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Vi konsumerar mer och mer. Samtidigt debatteras det kring hur vi ska bekämpa 
klimathot och leva en mer hållbar livsstil. För mig som snart färdig industridesigner 
kändes det intressant och utmanande att ge sig på något så motsägelsefullt som att 
se hur eller om jag kunde ta fram en produkt som skulle kunna leda till ett minskat 
köpbeteende. 
Kandidatexamensarbetet på 15 poäng har resulterat i ett designförslag på en skridsko 
speciellt lämpad för uthyrning. Resultatet är baserat på intervjuer med sakkunniga, 
skridskoåkare och potentiella användare. Arbetet avgränsades till att fokusera på den 
tänkta brukarens upplevelse av produkten varpå mycket att formgivingen baserades 
kring hur en handfull valda produktvärden bäst skulle kommuniceras. 

In society today, consumption are rapidly increasing. At the same time environmental 
issues like global warming and sustainability are causing loud debates. To me, soon to be 
a graduate industrial designer, it felt very intersting and challenging to work with the 
difficult and contradictory task of designing a product to decrease consumption. The final 
thesis work has resulted in a design proposal for an iceskate, especially designed for rental. 
The final result is based on interviews with experts, skaters and potential users. The work 
was limited to primarily put focus on a few choosen expressions and values of the product 
and the design was based mainly on how the product communicates to the user.    
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1.1 Projektidé

De flesta produkter är förbrukningsvaror som regelbundet byts ut mot nyare model-
ler. Produktöverflödet i dagens samhälle fick mig att ifrågasätta min roll och mitt 
ansvar som industridesigner. Den samtida debatten om hur vi kan ta ansvar för att 
bidra till ett hållbarare samhälle väckte frågan: ”Måste man äga alla konsumtions-
varor, eller går det lika bra att låna, dela eller hyra dem?” Genom bibliotek, bilpooler 
och lekplatser kan vi ta del av produkter utan att behöva äga dem. Att hyra en 
produkt istället för att köpa den kanske blir det första och enklaste steget att ta på 
vägen mot ett minskat konsumerande? 

1.2 Frågeställningar 

I uppstarten av examensarbetet hade jag en teori kring att den ökande medveten-
heten hos konsumenter om vad och hur man konsumerar borde vara en drivkraft 
till att skapa bättre alternativa lösningar till konsumtion, exempelvis tilltalande 
hyrprodukter. Men hur kan en produkt, tänkt att hyras ut istället för att ägas, bli at-
traktiv och inte intetsägande? 
Med denna frågeställning som ingång till mitt examensarbete bestämde jag mig för 
att arbeta med en produkt speciellt anpassad för uthyrning och valde därefter skrid-
skon. Det som gjorde produkten intressant var att den redan var accepterad som 
uthyrningsprodukt, men inte hade någon egen identitet eller uttryck som sådan. 
Andra frågor som jag avsåg att besvara i mitt arbete var: 
Vilka för ändamålet särskilda egenskaper måste en uthyrningsprodukt äga? 
Hur kan jag förlänga skridskons livslängd? Hur kan en uthyrningsprodukt konkurera 
med tillfredsställelsen de flesta människor får av att äga? 

1.3 Målsättning

För att kunna avgränsa arbetet lades fokus under kandidatarbetet främst på skrid-
skons uttryck som uthyrningsprodukt med utgångspunkt i de särskilda krav och 
behov en produkt för uthyrning måste uppfylla. Fokus lades på formgivningen 
av skridskon och användarens upplevelse av produkten framför hur den skulle bli 
ekonomiskt lönsam för uthyrare. Jag ville också aktivt arbeta med skridskon ur ett 
hållbart perspektiv, med målet att förlänga produktens livslängd. 

1. INLEDNING

INLEDNING  4

ELLER?



 INLEDNING  5

1.4 Metod

Jag valde att arbeta med de olika momenten i designprocessen traditionsenligt i etap-
per, anpassade efter kursens inplanerade delredovisningar. Uppstarten blev att själv 
hyra skridskor i Kungsträdgården för att få en bild av skridskorna som hyrdes ut och 
av vem/vilka som hyrde. Det var även intressant att testa hur skridskorna kändes att 
åka runt i. Eftersom jag inte själv hade några djupare erfarenheter av skridskoåkning 
mer än på fritidsnivå, valde jag att söka upp utomstående kontakter kunniga inom 
olika områden som exempelvis skons uppbyggnad, passform, tillverkning och mate-
rial, för att få svar på frågor och råd i olika beslut. Genom enkätintervjuver bland 
potentiella användare av uthyrningsskridskon skapades en övergripande bild av hur 
deras inställning till skridskor, skridskoåkning och uthyrning såg ut. Informationen 
som samlades in under researchfasen tog med in i skiss- och gestaltningsfasen. För 
att kunna begränsa mig inom det breda området valdes ett antal värden i slutproduk-
ten att arbeta utifrån. Under gestaltningsfasen kombinerades 2 och 3 dimensionellt 
skissande på papper, i lera och cibbatool. Modellen av slutkonceptet byggdes från en 
solid cibbatool form som ett skal vacuumformades på. Modellen lackades sedan med 
olika strukturer för att få fram olika materialuttryck. Slutligen “syddes” en innesko i 
textil och snörning och kardborre-spänne sattes fast.    

1.5 Syfte

Syftet med Industridesigns kandidatexamensarbete är att under 10 veckor, indivi-
duellt planera, genomföra och fullfölja ett industridesignprojekt, från definiering av 
problemet till färdigt formförslag. Min personliga målsättning med examensarbetet 
har varit att få möjlighet att fördjupa mig i formgivningen hos en produkt med ut-
gångspunkt från vad den ska kommunicera till användarna. 

PROBLEMFORMULERING
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FAS 2
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Skridskoåkning blev populärt i Sverige i början av 1900-talet

2. BAKGRUND
2.1 Skridskons historia

Fynd redan från stenålderstiden visar att skridskon är ett urgammalt fortskaffni-
ngsmedel för att förflytta sig på is. Vikingarna färdades ofta över isarna på lårbens-
skridskor av ren eller älg, även kallade isläggar. När metallskenorna kom på mitten av 
1400 - talet revolutionerade de skridskoåkningen. Ett svenskt slangord för skridskor 
är ‘rör’ eller ‘bandyrör’ vilket härstammar från de skridskor som var populära runt 
1907-09 där skenan var infälld i ett rör som sedan är fästes i en sko.1

Skridskosporten i Sverige härstammar från mitten av 1800-talet och 1855 bildades 
den första klubben för skridskoåkning, S:t Erik i Stockholm. På 1800- talet var 
skridskon, tillsammans med rodden, den idrott som banade väg för hela det moderna 
idrottslivet. Sverige var, genom Stockholms Allmänna Skridskoklubb, en av initia-
tivtagarna till det Internationella Skridskoförbundet (ISU) som bildades 1892. 1904 
bildades Svenska Skridskoförbundet (SSF). Under 2003 började Svenska Skrid-
skoförbundet med ett utvecklingsarbete för att göra skridsko till en mer attraktiv 
idrott. Målet är att svensk skridsko ska kännetecknas av glädje, gemenskap och fart.  
Förbundets önskan är att skridsko ska uppfatttas som en attraktiv idrott av både ung 
och gammal, sommar som vinter.2

Idag finns utövas ett flertal olika skridskosporter som alla har egna förbund i Sverige, 
bland andra ishockey (Hockeyförbundet), konståkning (Konståkningsförbundet ), 
bandy (Bandyförbundet), långfärdsskridskor, hastighetsskridskor och rullskridskor 
(Svenska Skridskoförbundet).  

� www.sv.wikipedia.org/wiki/Rörskridskor  
2 www.skridsko.se 
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Kungsträdgårdens lösning (?) på problem med stölder av uthyrningsskridskor. 

3.1 Skridskor och uthyrning

I Stockholmsområdet finns idag 9 ishallar och ca 55  konstspolade isbanor. På 
grund av det allt mildare vintervädret har skridskosäsongen på konstspolade banor 
förkortats. En lösning på problemet introducerades i början av mars 2008: en ny 
slags isbana, gjord av plast. Plastisen, eller syntetisen som den också kallas fungerar 
som ett pussel och behöver bara ”spolas” dagligen med en blandning av vatten och 
miljövänligt glidfett. 
  
3.1.1 Kungsträdgården 

Av de konstisbanor för allmänheten som finns i Stockholm ligger en av de popuäraste 
i Kungsträdgården. Där finnns det en uthyrningsservice av skridskor, där vuxna kan 
hyra skridskor för 40 kronor i timmen och barn för 20 kr/timme.  
De skridskor som hyrs ut är inte några särskilda uthyrningsskridskor, utan antingen 
hockeyskridskor från tillverkaren Nike/Bauer eller konståkningsskridskor från JOFA. 
Barnskridskorna kommer också från Bauer. Varje säsong köps ca 200 par skridskor 
in för 250 kr/paret (butikspris ca 1200 kr)  Ett stort problem var att nästan 50 par 
skridskor stjäls varje säsong. För att försöka förhindra detta kladdades varje skridsko 
ner med röd färg för att inte bli stöldbegärlig. Blir skridskorna inte stulna så går de 
lätt sönder, de flesta håller bara en säsong och det är inte vanligt att man kostar på 
reparationer. De flesta användarna är skolor och barnfamiljer.

3.1.2 Privata uthyrare 

Sen besökte jag Johan Berg, ägare till butiken Skridsko - Johan i Blackeberg som har 
tjugo års erfarenhet av utprovning och tillpassning av skridskor. Butiken har försäljn-
ing av begagnade skridskor och hyr även ut skridskor till en avgift av 85 kronor för 
det första dygnet, därefter 10 kr/dygn. Eftersom butiken alltid kräver legitimering av 
den som hyr hade de inga problem med stölder. De kunder som hyr är främst skolor 
för att alla ska kunna åka skridskor på idrotten och olika företag till särskilda event. 
Jag pratade även med Janne Landelius ägare till nätbutiken Skridskospecialisten som 
säljer speciella uthyrningsskridskor från det italienska märket Roxa Rental. Skridsko-
rna kostar 750 kr/par och består av en knallblå plastsko med en lös innesocka.

3. RESEARCH

Hos Skridsko-Johan i Blackeberg fick jag lära mig mer om olika skridskor.
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3.2 Enkätundersökning

För att få en bild av allmänhetens åsikter kring uthyrningsskridskor satte jag ihop en 
enkät och delade ut till ca 25 personer i 20 - 35 års åldern. (Se; bilaga 1) 
Jag vände mig främst till denna åldersgrupp eftersom de är åldrar när man inte blir 
tillsagad att åka skriskor på gympalektioner och kanske heller inte har fått egna barn 
som man vill lära åka. En majoritet svarade att de endast åker skridsko någon gång 
per år och att man gör det för att det är roligt och en naturupplevelse. De flesta hy-
rde inte skridskor eftersom de inte visste vart man kunde hyra, skridskorna satt dåligt 
på foten, var ofräscha och luktade svett. 

3.2.1 Sammanställning research

Efter researchen gjordes en sammanställning av intervjuer med uthyrare och brukare 
där de vanligaste problemen med dagens uthyrningsskridskor ansågs vara att de: 
- Går sönder efter 1 säsong
- Blir stulna
- Oslipade
- Ofräscha (svettiga, slitna)
- Sitter dåligt på foten (passform, fel storlek)
- Dålig info om vart man hyr
- Ger inget positivt intryck (trista, dålig kvalitet)  

Enkätfrågor se; Bilaga 1



 

3.3 Andra uthyrningsprodukter

Jag tittade även på andra produkter som hyrdes ut för att se hur/om de urskiljde sig 
som segmentet “hyrprodukt”och hur vissa problem, t.ex. risken för stöld hade lösts.
De produkter som medvetet var formgivna till att hyras ut karakteriseras oftast av att 
de uttrycker enkelhet och tydlighet, oftast genom att endast använda ett fåtal, starka 
färger. Ser man på de blå- vita uthyrningscyklarna för Stockholms Stad är färgerna 
det som tydligt utmärker dem från mängden av cyklar. 
Däremot skiljer de sig från många hyrprodukters avskalade, anonyma utseende 
genom en rolig form som lockar till användning.

En annan uthyrningsprodukt med positiva associationer är bowlingskon, varför 
skulle annars man se så många gå omkring på stan? Att en “bra” hyrprodukt är my-
cket stöldbegärlig är ett stort problem som det finns flera exempel på lösningar till. 
Legitimering, deposition eller lånekort hör till de vanligaste. En annan lösning är att 
produkten slutar fungera när lånetiden gått ut, något som Andreas Lundbäck, In-
dustridesign Konstfack använde sig av i sitt examensarbete Produktoteket från 2005, 
där en inbyggd timer bröt strömförsörjningen till hans elverktyg. 

Slutligen fann jag att en hyrprodukt ibland kan erbjuda “det lilla extra” som man 
själv inte skulle ha valt eller haft råd med. Det är många som när de ska hyra bil på 
utlandssemestern väljer att köra en häftig sportbil, när de i vanliga fall kör Volvo. 

3.3.1 Slutsatser

Karakteristiskt för de flesta uthyrningsprodukter är att de är tydliga, oftast väldigt 
basic i både funktioner och form. Färgsättningen är också oftast begränsad till ett 
par kulörer. De mest uppskattade hyrprodukterna är bowlingskor och hyrcyklar med 
eget uttryck och personlighet. Även möjligheten att i en hyrprodukt få något extra, 
verkar locka. Kanske är det just genom att erbjuda något utöver det vanliga som en 
hyrprodukt kan attrahera och intressera fler användare?

Examensarbetet “Produktoteket” med speciellt utformade låneverktyg 
av Andreas Lundbäck Industridesign Konstfack 2005

Stockholm Citybikes introducerades 2006
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3.4 Marknadsundersökning

I början av projektet trodde jag att skridskoutbudet var begränsat till kategori-
erna konståkning, hockey och långfärdsskridskor, och min tanke var att designa 
en fritidsskridsko. När jag började undersöka markanden fann jag att det fanns en 
mängd skridskor, med väldigt skilda funktioner och utseende. För att ta reda på mer 
befintliga skridskor besökte jag butiker, Jofa/Rbks showroom i Stockholm och sökte 
på internet.

Jag fann 7 olika kategorier av skridskor:

Hockeyskridskor
Konståkningsskridskor
Hastighetsskridskor
Långfärdsskridskor
Barnskridskor
Fritidsskridskor 
Hyrskridskor

Eftersom jag skulle formge en uthyrningsskridsko valde jag att titta på befint-
liga skridskor och se vad som var karakteristiskt för dem. Jag hittade endast två 
tillverkare: Roxa och Roches. Det som dominerar segmentet är enkla former, få 
material (oftast plast) och pjäxliknande spännen vilket bidrar till att de känns 
amatörmässiga. Det som skiljer uthyrningsskridskorna från mängden är oftast en 
utmärkande färg (blå). 

Uppbyggnaden av skon är relativt enkel, helgjuten i ett stycke med lös plös av plast 
och innesocka A som ibland går att byta ut. En del hyrskridskor är tvådelade, då 
oftast med en rörlig led vid fotknölen B. Används spännen är de ett till tre stycken 
placerade främst över ankel och häl C. Skenan är ingjuten ihop med skridskon, 
vilket förhindrar byte och återbruk D. Damskon skiljer sig från herrskon genom att 
övergången mellan skridsko och skena är “klacksko” liknande E samt att skenan är 
försedd med taggar.

B C

D

E
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Långfärdsskridskor Alpina, Barnskridskor Roches samt Fritidsskridskor från Rbk

Hockeyskridskor från Nike/Bauer, Konståkningsskridskor Graf, Hastighetsskridskor Mogema

A

HERR



 

3.5 Segmentering

Efter marknadsundersökningen gjordes en segmentering av de olika skridskorna på 
marknaden för att få en överblick av vad de uttryckte och vilka positioner på mar-
kanden som täcktes in. De parametrar som sattes upp var: allmän gentemot person-
lig och fritid gentemot proffesionell. (Se; diagram1) Slutsatserna av detta blev att de 
befintliga uthyrningsskridskorna uttryckte fritid/amatör och anonymitet samt att 
inga skridskor uttryckte allmän/professionell. Därmed skulle en möjlig positionering 
på marknaden kunna vara att ge uthyrningsskridskon ett mindre “plojjigt” och mer 
kvalitativt uttryck. 

I diagram 2 och 3 sattes uttrycksfull gentemot anonym och avancerad mot enkel. 
Efter att ha placerat ut uthyrningsskridskorna i dessa diagram blev det tydligt att att 
min skridsko behövde vara mer uttrycksfull för att väcka uppmärksamhet och få ett 
eget unikt uttryck, men samtidigt vara enkel för användaren.

Allmän
 

Personlig

ProfessionellFritid 

?

EnkelAvancerad

Diagram 1. 

Uttrycksfull
 Anonym

Diagram 3.Diagram 2.
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Långfärdsskidpjäxa

Inlines

Snowboardkänga

Utförsskidpjäxa

Joggingsko

Sneaker
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3.6 Relaterade produkter

För att få en större förståelse för skodon som används i liknande sportaktiviteter 
har jag tittat på produkter från andra områden med specifika egenskaper som är 
relaterade till de behov som finns för en skridsko. Bland dessa fann jag inspiration 
till olika egenskaper önskvärda även på skridskor. Till exempel så är inlinesskor ofta 
uppbyggda av både hårda och mjuka material, samt hade ett sportigt och flexibelt 
uttryck, något jag ville uttrycka i skridskorn. Jag tilltalades också av kaxigheten jag 
fann i snowboardkängor och sneakers. 

Långfärdsskidpjäxa:  Utförsskidpjäxa:
Smidighet   Robust
Lätthet     Hållbar 
Återhållsam   Avancerad
Vriststöd   Justerbar

Inlines:    Snowboardkänga:  
Sportig    Stabil
Snabb    Varm
Flexibel    Skyddande
Mjuka och hårda material Kaxig 
Justerbar

Joggingsko:   Sneaker: 
Smidig    Sportig
Lätt    Attityd
Flexibel    Bekväm
Andas     
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3.7 Identifiering av målgrupp 

Efter att ha intervjuat uthyrare och åkare fann jag att den nuvarande målgruppen för 
uthyrningsskridskor främst var skolor som ska åka skridskor på friluftsdagar och på 
idrottslektioner, barnfamiljer där föräldarna vill lära barnen åka skridskor, företagsev-
ent och turister som upplever skridskoråkning som något exotiskt. 

För att uppmana fler att hyra skridskor valde jag att gå ifrån den befintliga målgrup-
pen, där skridskons uttryck inte är det viktigaste. Till exempel har inte skoleleven 
själv gjort valet att åka med hyrda skridskor, utan skolan. Jag ville rikta mig mot dem 
som skulle kunna se fördelar med att hyra skridskor om det blev mer attraktivt än att 
äga ett par egna. Genom att erbjuda uthyrning av skridskor för både lång- och kort-
tid, där användaren inte är begränsad till någon timmes åktid på en liten konstbana, 
utan kan välja att åka utanför staden, tror jag man kan attrahera en ny målgrupp att 
upptäcka fördelarna med skridskohyrning. För yngre stadsmänniskor som vill åka 
skridskor med vänner som social aktivitet, kan en kvalitetsskridsko för uthyrning 
erbjuda “det lilla extra”, något utöver det som man annars hade fått om man valt att 
själv köpa sig en skridsko. Jag tror detta skulle vara ett sätt att skapa positiv upp-
märksamhet kring skridskon och ge hyrskridskon en egen identitet och uttryck.

Skolungdom Barnfamiljer

7-18 år 30 +

Studenter

20-30 år
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3.8 Ergonomi

Hur ska en bra skridsko sitta på foten? För att skaffa kunskap om detta vände jag mig 
till Johan Berg på Skridsko - Johan som har tjugo års erfarenhet av utprovning och 
tillpassning av främst hockeyskridskor. 

3.8.1 Passform	

Johan Berg förklarade att det är vikitgt att skridskon sitter riktigt tight på foten, an-
nars kommer foten att spännas för att hela tiden hitta balans i skon och gör att det 
krampar på sidan av foten. Helst ska skon vara en storlek mindre än vad man har i 
vanliga skor, ca 2 - 8 mm större än foten, eftersom det är ungefär så mycket foten 
utvidgas när den blir varm. För fritidsskridskor är det, enligt Johan Berg, viktigt att 
de sitter stadigt mot tre punkter: hälen, ankeln och tåknölen. (Se; bild sid 14) 

Vanligtvis tillverkas hockeyskridskor och konståknings-skridskor med olika bredd på 
lästen (läst = form man använder som plugg vid tillverkningen) där C- är smal, D- 
normal och EE- bred. Det finns olika sätt att justera skridskons passform. Pjäxspän-
nen är vanligt bland barn- och befintliga hyrskridskor. Det går snabbt att ta på sig 
skridskon, men för att få bästa tryckfördelningen är snörning att föredra. På en del 
barnskridskor finns en mekanism som gör att man kan öka eller minska skridskons 
storlek. På en del skridskor, främst de i plast, är skon tvådelad med en rörlig led bak 
vid hälen för ökad flexibilitet. 

3.8.2 Skenan

När det kommer till skridskorns metallskena så är det på en fritidsskridsko att föredra 
en stor åkyta, helst upp emot 8 cm, vilket betyder att 8 centimeter av skenan alltid 
ligger mot isen. Detta är bra för ovana åkare som inte har lika bra teknik och balans 
som t.ex. hockeyspelare, vars skena har en större radie och därmed blir mer smidig.

3.9 Teknik

Jag valde att titta på olika befintliga tekniker för bra passform och bekvämare åkning 
som jag kunde inspireras av.  

RESEARCH  14

De punkter på foten skridskon bör sitta stadigt mot.

Skenans åkyta



 

The pump® technologin från Reebok är en luftkudde med pump för att öka trycket 
och en ventil för att minska som sitter vid anklarna och ger en anpassningsbar pass-
form vid anklarna och hälen. Tekniken kommer ursprungligen från Reeboks löpar-
skor. Denna funktionen kändes motiverad i en produkt som ska passa många olika 
slags fötter. 

T-blade kallas en särskild utbytbar skena som är vanlig utanför Sverige där man inte 
är lika van vid att underhålla skenorna regelbundet. I en del skridskor är skenan fast-
gjuten i hållaren, något som är hållbart, men inte möjliggör byte av skena. 
I skenan kan olika sorters stål användas, till exempel karbon, som är enkelt att få 
vasst och rostfritt stål som är svårare att slipa men håller sig vasst under en längre tid.

3.10 Material

Det var väldigt svårt att få bra information kring vilka material som används i skrid-
skor. De flesta hockeyskridskortillverkare verkade tävla om att ha tekniska beskrivn-
ingar kring sina high-tech material. Jag insåg snart att hemlighetsmakeriet handlade 
om hur man fick fram så hårda och lätta skridskor som möjligt. Dock fick jag veta 
att microfibrer oftast används istället för äkta läder på utsidan, att skon är uppbyggd 
av flera olika lager med kompositmaterial och att insidan av skon oftast är fodrad 
med något slags fuktavstötande foder (många hockeyspelare kör barfota i skridskon). 
Många material i skridskorna är förknippade med tradition, till exempel så används 
filt för plösen och tidigare var tåhättan täckt med nylonväv. När jag ställde frågor 
kring vissa materials funktioner fick jag veta att “det alltid varit så”, men fick inga 
egentliga förklaringar till varför.    
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The Pump tekniken för individuell justering av passform.

T-blade skenan är vanlig i Europa eftersom den inte kräver slipning
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3.11 Funktionsanalys

För att specificera vilka krav och önskemål uthyrningsskridksorn var tvungen att 
uppfylla gjorde jag en funktionsanalys av skridskon. Jag baserade analysen på de 
resultat jag fått fram genom enkätintervjuer och intervjuer med uthyrare och skrid-
skokunniga. Tanken med funktionsanalysen var att lyfta ut de viktigaste funktion-
erna för att senare i designprocessen kunna använda analysen som checklista för att 
stämma av mot. Se; bilaga 2

	
3.12 Livscykelanalys

I och med att den korta hållbarheten var ett av problem med uthyrningsskridskorna 
valde jag att titta närmre på hur man skulle kunna förlänga produktens livslängd. 
De skridskor som används för uthyrning idag är uppbyggda av flera komposit mate-
rial i olika lager som är ihoplimmade. Detta förhindrar möjligheten till återbruk 
och reparation. Idag återvinns endast stålet i skridskon som Järn/Metall på återvin-
ningsstationerna. Det är också vanligt att sömmar spricker där två material möts, 
exempelvis i bakkappan av skon. För att tillverka denna typ av skridsko är man 
tvungen att sy ihop de olika delarna för att sedan behandla skon för att få en hårdhet 
och stabilitet. 
För att minimera materialåtgång, underlätta tillverkning och få en stabil sko valde 
jag att arbeta med en gjuten skridsko i plast med en lös tvättbar innesko i textil. Jag 
valde att ha en löstagbar skena för att möjliggöra byte och återbruk av det nedslitna 
stålet.   Del av funktionsanalys. För fullständig funktionsanalys se; bilaga 2
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Den erhållna informationen och slutsatserna från kartläggningsfasen blev avstampet 
för hur skridskon skulle utformas och hur några av problemen som fanns med uthy-
rningsprodukter skulle lösas. 

4.1 Brainstorming

Innan jag började skissa på skridskon behövde jag sortera upp alla tankar kring de 
problem jag ville lösa i produkten och för att få en hög med ideér att ta med mig in i 
gestaltningsfasen brainstormade jag genom att göra en klassisk Mind - map. 

4.2 Inspiration & värden

För att ytterligare få några ramar att begränsa mig inom bestämde jag ett antal värde-
ord, baserade på min research, målgrupp och brainstorming som beskrev de funk-
tioner jag ville att skridskon skulle äga. För att ytterligare förtydliga lade jag till några 
underkategorier för att mer ingående beskriva varje valt värde: 

- Tydlig, d.v.s. självklar (semiotisk), enkel (att använda) och karakteristisk (uthyrn-
    ingsskridsko).
- Hållbar, kvalitet, tålig och “sustainable”
- Flexibel, justerbar, smidig och lätt

4.3 Skissfas 1

Skissfasen inleddes med ett fritt skissande kring olika funktioner och uttryck på 
skridskon utifrån mina värdeord: tydlig, hållbar & flexibel. Det var en bra metod 
för att komma igång att skissa, men skisserna blev svåra att utvärdera. Övergick då 
istället till att skissa på enklare sidovyer med bred penna för att hitta en grundform 
på skon att utgå i från och arbeta vidare med. Jag skissade också på olika scenario 
kring hur uthyrningen av produkten skulle gå till för att lösa några av de nuvarande 
problemen, men också för att skapa positv uppmärksamhet kring den som uthy-
rningsprodukt. En av idéerna var en modulärt uppbyggd skridsko, där underredet, 
d.v.s. skenan kunde bytas ut till ett inlines chassi på sommaren. På så sätt förlängdes 
skridskons säsong och den kunde bli mer lönsam för uthyrarna. Konceptet skulle 
även ge möjlighet att byta ut skenan mot exempelvis en bandy eller långfärdsskena.

4. GESTALTNING
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FUNKTIONER

Tydlig

Flexibel

Hållbar

Självklar Enkel Karakteristisk

Justerbar Smidig Lätt

Kvalitet Tålig Sustainable

Brainstorming genom Mind-mapping
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Skissfas1



 

Eftersom många av de tillfrågade brukarna önskade fräschare hyrskridskor kom ett 
koncept kring en lös personlig innestrumpa upp.  Det skulle erbjuda användaren 
“det lilla extra” och strumpan skulle bli en garanti för fräschet men även fungera 
nästan som ett slags visitkort från uthyraren. 	

4.3.1 Stöldsäker skridsko

Hur kan man förhindra att en attraktiv hyrprodukt blir stulen? Det fanns naturligtvis 
många kreativa sätt att lösa problemet på men efter att ha pratat med flera uthyrare 
drogs slutatsen att ju noggrannare kunden måste legitimera sig desto färre stölder 
skedde. Jag beslutade mig för att använda samma system som redan finns på många 
långtidsparkeringar. Systemet innebär att kundens kontokort scannas vid uthyrning 
och att en bestämd summa dras från kontot dagligen tills skridskon är tillbaka och 
scannad igen. Eftersom en “hemlånad” skridsko skulle bli väldigt dyr i drift efter ett 
tag verkade detta system både enkelt och effektivt.
 
4.3.2 Utvärdering av skissfas 1

Vid delredovisningen tilltalades de flesta av både det modulära konceptet och idén 
med innestrumpan. En kommentar på strumpan var att den kanske talade emot kon-
ceptets budskap med minskad konsumtion och var onödigt vid korttidshyrning, men 
i övrigt var det positiv feedback från klasskamrater och lärare på koncepten. 
Jag utvärderade också mina thumbnailskisser gentemot mina valda värden och valde 
ut några att arbtea vidare på i skissfas2.

GESTALTNING  19 

Utvärdering med “pluppmetoden”

Modulär skridsko
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UTTRYCK

Upplevelse

Individ & gemensam

Fritid

Åkglädje “Det lilla extra”

“Del i helheten” Unisex

Casual Lättsam

4.4 Skissfas 2

Efter första delredovisningen var jag inte nöjd med att de första skisserna uttryckte 
för mycket personlighet och var inte så tydliga och enkla som jag hade önskat, främst 
på grund av de många olika materialen. Istället för att använda flera olika ihoplim-
made lager i skridskon beslutade jag mig för att arbeta med en hård plastsko med en 
lös textil innesko. Plasten blir stabil och tålig och den mjuka inneskon går lätt att 
ta ur och tvätta eller byta ut. Jag fick fram ett flexibelt uttryck av att dela upp skon 
i två delar med en lös ankeldel. En nackdel med plast var att den lätt slits och blir 
repig vilket ger ett ofräscht intryck som helst skulle undvikas. Efter en diskussion 
med handledare beslutade jag mig för att lägga en tåhätta och hälkappa i gummi 
för att skydda de mest utsatta punkterna på skridskon från att bli repiga. Inspira-
tion till utformningen av gummidelarna togs ifrån olika gummihättor på skor och 
gummistövlar. Även i färgsättning och funktioner valde jag att skala bort onödiga 
sneakerklichéer och försökte vara tydlig och enkel. 

    
 4.4.1 Värdeord uttryck

Under den inledande skissfasen upplevdes det svårt att hitta ett nytt uttryck för 
skridskon som hyrprodukt. Det var även komplicerat att hitta en balans mellan det 
privata och det allmänna i skridskons uttryck. När skissarbetet fortsatte valdes därför 
några egenskaper att arbeta vidare med ut:

- Upplevelse, åkglädje, “Det lilla extra”. För att ge hyrskridskon en egen identitet 
   och erbjuda ett mervärde gentemot ägandet.  

- Individ och gemensam, personlig, “del i helheten”, unisex. För att kunna skapa en 
   enhetlig uthyrningsskridsko valde jag att inte särskilja män och kvinnor. Ville även  
   arbeta med skridskon ur olika perspektiv, det privata (topvyn) och det offentliga.
     
- Fritid, casual, lättsam. Genom att titta på kontexten och sammanhanget produk- 
   ten skulle vistas i kunde jag skilja ut den från professionella skridskor som hockey
   och konståkningsskridskor.
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Skisser på skons utformning med gummihättor för tå och häl och upplevelsen av skon i olika vyer
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4.4.2 Moodboard fritidsklädsel

Eftersom jag hade valt att göra en fritidsskridsko var det viktigt att stämma av mot 
kontexten skridskon skulle vara i. Eftersom de tänkta brukarna inte är hockeyproffs 
eller konståkare så klär de sig inte heller i hockeymundering. Jag ville att skridskon 
skulle passa till de vinterkläder man bär på fritiden och gjorde ett moodboard.

4.4.3 Skissmodeller

För att kunna komma vidare i gestaltningsprocessen och skissa mer på formen byg-
gdes en grundform i lera att skissa tredimensionellt på. Jag ägnade ett antal timmar i 
lerverkastaden med att paralellet skissa i lera och fota av för att kunna printa ut och 
skissa vidare 2 dimensionellt. Jag arbetade mycket med att få ett unisex uttryck på 
formen, något som visade sig vara väldigt beroende av skons tå. När jag kände att 
lermodellen tog mycket energi och inte möjliggjorde någon bra utvärdering valde 
jag att fortsätta skissandet i ett antal skummodeller istället. Detta gjorde det mycket 
lättare att jämföra olika delar av skon. Med hjälp av några klasskamrater gjordes en 
utvärdering av de olika skissmodellerna utifrån mina värdeord. Därefter valde jag en 
av formerna till mitt slutkoncept.   

Den första lermodellen Tåns utformning Utvärdering av skummodeller
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4.4.4 Skenan

Vid uppstarten av gestaltningsfasen hade jag planerat att först skissa på skon och 
därefter skenan och mindre detaljer. Eftersom skissarbetet på själva skon blev väldigt 
omfattande hade skenan hamnat i skymundan. När jag fick påpekat att skenan 
faktiskt var den viktigaste delen för att man skulle läsa in helheten som en skridsko 
insåg jag att jag behövde integrera (intersect) skenan och skon på ett bättre sätt än 
jag hittills hade gjort. Istället för att skon och skenan kändes som två separata delar 
ville jag att de tillsammans skulle bilda en helhet. Jag skissade på hur skenan på olika 
sätt kunde “ hålla om” foten på sidorna för att ge skridskon ett uttryck av säkerhet 
och stabilitet. Detta kunde dessutom vara en funktion som tilltalade ovana åkare. 
Jag valde att dra upp skenan längs hålfoten och försökte få fram ett bra möte mel-
lan den och de gummerade tå- och hälkapporna. När jag hade hittat ett uttryck jag 
gillade testades hur formen längs sidorna visuellt kunde knytas ihop med formen på 
fästet för skenan. 

Skisser direkt på den tejpade skummodellen
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 4.4.5 Material och färgsättning

Redan från början av projektet hade jag tänkt använda mig av material och färger 
som tålde att användas utan att bli ofräsha eller slitna. Samtidigt ville jag inte an-
vända alltför mörka färger som på ett oärligt sätt skulle kunna dölja om skridskon var 
ofräsh. Eftersom jag arbetade med en unisex skridsko tyckte jag att det vore intres-
sant att använda de färger som normalt används på konståkningsskridskor och hock-
eyskridskor, men i en ny tolkning. Därför valde jag en bruten vit färg på skon och en 
mörkt grå färg på fästet för skenan. Till gummihättorna på tå och häl valdes en aning 
mörkare nyans av grått. För att skridskon skulle upplevas personlig och inte plastig 
av användaren valde jag att klä in öppningen runt plösen med textil istället för att 
visa plastkanten. Till textilierna valde jag först två kalla kulörer, en blågrå och en vin-
röd nyans. Jag tyckte dessa kändes som en ny kombination i skridskosammanhang, 
men efter att jag senare testade dem i modellen och då insåg att uttrycket blev ganska 
dystert valde jag istället att byta ut den vinröda färgen mot en “piggare” orange kulör. 

Efter att ha undersökt vilka material och produktionstekniker som skulle kunna ap-
pliceras på produkten, valde jag att kombinationsgjuta gummimaterialet som skulle 
användas på tån och hälen tillsammans med skon. Detta är en mycket hållbar kon-
struktion som skulle äga högre hållfasthet än att limma fast gummihättorna direkt 
på skon. Tekniken används bl.a. i tandborstar och verktygshandtag. Till den textila 
inneskon valdes ett meshtyg för att det gav ett luftigt och sportigt uttryck. Jag under-
sökte också vad det finns för antibakteriella textilier på marknaden som skulle kunna 
användas till fodret. Duponts Cambrelle är en antibakteriell textil, speciellt utvecklad 
för att förhindra illaluktande fötter och skor.   
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Nya färger

Den första färgkombinationen
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5. MODELL
När examensarbetet inleddes var jag medveten om att jag hade ett omfattande 
modellarbete framför mig. Som jag hade förutsett var modellarbetet det moment i 
designprocessen som tog mest tid och energi. 

5.1 Skon

Modellarbetet inleddes med att slipa till skons grundform i gult skum, cibbatool. 
Därefter användes formen som plugg för att kunna vacuumforma två skal av skons 
sidor till fotdelen av skon. Jag valde att denna metod eftersom jag ville att den fär-
diga modellen skulle vara ihålig och inte solid. De två sidorna sattes ihop med den 
avsågade pluggen som stöd. För att få fram en flexibel och hållbar ankeldel gjöt jag 
med glasfiberväv och polyester som formades direkt på pluggen. Mindre detaljer, 
som nitarna till ankeldelen och pump knappen NC frästes på Konstfack. 

Vacumformning av skons grundform
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Modellbygge



 

5.2 Skenan

För att underlätta modellbygget av skenan och dess fäste använde jag en befintlig 
skena i polyester av märket ICM. Jag började med att såga bort några delar för att 
sedan spackla upp en ny form som stämde med min design. Eftersom fästet arbetades 
separat var det enklare att komma åt alla små vinklar än om den suttit direkt på skon. 
När formen på fästet kändes bra spacklade jag ihop skenan med skon och slipade 
fram en mjuk övergång mellan de båda formerna. 

5.3 De mjuka delarna

Det sista momentet på modellen var att klä in och sy de mjuka delarna som var 
plösen och bakkappan. Jag hade inte räknat med att detta skulle ta särskilt lång tid 
men det visade sig vara svårare än vad jag trodde att spänna upp ett tyg utan elastic-
itet över krökta ytor utan att få fula veck. Efter att ha kämpat ett bra tag blev till sist 
den enklaste lösningen att limma fast så mycket av tyget som möjligt.  

5.4 Slutmodell material

Det svåraste med modellen var att hitta textilier i rätt nyans och material. Slutligen 
prövade jag att spraylacka bl.a. ett meschtyg med rätt stuktur men fel färg och detta 
fungerade bra. Mitt slutkoncept visualiserades genom att använda följande material:
 
- “Plugg” för skon i cibbatool
- Vacuumformade skal (två halvor) i 1mm PET plast
- Diverse tyger (fr Ohlssons tyger, Tygvaruhuset Sickla, samt Dollys tyger) 
- Runda skoband (fr Kängspecialisten)  
- Band till hällor (fr Mattsons band)
- Plastband till kardborrestängningen samt runt öppningen ( fr Östersjöspecialisten)
- Skena i rostfritt stål, ICM (fr Skridsko-Johan)
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Fästet för skenan spacklades upp

Den “ihåliga” skon 
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STORLEKSINFORMATION 
och bredd tydligt synbar på häl 

INDIVID ANPASSNINGSBAR  med hjälp 
av luftkudde placerad över ankeln

UTBYTBAR SKENA av rostfritt stål

HÅLLBARA MATERIAL placerade på tå 
och häl förhindrar skon från att bli repig  

INNESKO med antibakteriellt foder 

STABILT FÄSTE FÖR SKENAN håller om 
skon och ger skridskon ett unikt uttryck  

FLEXIBEL tvådelad plastsko

KONTAKT INFORMATION till uthyrare 
på avtagbar/utbytbar kardborre del

6. SLUTKONCEPT
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Fritidsskridsko för uthyrning



 

6.1 Beskrivning av konceptet

Jag har utvecklat ett koncept på en fritidsskridsko speciellt anpassad för uthyrning. 
Skridskon är tänkt att hyras ut både långtid och korttid med legitimering och 
betalkort för att förhindra stöld. I dagsläget finns inga skridskor för både män ock 
kvinnor, därför valde jag att ta fram en unisex skridsko med olika bredd (E står för 
bred) där istället storleken över vristen kan justeras och individanpassas. För att ge 
produkten en så lång livscykel som möjligt blev valet av material en gjuten skridsko i 
plast med tå och hälkappor i gummi och en löstagbar, tvättbar textil innesko.
Skenan är utbytbar både för att den lätt ska kunna bytas ut, men också för att göra 
det möjligt att använda olika slags skenor, ex. konståkningsskena eller bandy.
Färgvalet är tänkt att passa med vanlig fritidsklädsel men även att bryta mot normer-
na med vita och svarta skridskor för dam respektive herr. 
 
 
6.2 Avstämning värdeord

För att kunna utvärdera hur väl jag lyckats med att kommunicera mina värden i 
produktens uttryck gjordes en avstämning av produkten mot mina valda värdeord.

6.2.1 Avstäming funktioner

Tydlig- Enkel form, färg och grafik, tydliga semiotiska signaler och storleksangivelse. 
Hållbar- Hållbara material, utbytbar skena och fräsch antibakteriell innesko.
Flexibel- Möjlighet till individanpassning av storlek genom luftpump, snörning och 
kardborreband spänne. Utbytbar skena till ex. konståkningsskena med taggar.

6.2.2 Avstämning uttryck

Upplevelse- “Det lilla extra” får man genom en fräsch innestrumpa, pumpfunktionen  
möjliggör bättre passform och ger produkten mervärde. 
Individ och gemensam- Den allmänna informationen är placerad så att du inte ser 
den när du har skridskon på foten, för att produkten ska kännas personlig.
Fritid- Produkten äger tydliga referenser till kontexten fritid, mer som en sneaker än 
en traditionell hockey eller konståkningsskridsko. Unisex för att passa alla. 
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7. DISKUSSION
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 Efter att ha avslutat kandidatexamensarbetet var det intressant att reflektera över 
hur väl jag lyckats hitta några svar på mina inledande frågeställningar kring hur en 
hyrprodukt kan bli ett attraktivt och seriöst alternativ att konkurrera med konsum-
tionsprodukter.  

7.1 Reflektioner

Dagens uthyrningsprodukter är oftast väldigt basic i sitt utförande och funktioner, 
något som jag ganska tidigt i kartläggningsfasen insåg inte gynnade bilden av hyr-
produkter. Mina intervjuer med potentiella användare visade tydligt att brukarna 
efterfrågade mer än vad dagens uthyrningsskridskor kunde erbjuda. Min slutsats 
blev därför att om jag tog fram en hyrprodukt som erbjöd något extra som bonus 
så kunde den bli ett värdigt alternativ till en personlig ägodel. Eftersom jag arbetat 
utifrån användarens perspektiv och upplevelse av produkten kunde jag ta ut svän-
garna lite mer kring produktens uttryck och identitet, något som jag fann positivt 
och nödvändigt för att stärka mitt koncept om en kvalitativ uthyrningsprodukt. 
Den allra svåraste utmaningen i projektet har varit att hitta en bra balans mellan det 
personliga uttrycket i produkten och det allmänna. Jag anser att resultatet, medvetet, 
utvecklades mer åt det personliga hållet än det anonyma. Framförallt eftersom jag 
tror detta är nödvändigt för att kunna skapa positiv uppmärksamhet till en ny hyr-
produkt och för att svara på dagens medvetna konsumenters behov och krav.
I helhet är jag nöjd med designprocessen och slutresultatet. Jag har inte haft 
möjlighet att stämma av slutresultatet mot uthyrare eller användare, något som 
naturligtvis hade varit en bonus för slutresultatets trovärdighet. Det jag tar med mig 
från projektet är framförallt vikten av att ta beslut i rätt tid och hur man kan komma 
vidare när man grävt ner sig för djupt i något problem.  

7.2 Slutsatser

Jag tror det är väldigt svårt för en uthyrningsprodukt att konkurrera med tillfredställ-
selsen som kommer med konsumtion. För att hyrprodukten ska kunna hävda sig och 
tilltala en större grupp måste (designers?) framförallt få företagen se möjligheterna 
och de positiva effekterna som finns att vinna med gemensamma produkter. Det blir 
inte förrän då som hyrprodukter har chansen att vinna en större grupp anhängare 
bland oss konsumenter. 
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FUNKTIONSANALYS
Kandidatexamensarbete 2008
Skridsko för uthyrning
Martina Gustavsson

FUNKTION KLASS ANMÄRKNING
medge	 åkning	på	is HF
passa	 fot N
äga	 fotanpassning N inställning
äga	 stadga N
erbjuda	 ”åkglädje” Ö upplevelse
maximera	 hållbarhet Ö
underlätta	 på	–	avtagning Ö
medge	 individanpassning Ö individuell
minimera	 kramp Ö
minimera	 skavning Ö
maximera	 åkkomfort Ö
äga	 smidighet Ö
erbjuda	 värme Ö
uttrycka	 kvalitet Ö
maximera	 enkelhet Ö för	brukare
påkalla	 uppmärksamhet Ö
skapa	 igenkänning Ö av	hyrprodukt	och	avsändare
uttrycka	 särart Ö storlek
medge	 rengöring Ö
förhindra	 ofräschhet Ö svett,	smuts	m.m.
maximera	 materialhållfasthet Ö
underlätta	 reparation Ö
underlätta	 återbruk Ö
medge	 enkel förflyttning Ö från	–	till	-	isen
skapa	 intresse Ö för	skridskoåkning
tåla	 utemiljö Ö kalla	temperaturer,	solljus
förhindra	 stöld Ö
erbjuda	 mervärde Ö ”det	lilla	extra”
undvika könsmarkering Ö unisex
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