtliga  av 
de tre  grupperna. Resultaten visar störst enighet  vad  gäller  de  högt 
rangordnade faktorerna passform,  termisk komfort  och  låg  vikt. 
Såväl användare  som  tillverkare  anser  att passform  har  störst 
betydelse  vid  utveckling  av  skyddsskor för kallt klimat. Experterna  
anser  däremot att skydd  mot  skador är  den  viktigaste aspekten. 
Användarna  har den  praktiska erfarenheten  av  användande  av  
produkten  under en  läng  tid  och  under  skiftande förhållanden 
varför  de har en god  förmåga att avgöra vilka  behov som  är 
viktigast att nä upp  till.  Tillverkaren strävar  efter  att tillverka  en 
produkt som  motsvarar användarens förväntningar varför  de  
tvingas vara väl insatta i användarnas  krav på  produkten. Detta 
förklarar  de  något större likheterna mellan tillverkarnas och 
användarnas åsikter  angående  betydelsen  av  ergonomiska  krav,  
jämfört  med  experternas och användarnas åsikter. Tillverkarnas 
och experternas åsikter verkar skilja  sig mest  ät.  P.g.a  den  låga 
svarsfrekvensen  bland  tillverkare och  det relativt  begränsade 
antalet experter är  det  svårt att dra alltför mänga och avancerade 
slutsatser  av  dessa.  
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4.1  Användare av skyddsskor 

Enkätundersökningen påvisar ett  stort behov av  skyddskor  som  är 
anpassade  efter de  speciella  krav som  ställs  dä  de  används i kallt 
klimat.  Mer  än hälften  (57%) av de  tillfrågade arbetarna ansåg att  
de hade problem vid  användande  av  skyddsskor i kallt klimat. Värst 
drabbade är linjearbetarna vars arbetsuppgifter i hög  grad  utförs 
stillastående  under relativt  låga aktivitetsförhållanden vilket 
ställer höga  krav  pä  skornas värmeisolerande förmåga.  Problem 
med  fukt drabbar denna yrkesgrupp särskilt  dä  de  tvingas arbeta i 
områden  med  mycket snö.  

Av de  elva ergonomiska faktorerna ansåg användarna att 
passformen  var den  viktigaste följt  av termisk komfort.  Två  
faktorer som  i hög  grad beror av  varandra; för tränga  skor ger  
sämre  termisk komfort. Låg  vikt, halksäkerhet och skydd mot 
skador i arbetet  kom  pä  tredje plats.  Faktorerna  var  uppenbarligen 
svära att rangordna, mänga ansåg flera vara lika viktiga.  
Resultatet av rangordningen ger  dock  en  fingervisning  om  inom 
vilka områden  forskning  och utveckling är  mest akut. 

Vid en  förfrågan  om  upplevda besvär  som kan  härledas  av  bärande  
av  skyddsskor i kallt klimat verkar  problem med termisk komfort  
dominera där  stor del av de  tillfrågade  fryser,  svettas och är blöt  
om  fötterna.  Vanligt  typ  av  besvär är också dålig passform och  risk  
för halka.  Av de 57  %  som  säger  sig  uppleva  problem  i samband  
med  användande  av  skyddsskor i kallt klimat  anger 43  % att 
problemen  beror  pä  stålhättans kylande  effekt. Det  är 
anmärkningsvärt att stålhättans påstådda kylande  effekt  nämns  av 
en  sä  stor del av de  tillfrågade i  en  öppen fråga. Detta är speciellt 
intressant  eftersom  försök  som  gjorts inte kunnat påvisa någon 
kylande  effekt hos  stålhättan  (Päsche  et al, 1990). Det  enda  som  
kunnat påvisas är att  det  tar  längre  tid  att värmas upp inomhus  då  
skorna är utrustad  med  stålhätta jämfört  med  vanliga  skor. 
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4.2  Tillverkare av skyddsskor 

Tillverkare av skyddsskor antogs vara väl informerade om 
användarnas krav och behov varför  en  medverkan av denna grupp 
ansågs mycket värdefull i detta sammanhang. Förhoppningen var 
att tillverkare  skulle  motiveras att ge  information  till oss i utbyte 
mot resultat i  form  av användarkrav etc. Detta var tydligen inte 
tillräckligt för att motivera företagsledare att besvara enkäten då 
endast  20  % av  de  tillfrågade besvarade enkäten. Vad som går att 
utläsa av resultaten från dessa  20  % är att det  bland  dessa finns ett 
uttalat intresse för forskning angående ergonomiska krav på 
skyddsskor i kallt klimat då  73 °A  av tillverkarna anser att det finns 
ett behov av denna typ av forskning.  

4.3  Experter  

De  tillfrågade experterna var eniga om att forskning inom 
området är nödvändig. Utveckling av metoder för  test  och 
utvärdering av skyddsskor är viktig enligt experterna.  

5. SLUTSATSER  

Denna undersökning visar  på  ett  stort behov av  förbättrade 
skyddsskor anpassade  efter de  speciella  krav  och  behov som  ställs  
på  skyddsskor  som  används  vid  arbete i kallt klimat.  Eftersom  
skyddsskor  som  används i kallt klimat  mäste  skydda  mot  kyla och  
samtidigt  ge ett fullgott skydd  mot  skador i arbetet är  det  viktigt att 
utforma skon  så  att båda dessa  kriterier  uppfylls.  I  kallt klimat 
ställs dessutom  extra  höga  krav på ergonomisk  riktig utformning 
där passform,  låg  vikt, halldrihet är viktiga parametrar. Detta  
eftersom  arbete i kallt klimat  ger en  ökad  belastningen på kroppen  
jämfört  med  arbete  under  normala klimatbetingelser.  De  
skyddsskor  som  finns idag är ofta klumpiga och  har  dålig passform 
vilket  kan  verka hindrande i arbetet p.g.a. att  de  ergonomiska  
kraven  inte beaktats i tillräckligt  stor  utsträckning. Detta 
tillsammans  med bristen på samordning  mellan skyddet  mot  kyla  
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och skyddet mot skador gör att  en  utveckling av kvaliteten hos 
befintliga skyddsskor är nödvändig. 

Standarden  för  krav  pä  skyddsskor  (EN 344, 1992)  tar inte upp  de  
ergonomiska  krav som  visat  sig  vara viktiga  enligt  denna  studie. 
Eftersom  skyddskons produktegenskaper i  stor  utsträckning 
inverkar  pä  varandra är  det  viktigt att kartlägga sambanden 
mellan egenskaperna och även sambandet  med de  önskemål  som  
kunderna  har  pä  skyddsskorna.  Dä  det  är omöjligt att skapa  en 
produkt  där samtliga kundönskemål uppfyllts fullständigt  mäste  en 
optimering  göras genom att förändra  de  produktegenskaper  som 
ger  störst  inverkan  pä  de  viktigaste kundönskemålen. 
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Enkät  angående  ergonomiska  krav  pä  
skyddsskor  som  används i kallt klimat 

• Ergonomiska krav är sådana sombaseras på mänskliga förutsättningar och 
behov. 

• Med skyddsskor ayses  skor  som används för att skydda mot fotskador i 
arbetet. 

• Kallt klimat ayser enarbetsmiljö kallare ännormalinomhusteniperatur. 

Besvara så mänga frågor sommöjligt!  

1. Bakgrundsfaktorer  

1.1  Kön 	0 MAN 	 0  KVINNA  

12  Ålder 	0 <20 ID 20-30 
0 41-50 

CI 31-40 
CI >50 

1.3 Dina  arbetsuppgifter och  Din  befattning? 	  

1.4  Anställningstid (utomhusarbete) 	  

1.5  Hur mänga timmar arbetar  Du  i genomsnitt utomhus  per  dag?  

2. Användande av skyddsskor.  

2.1  Använder  Du  samma skyddsskor på sommaren som på vintern? 
OJA 	DNEJ  

2.2  Använder  Du  särskilda skyddsskor på vintern som ska skydda 
både mot kyla och skador i arbetet. 	0 JA 	C NEJ  
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2.3  Vilken typ  av  skyddsskor använder  Du  utomhus  pä  vintern för 
yrkesmässigt bruk? (Fodrade? Stålhätta? Läder? Högt  eller  lågt  
skaft?  snörning?... etc.)  

1 Problem  vid användande av skyddsskor.  

3.1  Upplever  Du  några  problem  vid användande av skyddsskor i 
kallt klimat? 

OJA 	 El  NEJ  

	

Om ja,  beskriv  Dina problem  med egna ord. 	  

3.2  Vid vilken årstid upplever  Du  i så  fall  mest  problem  vid 
användandet av skyddsskor?  0  VARMA 	0  KALLA 

ÅRSTIDEN ÅRSTIDEN  

3.3 Har Du  upplevt några av nedanstående  problem  med 
skyddsskor i kallt klimat?  

OM JA  ORSAKEN: 

Fryser om  fötterna? 	 El JA  CI  NEJ 	  
Svettas  om  fötterna? 	OJA  0 NEJ 	  
Blöt  om  fötterna? 	 0 JA 0 NEJ 	  
Skoskav? 	 El JA 0 NEJ 	  
Otillräckligt skydd? 	El JA 0 NEJ 	  
Svårigheter att  gä? 	 El JA 0 NEJ 	  
Begränsad rörlighet? 	El JA 0 NEJ 	  
Dålig passform? 	 0 JA El NEJ 	  
Risk att halka? 	 El JA 0 NEJ 	  
Besvärliga att ta av/på? 	OJA  El NEJ 	  
Stela och styva i kyla? 	OJA  0 NEJ 	  
Påverkar arbetsförmågan? 	0 JA 0 NEJ 	  
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Annat  problem,  i så  fall  vilket och vad är orsaken? 	  

4.  Bedömning av skyddsskor. 

Detta projekts huvudsyfte är att ta reda på vilka ergonomiska 
önskemål som finns på skyddsskor i kallt klimat och även att 
rangordna kravens betydelse. Det är därför av stor vikt att denna 
fråga besvaras.  

4.1  Bedöm betydelsen av följande ergonomiska krav vid 
utformning av skyddsskor för kallt klimat genom att rangordna  
dem.  1=viktigast,  2  = näst viktigast 	 11  = minst viktig. 
Motivera rangordningen. 

Varje siffra får användas endast  en  gäng. 

Rangordning: 

Låg vikt 
Passform 
Halkfri 
Tilltalande utseende 
Termisk komfort*  
Skydd mot skador i arbetet**  
Lätt av/på tagning 
Inte begränsa rörligheten 
justerbarhet  
Moderat  pris 
Hållbarhet 

* Vid termisk komfort är kroppens värmebalans i jämvikt, dvs kroppen 
känns varken varm eller kall. 

** Kemikalier, mekaniska påfrestningar etc.  
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Motivering av rangordningen: 	  

4.2 Har Du  något förslag på hur skyddsskorna  skulle  kunna 
förbättras? 

Övriga kommentarer:  

TACK  SÅ MYCKET!  
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Enkät angående ergonomiska krav på 
skyddsskor som används i kallt klimat 

• Ergonomiska  krav  är sådana  som  baseras  pä  mänskliga 
förutsättningar och  behov.  

• Personlig skyddsutrustning ayser utrustning och kläder som 
används för att skydda mot skador och olyckor i arbetet. 

• Med skyddsskor ayses  skor  som används för att skydda mot 
fotskador i arbetet. 

• Kallt klimat ayser  en  arbetsmiljö kallare än  normal  
inomhustemperatur. 

Besvara så mänga frågor som möjligt!  

1.  Bakgrundsfaktorer  

1.1 Din  befattning? 	  

1.2  Vilka  typer av personlig  skyddsutrustning tillverkas  pä  ert 
företag?  

1.3  Företagets ungefärliga omsättning? 	  

1.4  Hur stor  del  av försäljningen sker inom  Sverige  och hur stor  del  
exporteras? 

andel (°/0) 

INOM SVERIGE 

EXPORT  
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1.5  Dä  ni  i ert företag försöker öka era marknadsandelar  av  
skyddsskor,  hur  går ni  tillväga? Rangordna, där 1=den  mest  
använda  metoden, 2= den  näst  mest  använda  metoden,  osv.  

O Sänkning av priset  
o Kvalitetsförbättringar  
o Ergonomiska förbättringar  
o Ny  design 
El  Annan metod. Vilken? 	  
El  Annan metod. Vilken? 	  

2.  Bedömning av skyddsskor 

Detta  projekts  huvudsyfte är att ta reda  pä  vilka ergonomiska 
önskemål  som  finns  pä  skyddsskor i kallt klimat och även att 
rangordna  kravens  betydelse.  Det  är därför  av stor  vikt att denna 
fråga besvaras.  

2.1  Bedöm betydelsen  av  följande ergonomiska  krav vid  
utformning  av  skyddsskor för kallt klimat genom att rangordna  
dem.  1=viktigast,2 = näst viktigast 	 11  = minst viktig. 
Motivera  rangordningen.  

Varje siffra får användas endast  en  gäng. 

Rangordning: 

Låg vikt 
Passform 
Halkfri 
Tilltalande utseende 
Termisk komfort*  
Skydd mot skador i arbetet**  
Lätt av/på tagning 
Inte begränsa rörligheten 
Justerbarhet  
Moderat  pris 
Hållbarhet 

* Vid termisk komfort är kroppens värmebalans i jämvikt, dvs kroppen 
känns varken varm eller kall. 

** Kemikalier, mekaniska påfrestningar etc.  
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Motivering av rangordningen: 	  

2.2  Skyddsskor som utvecklats för att användas i kallt klimat ge 
skydd mot både skador i arbetet och kyla. Vilka speciella 
egenskaper finns hos  de skor  som tillverkas hos  er  som erbjuder 
dessa två typer av skydd och som samtidigt är bekväm för 
användaren.  

3. Behov av forskning. 

3.1  Bedrivs  egen forskning  och utveckling  pä  företaget?  
El JA 	El NEJ 

Om JA,  inom vilka områden bedrivs forskning och utveckling?  

3.2 Anser Du  att  det  finns ett  behov av forskning  inom  området  
ergonomiska  krav på  skyddsskor i kallt klimat?  

D JA 	CI  NEJ 
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Om JA,  vilken eller vilka av aspekterna i fråga  2.1  tycker  Du  är 
viktigast med ayseende på forskningsinsatsen?  

3.3  Anser  Du  att det finns ett behov av  en standard  för 
ergonomiska krav på skyddsskor i kallt klimat?  

DI JA 	13  NEI  

Om JA,  vad  skulle  i så  fall  denna  standard  innehålla, enligt  Din  
åsikt?  

3.4  På vilket sätt skaffar ni  information  om kunden/brukarens krav, 
behov och önskemål?  

3.5  Hur omsätter ni informationen från kunden/brukaren  under  
utvecklingsarbetet av  den  nya produkten? 

Personliga åsikter  angående projektet  "ergonomiska  krav  pä  
skyddskor".  

TACK  SÅ MYCKET!  
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Enkät  angående  ergonomiska  krav  pä  
skyddsskor  som  används i kallt klimat. 

• Ergonomiska krav är sådana sombeseraspå mänskliga förutsättningar och 
tehov. 

• Med skyddsskor ayses  skor  som används för att skydda mot fotskador i 
arbetet. 

• Kallt klimat ayser  en  arbetsdrüljö kallare ännormal inomhustemperatur.  

1.  Bedömning av skyddsskor. 

Detta  projekts  huvudsyfte är att ta reda  pä  vilka ergonomiska 
önskemål  som  finns  på  skyddsskor i kallt klimat och även att 
rangordna  kravens  betydelse.  Det  är därför  av stor  vikt att denna 
fråga besvaras.  

1.1  Bedöm betydelsen av följande ergonomiska krav vid 
utformning av skyddsskor för kallt klimat genom att rangordna  
dem  (varje siffra ska användas endast  en  gäng).  
1  = viktigast,  2  = näst viktigast 	 11  = minst viktig. 
Motivera rangordningen. 

Rangordning: 

Låg vikt 
Passform 
Halkfri 
Tilltalande utseende 
Termisk komfort 
Skydd mot skador i arbetet*  
Lätt ay/0 tagning 
Inte begränsa rörligheten 
Justerbarhet  
Moderat  pris 
Hållbarhet 

* Kemikalier, mekaniska påfrestningar etc.  
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Motivering av rangordningen: 	  

2. Behov av forskning. 

2.1  Anser  Du  att det finns ett behov av forskning inom området 
ergonomiska aspekter på skyddsskor? OJA 	0  NEJ  

Om ja,  vilka aspekter tycker  Du  är viktigast att forska på?  

2.2  Anser  Du  att standarder för ergonomiska aspekter på 
skyddsskor krävs? 	 1:1 JA 	0  NEJ 

Vad  skulle  i så  fall  dessa standarder innehålla, enligt  Din  åsikt?  
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2.3 Anser Du  att  det  krävs  en  utveckling  av metoder  för  testning av  
ergonomiska  aspekter hos  skyddskor?  D JA 	CI  NEJ 

Om ja,  för vilka aspekter bör testmetoder utvecklas?  

3.  Personliga åsikter angående projektet "ergonomiska krav på 
personlig skyddsklädsel och utrustning i kallt klimat".  

TACK  SÅ MYCKET!  
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ABSTRACT 

In order to develop useable products, human needs and 
requirements have to be taken into consideration. By employing the 
QFD (Quality Function Deployment) method the human needs are 
systematically matched with the product characteristics, which can 
help to improve the product quality. In this paper the use of QFD in 
the area of ergonomics is discussed and a case study is presented. 
The QFD method was used in the case study to translate the needs 
of safety shoe users in the cold climate into product characteristics. 
The QFD - analysis of the safety shoes revealed that the 
characteristics of the steel toecap were receiving the highest 
overall weighting, which means that improving the design of the 
steel toe-cap would lead to higher customer satisfaction. 

RELEVANCE TO INDUSTRY 

The importance of developing products that meet the customer or 
human needs is a priority area in the product development process. 
With knowledge in ergonomics it is possible to reveal information 
of the human needs and requirements. However, in the product 
development process it also is important to match the human needs 
with the product characteristics, which can be achieved by using the 
QFD - method. The knowledge of ergonomics and the use of the 
QFD method are therefore useful tools in designing high quality 
products. 
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INTRODUCTION 

Quality as well as ergonomics aim at meeting the demands of the 
customer. A high quality product therefore may be regarded as an 
ergonomic product - a product adapted to human abilities and 
limitations. In the area of quality technology, a number of methods 
have been developed, among other things, aimed at simplifying 
and making the product development more efficient. These 
methods often are easy to use and systematically organized and 
could be advantageous to use also in other areas including 
ergonomics. The Quality Function Deployment (QFD) is a well 
known and a systematic method which is based on the idea of 
adapting technology to people. This method also can be used for 
developing ergonomic or useable products. 

QFD analysis method can be comparable to "participatory 
ergonomics" where the end users are involved in developing and 
implementing the technology, (Imada et al, 1991). Quality Function 
Deployment aims at identifying the customer together with their 
demands for the product, which are translated into product 
characteristics. The user needs may often be determined by 
considering human abilities and limitations, which may be 
predicted more easily with the help of knowledge in ergonomics. 

At the Institute of Consumer Technology at Chalmers University of 
Technology, a method called user-oriented product development 
has been used, for developing work clothes  (Rosenblad-Wallin, 
1981). The method emphasizes the properties required of the 
products in use. The next step in the development process is to 
translate the user demands into technical and measurable terms 
after which the actual product development will take place. 

Quality Function Deployment (QFD) is a user oriented product 
development method which has been used succesfully by many 
Japanese firms, most notably Toyota (Lochner et al, 1990). Toyota 
halved their design costs and reduced product development time by 
a third after they started to use QFD (Bergman et al, 1994). 
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THE QFD - METHOD 

QFD has been used since the early seventies with the purpose of 
making the product development process more efficient. The 
American Supplier Institute defines QFD as follows: A system that 
translates user needs into the company's specifications in every 
step of the production process viz marketing, development, 
production and sales and services  (Andersson,  1991). QFD may be 
used as a means for developing new products and to modify 
existing products (Nilsson, 1990). 

According to Bergman (1994), the aim of QFD is to "transfer the 
wants and needs of the customers into product and process 
characteristics by systematically letting the wishes be reflected at 
every level of the product development process". As a means of 
identifying the customer needs, questionnaire surveys are 
suggested  (Andersson,  1991). The importance of the different 
product characteristics also are analysed and ranked and the most 
important characteristic receives the highest ranking.  Gustafsson  
(1993) in his studies concludes that there is a need for research in 
methods for determining the ranking of the product characteristics. 
This ranking often is carried out by company staff but should, 
according to  Gustafsson,  be made by the real customers to a larger 
extent. Furthermore it is said that the ranking scales are 
insufficient, due to the fact that the importance of the product 
characteristics are estimated individually. The drawback using this 
method, according to  Gustafsson,  is that the product is not judged 
as a whole. 

In the QFD-analysis, a matrix is used which is called "the house of 
quality", where the analysis is carried out through a number of 
steps (Figure 1). The different steps of the QFD analysis are 
explained with a case study concerning safety shoes used in a cold 
climate (Figure 2). 
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Figure 1. The House of Quality 

THE CASE STUDY 

A case study was carried out on the use of safety shoes in a cold 
climate in a project entitled "Ergonomic aspects of personal 
protective devices used in a cold climate". The project is aimed at 
improving the quality of helmets, shoes and gloves, with regard to 
ergonomic aspects such as fit, mobility, thermal comfort, low 
weight etc., when used in the cold climate. The purpose is to 
improve the co-ordination between the two types of protections 
that are involved in such protective wear, viz, protection from 
work hazards and protection against low temperatures. Existing 
protective wear is inappropriate in the sense that the co-ordination 
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between these protections is insufficient. In order to get 
information on user priorities with regard to safety shoes used in 
the cold, a questionnaire survey was carried out. 125 outdoor 
workers in the North of Sweden were included in the survey and 
were, among other things, asked to rank the importance of some 
selected (most relevant to the users) ergonomic demands when 
designing safety shoes to be used in the cold climate. 

The main purpose of the QFD analysis carried out within the case 
study has been to reveal information about those product 
characteristics of the safety shoe that influence the customer 
satisfaction to the greatest extent. In order to get this information, 
the user needs and their ranking were determined through the 
questionnaire survey, mentioned above. The product 
characteristics corresponding to the user needs were listed and the 
relationship between user needs and product characteristics were 
established. Also the relationship between the different product 
characteristics were determined. Finally the overall weighting of 
the product characteristics were calculated. The different steps of 
the QFD analysis are explained below along with the the QFD 
analysis carried out in the case study (Figure 2). 

Customer or user needs. (WHAT are the user needs?) 
Determining the user needs is probably the most important step in 
the product planning process. Information about the customer 
needs and their priorities can be gained through various marketing 
methods e.g. questionnaires, interviews, brainstorming techniques, 
etc. 

In the case study the user needs were determined through a 
questionnaire survey, as follows: 

- Mobility 	 - Thermal Comfort 
- Good Appearance 	- Ease to don / doff 
- Fit on foot 	 - Low weight 
- Durability 	 - Adjustability 
- Anti-slip 	 - Protection from work hazards 
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Ranking or Rating of user needs  
Through rating or ranking all user needs can be compared and their 
relative importance judged. The user needs can be rated or ranked 
by the customers on a scale, e.g.1-10, where the rating '1' means 
least important and the rating '10' means most important. 

The results from the questionnaire survey revealed information on 
the average weighting of ergonomic demands of safety shoes used 
in the cold. According to the users, fit on foot is the most important 
need to be met when designing safety shoes for the cold, followed 
by thermal comfort, low weight etc. The average weighting 
obtained from the results of the questionnaire concerned with 
safety shoes in the cold are shown in Table 1. This information was 
used directly in the QFD-analysis as a basis for translating the 
customer needs into product characteristics expressed in technical 
terms. Though the price of the shoes is an important factor to be 
considered by the users, it was omitted from the list of user needs 
because the provision and purchase of safety shoes are 
responsibilities of the employer and the real users are therefore not 
interested as to how much a safety shoe costs. 

Table 1. Customer ranking. The rank No. 10 means the most 
important demand and rank No. 1 means the least important. 

Customer need 	 Customer weighting 

Fit on foot 	 10 
Thermal comfort 	 9 
Low weight 	 8 
Protection against work hazards 	 7 
Anti slip 	 6 
Mobility 	 5 
Ease todon/doff 	 4 
Durability 	 3 
Adjustability 	 2 
Good appearance 	 1 
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Product characteristics. (HOW can the user needs be met?) 
In this step the characteristics of the product, required to fulfil the 
user needs, are listed. This information can be obtained from the 
manufacturers of the product or from production engineers or 
experts in the respective products. 

Though product characteristics should be preferably given in 
measurable terms, this is not always possible, e.g. ergonomic 
characteristics like 'aesthetics', or 'comfort' perhaps are not easy to 
measure numerically. But these characteristics have to be included 
and instead of being measured can be evaluated by a user panel 
(Nilsson, 1990). 

Opinions of the experts (researchers) on safety shoes provided 
information of the product characteristics that must be considered 
in improving the quality of safety shoes in respect to the users 
demands. The product characteristics listed below were used in the 
QFD analysis. 

• Centre of gravity 
• Bulkiness 
• Size 
• Insulation properties 
• Leakproof quality 
• Permeability 
• Design of sole 
• Design of toecap 

Factors determining the thermal properties of shoes and other 
clothing are; insulation properties, leakproofness and permeability, 
which explains why these are included in the list of product 
characteristics. 

Relationship between the different product charcteristics  
The relationship between the product characteristics have to be 
determined, in order to identify particularly the inverse 
relationships. An inversed relationship between different product 
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characteristics means that improving one property leads to a 
deterioration of the other. A positive relationship is illustrated with 
a "+", a negative with a "2  and if there is a doubt whether a 
relationship exists it is illustrated with a "?". 

By comparing different product characteristics, their relationships 
are identified. For example, there is an inverse relationship (-) 
between 'permeability' and 'insulation', because an increased 
insulation leads to a decreased permeability. The relation between 
'insulation' and 'bulkiness' is, on the other hand, a positive (+) one 
because an increased insulation gives a higher degree of bulkiness. 
While it is doubtful (?) whether relationship exists between 
'permeability' and 'design of sole', it is certain that no relationship 
exists between 'centre of gravity" and 'insulation properties', and 
hence the square is left blank. 

Relationship between customer needs and product characteristics  
The relationships between product characteristics and user needs 
have to be established in order to identify important product 
properties. Every user need is compared to every product 
characteristic. The relations are suggested, according to Nilsson 
(1990), to be rated on a scale 0, 1, 3, 9 , where 9 corresponds to a 
very strong relationship, 3 to a strong, 1 to a weak and 0 to no 
relationship. The rating 9 is three times as strong as rating 3 or nine 
times as strong as rating 1. It may also be possible to use other 
types of scales i.e. 1, 2, 3, 4 or 4, 8, 12, 16 etc. where the differences 
between every two consequitive relationships are equal, as long as 
a higher relationship is given a higher rating. To make the matrix 
more easy to understand, symbols are used to illustrate the 
relationships, (Figure 2). A strong relationship between product 
characteristic and a user need means that changing the product 
characteristic would greatly influence the customer demand. If, in 
addition, the user demand is a priority need according to the 
customer, a change of that characteristic would influence the total 
quality of the product, i.e. to what extent the product meets the 
demands of the customer. 
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In the case study on safety shoes, there is a very strong relationship 
between 'fit on foot' and 'size', and therefore the rating '9' (strong) 
is given. The relationship between 'mobility' and 'size' is very much 
less stronger and the rating '3' (medium) is given, which is 3 times 
less stronger when compared to the relationship between 'fit on 
foot' and 'size'. The relationship between 'anti-slip' and 'size' is 
very weak and rating '1' (weak) is given, which is 9 times weaker 
when compared to 'fit on foot' and 'size'. 

Weighting 
By multiplying the customer ranking and the numerical weighting 
of the relationship, and summing these together, each product 
characteristic is given an overall weighting. This gives some useful 
information of what characteristics that need to be improved in 
order to get customer satisfaction. 

When determining what product characteristics that are 
influencing the customer satisfaction an overall weighting is 
calculated. By multiplying the customer weighting and numerical 
weighting of the relationship, and summing these together, each 
product characteristic is given an overall weighting. As an 
example, the weighting of centre of gravity is gained as follows: 
(1*10)+(6*3)+(5*3)=43. The analyses are shown in (Figure 2). 

The purpose of calculating the overall weighting is to identify those 
characteristics that are influencing the customer satisfaction to the 
greatest extent. A high overall weighting may preferrably be 
gained if there is a strong relationship between the product 
characteristic and customer needs with a high customer rank. 

Target values.  
The purpose of the QFD - analysis is to fulfil the customers' needs. 
Therefore each product characteristic is given a target value or a 
standard value. The target values are taken from the relevant 
Standards or opinions of experts. 

The target values that are available for safety shoes are those that 
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are included in the European Standard for safety shoes (EN 344). 

Technical analysis and Customer analysis.  
Technical and customer analyses are carried out in order to avoid 
design changes in the later phase of the planning and production 
process. Different products may be tested with regard to their 
ability to meet the technical as well as user demands. This is a 
method to find a competitive solution where the new product 
should meet the demands to a higher extent compared to the 
products of competitors. 

The technical and customer analyses for the safety shoe example 
were not carried out due to inadeqaute information on target 
values. 

84 



Bilaga III  

Relation: Relation: 

9 • Strong -I- positive 
3 0 Medium _ 	inverse 
1 0 Weak ? 	relation may exist 

characteristics 

Customer needs 

Produc
t  

R
an

ki
ng

  

C
en

tr
e  

o
f 

g r
av

it
y  

!B
u l

ki
n e

ss
  

S i
ze

  

a) ..... -.... )... a) Ccl 0 $.., 
0  
C  0 .,... 4... ea 
g  
s5 L

ea
kp

ro
o f

ne
ss

  

wi—T-  

ID
es

ig
n

  o
f 

to
e  

ca
p  

P
er

m
ea

bi
li

ty
  

0
 D

e
s i

gn
  o

f 
so

le
  

Mobility 5 0 0 41 o 
Good appearance 1 • 0 
Fitness on foot 10  0 0 • 0 • 
Durability 3 0 0 
Anti slip  b  (:) (:) • 
Thermal comfort 9 0 0-0 • 0 • • 
Faso. don/doff ' 4 00 0 01  
Low weight 8 0 • '0 
Adjustability 2 0 0 
Protection work hazards 7 0 0 0 

Overall weighting 43 47 142 127 81 233 81 194 

!R
e f

:  E
N

 3
4
4
  

R
ef

:  E
N

  3
4

4
  

R
ef

:  E
N

  3
4
4
  

R
ef

:  E
N

  3
4
4
  

R
ef

:  E
N

 3
4
4
  

Figure 2. QFD - analysis of safety shoes 

DISCUSSION 

The QFD analysis gives some useful information of what product 
properties that are important when it comes to meeting the 
demands of the customer. In a later phase of this project, tests will 
be carried out on existing safety shoes and on modified prototypes 
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in order to determine to what extent they meet the customer needs. 
When developing prototypes it is valuable to know what product 
properties are worth changing to get a satisfied customer. 

The QFD-method is useful due to the fact that it promotes a 
systematic way of thinking where all the user demands are put 
against all the product characteristics. Further, the product 
characteristics are compared in order to identify properties with 
inverse relationship. A safety shoe may be designed in a way that it 
is warm enough even in extremely low temperatures. The problem 
is that the wearer probably will find it difficult to walk using 
heavily insulated shoes, because bulkiness will hinder mobility. In 
this case it is therefore of great importance to find the best solution 
to the problem by taking thermal as well as ergonomic and safety 
aspects into account in a way that suits the user to the optimum 
extent. 

The product characteristc 'design of the toecap', seems to influence 
the customer satisfaction to a high degree. Relationships were 
established between 7 (out of 10) user needs and the design of the 
toecap (Figure 2). Additionally it had a strong relationship to those 
needs which were given the highest priority by the users. The 
material used for the toecap determines the thermal comfort of the 
shoe which may depend on the heat conductivity of the material. 
The type of material also will determine the toecap's ability to 
protect from work hazards and also the weight of the shoe. The 
dimensions of the toecap will determine the fit on foot, thermal 
comfort, weight, mobility, adjustability and appearance. In the 
future it would therefore be wise to pay extra attention to the 
design of the toecap, in order to meet the demands of safety shoe 
users in a cold climate This example reflects the usefulness of a 
QFD analysis when it comes to identifying product characteristics 
that should be changed in order to offer a high quality product that 
meets the demands of the user. The toecap has to be a part of safety 
shoes in order to give an appropriate protection from work 
hazards. However, the toecap should not be designed in a way that 
hinders mobility, increases the weight of the shoe, causes thermal 
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discomfort, etc. Designing a product is a matter of emphasising 
which high priority user needs should be given extra attention. 

CONCLUSIONS 

Several methods used for product development depend on a co-
operation between the designer and the user. Focusing on the 
customer, i.e. the human, is what these methods do have in 
common. This also represents the fundamental idea in quality 
technology as well as in the area of ergonomics. By using the QFD-
method, the user needs are mapped out and integrated in the total 
product development process. The QFD-method would therefore 
be a suitable complement to ergonomic methods where the aim is to 
identify the human needs and requirements. According to  
Gustafsson  (1993), existing methods for ranking the user needs are 
insufficient. To get a judgement of the product as a whole it is 
possible to ask the user to rank the importance of all demands, 
assuming that the number of demands are limited. In the case 
study, QFD was used to reveal information of product 
characteristics that influence customer satisfaction to the greatest 
extent. The QFD - analysis revealed that the 'design of the toe cap' 
was most important for meeting the demands of the users. The 
other important product characteristics were 'design of sole' and 
'size'. This could be explained by the fact that high priority user 
needs viz, thermal comfort and the fit, were highly related to the 
characteristics of the toe cap and sole and size of shoes 
respectively. Changing the characteristics of the toe cap and sole 
and providing suitable sizes of shoes are therefore expected to 
increase the user satisfaction among users of safety shoes in the 
cold climate. 

Ergonomics is characterised by a wide knowledge in various areas 
such as technology, physiology, anatomy, sociology and psychology 
making the ergonomist highly capable of ascertaining the user 
needs comprehensively. Knowledge and experience in using quality 
methods would probably further increase the competence of the 
ergonomist. 
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ABSTRACT 

Thermal protection provided by footwear has to account for heat 
losses caused by conduction through the soles, by convection and 
radiation from the surfaces, by convection caused by ventilation 
through the openings, as well as by evaporation through the 
material and via the openings. The method for evaluating 
protection against cold according to the present European 
Standard for safety shoes (EN 344) does not account for these 
factors in a relevant way. In this project five different insulated 
footwear have been tested with regard to their resistance to dry 
heat loss (i.e. the insulation), using the standard method (EN344), 
as well as an electrically heated foot model, able to simulate 
"walking" movements in order to provide a more realistic value for 
the actual thermal protection. The results revealed that the 
measurements according to the standard method did not correlate 
very well with the results of the thermal foot measurements. No 
statistically significant difference was found between shoes with 
and without steel toe cap with regard to their insulating value. The 
insulating properties during simulated walking movements were, 
on the other hand, significantly lower compared to static 
conditions. For two of the shoe models a significantly lower 
insulation value for the sole area was obtained when adding a 
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weight of 30 kg. 

A significant difference could also be found out between the 
insulation values of two different sizes of one of the models. The 
electrically heated foot model appeared to provide a reproducible 
and accurate method for measuring the insulation properties of 
shoes. 

INTRODUCTION 

Safety shoes used in the cold has to protect both against work 
hazards and against low temperatures. These two kinds of 
protections are often difficult to combine which explains the fact 
that existing insulated safety shoes often are considered as clumsy, 
have a bad fit and not offering thermal comfort. According to a 
questionnaire survey carried out among outdoor workers in the 
north of Sweden (Abeysekera and Bergquist, 1993) fit is the most 
important need to be met when designing safety shoes for cold 
climate, followed by thermal comfort, low weight, protection from 
work hazards and anti slip. Feet and hands are more sensitive to 
cold injuries compared to other parts of the body, mainly due to its 
big area compared to the volume. The feet account for 5 % of the 
total body area (Lamke et al, 1977) whereas they only account for 
1% of the total body mass. The feet also require a high protection 
from work hazards. It is therefore important to develop safety 
shoes that meet safety and thermal demands without getting 
clumsy, heavy or bad fitting, i.e. meeting the ergonomic demands. 

Thermal protection provided by footwear has to account for heat 
losses caused by conduction through the soles, by convection and 
radiation from the surfaces, by convection caused by ventilation 
through the openings, as well as by evaporation through the 
material and via the openings (Figure 1). 
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Figure 1. Heat losses through the shoe 

The insulating properties of the shoe material depend on the 
thickness and the structure of the material, i.e. how much still air 
that is trapped inside it. The insulation of the shoe may be 
decreased if the air layer starts to move, e.g. due to the so called 
pumping effect during walking. A wet fabric may also reduce the 
insulation properties of the shoes. 

Theoretical computations on the heat loss from the foot at different 
ambient temperatures with the help of a simplified model have 
been carried out (Bunten, 1983). Because of the simplicity of this 
model it is however not possible to use it under varying conditions. 
To get a more relevant and universal value of the thermal 
properties of shoes, the thermal balance of the foot may be 
measured by using an electrically heated foot model. Several 
electrically heated models of a human foot has been developed  
(Elnäs  et al, 1985; Santee et al, 1988; Endrusick et al, 1991; 
Endrusick et al, 1992; Meinander et al). One foot model was 
divided into 16 parts which admits measurement of the heat flow 
from each of these areas  (Elnäs  et al, 1985). To simulate effects on 
the insulation due to movements, the socks were compressed by a 
20 kg weight applied to the foot model. Compression of the socks 
reduced insulation values by 60-80 `)/0, compared to uncompressed 
socks. 
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The heated foot model described by Santee et al and Endrusick et al 
(1988, 1991, 1992) was divided into 29 thermally isolated sections. A 
water resistant, vapour permeable material (polytetrafluorethylen 
base) covered the whole foot model which together with water 
exposure simulated steam penetration. A weight of 70 kg was 
placed on the bottom of the foot to simulate compression of 
insulation while walking. A sweating heated foot model has also 
been constructed (Meinander et al, personal communication). 

According to the method proposed in the European Standard (EN 
344, 1992) the cold insulation of the sole complex is determined only 
by measuring temperatures of the sole system in a static test 
apparatus. 4 kilogram of small steel balls are to be placed inside the 
shoe, which fills the whole shoe and the lower parts of the quarter, 
depending of the size and shoe model. The temperature decrease of 
the insole is measured after 20 minutes in an ambient temperature 
of -20  °C.  

PURPOSE OF THE STUDY 

The purposes of this study was: 

• To develop a method for measuring the dynamic insulation 
properties of shoes by using an electrically heated foot model. 

• To investigate the influence of steel toe cap, shoe size, movement 
and load on the measured insulation value of the shoe. 

• To estimate the reproducibility of the foot model method. 

• To compare measurements according to the Standard method 
with the newly developed method. 
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METHODS 

The first part explains the function of, and the methods applied, 
using the foot model. The second part deals with the standard 
method and how insulation of shoes were determined according to 
this method. 

Foot model 

A similar model is suggested as a European Standard method for 
measuring the thermal properties of gloves (prEN511). The 
insulation properties of shoes is determined by measuring the 
power needed to keep a pre-set temperature gradient between the 
surface of the foot model and the ambient temperature. 

The foot model was developed in accordance with the previous 
model of this laboratory (Nilsson et al, 1992;  Elnäs  et al, 1985). A 
full scale model of a human foot of size 43 was moulded in a foot 
model using plastic foam. In order to make the model mobile two 
hinges were placed in the toe region enclosed in the plastic. The 
foot model was divided into nine different zones according to 
Figure 2. 

1 Toes 
2 Middle sole 
3 Heal 
4 Middle foot 
5 Ankle 
6 Wrist 
7 Lower calf 
8 Middle calf 
9 Guard 

Figure 2. Classification of zones of foot model. Zone number nine is 
only used as a guard zone to prevent vertical heat loss from zone 
number eight. 
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Resistance wires were densely and evenly wired on the surface of 
each zone. The length and thickness of the wires were chosen in a 
way that a power of approximately 400 W/m2  was gained, which 
was assumed to be sufficient to keep a surface temperature of 34  °C  
in an ambient temperature of 5°C. After fixing the wires, the whole 
model was covered with several thin layers of thermoset plastic 
(polyester) making the surface even. A measuring wire was 
fastened on every zone with adhesive tape. Power requirements 
could by this way be met separately on each zone. Previous studies 
have shown that the accuracy of the power measurements is within 
2% of the reading for the average power for the test period 
(Nilsson et al, 1992). The foot model is heated by a low voltage 
providing a given constant and continuous voltage output within ± 
0.01 V. The temperature and power are measured and regulated 6 
times per minute. The surface temperature of the foot model was 
controlled within 34±0.5  °C,  to simulate the skin temperature of a 
human. By dividing the power supply with the area of the zone the 
dry heat loss, Hc (heat loss through convection, conduction and 
radiation), is gained using formula (1). The resistance to dry heat 
loss of the footwear is gained by using formula (2) and the do-
value of the shoe is calculated according to formula (3):  

P 
Hc  (1)  

Hc= Heatioss from the surface to the surroundings ( W • m')  
P=  Power supplied (W) 
A= The area of the zone (m2) 

Rc 	
tsk — ta  

Hc  
(2)  

Rc= Resistance to heat loss through convection, 
conduction and radiation  (°C  m' • W-1)  

tsk=  Skin  temperature  (°C)  
ta=  Ambient temperature  (°C) 
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Rc  
Id = 0.155 (3) 

Id = the total insulation (do) 

The total insulation is the total resistance to dry heat loss that 
includes the insulation provided by the footwear and the air layer 
around the dressed model. The insulation value determined by 
calculating the heat loss and insulation of these zones totally 
covered by the shoe. The foot was dressed in a  wollen  sock. The 
part of the leg not covered by the shoe was protected with a piece 
of cotton cloth simulating a pair of trousers. The same clothing was 
used in all experiments. 

A simulated walking movement was achieved with the help of two 
pneumatic cylinders with lengths of 60 cm and 10 cm respectively, 
which were moved forward/backward and up/down according to 
Figure 3. 

Figure 3. Simulated walking movements using two pneumatic 
cylinders. The piston of the upper cylinder pushes and pulls the foot 
model and the piston of the vertical cylinder lifts and lowers the 
foot model. A spring was connected to the upper cylinder to set the 
load between the foot model and the ground. 

The foot model together with the pneumatic cylinders were 
arranged in conjunction with a treadmill. The arrangement was 
placed inside a climatic chamber (Figure 4). The speed of the 
pistons, as well as the speed of the treadmill was adjustable. In 
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these tests a walking speed of approximately 1  m/s  was chosen, 
which may be regarded as normal walking speed. A spring was 
connected on top of the upper cylinder in order to set the load 
between the foot model and the ground. Due to the fact that 
dynamic measurements using the foot model had not been 
conducted in the past, the load was set to a minimum to avoid 
breakage. In future research, however, it is possible to vary the 
load between foot and ground by varying the stiffness of the spring. 
The lower piston was fixed directly on the testpiece, using a strap. 
A consequence of using this strap was that the insulation values 
increased. An increased insulation value of about 4 % was 
registered for the one of the shoe models, a difference that in itself 
may be possible to neglect. However, an increased insulation value 
of the other shoe models of approximately 30 °A was detected. Such 
difference is not acceptable. To be able to compare static and 
dynamic conditions, static measurements were also carried out 
with the strap fastened. 

Figure 4. The experimental set-up consisting of pneumatic 
cylinders, treadmill and the thermal foot which was all placed 
inside a climatic chamber. 
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The temperature inside the climatic chamber was held at +5 ± 0.5°C 
during the measurements and the air velocity was 0.15 ± 0.05  m/s  
(according to the chamber specifications). The foot model was 
warmed up until the temperature was stabilised at 34  °C  before the 
measurements started. Measurements were conducted during 90 
minutes to make sure that the surface temperature and the heat 
loss were in a steady state. The insulation values were calculated 
by taking the mean of the skin temperature, ambient temperature 
and power value registered during the last 40 minutes. All 
measurements were carried out twice, in order to determine the 
reproducibility of the method. The tests were made in random 
order to avoid systematic errors. 

Five different types of insulated footwear were tested. The shoes 
are shown in Figure 5. 

Figure 5. Test pieces from left to right: Woodman (WO), Snow 
jogging  (SN), Varm-Varm  new model (VVN),  Varm-Varm  old 
model (VVO), Rubber boot (RU). 

The VVN models were totally covering zone number 1-7,  SN  1-6, 
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WO 1-6 and the RU 1-8. When calculating the insulation values of 
the shoes only those zones that were totally covered were 
considered. 

The VVN was available in four different designs; size 43 or 44 and 
with or without steel toe cap. By using a 23  factorial experimental 
design (Box et al, 1978) it was possible to determine the effects of 
steel toe cap, movement and size on the insulation properties of the 
shoes, conducting only 16 experiments (including replicates). A 23  
factorial experimental design implies varying three different 
variables between two levels according to a specific design matrix. 
The effects are calculated according to formula (4). 

Main effect=  Y+  -  Y- 
	 (4) 

- 

Y+=  the average of the responses at a high level. 
_  
y_=  the average of the responses at a low level. 

When using a new method also effects of variations between 
replicates have to be taken into consideration. If the effect of 
variation is more significant compared to the effect of any of the 
variables it can be concluded that the method is not reliable. The 
effects of variation between replicates are calculated as follows 
(Hyndn and Bergman, personal communication), in formula (5). 

Effect of variation= 
ii
—-  x d  
nxm  (5) 

n=  number of test conditions 
m= number of replicates  
d=  difference between replicates 

The effects of the tested factors were plotted in a normal 
distribution plot together with the effects of the variation between 
replicates. By following this procedure it is possible to identify the 
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effects of the factors on the insulation value, together with its 
significance. Interaction effects are also evaluated. The influence of 
load was not possible to include in this experimental design due to 
the fact that it was not feasible to combine dynamic conditions and 
30 kg of load.  

SN  and the VVO were also available in two different sizes (43 and 
44). For determining if the factors load and size were associated 
with a changed insulation value, experiments were planned as a 22  
design (Box et al, 1978) where the results were analysed according 
to the method descibed above. 

The WO was tested with regard to the impact of load on the 
insulation value. The difference was analysed by using Tukey's 
analysis of variance (ANOVA). 

All footwear, presented in Figure 5, were tested in both dynamic 
and static conditions. As mentioned above the footwear were 
fastened to the piston with the help of a strap. Using this strap 
increased the insulation properties which explains the different 
insulation values in static conditions. The differences between the 
two conditions were analysed by using Tukey's analysis of variance 
(ANOVA). 

Standard method 

According to the European Standard for safety shoes (EN 344) the 
following method is to be used when determining the cold 
insulation of the sole complex of safety shoes; 

The test piece is filled with 4 kg of steel ball bearings with a 
diameter of 5 mm and placed on top of a copper/zinc alloy plate on 
a laboratory jack inside a cold box. The temperature inside the shoe 
is registered continuously for 30 minutes. The temperature is 
measured using copper or copper-nickel thermocouple soldered to 
a copper disc having a diameter of 15 ± 1 mm and a thickness of 2± 
0.1 mm. The thermocouples is fixed to the insole in the centre of the 
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joint area. Before conducting the tests the test pieces (i.e. the 
footwear) are to be conditioned in 20 ± 2°C and a relative humidity 
of 65 ±2 % during 7 days. The test shall be conducted inside a cold 
box of which the internal air temperature can be regulated at -20 ± 
2°C. The final value of the temperature decrease, after 30 minutes, 
serves as a measurement of the cold insulation properties of the 
shoe. The experimental set-up presented in EN 344 is shown in 
Figure 6 below. 

Thermal insutating cover 

Elongated hole 

Measuring  point tor 
tempe attire 

• •  

Elongated hole 

Figure 6. Experimental design determining safety shoes' insulation 
against cold according to European Standard EN 344. 

The same procedure as suggested in the standard was followed 
during the experiments conducted in this project. One exception 
was that the tests were conducted inside a climatic chamber instead 
of inside a cold insulated box, proposed in EN 344. A lid was 
designed according to the standard and the test piece was placed 
on top of a copper/zinc alloy plate which in turn was placed on top 
of a metal jack (Figure 7). 
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Figure 7. The experimental design for experiments conducted 
according to standard method. 

The temperature decrease was registered during 30 minutes. 
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RESULTS 

Table 1 shows the results of the experiments conducted on the VVN 
by following a 23  factorial experimental design. 

Table 1. Insulation properties of the whole footwear testing the 
VVIV. 

Insulation 
Size 	Toe cap 	Movement 	(clo)*  

trial 1 trial 2 

1.68 1.67 
+ 1.71 1.70 

+ 1.66 1.63 
+ + 1.69 1.73 

+ 1.47 1.47 
+ + 1.48 1.46 

+ + 1.49 1.48 
+ +  + 1.53 1.52 

- Size 43 	- no toe cap - static 
+ Size 44 	+ toe cap 	+ dynamic 

The effects of the size, toecap, movement and variations were 
calculated according to formula 4 and 5 and plotted in normal 
probability plot as shown in Figure 8. 

* Including the strap 
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Figure 8. A normal probability plot of effects of size, toe cap and 
movement as well as effects of variations between trials. The 
highlighted point shows the effect of movement, which has a 
negative influence on the insulation value. This influence is 
statistically significant. 

The negative effect of movement on the insulation properties is 
statistically significant (P50.001). This is obtained by the fact that 
the effect of movement is clearly distinguished from the straight 
line. Due to its placement far to the left of the point where the 
straight line is reaching 3a , it is concluded that  p  

However, no significant effects of neither steel toe cap nor size of 
the shoe could be pointed out. The effects of variations between 
duplicates are not significant, which indicates that no systematic 
errors of the method occurred. 

The VVO was tested according to 22  experimental design with the 
variables size and load, to find out if either of the variables were 
influencing the insulation value. The results are presented in Table 
2. 
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Table 2. Results of measurements of VVO; Insulation value for the 
whole footwear. 

Insulation 

Size 	Load 	(do) 

+ 
- 

trial 1 

1.80 

1.77 

trial 2 

1.79 

1.79 
+ 1.79 1.78 

+  + 1.76 1.76 

- Size 43 	- no load 

+ Size 44 + 30 kg 

A normal probability plot is shown in Figure 9. 

Figure 9. Normal probability plot of the effects of size, load, and 
variation between trials on the insulation value of the whole 
footwear (VVO), showing no significant effect on the insulation 
value of the whole footwear. 
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Plotting the effects of load, size and variance between trials does 
not show any significant effects on the insulation values. However, 
it is believed that pressure mainly is influencing the insulation value 
of the sole area, among other things because the load is expected to 
decrease the amount of air trapped inside the material. Therefore 
the insulation value of zones 1,2 and 3 (toes, middle and heal) were 
calculated, to find out if the hypothesis was right (Table 3). 

Table 3. Results of measurements of VVO; insulation value for the 
sole i.e. zone number 1-3 

Insulation 
Size 	Load 	(do) 

trial 1 trial 2 

1.59 1.59 
1.61 1.57 
1.52 1.53 
1.54 1.54 

- Size 43 	- no load 
+ Size 44 + 30 kg 
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Normal probability plot 

-0.05 
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Figure 10. Normal probability plot of the effects of size, load and 
variation between trials on the insulation value of the sole of VVO. 
The figure shows that load has a negative effect on the insulation 
of the sole. 

The normal probability plot in Figure 10 supports the hypothesis 
that load is influencing the insulation of the sole area. The negative 
effect of load on the insulation value of the sole area is also shown 
to be significant. 

The same procedure as when testing the VVO was adopted when 
testing the  SN.  The results are shown in Table 4. 
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Table 4. Results of measurements of  SN;  Insulation value for the 
whole footwear 

Insulation 
Size 	Load 	(do) 

+ 

- 

trial 1 

1.61 
1.66 

trial 2 

1.57 
1.65 

+ 1.56 1.58 
+  + 1.65 1.63 

- Size 43 	- no load 
+ Size 44 + 30 kg 

Normal probability plot 

Figure 11. Normal probability plot of the effects influencing the 
insulation value of the  SN.  A larger size has a significant, positive 
effect on the insulation value. 

A larger size of this shoe is leading to an increased insulation value, 
an effect which is also shown to be significant. 

3a 
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0.05 

o 
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Table 5. Insulation value for the sole, i.e. zone number 1-3 

Insulation 
Size 	Load 	(do) 

trial 1 trial 2 

- - 	1.49 	1.49 
+ _ 	1.56 	1.54 

+ 	1.42 	1.46 
+ + 	1.49 	1.51 

- Size 43 	- no load 
+ Size 44 	+ 30 kg 

Figure 12. Normal plot of the effects influencing the insulation 
value of the sole of  SN.  A larger size has a significant, positive 
effect on the insulation value. 

As shown in Figure 12, a large size of the shoe also has a positive 
impact on the insulation value of the sole, though it is not as 
significant as the effect on the insulation value of the whole shoe. 
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WO was also tested with and without an added load of 30 kg. The 
results are presented in Figure 13 below together with the 
duplicates. 

Figure 13. Results of the impact of load on the insulation value of 
WO. 

The difference between the insulation value of the sole with and 
without an added load is significant (P5.0.025). 

Six different footwear were tested both in static and dynamic 
conditions, i.e. during simulated walking movements. The 
insulation values, including duplicates, of the whole shoes in static 
and dynamic conditions are shown in Figure 14. The significance 
levels for the difference between static and dynamic conditions are 
also shown. 
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	El Dynamic 2 

Static 1 
	El Dynamic 1 

Figure 14. Insulation properties of shoes (size 43) measured under 
static and dynamic conditions. 

The differences between the insulation values measured in static 
and dynamic conditions are significant, which is valid for all tested 
footwear. On the average, the insulation value was about 13 °A) 
lower measuring during walking simulations compared to 
measuring in static conditions. The greatest difference was 
observed for the rubber boot for which the insulation value was 23 
`)/0 lower in dynamic compared to static conditions. All shoes were 
also tested according to the standard method. The results of these 
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measurements are shown in Table 6. The results of the 
measurements using the foot model is presented in the same table. 
To be able to compare the results of the two methods the footwear 
are ranked with regard to their cold insulating properties. 

Table 6. Ranking of the insulation properties of the shoes according 
to new method and standard method, where 1 represents the 
warmest shoe and 10 the coldest. The insulation values in do are 
the mean value of trial 1 and trial 2. 

Shoe 

New method: 
Insulation 

(do) 

Old 
method: 

Temp. 

decrease  

(°C)  

Ranking 

new method 

Ranking 
old method 

New VV, toe cap, size 43 1,59 4,7 6 3 

New VV, toe cap, size 44 1,66 5,3 3 5 

New VV, size 43 1,62 5,6 4 7 

New VV, size 44 1,61 5,9 5 8 

Arbesko Woodman 1,36 4,8 9 4 

Snow jogging, size 43 1,39 5,9 7 9 

Snow jogging, size 44 1,38 5,4 8 6 

Old VV, size 43 1,80 4,1 1 1 

Old VV, size 44 1,78 4,1 2 2 

Rubber boot 1,25 7,2 10 10 

It is concluded that the ranking of the tested shoes, with regard to 
their ability to protect from cold, do differ between the two 
methods. However, the results of the rankings correspond for the 
two highest ranked and the lowest ranked shoe. 

One of the most important matter to consider when developing a 
new method is its reproducibility. All tests using the newly 
developed thermal foot model were therefore carried out twice. 
The mean difference and standard deviation for the double 
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determinations were for the insulation of the whole footwear 
0.018±0.019 do and for the sole area 0.015±0.015 do. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

According to the results of the experiments carried out in this 
project, effects of movement, load and sizes of the shoes may not be 
neglected when measuring the insulation value of shoes. The effect 
of load was significantly negative when considering the insulation 
of the sole region for two of the shoe models, which was expected. 
The insulation decrement due to load is rather little, around 4 °/0, 
compared to the reduced insulation values of 60-80 % on 
compressed socks registered in an earlier study  (Elnäs  et al, 1985). 
The amount of air trapped inside the sole and its compression may 
determine the impact of load on the insulation value of the sole. 

A larger size of a shoe leads to an increased volume of air inside the 
shoe, which would increase the total insulation value. The reason 
why such differences could not be pointed out in this experiment 
(except for the snow jogging where size had a significant positive 
effect), may be the minor differences between the two sizes. Bigger 
size differences may give rise to different insulation values, which 
remains however to be proven. This may not be relevant to a real 
user situations, where shoes of limited size variation are preferred. 
The effect of movement is the most obvious, since movement is 
influencing the insulation properties of all shoes included in the 
test. The major cause of this reduction is the forced convection of 
the surface air layer. The most pronounced influence of movement 
was registered for the rubber boot where the measured insulation 
was 23 `)/0 lower in dynamic compared to static conditions. Rubber 
boots are designed in a way that big volumes of air are trapped 
inside the shoe, thereby enhancing ventilation with movements. 
This fact contributes to explaining why effects of movement, which 
give rise to a movement of the inside air layer, is most evident 
when testing the rubber boot. 
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According to a questionnaire survey conducted in the North of 
Sweden almost 40 cro of the respondents that were claiming to meet 
problems using safety shoes in the cold blaimed the steel toe cap 
(Abeysekera and Bergquist, 1992). However, this study could not 
point out any statistically difference between shoes with and 
without steel toe cap with regard to the insulation value. 

According to the results of the thermal foot measurements, as well 
as the standard method measurements, the old model of  "Varm-
Varm"  (WO) is the warmest of the shoes tested. The new model of 
the same shoe (VVN) is improved in the sense that the shoe is 
lighter, less clumsy and less bulky. Thus, the insulating values of the 
new shoe model is lower compared to the old model. These results 
are pointing out the difficulties in combining thermal protection 
demands and ergonomic demands such as fit, low weight, mobility, 
good appearance etc. 

A test method should, to the greatest extent, simulate real 
conditions to investigate the effect on the measured value. Existing 
methods for measuring the insulation properties of safety shoes 
does not account for such effects. The results of this study implies 
that there is a need for using test methods that reflects user 
conditions for evaluating the insulation of shoes. To reflect real 
user situations the test method has to be designed in a way that 
effects of load and movement could be simulated, since those 
factors are influencing the insulation value. 

One advantage of using an electrically heated foot model for 
measuring the insulation of shoes is that it is possible to study 
separate parts of the shoe. By using a full scale model of a human 
foot, real fit of the shoe may be obtained which increase the 
possibilities of getting realistic values of the insulation. The results 
presented in this paper show that a heated multi-segmented foot 
model provides accurate and reproducible values of the insulation 
properties of shoes. By developing the thermal foot model further 
so that it is also possible to simulate sweating, the test method 
would be even more relevant. The lack of simulated sweating may 
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be one reason why no negative effects of the steel toe cap can be 
pointed out. Another interesting topic for future research would be 
to further analyse the insulation of the internal (in the shoe) and the 
external air layer (surface air layer). To be able to standardise the 
newly developed method, it is necessary to conduct several 
duplicate tests to ensure the good reproducibility of the method 
and to validate results in real user tests. 

According to the standard EN 344 only the insulation of the sole 
complex of the shoes is to be measured when determining the 
insulation against cold. Considering the measuring methodology, 
the decreased temperature of the sole complex may not solely 
depend on the heat loss from this part. The decreased temperature 
also depends on heat loss through other parts of the shoe, which 
also are in contact with the steel balls. The method is not simulating 
real conditions. First of all, the tests are conducted in static 
conditions which does not take effects of movement of trapped air 
into account. Secondly, the shoe is covered with a lid which leave 
the effect of ventilation through openings out of account. Thirdly, 
the footwear is not considered as a whole since the temperature is 
only measured at one spot, viz, in the sole complex. Fourthly, using 
4 kilogram of steel balls does not fully simulate real wearing 
situations were the fit of the shoe to a great extent determine the 
thermal properties of the shoes. Furthermore, using the steel balls 
may not consider real effects of load on the insulation of the shoes. 

According to the experiments carried out using the standard 
method, all shoes could be considered as cold insulated footwear 
since the temperature increase after 30 minutes is lower than 10°C. 
Even the rubber boot, which rarely is associated as a cold protective 
boot, was within this limit. Besides the disadvantages of the 
standard method already mentioned, the method may also be 
criticised for its lack of usability caused by an impractical 
experimental design. One method is proposed in the standard 
which shall be used to evaluate the ability of the shoes to protect 
against heat. This method as well as the experimental design differ 
from the method for measuring the protection against cold. The 
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interesting value to measure in both cases is the resistance to dry 
heat loss. Therefore it is questionable why two almost completely 
different experimental set-ups have been designed for the two 
methods. With information about the insulation value of the shoe, 
which may be obtained using a thermal foot model, it is possible to 
determine the protection against cold as well as against heat. 
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