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Sammanfattning  
Syftet med studien har varit att studera hur personer verksamma inom olika områden i skobranschen upplever 

verksamhetsområdet samt på vilket sätt de ser på handgjorda och fabrikstillverkade skor. 

  

Utifrån syftet valdes tre frågeställningar ut: Vad anser de verksamma att det krävs för att ett par skor ska klassas 

som handgjorda respektive fabrikstillverkade? Hur upplever de hantverket i sig? Vad är de verksammas 

uppfattningar om den svenska skobranschens förändring? 

 

Metoden som användes var en kvalitativ studie med en semi-strukturerad intervju som metod. Metoden gjorde 

det möjligt att samla in material i informanternas naturliga miljö för att sedan tolka och bearbeta dem. På grund 

av arbetets omfång så gjordes det ett urval som resulterade i totalt sex informanter, tre som arbetade med 

handgjorda skor och tre som arbetade med fabrikstillverkade. Till hjälp användes en intervjuguide med nio 

huvudfrågor men utifrån dem fick informanterna tala fritt med öppna svarsalternativ.  

 

I analysen presenteras informanternas svar i tre olika teman, handgjorda respektive fabrikstillverkade skor, 

hantverket och importen samt skobranschens förändring och framtid. Svaren presenteras i form av blockcitat 

följt av mina tolkningar och i slutet på varje tema en sammanfattning. Analysen visar att informanterna anser att 

begreppet handgjorda skor enbart får användas när en maskin brukats och vid användning av flera bör skorna 

klassas som fabrikstillverkade. När det kommer till hantverket ser samtliga informanter sig själva som 

hantverkare även om den ena yrkesgruppen anses vara det lite mer än den andra. I det sista temat framkommer 

skilda åsikter om huruvida skoindustrins förändring är positiv eller negativ. 

 

I diskussionen resonerar jag kring mitt val av syfte och frågeställningar, mitt metodval samt tolkar och jämför 

informanternas svar med bakgrund- och teori avsnitten.  

 

Avslutningsvis presenteras vidare forskning följt av ett par avslutande ord gällande hela studien. 
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INLEDNING 

Det finns en typ av bruksföremål som vi ständigt sliter ut, reparerar och köper nytt. Vi har 

minst ett par till varje specifikt tillfälle, när vi ska promenera, när vi ska till stranden eller när 

vi ska gå ut och äta fin middag. Vi väljer dem med omsorg, efter väder och vind, efter humör 

och lust. Den här studien handlar om skor.  

 

Varje handsydd, måttillverkad sko utgör en värdefull skapelse framställd av hantverkare. 

Den utgör inte bara ett skydd för den delikata konstruktion som människofoten utgör. 

Utöver denna praktiska, skyddande funktion har den även en expressiv funktion – den 

uttrycker ägarens smak och signaler ofta även hans samhällsställning. Stil börjar med 

rätt skor. (Vass & Molnár, 2000, s. 5) 

 

Människor idag har väldigt olika stilar när det kommer till skor. Somliga väljer att köpa några 

par skor om året, som inte har något större värde för dem, och sedan slita ut skorna tills det är 

dags att köpa nya igen. Den typen av skor är oftast av den billigare varianten och importerade. 

Sedan finns de dem som istället väljer att gå efter kvalité och skor som håller år efter år. De 

skorna är då troligtvis gjorda för hand. 

 

Är du inte insatt eller intresserad av skor vet du förmodligen inte vart de kommer ifrån, hur 

produktionen ser ut eller vilka tillvägagångsätt det finns för att tillverka ett par skor. 

Processen för skotillverkning för hand har sett i stort sätt likadan ut i över 200 år. Än idag är 

det skomakarna som tillverkar de handgjorda, måttbeställda skorna. När det kommer till de 

fabrikstillverkade skorna har det maskinella dock uppdaterats under det senaste 100 åren 

(Vass & Molnár, 2000).  

 

Den här studien inriktar sig på den svenska skobranschen och fokus ligger på hur personer 

som jobbar med handgjorda och fabrikstillverkade skor ser på sitt yrke.   

 

Skotillverkningen är väldigt arbetskrävande. Det är i alla fall ett hantverk. Det är mer 

hantverk än industri… Det är inte bara maskiner, som man stoppar in i utan det fordras 

en väldig yrkesskicklighet för att köra de där maskinerna. Det finns inte så mycket av 

det i andra industrier. (Esbjörnsson, 1990, s 19) 
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Det här citatet visar att även den industriella skotillverkningen kan betraktas som ett hantverk. 

Det är något som väcker frågor kring likheter och skillnader mellan den rent 

hantverksmässiga skotillverkningen och den fabrikstillverkade. Ytterligare frågor som dyker 

upp är om de som jobbar med fabrikstillverkade skor anser att deras jobb bör klassas som ett 

hantverksyrke? Vart går gränsen för när kan man kalla en sko för handgjord och när bör den 

kallas för fabrikstillverkad?  

 

Med den här studien vill jag skapa förståelse för hantverket som ligger bakom ett par skor, 

vare sig de är fabrikstillverkade eller gjorda för hand. Jag vill också skapa förståelse för vad 

det är man betalar för när man köper ett par skor. Med andra ord vill jag bidra till att 

människor ser skor på ett annat sätt, som någonting mer än ett slit och släng objekt.  
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Bakgrund  

I det här avsnittet kommer den svenska skoindustrins utveckling från tidigt 1900-tal tills idag 

att tas upp.  

 

Skoindustrins ursprung kommer från det så kallade partiskomakeriet. En partiskomakare var 

skomakare som tillverkade skor i större skala än en vanlig skomakare som bara tillverkade 

skor på beställning. Det var under mitten av 1800-talet som partiskomakarna arbetade på 

landsbygden. Innan partiskomakarna hade människorna fått beställa sina skor hos 

skomakarmästarna i de större städerna. Då beställde de skor för alla olika tillfällen, till hela 

hushållet, som efter ett par veckors tid sedan var färdigproducerade. Anledningen till att 

partiskomakeriet vart så stort berodde på att många av de färdigproducerade skorna 

omhändertogs av personer som sålde skorna över större områden och inte bara i byn där 

partiskomakarna arbetade. De personerna kallades förläggare. I utbyte mot skorna fick 

partiskomakarna skinn och läder som betalning. Partiskomakeriet var som störst under 1870-

talet. I början av 1900-talet gick många av partiskomakarna i konkurs på grund av den 

ekonomiska krisen. Men det betydde inte slutet för skomakarna utan det skedde en 

arbetsfördelning mellan dem där flera av dem började jobba tillsammans i samma verkstäder. 

På så vis kunde de sänka priserna på skorna och efterfrågan blev stor. Skor gick därmed från 

att vara helt handgjorda till att skons ovandelar blev sydda på maskin (Esbjörnsson, 1990). 

 

Under mitten av 1850-talet började skoindustrin utanför Sverige att tillverka olika maskiner 

som skulle göra skotillverkningen maskinell. De ville att den hantverksmässiga 

skotillverkningen skulle ersättas av industriellt driven produktion. Skulle man jämföra när 

andra yrkesområden industrialiserades i Sverige så var skotillverkningen väldigt sen. Den 

första skofabriken startade inte i Sverige förrän 1873. Det var Vänersborgs skomakarmästare 

A F Carlsson som var först med att ta in maskiner. Under 1900-talets första årtionde fram till 

1914 växte skoindustrin i Sverige. Enligt undersökningar fanns det år 1913 85 fabriker i 

Sverige med 7300 arbetare. Örebro stod för 24 av dem fabrikerna och 2300 av arbetarna. 

Anledningen till att skoindustrin växte och var ledande i Närke berodde på den utvecklade 

handeln, både gällande de färdiga skorna och råvarorna, samt kunnig arbetskraft, som hade 

kompetens för att bli arbetsledare på fabrikerna. I Närke startade dock inte den första 

skofabriken förrän 1895. Att man väntade berodde enligt Estrid Esbjörnsson på att 

partiskomakarnas arbete utvecklades och var tillräckligt effektivt (Esbjörnsson, 1990). 
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De första åren av första världskriget var bra år för skoindustrin. Militärerna från bland annat 

Ryssland och Österrike beställde stora mängder skor vilket gav fabrikerna stora vinster. När 

kriget sedan tog slut fick fabrikerna problem med tillverkningen på grund av försäljningsbrist. 

Skoarbetarna hade svårt att behålla jobben under dessa år som påverkades av den dåliga 

ekonomin. 1938 började skoindustrin ordna upp sig igen och då fanns det, enligt statistiken, 

249 arbetsplatser i landet, men då var inte de mindre företagen inräknade. 122 av företagen 

låg i Örebro län med 5576 skoindustriarbetare. Det var hälften av landets skoindustri. 

Skoindustrin i Sverige var som absolut störst i början av andra världskriget och då arbetade 

över 12500 personer med skotillverkning. 1942 blev det ont om råvaror och tillverkningen 

blev lidande, vilket gjorde att fabrikerna var tvungna att avskeda en stor del av personalen 

(Esbjörnsson, 1990). 

 

1945-1955 tog sig svensk skoindustri tillbaka och efterfrågan på skor var stor. Den ökande 

levnadsstandarden under efterkrigstiden gav bra försäljningsmöjligheter. Fabrikerna gjorde 

tillverkningen mer effektiv. Det var dock svårt att få tag i personal, speciellt nåtlerskor
1
. Det 

gjorde att fabrikerna blev tvungna att sätta upp speciella nåtlingsavdelningar
2
. Runt 1955 

startade nya problem för den svenska skoindustrin. Tullarna som hade givit skydd för 

Sveriges skoindustri sedan 1890-talet, togs bort och man kunde importera varor fritt 

(Esbjörnsson, 1990). Det gjorde att den svenska skoindustrin återigen försämrades eftersom 

fabrikerna inte klarade av att konkurrera med de betydligt billigare skorna. Utrikeshandeln 

gällande skor var obetydlig före år 1950 (Handelsdepartementet, 1976). I början av 1950-talet 

hade Sverige en importnivå på ca 5 % när det gällde importerade skor. 1966 hade man istället 

ca 50 % importerade skor. 1990 var den procenten ca 90. I samband med det började 

fabrikerna att lägga ner. Människorna som var involverade i skobranschen trodde att det bara 

var frågan om en rensning bland olönsamma fabriker men när ledande företag som Oscaria 

och Kembels skofabrik fick problem förstod man att det var allvarligt. Efter att Örebros 

Oscaria i tre år drivits av skokoncernen Bata, som var Sveriges i princip största skofabrik, 

lades den ner år 1971. Sedan fortsatte det bara, en fabrik efter en annan var tvungna att stänga 

igen (Esbjörnsson, 1990). 

 

När det gäller Närke så har Kumla klarat sig bättre än Örebro när det gäller skotillverkningens 

kvarvarande existens. Där finns det ett fåtal skofabriker kvar, som fortfarande producerar 

                                                           
1
 Sömmerskor som sydde ihop skornas ovandelar (Vass & Molnár, 2000). 

2
 Avdelning där sömmerskorna satt och sydde ihop ovandelarna (Vass & Molnár, 2000). 
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skor. Det gäller framför allt skyddsskor (Esbjörnsson, 1990). Fram till år 2013 gällde det även 

barnskor, men när skofabriken Kavat var tvungna att omstrukturera flyttades även deras 

produktion utomlands, till Bosnien (Sveriges Television, 2013). Arbesko, som tillverkar 

skydds- och yrkesskor, är idag Sveriges största skotillverkare. Fabrikerna i Kumla och 

Strömstad, med huvudkontor i Örebro, har 160 anställda och omsätter ca 230 miljoner kronor 

om året (Arbesko Gruppen, 2014). I övriga Sverige finns en lite mindre skofabrik, Docksta 

Sko, som bland annat tillverkar slippers, näbbstövlar och sandaler. Skorna är enligt dem 

tillverkade för hand och skinnet de använder sig av är vegetabiliskt garvat (ekologiskt) från 

Tärnsjö garveri i Uppland (Docksta Sko, 2014). Utöver det har Sverige inte så många fler 

skofabriker. Resterande svenskproducerade skor står skomakarna för, de handgjorda skorna. 

 

Lásló Vass och Magda Molnar (2000) skriver i sin bok om handgjorda herrskor att det är svårt 

att säga när skotillverkning för hand började klassas som ett hantverk men att man sedan 4000 

år tillbaka har använt handgjorda skor tills man på 1800-talet började använda de industriella 

eftersom det var då fabrikerna tog över allt mer (Vass & Molnár, 2000). Men hur upplever de 

som arbetar med skor ämnen som hantverket och vad klassar de som handgjort respektive 

fabrikstillverkat? Vart går gränsen och hur ser de på den minskade produktionen i Sverige? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur personer verksamma inom olika områden i 

skobranschen upplever verksamhetsområdet samt på vilket sätt de ser på hantverket av 

handgjorda och fabrikstillverkade skor. 

 

Utifrån detta syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 

 Vad anser de verksamma att det krävs för att ett par skor ska klassas som handgjorda 

respektive fabrikstillverkade? 

 Hur upplever de hantverket i sig? 

 Vad är de verksammas uppfattningar om den svenska skobranschens förändring? 

 

 

Avgränsningar 

I uppsatsen har det gjorts urval på grund av arbetets omfång. Det gäller i analysen där jag 

valde att använda mig av sex informanter. För att få så relevanta svar som möjligt men ändå 

avgränsa mig så valde jag att intervjua tre stycken informanter som arbetade med handgjorda 

skor och tre stycken som arbetade med fabrikstillverkade.  
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TEORI 

Teoriavsnittet innefattar tidigare forskning och teoretisk ingång där olika forskningsaspekter 

inom skoområdet tas upp samt människors syn på skapandeprocesser. Att hitta aktuell 

forskning inom mitt valda område har varit nästintill omöjligt. Den litteratur jag använder mig 

av är därför i vissa fall av äldre datum. 

 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet ligger fokus på tidigare forskning inom skoområdet. De utvalda styckena 

togs med då de är relevanta för studien på ett eller annat sätt. Avsnittet kommer först att 

beröra forskning om läster, vilket är något som informanterna tar upp i intervjuerna. Sedan tas 

skornas inverkan på kroppen upp, hur man kan motverka och undvika skador, vilket även det 

är någonting som informanterna pratar flitigt om. Därefter diskuteras hur forskare försöker 

hitta lämpligare lösningar för serietillverkade skor. Avslutningsvis tas skons olika material 

samt förbättringar inom den europeiska skoindustrin upp. Forskningen om skornas material 

relaterar bland annat till hur de handgjorda skorna påstås vara av bättre kvalité än de 

fabrikstillverkade. 

  

Skoindustrins forskningsinstitut (SFI), senare kallat Skoinstitutet, startades 1946. Institutet 

startades främst för att skapa gynnsammare förutsättningar för den svenska skoindustrin att 

tillgodose de svenska skokonsumenternas önskemål gällande allt som har med skor att göra 

(Bohlin, 1951). De startade bland annat ett system som blev kallat SFI-systemet. I det 

systemet ingick bland annat läster
3
 som gjorts efter passformsforskning som fick en stor 

betydelse för detaljhandeln. SFI-lästerna var ett flerårigt forskningsprojekt med högt ställda 

passformskrav. Lästerna fick användas av alla svenska skofabriker och i och med 

forskningsaspekterna gav det kunderna komfortabla skor (Nohrlander, 1953). På grund av 

fabrikernas serietillverkning och begränsade möjlighet var SFI-lästerna svaret på deras 

möjlighet att tillverka bekvämare skor. Handskomakarna hade andra möjligheter då de 

arbetade med ett par läster åt gången medan fabrikerna fick nöja sig med att låta en viss 

storlek passa en hel grupp med snarlika fötter. Den första mätningen för SFI skedde år 1945 

på 8000 militärer. För bästa möjliga resultat planlade de mätningarna noga både statistiskt och 

tekniskt. Den statistiska delen gällde vilka samt hur många som skulle mätas tillexempel vilka 

                                                           
3
 En läst är ett fotliknande stycke som antingen är tillverkad i trä, metall eller plast. Lästen utgör skornas form 

(Nationalencyklopedin, 2014). 
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åldrar och regemente. Den tekniska aspekten gällde vilka mått som skulle tas samt hur många. 

Först behövdes mätpunkterna fastställas, var man skulle mäta längd, bredd och höjd. I 

forskningssynpunkt var det viktigt att det var så många mått som möjligt. Efter noga 

övervägande kom de fram till 30 mått men vid undersökningen år 1945 användes bara 17 

(Nohrlander, 1954).      

 

Precis som förr forskas idag det mest om foten och komforten när det kommer till 

skorelaterad forskning, även när det gäller internationell forskning. Doktorerna Ameersing 

Luximon och Yan Luximon har skrivit en vetenskaplig artikel om skolästdesign för ökad 

passform, framförallt när det gäller damläster. Damlästerna valdes ut på grund av att de är mer 

komplexa än vad mansläster är, främst på grund av klackhöjder och tåformer. Alla länder har 

sina riktlinjer för lästers storlekar och graderingar men för metoden för lästdesign finns det 

två olika tillvägagångsätt som branschen får använda sig av. Ett amerikanskt system och ett 

kinesiskt. Systemen är till för att ge de rätta måtten som behövs från foten, så kallad fotdata, 

vid tillverkning av skoläster. Det skolästdesignerna fokuserar mest på är undersidan av lästen, 

den som utgör den inre sulans form. De standardsystemen utgör enbart 2D-mallar som kan 

tolkas olika av olika designers som sedan ska använda systemen när de tillverkar sina läster 

och slutligen skor. Luximon och Luximons studie bidrar med en ny metod för att designa 

framförallt skolästernas botten, men även resten av skon. För att utveckla denna metod 

krävdes en kombination av de amerikanska och kinesiska systemen, tjugo redan existerande 

läster, forskning om foten samt hjälp av fotanalytiker. Metoden är baserad på en designtabell 

och därför kan designerna skapa nya variationer på lästerna med hjälp av de olika 

parametrarna. Då den nya metoden är framtagen med hjälp av fotanalytiker tillför den även 

bättre passform och komfort. Men för att metoden ska fungera så måste den uppdateras med 

nya resultat gällande fot- och skostudier kontinuerligt eftersom metoden är baserad på 

dagsaktuell forskning (Luximon, Luximon, 2009). 

 

Precis som Luximon och Luximon har även doktor Casey Kerrigan (2014) skrivit en 

vetenskaplig artikel om ökad komfort gällande skor. Artikeln heter The race to build a better 

shoe och handlar om varför skoindustrin inte tillverkar mer hälsosamma skor när de vet hur 

man gör. Kerrigan (2014) har under många år forskat om hur vardagliga skor påverkar 

kroppen och bidrar till fot– och knärelaterade skador. De senaste 30-40 åren har dämpade 

joggingskor blivit marknadsförda så att människor ska tro att de skyddar leder, muskler och 

senor i foten och benen men studier har visat att dämpningar istället ökar ansträngningarna på 
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lederna. Framförallt gäller detta på knäna och är något som kan leda till knäartros.
4
 Hon 

menar dock att dagsläget inte bara är dåligt, utan att samma studier även visat att det går att 

framställa en bättre och mer hälsosam sko. Kerrigan (2014) nämner Christopher McDougalls 

bok Born to run, publicerad 2009, som handlar om hur springskor ökar istället för att minska 

skador hos löpare. Hon nämner även att hon och hennes forskningsgrupp 2009 publicerat en 

studie som visar att knät ansträngs mer när löpare springer med löparskor jämfört med om de 

skulle springa barfota, helt utan dämpning. En månad efter att deras studie publicerats skriver 

doktor Daniel Lieberman en forskningsstudie om att barforalöpning är det bästa alternativet 

vid den typen av aktivitet. Efter många års forskning om skador på grund av dämpningar i 

skor och olika klackhöjder erbjöd sig Kerrigan att hjälpa flera stora skoföretag att ta fram 

bättre och hälsosammare skor men företagen valde att tacka nej och fortsätta på samma spår. 

Hon bestämde sig då att starta upp sin egen skofabrik OESH, från grunden år 2011. Fabriken 

tillverkar hälsosamma vardagsskor utifrån Kerrigans och hennes teams forskningsprinciper. 

De tillverkar alla moment förutom ovandelarna till skorna och företaget har gått så pass bra att 

de inte längre behöver få bidrag för att gå runt (Kerrigan, 2014). 

 

Ytterligare forskning om skornas inverkan på kroppen gjordes på grund av kvinnors klagomål 

på smärta i ländryggen efter användandet av högklackade skor. Studien gjordes genom att 

utvärdera användandet av olika typer av skor samt barfotagång. Forskarna använde sig av 15 

frivilliga kvinnor i åldrarna 18-31 som bland annat fick utstå olika positioner, sittandes och 

ståendes i ett antal timmar under en veckas tid. Klackhöjderna varierade mellan två till elva 

centimeter. Studien visade att kvinnor som använde högklackat dagligen ofta fick smärtor i 

anklarna när de bytte till skor med mindre lutning eller när de tog av sig skorna helt. De 

rapporterade även om smärta i nedre ryggen, höfterna och knäna. Forskarna som genomfört 

studien menar att man vid daglig användning av högklackade skor bör hitta strategier som gör 

att man på ett smärtfritt sätt kan bära upp sin egen kroppsvikt för att undvika smärta. 

Forskarna menar att de som använder högklackade skor ofta lär sig hur man går i dem och 

minskar därför risken för smärta. Den vetskapen är inte listad men skor som används 

regelbundet tenderar att skapa en invänjning i fötter och ben. Forskarna menar dock att man 

bör vara försiktig när det gäller användandet av högklackade skor och att man ska tänka på 

underlaget, hur man går, vilka positioner man står i samt kvalitén på skorna (Moraes, Mendes, 

Papinni, 2012). 

                                                           
4
 Brosket i knäna förändras och blir ojämnt vilket kan leda till smärta (Vårdguiden, 2014). 
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När det sedan kommer till materialen som används i skorna så finns det ett företag vid namn 

LASRA, vilket är en förkortning på Leather And Shoe Research Association, som forskat 

inom läder- och skotillverkningsindustrin i 82 år. LASRA jobbar med att hitta de bästa 

lösningarna till industrins utmaningar när det gäller bland annat läder till skor. De arbetar som 

informationsleverantörer till industriföretag inom framförallt skobranschen och tillgodoser 

företag med att utveckla deras praktiska möjligheter samt med utbildningar i 

tillverkningstekniker för skor i läder (LASRA, 2014). Företaget forskar om alla aspekter 

gällande läder. Allt från om hur slakterierna avlägsnar hudarna från djurens kroppar och hur 

de bevarar hudarna, både på lång och kort sikt, nya hårborttagnings tekniker och metoder 

samt avancerad förbättring av lädrets egenskaper. Varje år bestäms nya forskningsprojekt som 

ska pågå under nästkommande år. En del projekt pågår under ett år medan några projekt 

förlängs och utökas (LASRA Research, 2014).  

 

LASRA vänder sig inte till specifika företag eller företag med specifika skomodeller utan de 

samarbetar med många olika aktörer med allt från vardagliga skor till industri- säkerhet- 

militär- och modeskor. De kan bland annat tillgodose tester och hjälp inom ovanläder och 

foder, iläggsulor, yttersulor, lim och mycket mer (LASRA Footwear, 2014). 

 

Precis som den svenska skoindustrin så har den europeiska mött på svåra problem, speciellt 

under de senaste 20 åren. Anledningen till det är på grund av trycket från den globala 

marknaden i och med att den europeiska skoindustrin måste konkurrera med lågavlönade 

länder som exempelvis Asien. En ny trend inom skobranschen är att kunden fått möjlighet att 

anpassa skorna efter egna önskemål gällande material och modeller. Det genomförs genom en 

så kallad ’framtida skoaffär’ där man kombinerar 3D-modeller av kundens fötter ihop med 

den senaste tekniken inom internet handeln. Problematiken med denna trend är att det skulle 

leda till att batch
5
 storlekarna och de förväntade ledtiderna, tiden från du lagt en order tills du 

har produkten i handen, minskas. De skulle minska batch storlekarna från 500-1000 par till ca 

10-20 par per batch. Det skulle betyda att antalet batcher skulle gå från några få stora till 

många små. Det skulle sedan resultera i att det kommer bli svårare att planera, kordinera, 

spåra och hålla koll på ordrarna. Därför föreslår forskarna i Europa en planeringsmetod för att 

få den nya trenden att fungera bättre, den innefattar bättre sätt att planera och reducerar 

                                                           
5
 Skorna (i det här fallet) görs i omgångar i fabriken och en omgång är en batch. En serie skor där man 

producerar en och samma sko, i mängder. 
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komplexiteten i koordineringen när man byter från stora batcher till små (Barnett, Rahimifard, 

Newman, 2004). 

 

Ytterligare forskning inom samma område gjordes inom processplanering och 

schemaläggning för massanpassad skotillverkning. Forskarna ansåg att det är väldigt viktigt 

att utveckla nya verktyg för att skapa en bättre kontroll över vad som ska produceras för att 

tillfredsställa kunderna, speciellt inom mode branschen då den ständigt förändras. 

Programvaran som teamet har utvecklat testas på en prototyp av en ny fabrik. Planering- och 

schemaläggningen har som största huvudsyfte att snabbt och effektivt prioritera bland olika 

order. Den prioriterar tillexempel vilken sko som ska bli klar först beroende på hur viktig, 

komplex eller bråttom det är att få den klar. Det gör att man får full kontroll över varje enskild 

sko, under hela produktionsprocessen eftersom programmet kan identifiera var varje sko är 

(Boër, Sacco, Zangiacomi, Zhijian, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Teoretisk ingång 

Styckena i det här avsnittet har inte så mycket med skobranschen i sig att göra utan lämpar sig 

till studien på andra sätt. Avsnittet behandlar först hur det går att livnära sig på hantverk, 

vilket är relevant då samtliga informanter sysslar med hantverkarbeten. Därefter tas olika 

individers syn på skapandeprocesser upp, vilket främst relaterar till de handgjorda skorna och 

att människor som arbetar med dem kan relatera till människor som håller på med andra 

hantverksyrken. Avslutningsvis berörs skråväsendet och när man i modern tid oftast får sin 

första chans att utöva hantverk. Skråväsendet är relevant då skotillverkarna hade ett eget skrå 

och för att vara med i det behövde man vara gesäll eller högre. Idag finns gesäll- och 

mästarbreven fortfarande kvar, och några av informanterna har tagit dem, men skillnaden är 

att man inte längre behöver vara gesäll för att utöva ett hantverk, vilket tas upp i Gegerfelt 

Kronbergs (2012) avhandling.   

 

Enligt en undersökning som gjorts av konstnärsnämnden visar det sig att det finns en 

efterfrågan på marknaden om konsthantverk. Undersökningen visar även att konstnärernas 

inkomster oftast är så pass låga att de måste ha andra jobb vid sidan om konstnärsyrket. Elisa 

Helin (2012) har intervjuat textilhantverkaren Johanna Halonen och Åsa Lockner, butikschef 

på Konsthantverkarnas butik i Stockholm, om man som konsthantverkare kan försörja sig på 

sitt yrke. Halonen anser att konsthantverksyrket är en extra inkomst eftersom de flesta 

verksamma måste ha ytterligare ett jobb för att få ekonomin att gå ihop. Lockner berättar att 

de flesta inredningsbutiker med handgjorda föremål konkurrerar med de inredningsbutiker 

som säljer exklusiva, men fabrikstillverkade produkter. Det är skälet till att hantverkarna 

måste pressa priserna eftersom de fabrikstillverkade produkterna är mycket billigare. Lockner 

anser även att de svenska konsthantverken säljs på tok för billigt och menar att om man ska 

klara av att leva på konsthantverk så krävs det att man tillverkar produkterna snabbt, alltid är 

frisk och alltid lyckas med produkterna, eftersom det är otroligt svårt att höja priserna på 

handgjorda produkter. Lockner avslutar med att säga att kunderna hellre väljer kända märken 

istället för unika konsthantverk då de inte vill satsa på de okända (Helin, 2012). 

 

I Sie von Gegerfelt Kronbergs (2012) avhandling Vilja, självtillit och ansvar, får man bland 

annat läsa om människors olika syn på praktiskt hantverk och skapande processer. Hon menar 

att skapande människor är de som tänker utanför boxen och väljer de tillvägagångsätt som 

ibland saknar beskrivning sedan tidigare. Hon anser att skapande människor hittar egna 

lösningar genom att själva experimentera. När det sedan kommer till synsätt på det skapande 
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arbetet tar Gegerfelt Kronberg (2012) upp de två aspekterna, teori och praktik. Hon nämner 

Pirjo Birgerstam och hur han genom intervjuer med arkitekter och konstnärer har kommit 

underfund med att teori kan ha flera olika betydelser när det kommer till konstnärlig 

verksamhet. Teorierna kan bland annat vara material, redskap eller tekniker för att reda ut 

problem. Han menar att om man experimenterar, precis som Gegerfelt Kronberg (2012)  

nämner att skapande människor gör, så sätter man teorierna på prov och då kan nya teorier 

gällande ett nytt material eller en ny teknik skapas. När det sedan kommer till praktik i 

skapande arbete menar Gegerfelt Kronberg (2012) att praktiken är ”visualiseringen av teorin, 

att mäta de teoretiska tankekedjornas hållbarhet, uttryck och gestaltningsmöjlighet” (Gagerfelt 

Kronberg, s.67). Med det menar hon att när man utövar någonting för första gången lär man 

sig samtidigt vad och hur man ska göra (Gagerfelt Kronberg, 2012). 

 

Sven Rydbergs (1989) bok Svensk teknikhistoria innefattar ett avsnitt om hur hantverkare på 

1700-talet var uppdelade i olika skrån.
6
 För att få jobba inom hantverk i ett skrå var man 

tvungen att ha avlagt ett mästarprov.
7
 Efter ett lagt mästarprov blir man titulerad mästare men 

innan det måste man gått som lärling
8
 hos en mästare, avlagt ett gesällbrev

9
 och sedan jobbat 

som gesäll i ett antal år.  I alla skrån, exempelvis skomakarskrået eller garvarskrået, var man 

fast besluten om att hålla kvar de traditionella hantverkstekniker vilket var anmärkningsvärt 

då utvecklingen av maskinell teknik tog fart på 1700-talet. Inga maskiner skulle användas och 

man fick inte heller uppfinna några nya tekniker eller använda någon ny metod. Produkterna 

skulle hålla hög kvalité med de redan uppfunna traditionella hantverksteknikerna.  Den 

tekniska utrustningen ansågs vara ett hot mot skråväsendet. Den nya teknik som människorna 

lärde sig lärde de sig under sina gesällvandringar. En gesällvandring var en studieresa där 

gesällerna lärde sig nya tekniker av olika mästare, på olika orter i Europa, vilket ledde till en 

spridning av nya tekniker och nya metoder. Den gjordes av gesäller som var färdigutbildade 

men ändå inte fick vara verksam inom yrket utan en mästare. Det var inte förrens 1846 som 

skråväsendet upphörde i Sverige och det blev lagligt för vem som helst att utföra hantverk 

(Rydberg, 1989). 

 

                                                           
6
 Hantverkare från olika yrkesområden går samman och bildar en hantverksförening, ett så kallat skrå 

(Nationalencyklopedin, 2014). 
7
 Prov som görs efter man varit lärling och gjort gesällbrev (Nationalencyklopedin, 2014). 

8
 Man lär sig av en redan yrkesutbildad person inom hantverket (Nationalencyklopedin, 2014). 

9
 Prov i yrkeskunnande (Nationalencyklopedin, 2014). 
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I och med att skråväsendet på 1700-1846  inte tillät alla att prova på hantverk så valde jag att 

ta med ytterligare ett stycke i Sie von Gegerfelt Kronbergs (2012) avhandling Vilja, självtillit 

och ansvar. Det visar hur man i modern tid får utöva hantverk redan som liten. I avhandlingen 

får man bland annat ta del av hur skolslöjden ofta är den första kontakten barn får med 

hantverk och slöjd. Marléne Johansson har forskat om skolslöjden och har studerat vad och 

hur eleverna gör och resultatet har visat att ämnet innehåller betydligt mer aktiviteter än vad 

de praktiska ämnena gör. Johansson beskriver det som att slöjdämnet tar fram känslor, tankar 

och praktiskt handlande hos eleverna vilket gör att deras produkter är en investering i deras tid 

och personliga engagemang (Gegerfelt Kronberg, 2012). 
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METOD OCH MATERIAL 

Uppsatsens metoddel är uppdelad i ett antal underrubriker. Under det första avsnittet, 

metodval, tas uppsatsens valda metod upp samt möjligheterna som metoden medförde. Nästa 

avsnitt innehåller information om valet av informanter. Avsnittet efter det är bearbetning av 

intervjuer, där går jag igenom hur jag gick tillväga när intervjuerna analyserades, tolkades och 

bearbetades. Därefter kommer en presentation av alla informanter. Avsnittet etik innehåller 

information om vad jag informerade informanterna om innan intervjuerna startades. I det sista 

avsnittet, analysmetod, tas metoden jag använde mig av till analysen upp samt hur valet av 

metod gick till. 

 

Metodval 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med semi-strukturerad intervju som metod. Valet gjordes 

med anledningen av de innehållsrika svaren kvalitativa intervjuer kan bidra till (Trost, 2005). 

När Anne Ryen (2004) förklarar vad kvalitativ forskning är uttrycker hon det såhär ”Forskare 

som använder kvalitativa metoder studerar saker i sin naturliga miljö och försöker göra 

fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem” (Ryen, s.14, 

2004). Hon menar att det inte finns någon standardmetod när det kommer till kvalitativa 

metoder utan att man som forskare väljer vilken metod man vill använda sig av exempelvis 

intervjuer eller analyser av texter (Ryen, 2004). 

 

När det gäller kvalitativa intervjuer finns det möjlighet att välja mellan att göra en semi-

strukturerad intervju eller en ostrukturerad. Man kan prata om strukturering när det gäller 

både frågorna och studien i sig. Beteckningarna strukturerad och ostrukturerad kan  användas 

när man pratar om frågorna i intervjun, om de är fasta eller öppna. Beteckningarna kan även 

betyda att studien i sig är strukturerad och att man då enbart fokuserar på ett område, vilket 

kvalitativa studier oftast brukar göra (Trost, 2005). Jag valde att göra en semi-strukturerad 

intervju då jag ville ge informanterna chansen att formulera intervjusvaren på sina egna sätt. 

Till min hjälp hade jag en lista på de områden jag ville att intervjun skulle behandla, en så 

kallad intervjuguide, se bilaga 1 (Trost, 2005). Intervjuguiden började med att jag ville att 

informanterna skulle berätta lite om sig själva för att få en behaglig start på intervjun. Därefter 

följde frågor angående innebörden av deras jobb, hur de ser på hantverket och skobranschens 

förändring och framtid. Vid en ostrukturerad intervju hade jag istället använt mig av en 
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tankekarta fylld med olika teman som jag ville ta upp, intervjun hade då blivit lite mer som ett 

samtal (Trost, 2005). 

 

Den kvalitativa metoden gjorde att jag kunde ställa följdfrågor för att få så fördjupade svar om 

branschen och hantverket som möjligt. Eftersom svarsmöjligheterna var öppna kallar man 

frågan för ostrukturerad alternativt öppen. Informanten blir då den som väljer vilken struktur 

frågan får. Som intervjuare fick jag då anpassa mig efter hur informanten svarade för att sedan 

ställa de kommande frågorna i följd med de tidigare svaren (Trost, 2005). Det handlar mycket 

om att jag som intervjuare måste vara lyhörd och lyssna på hur informanten tänker och känner 

så att jag under intervjuns gång kan ta upp angelägna frågor som kan vara viktiga för 

resultatet. Den här typen av intervju innebär att jag inte kan avgöra om informanternas svar är 

rätt eller fel (Trost, 2005). 

  

Val av informanter 

I och med valet av en kvalitativ studie så var jag ute efter att få så erfarenhetsrika svar som 

möjligt från informanterna. Jag ville ha tre informanter som arbetade med handgjorda skor 

och tre informanter som arbetade med fabrikstillverkade. För att få ytterligare bredd och djup 

på svaren ville jag även att de skulle vara i olika åldrar, med olika långa jobberfarenheter samt 

att de skulle vara av båda könen.  

 

I valet av informanter gjordes det två urval dels ett så kallat bekvämlighetsval samt ett 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurval betyder att man frågar personer man känner till sedan 

tidigare eller personer som finns lättillgängliga tillexempel via annonser. Använder man sig 

av bekvämlighetsval så fyller man på med så många personer man tror kan behövas och som 

är passande för studien. Snöbollsurval betyder att forskaren frågar de redan tillfrågade 

informanterna om de vet någon/några som också skulle vara lämpliga att bidra med 

information till intervjun (Trost, 2005).  

 

De personer jag kände till sedan innan kontaktades via samtal och mail den 27 januari, båda 

två var personer som jobbade med handgjorda skor, samtliga valde även att tacka ja till 

deltagandet. Resterande informanter fick jag kontakt med efter de två första intervjuerna. En 

av informanterna bidrog med kontaktinformation till fyra nya informanter som tackade ja. En 

av dem jobbade med handgjorda skor och de tre resterande arbetade på olika skofabriker. 
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Bearbetning av intervjuer 

När intervjuerna var genomförda bearbetades de, analyserades och tolkades. Den här typen 

intervju samlar in en stor mängd data (Ryen, 2004). Vid den här typen av kvalitativa studier 

finns det inga direkta regler för hur man ska gå tillväga, det får fantasin avgöra. Jag valde att 

göra en tematisk analys. Vid en kvantitativ studie hade man kunnat ta hjälp av exempelvis 

olika dataprogram för att analysera materialet (Trost, 2005). De inspelade intervjuerna 

transkriberades och skrevs sedan ut så att jag lättare kunde analysera och tolka dem. När 

materialet från intervjuerna sedan sammanfattats och tolkats valdes varsamt ett par blockcitat 

från varje intervju ut, som passade till respektive tema, som är: Handgjorda respektive 

fabrikstillverkade skor, Hantverket och Importen samt Skobranschens förändring och framtid. 

 

Intervjuerna skrevs om till skriftspråk och ord som ”typ” och ”lixom” ersattes med mer 

lämpliga termer. Trost (2005) menar att man inte bör citera ordagrant då talspråk kan 

uppfattas olika från skrivspråket och därför ska slangord bytas ut och avbrutna meningar 

avslutas. När resultatet sedan presenteras ska analysen förbli levande för de som ska läsa 

studien (Trost, 2005).  

 

Etik 

Den första kontakten med informanterna gjordes via e-mail och över telefon. Jag presenterade 

mig själv, utbildningen och uppsatsen. De tillfrågade informanterna blev introducerade om 

uppgiftens ämne, innebörd och hur deras svar skulle komma att användas. De blev även 

informerade om hur deras svar skulle behandlas det vill säga på ett respektfyllt och rättvist 

sätt samt att både de och deras företag skulle vara anonyma. När de svarat på frågan om 

deltagande bestämdes en tid för träff. Innan varje intervju startade skrevs ett informationsbrev 

på där informanterna godkände att delta i intervjun. I brevet informerade jag om att det enbart 

är jag som författare som har tillgång till det inspelade materialet och att om de när som helst 

under intervjun känner att de vill avbryta eller hoppa över att svara på någon fråga så går det 

utmärkt. Därefter tog jag upp att jag följer de forskningsetiska principerna gällande 

individskyddskravets fyra huvudkrav (Trost, 2005). Informationskravet, som informerar om 

uppsatsens syfte. Samtyckeskravet, som ger informant rätten att själv ta beslut om sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet, som ger en försäkran om att informantens uppgifter 

skyddas så utomstående inte kan ta del av informationen samt nyttjandekravet, som tydliggör 

att informationen bara kommer att användas för dessa forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2013). Enligt Trost (2005) är det de etiska kraven som är det absolut viktigaste, det är 
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någonting som absolut inte får fuskas med när man använder sig av intervjuer. Det kan skada 

både informanterna och andra människor och därför bör det inspelade materialet alltid 

förvaras hos författaren, på ett säkert ställe (Trost, 2005).  

 

Analysmetod 

När det kommer till analysmetoden menar Annika Lantz (2013) att man vid en kvantitativ 

undersökning redan från början vet vilket resultat man vill ha och väljer analysmotoden 

därefter. Vid en kvalitativ undersökning är det annorlunda då man inte vet hur resultatet 

kommer bli i förväg. Lantz beskriver det som att meningen är att analysmetoden för 

kvalitativa intervjuer bestäms när man utforskar det som informanterna säger och får resultat 

om ny information från dem. Vid en kvantitativ undersökning skulle man bestämt metoden 

redan i förväg medan man vid en kvalitativ metod bestämmer hur analysen ska framställas 

efter hur man vill att informanternas svar ska presenteras. Det är lite upp till var och en vilken 

typ av metod man väljer och hur man väljer att den ska se ut (Lantz, 2013). I mitt fall valde 

jag att spela in intervjuerna på telefonen för att sedan transkribera dem på datorn. 

Transkriberingarna skrevs ordagrant så att allt informanten sa skrevs ner, inklusive skratt, 

osammanhängande - och oavslutade meningar. När transkriberingarna sedan var klara skrevs 

de ut så att jag lättare skulle ha möjlighet att analysera och välja ut det material jag ville få 

med i analysen. När jag sedan hade det utskrivna materialet framför mig markerade jag den 

information jag ville få med i något av de tre teman jag valt ut för analysen, handgjorda 

respektive fabrikstillverkade skor, hantverket eller importen samt skobranschens förändring 

och framtid. Jag följde sedan Trost’s (2005) råd att skriva om blockcitaten från talspråk till 

skrivspråk (Trost, 2005).   

 

Presentation av informanter 

Här görs en kort presentation av informanterna. Alla inblandade har blivit tilldelade påhittade 

namn. Informanterna Anna, Björn och Calle jobbar med att tillverka handgjorda skor medan 

Informanterna Doris, Erik och Fredrik jobbar med fabrikstillverkade skor. 

 

Informant Anna har jobbat med handgjorda skor sedan 1998 då hon började som lärling på ett 

skomakeri. Sedan dess har hon gått igenom skomakaryrkets alla nivåer av utbildning, från 

gesällbrev i reparation, nybeställning, beställningsskomakeri till mästarbrev i de olika 

grenarna. Sedan 2003 är hon även delägare på samma skomakeri som hon gjorde sin 
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lärlingsutbildning på. Hon jobbar med måttbeställda skor där hon har hand om hela processen, 

från måttagning till hopmonteringen av skorna, både när det gäller dam- och herrmodeller. 

 

Informant Björn började sin förutbildning på ett handskomakeri för 8 år sedan. Efter två år 

som skomakarlärling i reparation började han på ett större fabriksföretag som stationsarbetare, 

vilket betyder att han fick göra olika moment inom skoprocessen för att sedan byta avdelning 

varannan vecka. Där arbetade han under en period tills han fick en annan anställning på ett 

mindre företag där de tillverkar handgjorda skor. Där är han kvar än idag och har sedan han 

började där gått bredvid en skomakarmästare för att nu kunna titulera sig som skomakare. 

 

Informant Calle är femte generationen skomakare på sin fars sida. Båda föräldrarna är 

skomakarmästare och han har sedan 2006 gått som lärling i reparationsskomakeri hos dem. 

Han har även gått många kurser i skomakeri både i och utanför Sverige. Sedan han började 

med skor på heltid har han avlagt ett gesällbrev i reparation samt ett mästarbrev i samma gren. 

Nu jobbar han som skomakarmästare tillsammans med sina föräldrar inom familjeföretaget. 

 

Informant Doris har jobbat inom skoindustrin sedan 1986. Hon har ingen utbildning inom 

området men har lärt sig allt efter som. Hon började på ett företag som tillverkade träskor och 

jobbade med det i ca 20 år på olika fabriker. Därefter började hon arbeta med andra 

skomodeller men fortfarande på fabrik. Idag arbetar hon på ett företag som tillverkar skor på 

maskiner från 1950-talet.
10

  

 

Informant Erik har jobbat på olika skofabriker i Sverige i närmare 60 år. Han har inte gått 

någon utbildning inom skobranschen utan har lärt sig av sina arbetskamrater på de olika 

fabrikerna. Under hela sin tid som fabriksarbetare inom skoindustrin har han enbart utövat en 

typ av teknik, sandalsydda skor.
11

 Idag jobbar han på en mindre skofabrik.  

 

Informant Fredrik har jobbat på skofabrik som stationsarbetare sedan 15 år tillbaka.  Eftersom 

informanten har varit verksam inom skoindustrin länge så har han koll på de flesta maskiner, 

med undantag för nåtlingsmaskinerna. Han har inte gått någon speciell utbildning för att få 

jobba på fabriken utan har fått en grundkurs om fabrikens skor och arbete på plats. 

                                                           
10

 Maskiner som inte är lika självgående som på de moderna fabrikerna. 
11

 Ovanlädret pinnas utåt och sys fast mot sulan. Sömmen syns på ovansidan, runt hela skorna (Brandos, 2014). 
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ANALYS  

I det här avsnittet bearbetas svaren från intervjuerna utifrån tre huvudteman. Intervjusvaren 

presenteras i form av blockcitat följt av en sammanställning av svaren.  

 

Det första temat handlar om handgjorda och fabrikstillverkade skor, skillnaden mellan de två 

och informanternas åsikter om respektive process. Det andra temat innefattar hantverket och 

informanternas syn på det. Det sista temat involverar informanternas tankar om de 

importerade skorna, branschens förändring och vad de tror om skobranschens framtid.  

 

Handgjorda respektive fabrikstillverkade skor. 

Det första temat handlar om vad informanterna menar med handgjorda och fabrikstillverkade 

skor samt när de anser att en sko är handgjord. 

 

Informant Anna, beställningsskomakare. 

Begreppet handgjort är lite märkligt, man kan på fabrik säga att en sko är handgjord för att 

det är så mycket händer och människor som är involverade. Vi har maskiner men vi har ingen 

fabrikstillverkning, utan alla skor görs individuellt, utskärningen av ovanlädret tillexempel. 

Ibland kan det stå att en sko är handgjord när du köper den i butik, då kan det vara en mindre 

fabrik som har tillverkat dem, där lite mer handarbete än i en större fabrik har använts. Men 

en handgjord sko, enligt mig, är när den är måttbeställd. När kunden kommer in och gör 

provningar och den tillverkas efter kundens fot. Jag vill att en handgjord sko ska förknippas 

med en person som har gjort hela processen, för hand. Sen finns det små fabriker och 

skomakerier som gör exklusiva skor men inte gör dem måttbeställda, de är ju också 

handgjorda men för mig är det att man har kontakt med kunden, man gör en sko utifrån 

kundens fot. Det är kriteriet tycker jag (Intervju, Informant A, 2014-02-05). 

 

När jag frågade Anna vad hon anser att man menar med handgjort respektive 

fabrikstillverkade skor så anser hon att det är ganska svårt att svara på då många tar för lätt på 

ordet. Hon trycker på att hon tycker en handgjord sko ska vara gjord av en människa där man 

under hela processen har kontakt med kunden. De använder maskiner på hennes skomakeri, 

men inte i samma mån som de gör på fabrikerna. Maskinerna de använder är symaskiner för 

att fästa ihop ovandelarna och sy dekorsömmar på skorna samt slipmaskiner för att jämna till 

kanterna på sulorna, men de är inte manuella och går på ackord som på fabrikerna, arbetet 

görs fortfarande av dem. Anna kallar de handgjorda skorna hon tillverkar för måttbeställda 
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men berättar även att det finns mindre fabriker som tillverkar skor som de klassar som 

handgjorda, trotts att de är gjorda med hjälp av fler maskiner. Och fast de inte är måttbeställda 

så tycker hon att det är okej att kalla dem för handgjorda men för henne är kundkontakten det 

allra viktigaste om man ska klassa en sko som handgjord.  

 

När du gör en sko helt från scratch som vi gör så har vi möjlighet att se på materialen på ett 

helt annat sätt än vad man gör på fabriken. Där måste man vara effektiv, man måste använda 

hela hudarna, allt sul- och klackmaterial. Vi använder bara de bitar på huden som är av högsta 

kvalité och så är det inte på fabrik. Allt limmas och sys, vi gör det mer handgripligt, vi ser 

vad som händer med skon när vi limmar på sulan, på fabriken kan den limmas på och hamna 

snett, det blir en luftbubbla men den blir inte upptäckt förens sen när en kund börjar gå i dem. 

Det är samma sak med dåliga skinnbitar. Så hållbarheten är en jättestor och viktig sak, vi 

använder kvalité som är betydligt högre än på en fabrikstillverkad sko. Sen är det klart att det 

finns en jätterang av fabrikstillverkade skor, vad man menar med fabrikstillverkat, det finns 

de som är i ganska bra kvalité (Intervju, Informant A, 2014-02-05). 

 

Här ser vi ytterligare en faktor som har stor betydelse för informanten för att kalla ett par skor 

för handgjorda. Anna anser att kvalitén på ett par handgjorda skor är betydligt bättre än på ett 

par fabrikstillverkade. Grunderna till det är att när hon tillverkar sina produkter ser hon precis 

vad som händer med materialen, både i och utanpå skorna. Hon anser att man på fabriker inte 

gör det på samma sätt då skorna hela tiden skickas vidare till nästa maskin i ordningen och 

händer det något på vägen så upptäcks det för sent. Anna menar att de som jobbar på 

fabrikerna måste vara så effektiva och materialsnåla som möjligt. Anledningen till det är 

förmodligen på grund av de ekonomiska aspekterna vilket hon och hennes arbetskamrater inte 

måste ta lika stor hänsyn till då skorna prissätts olika.  

 

Informant Björn, skomakare. 

Enligt mig är handgjort när ingen maskin är inblandad. Fabrikstillverat är när det står en 

person vid varje maskin sen flyttar man skorna på en hylla till nästa, från maskin till maskin. 

Den enda maskinen som är tillåten vid handgjorda skor är ovanlädersnåtling, som syr ihop 

ovandelarna. Det går att säga att vilken sko som helst är handgjord eftersom det alltid är en 

som står och håller i skon samtidigt som man manövrerar maskinen, men det stämmer inte. 

En handgjord sko är enligt mig en måttbeställd sko. Du går in, tar måtten från foten, provar 

den ett flertal gånger, bestämmer vilket skinn du vill ha, väntar ett halvår och sen när du får 

skon sitter den som en vante. Då är den handgjord, Bespoke. Det betyder skräddarsytt. Sen 
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kan man få Benchmade, då är de till största delen gjorda för hand vid en bänk. Sedan finns 

det Made to order, då är de gjorda på fabrik och Ready to sale, det är standard sortimentet. 

Det finns fyra varianter men Bespoke är det finaste, det är som en skräddarsydd kostym. 

Figursydd, exakt efter dina mått (Intervju, Informant B, 2014-02-10).  

 

Här ser vi tydligt när Björn tycker att ett par skor är kvalificerade för att få kallas handgjorda 

och när de bör kallas för fabrikstillverkade. Informanten anser att det endast är tillåtet att 

använda en maskin vid tillverkning av handgjorda skor, den så kallade nåtlingsmaskinen.
12

 

Utöver det menar Björn att allt ska vara gjort för hand vilket förmodligen betyder att han 

menar att resterande moment görs med hjälp av handverktyg. En handgjord sko är enligt 

honom när skorna är måttbeställda. Han menar att vid den benämningen har du kontinuerlig 

kontakt med kunden under hela processen och kan därför göra skorna helt efter kundens egna 

önskemål och fot, vilket när skorna är klara, resulterar i att skorna kommer att sitta som de 

ska, perfekt och komfortabelt menar Björn. Här ser vi stora likheter i jämförelse med svaren 

Anna gav gällande handgjorda skor. Björn nämner lite olika varianter på handgjorda skor och 

att de måttbeställda även kallas för Bespoke. När jag sedan frågar vad Björn anser att en 

fabrikstillverkad sko är så är det enligt honom allt du gör med hjälp av maskiner där flera 

människor är inblandade och gör olika moment.  

 

Informant Calle, skomakarmästare. 

Handgjort är ju en jättesvår term idag eftersom den missbrukas så enormt. En del har nästan 

bara kravet att om man tar i skon så är den handgjord. Men riktigt handgjort, nåtlingsmaskin 

kan jag komma överens om, därefter ska det inte vara någonting elektriskt med. Visst du har 

verktyg som förlänger handen men du ska inte ha en maskin. Där har du handgjort, 

maskintillverkat är allt utöver det. Sen finns det semi, det som är i mellan. Så du kan klassa 

någonting som semi-handgjort. Då har man både handmoment och maskin. Då har du semi-

handgjort någonting. Det är många som använder den termen istället för den är väldigt 

personlig i vart man vill dra gränsen. En handgjord sko jobbar man med lästen och formar 

den efter kundens fot och mått, det gör man inte i fabrikerna. Fabrikstillverkade skor handlar 

egentligen om tids– och pengasparande, sen vilken kvalité det blir på skorna är beroende på 

fabrik. Handgjort betonar mer passformen och att man oftast väljer bättre material, det är väl 

den största skillnaden (Intervju, Informant C, 2014-02-13). 

 

                                                           
12

 En nåtlingsmaskin är en symaskin som syr ihop ovandelarna samt den maskin man kan sy dekorsömmar med. 
Maskinen är inte automatisk utan du måste med hjälp av sypedalen manövrera maskinen själv. 
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Här kan vi se stora likheter med både Annas och Björns svar. Calle anser att termen handgjort 

utnyttjas väldigt mycket i dagens samhälle, att en fabrik kan sätta en stämpel på skon att den 

är handgjord bara för att det är något moment som är gjort för hand. Det kan betyda att det är 

ett så litet moment som att fabrikerna lägger i sulan i skorna för hand eller att en spik i 

klacken hamras fast med handverktyg. Precis som Björn nämnde så anser även han att det är 

okej att använda en nåtlingsmaskin till ovanlädret vid tillverkning av handgjorda skor men att 

det inte ska användas någon maskin utöver den.  Både Anna och Björn hade samma synsätt på 

handgjorda skor som Calle. Calle berättar även att det finns en teknik mellan handgjort och 

fabrikstillverkat som heter semi-handgjort. Det betyder att det både är hand- och 

maskinmoment involverade. Han anser att om man är ett seriöst företag så bör man inte 

använda ordet handgjort om skon egentligen är semi-handgjord, vilken den då bör benämnas 

istället. Calle menar alltså att använder man fler maskiner utöver nåtlingsmaskinen så ska 

skorna kallas för semi-handgjorda. Använder man sedan en mängd ytterligare maskiner så ska 

skorna klassas som fabrikstillverkade. En annan faktor som han anser spelar stor roll är att en 

handgjord sko är mer komfortabel och anpassad efter kundens fot. På en fabrik använder man 

standardmått till alla storlekar och då får man som kund ta den som känns bäst även om den 

inte sitter perfekt överallt. Calle anser även att materialet är en stor skillnad mellan de två 

tillvägagångsätten då fabrikerna vill spara in på både tid och pengar medan man på ett 

handskomakeri inte behöver tänka på det på samma sätt.  

 

Informant Doris, fabriksarbetare. 

Handgjort var från början när man sydde för hand men sen kom maskinerna och de skorna är 

också handgjorda eftersom man hanterar maskinen. Nu är maskinerna lite modernare men de 

vi använder på mitt jobb måste man hantera själv, de är från 1950-talet. Fabrikstillverkade 

skor görs så snabbt som möjligt medan handgjorda skor tar lite längre tid så alla moment blir 

bra (Intervju, Informant D, 2014-02-10). 

 

Doris uttrycker sig lite annorlunda än de resterande informanterna gällande vad hon tycker att 

en handgjord sko är. Doris menar att det är okej att använda maskiner när man tillverkar 

handgjorda skor så länge de är maskiner man måste manövrera själv då det tar längre tid än 

när maskinerna är självgående. Jag tolkar hennes svar angående att tiden är skillnaden mellan 

de två tillvägagångsätten som att hon menar att när skorna tillverkas på maskiner man måste 

styra själv, så ser man om det blir fel i tillverkningen vilket man kanske inte gör om 

tillverkningen sker mer löpande. 
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Informant Fredrik, fabriksarbetare. 

Jag har aldrig arbetat med handgjorda skor själv eftersom jag inte direkt är intresserad av skor 

på det sättet. Men jag tycker det är när en sko inte har några moment som innehåller fysiska 

maskiner, arbetet som skulle kunna göras på maskin görs istället för hand. En 

fabrikstillverkad sko är när man använder sig av maskiner, som vi gör på jobbet, det står olika 

personer vid olika maskiner, sen skickas skorna mellan varje maskin. Det är väl även en av 

skillnaderna mellan dem. Sen kan jag tänka mig att handgjorda skor tar längre tid. Jag har 

aldrig sett ett par riktigt handgjorda skor, men jag kan tänka mig det (Intervju, Informant F, 

2014-03-25). 

 

Utifrån de andra informanternas svar gällande temat så kan vi här se en ytterligare en 

förändring i svaren. Informanten jobbar på en skofabrik i Sverige där man tillverkar skor för 

speciella ändamål. Fredrik säger att han aldrig arbetat med handgjorda skor men har en aning 

om hur och vilken tid det tar att göra ett par. Enligt honom är handgjorda skor något som 

tillverkas utan maskiner och han associerar fabrikstillverkade skor med de skor han tillverkar 

på sitt jobb, där en människa står vid en maskin och skorna förflyttas från maskin till maskin 

tills de är klara. Det samt tiden handgjorda skor tar att tillverka anser Fredrik vara skillnaden 

mellan de två tillvägagångsätten. 

 

Sammanfattning av temat handgjorda respektive fabrikstillverkade skor. 

I samtalen med de informanter som arbetar med handgjorda skor så blir deras svar gällande 

handgjorda skor väldigt lika då de menar att nåtlingsmaskinen är den enda maskin man får 

använda om skorna ska klassas som handgjorda. Doris, som jobbar med fabrikstillverkade 

skor, svarade istället något annorlunda då hon tycker att reglerna för vad som får kallas 

handgjort inte är lika strikta som de andra anser. Fredrik har inte lika stor koll som de övriga 

och lämnar frågan med att säga att skorna troligvis bör klassas som handgjorda när man byter 

ut maskinerna mot handverktyg. Skillnaden mellan handgjorda skor och fabrikstillverkade 

anser informanterna främst ligga i att man gör allt med maskin när man tillverkar 

fabrikstillverkade skor men även att kvalitén på materialen är en stor skillnad eftersom de som 

tillverkar handgjorda skor inte behöver tänka lika ekonomiskt som de som tillverkar 

fabrikstillverkade då de är i olika prisklasser. Men precis som begreppet handgjort så kan 

hantverk klassas olika från individ till individ. 
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Hantverket. 

Tema två handlar om hur informanterna ser på skotillverkning som ett hantverk.  

 

Informant Anna, beställningsskomakare. 

Ordet hantverk är för mig svårt, eller rättare sagt stort. För mig är det ett positivt ord som 

betyder stolthet, skicklighet, kvalité och yrkeskunnande. Jag ser mig själv som hantverkare 

och jag vill att det ska vara ett ord som förknippas med de ord jag nyss nämnde, förknippas 

med en person, att det inte är motsatsen till en fabriksgjord produkt.  Anledningen till att jag 

ville bli skomakarlärling var att jag hade sett min nuvarande kollega på tv när hon tog sitt 

gesällbrev i beställningsskomakeri och jag tänkte vad häftigt att kunna göra. Jag insåg att 

man tillverkar alla delar, man slår inte bara på sulan och klacken utan man gjorde lästen och 

fick göra modeller, det innehöll så pass mycket. Jag tycker att det är ett konstnärligt yrke. Det 

innehåller både design och mycket handarbete, det sitter mycket i händerna men man får 

jobba väldigt mycket med huvudet också eftersom det är många problemlösningar under 

processen, det är ett kreativt yrke på det sättet. Man blir en problemlösare, det är spännande 

och kändes spännande, jag insåg tidigt att det här är ett yrke jag aldrig kommer tröttna på. Jag 

kommer aldrig tröttna på att sitta och göra samma sak, för det är aldrig samma sak. När man 

tillverkar skor på det här sättet är varje sko unik, det är en prototyp kan man säga (Intervju, 

Informant A, 2014-02-05). 

 

När jag frågade Anna vad hantverk betyder för henne så börjar hon med att säga att det är en 

väldigt komplex fråga. Hon pratar länge om hur hon anser att hantverk är något positivt och 

sedan nämner hon en hel del ord som hon vill att man ska associera en hantverkare med. Vi 

kan se tydligt att hon ser sig själv som hantverkare och hur hon anser att skomakare är ett 

hantverksyrke. Anledningen till att Anna sökte sig till yrket var inte på grund av att hon alltid 

älskat skor utan hon såg ett reportage på tv om hur man tillverkar skor och fascinerades av 

det. Hon berättar att hon såg hantverket bakom tillverkningen och hur spännande det verkade. 

Anna nämner att hon anser att skotillverkning är ett konstnärligt yrke. Konst är ett komplext 

ord och har olika betydelse från person till person men Anna anser att yrket är konstnärligt då 

det innehåller både design och handarbete. Hon pratar även om att arbetet kräver en hel del 

problemlösningar under processens gång. Med det menar hon att man ständigt måste tänka 

efter före man gör nästa moment. Ett exempel på det kan vara var man ska placera sömmarna 

på fodret så det inte skaver i skorna. Vi ser tydligt hur Anna pratar med passion om sitt 

hantverksyrke och berättar att hon sällan tillverkar flera par likadana skor och därför anser 

hon att varje par skor hon tillverkar är unika då alla kräver olika moment och arbete. 
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Informant Björn, skomakare. 

Hantverk för mig är när man jobbar med handverktyg, inte när man jobbar med maskin. Du 

sitter med en hammare och slår fast sulan istället för att stoppa den i en maskin som pressar 

fast den, man raspar bort överflödet med rasp istället för med slipmaskin. Att jobba med 

händerna, du ser resultat, du ser kundens miner när de får skorna, om de är nöjda eller inte. 

Det är lön för mödan. Du har suttit och knypplat med någonting som du är nöjd över. Det är 

givande, det var därför jag fastande för yrket (Intervju, Informant B, 2014-02-10). 

 

Här kan vi se liknelser i svaret Anna gav gällande hantverk och hur de båda förknippar 

hantverk med arbeten utförda av den mänskliga handen. Informanten pratar mycket om hur ett 

hantverksyrke är enligt honom och vad han anser att det är. Björn menar att ett hantverk är när 

man arbetar med verktyg istället för maskiner, i det här fallet gällande skotillverkning nämner 

han att du använder en rasp till hjälp för att få bort överflödet. Med överflödet menar han 

skinn och sulmaterial under skon, som uppkommer efter du har pinnat på ovanlädret på lästen. 

Björn använder den metoden när han tillvekar sina skor och då kan vi anta att han också 

klassar sig själv som hantverkare. Han pratar även väldigt positivt om tillverkningen av 

handgjorda skor och hur det känns när han får se kundens min när han överlämnar ett färdigt 

par.  

 

Informant Calle, skomakarmästare. 

Hantverk är väldigt många kategorier. Det bottnar väl i att någonting är genuint handgjort, att 

man gör något med handen och egentligen har det väl med tradition att göra också. ”Det är så 

man alltid har gjort det” brukar vara en klassisk term. Sen om det är vävning eller om det är 

handgjorda skor, eller en sadel till en häst. Allt räknas som handgjort. Men enligt mig kan det 

även vara reparation också, att du lagar någonting. Även om du är plåtslagare eller om du är 

reparationsskomakare så är det ett hantverk även om du inte gör någonting nytt. Det är ibland 

en större utmaning att laga någonting som är gammalt (Intervju, Informant C, 2014-02-13).  

 

Informanten tar främst upp vad hantverk är i sig och säger att det anses vara någonting som är 

helt handgjort som även kan ha med tradition att göra. Men Calle tar upp någonting som de 

andra informanterna inte nämnt. Han anser nämligen att hantverk inte bara behöver vara 

någonting nytt utan att det även kan vara någonting gammalt som man reparerar. Med det 

menar han att det ibland kan vara svårare att reparera en gammal sko än att göra en helt ny. 

Han nämner yrken som plåtslagare och hur han anser att även det är ett hantverk då du arbetar 
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med händerna, trotts att du kanske inte alltid tillverkar nya grejer. I och med Calles svar så 

förstår vi att han anser sig själv vara hantverkare och att skomakaryrket är ett hantverksyrke. 

 

Jag har spenderat många timmar på ett skomakeri och bara väntat, alla dofter och ting har jag 

vuxit upp med. Det känns bara så, här ska jag vara (Intervju, Informant C, 2014-02-13).   

 

Under hela intervjun pratar Calle med en otroligt stor glädje om hantverket. Jag som 

intervjuare kunde verkligen känna hur mycket han tycker om sitt yrke och hur han pratar om 

det med känsla, han vet att han har hittat rätt. Samma tendenser blir även tydliga i samtalen 

med de andra informanterna som arbetar med handgjorda skor.  

 

Informant Fredrik, fabriksarbetare. 

Hantverk är någonting man gör med händerna. Det kanske låter lite klyschigt, det är väl 

förmodligen någonting som alla svarar när de får den frågan.  Jag tycker om att snickra och 

arbeta med händerna. Det får jag göra på jobbet med, arbeta med händerna alltså. Så man kan 

säga att jag anser att mitt arbete är lite av ett hantverksyrke också eftersom jag arbetar med 

händerna, även fast det är maskiner inblandade. Fast sen finns det ju olika grader av hantverk, 

det kanske är dumt att säga att jag arbetar med hantverk om man jämför med handgjorda 

skor. Jag kan ju inte direkt säga att jag sökte jobbet för att det är ett stimulerande 

hantverkarbete. Jag är inte speciellt intresserad av skor utan började jobba med det bara för 

att fabriken sökte arbetare och jag behövde ett jobb. Sedan om det hade varit att tillverka 

hästsadlar eller musikinstrument var sak samma, jag sökte för att jag behövde ett jobb. Att det 

var just skor spelade ingen någon roll i det fallet även om det kanske har gjort att man blivit 

lite mer kräsen när man själv ska köpa skor (Intervju, Informant F, 2014-03-25). 

 

Här kan vi antyda att Fredrik inte definierar sig själv lika tydligt som hantverkare som Anna, 

Björn och Calle gör. Informanten har dock samma synsätt som dem och anser att hantverk är 

någonting man utför med hjälp av sina egna händer. Han säger att det kanske låter klyschigt 

att säga så och mena förmodligen att det låter förutsägbart att svara på frågan på det viset. 

Han anser att hans jobb är ett hantverksyrke trotts att de använder sig av industrimaskiner och 

med det menar han att det fortfarande finns en del moment som utförs för hand och att man 

arbetar med händerna vid maskinerna. Det kan exempelvis vara om han står vid en maskin 

som ska göra att ovanlädret på skon pinnas och limmas mot sulan så måste han, innan han 

sätter in skon i maskinen, se till så att lädret ligger som det ska och justera lädret själv. Han 

påpekar dock en sak som de andra informanterna inte sagt, att det finns olika grader av 
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hantverk. Vad Fredrik menar med det är att det finns yrken och hobbys som är genuint 

hantverk, som bara är utfört med händerna, medan det finns de som även har maskiner 

inblandade men ändå borde klassas som hantverksyrken.  

 

Sammanfattning av temat hantverk.  

Samtliga informanter pratar om att hantverk enligt dem är när man arbetar med händerna och 

de anser även att deras olika yrken bör klassas som hantverksyrken. De informanter som 

arbetar med handgjorda skor anser sig själva vara hantverkare medan Fredrik inte anser sig 

själv vara det lika tydligt. Han menar istället att det finns olika grader av hantverk och att han 

tycker att de som arbetar med handgjorda skor är mer hantverkare än vad han är. Anna 

associerar hantverk med olika positiva ord medan Calle tar upp att hantverk inte bara är nya 

saker utan att det även kan betyda att man lagar någonting gammalt. Calle tar även upp att 

hantverk är en tradition och att ”Det är så man alltid har gjort det” vilket är ett klassiskt 

uttryck i sammanhanget. Hantverk kan med andra ord uppfattas som väldigt positivt medan 

importen av skor och skobranschens förändring och framtid för med sig väldigt olika åsikter.  

 
 

Importen samt skobranschens förändring och framtid. 

Det sista temat innefattar informanternas tankar om de importerade skorna, hur skobranschen 

har förändrats under tiden de har varit verksamma inom området och hur de ser på framtiden 

och utvecklingen av skoindustrin. 

 

Informant Anna, beställningsskomakare. 

Det har kommit någon slags våg av yngre människor, då menar jag mellan 30-40 år, som har 

fått en medvetenhet. Det har varit inne att vara unik, man ska ha unika grejer, och gärna dyra. 

I och med nätet och bloggar får folk information som de förut aldrig kunde skaffa sig om de 

inte gick till ett biblotek och läste hur man gjorde skor, men det var väldigt få som gjorde. Nu 

kan folk som är lite inkörda på skor skaffa sig enormt mycket information om hur de ska 

göras och det tycker jag man märker bland våra kunder, att de finns de som är väldigt 

kunniga. Det finns ett ökat intresse för skor och folk blir inte förvånade när man säger att det 

kostar mellan 15–25000 kronor och uppåt för att köpa ett par handgjorda skor. Det är inte lika 

vanligt att folk tappar hakan nuförtiden, de som kommer in och har läst på vet att det är där 

de ligger. Så i den yngre generationen så har det märkts att intresset för kvalité har ökat. Jag 

tror de märks hos de flesta hantverkare, man klär om möbler och renoverar hus och då måste 

man ta in specialkompetens. Det finns även de som aldrig skulle anlita någon, eller aldrig går 
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till en skomakare och aldrig funderar över vad de handlar. Om skor går sönder då slänger de 

dem. Jag skulle säga en ökad medvetenhet för kvalité, eller ett intresse för kvalité (Intervju, 

Informant A, 2014-02-05).  

 

Utifrån det här temat svarar informanten bland annat på hur skobranschen förändrats under de 

20 år som hon har varit verksam inom yrket. Här ser vi tydligt vad Anna anser har förändrats 

och tyngden ligger främst på att hon anser att det på senare tid har börjat förändrats angående 

ha-begäret av unika prylar. Hon menar att det främst gäller personer i åldern 30-40, som har 

fått en annan syn och gärna vill äga unika och dyra saker. Hon tror att anledningen till det kan 

vara att man via internet får se och lära sig mer, på ett annat sätt än vad man gjorde innan man 

hade tillgång till datorer på samma sätt. Med unika och dyra prylar syftar Anna främst på 

handgjorda skor där varje par är unikt, precis som hon nämnde i det förra temat om hantverk. 

I den åldern har det förmodligen även med den ekonomiska biten att göra då man troligtvis 

tjänar mer än vad man gjorde som ungdom och därför har möjlighet att hålla sig med dyrare 

vanor. Anna tycker även att kunskapen bakom tillverkningen har ökat och att folk inte längre 

blir förvånade när hon nämner vad ett par handgjorda skor kostar. Genom hela intervjun 

pratar hon även mycket om kvalitén, att människor gärna köper ett par lite dyrare skor istället 

för att köpa många billiga. Hon nämner även att hon sett en förändring i att människor 

kommer in och reparerar gamla skor oftare än vad de gjorde i början av hennes karriär. Men 

hon hoppas det blir mer förändring än så. Hon menar att det fortfarande finns de som aldrig 

skulle anlita någon för att reparera ett par skor, är skorna trasiga så slänger man dem. En 

annan stor anledning till det säger Anna är för att de blir chockerade av priset för reparationer 

och hon berättar att människor ofta reagerar och säger att de för det priset lika gärna kan köpa 

ett par nya. 

 

De importerade skorna gör att folk får en sned uppfattning om vad en sko ska kosta. 

Skopriset inom vissa skokedjor har stått still, de kostar inte så mycket mer än vad det gjorde 

för 10 år sedan och det gör att folk inte har någon uppfattning om hur lång tid det tar att göra 

ett par skor och då får man ingen uppfattning om vad det egentligen kostar. Man kan gå till 

en skoaffär och köpa ett par skor som ser ut, nästan, i deras ögon, som ett par skor som vi har 

gjort. Vi som arbetat med skor länge ser hur människors fötter blir påverkade, dels hur skorna 

är och vad sjukdomar kan göra med dem. Det går att göra mycket för att öka komforten och 

minska smärtorna. Det är någonting man i framtiden skulle behöva jobba med så att folk blir 

mer medvetna. Det är så ofta folk bara går på, de reflekterar inte över att det skulle kunna 

vara skönare, man accepterar det som det är. Jag hoppas att folk blir mer medvetna när det 
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gäller det och när det gäller miljötänket, det här är en bransch som är ganska tråkig när det 

gäller det. Det finns många som väljer dåliga material. Jag hoppas att det i framtiden ska bli 

en större grej, att man tänker mer hållbart. (Intervju, Informant A, 2014-02-05). 

 

Här ser vi tydligt hur informanten lägger den största tyngdpunkten på prissättningen gällande 

det här temat. När Anna får frågan om vad hon tycker om de importerade skorna anser hon att 

de får människor att missförstå hur mycket arbete det egentligen är bakom en sko eftersom 

prisskillnaden mellan en affär med importerade skor och handgjorda skor är så stor. Anna 

menar att det även är mycket arbete och många moment bakom en fabrikstillverkad sko också 

men att det inte framgår lika tydligt då priserna är så pass låga. Hon tycker att priserna i de 

flesta butiker har stått still väldigt länge samtidigt som hon berättar att priset för handgjorda 

skor har ökat till över det dubbla på 10 år. Anna menar att människor tänker att de kan gå och 

köpa ett par skor, som i deras ögon liknar de skor hon tillverkar, men till ett betydligt billigare 

pris och att det duger för dem. Med det syftar hon på att utseendet räcker och att komfort och 

hälsoaspekterna inte spelar lika stor roll. Men hon tar också upp att människor inte riktigt fått 

den informationen de behöver när det gäller komforten och hälsoaspekterna. Hon tar inte upp 

hur hon anser att man borde förmedla det men hon menar att människor går runt och har ont i 

fötterna trotts att de flesta skulle kunna slippa smärtan då det finns små justeringar som gör 

stor skillnad. Små justeringar kan exempelvis betyda att man använder ett par sulor gjutna 

efter sina egna fötter. Anna pratar mycket om miljötänket när det kommer till skons alla 

material. Hon hoppas att människor börjar bry sig mer om materialen de har på fötterna både 

när det gäller användare och framförallt fabrikstillverkarna. Hon menar att det är många, 

framförallt fabriker, som väljer så billiga material som möjligt. Anna berättar att de billiga 

material hon syftar på bland annat är olika plaster, sulor eller material som ska likna skinn, 

plaster som förorenar miljön. 

 

Informant Calle, skomakarmästare. 

Skorna har alltid haft ett högt värde, det har alltid varit en statusikon, sedan skon uppfanns. 

Värdet på skor sedan 60-talet tills för ungefär 5 år sedan har varit på botten. Skor köpte man 

ett dussintal av per år och bara slet och slängde med. Den stora allmänheten har fortfarande 

det synsättet, men de har mer och mer börjat vakna, tack vare kvalitén och 

miljödiskussionerna. Slit- och slängsamhället fungerar inte i längden, det har också gjort att 

värdet på hantverket har ökat. Visst kan allt förbättras men plast mot en lädersko är ingen 

match. Skor är idag tyvärr en glömd punkt, förutom utseendemässigt, men som sagt, det 

senaste 5 åren har det blivit stort och börjat öka (Intervju, Informant C, 2014-02-13).  
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Calle anser att allt fler människor har insett att slit- och slängsamhället inte fungerar längre 

och att det har gjort att hantverksvärdet när det gäller handgjorda skor har ökat. Det kan ha att 

göra med de höjda priserna på handgjorda skor, som enligt informant Anna har fördubblats 

under de senaste 10 åren. Calle menar att på 60-talet fram tills nyligen har människor köpt på 

sig ett antal skor om året som egentligen inte betydde inte eller hade något högre värde för 

dem. Skorna var bara till för att slitas för att sedan köpas nya nästkommande år. Calle tycker 

dock att det börjar se ljusare ut och att människor faktiskt börjar tänka till lite när det gäller 

det beteendet. Han menar att skorna har varit en glömd punkt på alla plan förutom det 

utseendemässiga men att det är många som har fått upp ögonen för dem under den senaste 

tiden och gärna lägger lite mer pengar på skor som faktiskt håller mer än en säsong. Calle 

anser att det är tack vare medvetenheten gällande kvalitén och miljödiskussionerna som ligger 

bakom den förändringen. Han pratar om att plast mot en lädersko inte är någon match och 

syftar då på plastmaterialen i de fabrikstillverkade skorna, så som sul- och ovandelsmaterial. 

Här kan vi se likheter i svaren Anna gav angående tänket kring kvalité och framförallt miljön. 

De båda informanterna diskuterar materialen som används i skorna och hur fabrikerna och 

bärarna borde tänka till lite extra angående användandet av plastmaterial. 

 

Så länge de importerade skorna kommer från Europa så ser jag inga problem med det alls. Vi 

har ganska stor koll på arbetskraften och hur villkoren är. Visst har jag sett kryphål även i 

Europa, de tar in asiatisk personal som nästan bor där de jobbar. Det största dilemmat utanför 

Europa är vad det är för personal, om det är vuxna eller barn och vad personen i fråga får för 

att den arbetar. Importerade skor är egentligen inget problem, det är bara synd att vi inte har 

kvar mer tillverkning i Sverige. I Sverige ligger vi väldigt i framkant på kvalitétsskor, av 

användare, inte av producenter. Men importen påverkar även andra influenser och kunskaper 

som kommer in i landet, så det är inte bara negativt (Intervju, Informant C, 2014-02-13).  

 

Här kan vi ana lite andra infallsvinklar än de Anna gav gällande de importerade skorna. Calle 

ser inga negativa aspekter med importen av skor så länge de är från Europa och fabrikerna tar 

väl hand om sina arbetare. Han menar framförallt Spanien, Portugal och Italien som är några 

av de Europeiska länder som har mycket skotillverkning. Calle anser även att importen av 

skor ger oss i Sverige andra kunskaper. Med de kunskaperna skulle informanten kunna syfta 

exempelvis på, olika metoder för skotillverkning, nya modeller av skor eller kunskapen om 

skinn från exotiska djur. Anledningen till att informanten ville att skorna skulle komma från 
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Europa och inte utanför var på grund av det arbetarna utanför Europa får stå ut med, lite betalt 

och långa dagar. Calle berättar att det är något han har beskådat med sina egna ögon i och 

med sina skorelaterade resor runt om i världen. Han tycker dock att vi i Sverige är bra på att 

använda oss av kvalité på skor men att det är synd att vi själva inte står för produktionen av de 

flesta skor som går omkring i landet. 

 

Informant Doris, fabriksarbetare. 

Det har blivit fler och fler som har varit tvungna att slå igen eller flyttat tillverkningen till 

utlandet så nu finns det i princip ingen större tillverkning i Sverige. Det vore bra om fler unga 

fick lära sig hantverket från början och starta upp och göra riktiga kvalitétsskor i Sverige. 

Men jag hoppas inte de svensktillverkade skorna försvinner helt från Sverige. Företaget jag 

jobbade på innan flyttade sin tillverkning utomlands och jag har hört många som inte kan 

tänka sig att köpa från dem längre eftersom de vet att de inte längre tillverkas i Sverige även 

fast det är deras design och tillverkade på samma sätt med samma kvalité (Intervju, Informant 

D, 2014-02-10).  

 

Informanten har varit verksam inom skobranschen i nästan 30 år och har sett många fabriker i 

Sverige stänga igen, bland annat fabriker hon själv har arbetat på. Doris tar upp att hon tycker 

det är synd att så många fabriker har varit tvungna att stänga igen eller flytta sin tillverkning 

till utlandet på grund av ekonomiska aspekter då de inte längre kunde konkurera med de 

utlänska priserna, både när det gäller material och löner till arbetarna. Hon tar upp en aspekt 

som de andra informanterna inte pratat om, hur hon hoppas att fler unga får lära sig yrket från 

grunden så att det förhoppningsvis kan bli lite mer kvalitétsskor som kommer från Sverige. 

Doris berättar nämligen att hon själv sett en stor efterfrågan kring just svenska 

fabrikstillverkade skor med kvalité. 

 

Informant Erik, fabriksarbetare. 

Det där med importerade skor. När jag jobbade nere på en annan skofabrik var de rätt ilskan 

på de som tog in skor i Sverige för det påverkade dem och deras produkter. De flesta fick slå 

igen för människor och butiker köpte in billiga skor från andra länder. På 70-talet såg folk 

svart i och med att arbetstillfällena försvann. Det är främst därför skobranschen har 

förändrats, det har ju blivit att det knappt finns några skofabriker kvar tack vare de 

importerade skorna. Så framtiden ser väl inte så ljus ut i Sverige inom skobranschen när det 

gäller tillverkningen i alla fall. Sen tror jag att en annan förändring är att folk inte bryr sig lika 
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mycket om priset på skorna längre, som de gjorde tidigare. Jag tror det beror på att folk köper 

bättre varor när det är sämre tider (Intervju, Informant E, 2014-03-24). 

 

Här ser vi tydligt att informanten varit med om den svenska skobranschens nerläggning. Erik 

har varit verksam inom skoindustrin i närmare 60 år och har själv jobbat på fabriker som har 

varit tvungna att stänga igen på grund av de ekonomiska problemen. Erik berättar att de 

svenska fabrikerna blev otroligt arga på de fabriker och butiker som valde att ta in utlänska 

varor då det försämrade deras ekonomi drastiskt. Det drabbade inte bara fabrikerna i sig utan 

även alla arbetande. Det går att höra informantens vrede i rösten, han ser ingenting positivt i 

de importerade skorna än idag. Erik är en man som är uppväxt med den svenska 

skotillverkningen och anser att den borde ha funnits kvar. Han ser dock inte så ljust på en 

återkomst av den svenska tillverkningen vilket Doris gjorde. Det sista han nämner är 

förändringen i folks beteende när det gäller skoinköp. Enligt honom så köper människor, nu 

för tiden, mer kvalitétsskor som håller längre, han menar att människorna förr inte gjorde de 

utan slet ut de billiga skorna och köpte sedan ett par nya, vilket vi även känner igen från 

Calles svar angående hur agerandet gällande skor var förr. 

 

Sammanfattning av temat importen samt skobranschens förändring och framtid. 

Alla informanter har varit verksamma inom skobranschen olika länge och har därför kommit 

med en rad olika svar gällande branschens förändring. Erik som har varit verksam längst av 

de tillfrågade har varit med om fabrikernas konkurser och hur importen tagit över. Doris har 

varit verksam hälften så länge som Erik men har ändå fått sluta på olika skorelaterade jobb då 

fabrikerna varit tvungna att stänga igen. Anna och Calle pratar istället om förändringen 

gällande handgjorda skor och hur människors synsätt har förändrats under de senaste åren 

gällande kvalitén och åtrån efter unika prylar. Erik ser dessvärre inte så ljust på framtiden 

gällande skotillverkning i Sverige, medan Doris gör det då hon hoppas den yngre 

generationen kan bidra till nytillverkning av svenska fabrikstillverkade skor. Anna och Calle 

pratar om att de hoppas att framtiden i branschen gällande handgjorda skor kommer bli bättre 

vad gäller miljötänket och användandet av bättre material. 
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DISKUSSION 

I det här avsnittet redovisas uppsatsens alla delar. Jag diskuterar uppsatsens syfte och 

frågeställning, mitt val av metod samt vad analysen av materialet lett till.  Diskussionen 

avslutas sedan med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med studien var att ta reda på hur verksamma inom skobranschen upplever 

verksamhetsområdet samt hur de ser på hantverket av handgjorda respektive 

fabrikstillverkade skor. De tre frågorna i frågeställningen gav mig sedan chansen att genom 

intervjuer med verksamma människor inom branschen för både handgjorda och 

fabrikstillverkade skor, få svar på hur de ser på respektive tillvägagångsätt, hantverket i sig 

samt på den svenska skobranschens förändring. Uppsatsens syfte och frågeställning känns 

relevanta för mig som vill arbeta inom skobranschen och jag tror även det är väsentligt för 

människor som inte vet så mycket om skor då de får en inblick i hur de tillverkas, vilka 

metoder som används och hur branschen har förändrats under de senaste 60 åren. På så sätt 

kan uppsatsen skapa en förståelse för varför skor kostar som de gör, vare sig de är tillverkade 

för hand eller på maskiner.  

 

Metoden som används är en kvalitativ studie med en semi-strukturerad intervju som metod. 

Den typen av metod gjorde det möjligt för mig att skapa en djupare förståelse för hur de 

utvalda informanterna upplever verksamhetsområdet. Syftet med den kvalitativa metoden var 

att få en bredare kunskap än vad jag hade fått vid användandet av en kvantitativ metod.  

 

Valet av informanter medförde tre informanter verksamma inom handgjorda skor och tre 

informanter verksamma inom tillverkning av fabrikstillverkade skor. Om jag bara hade valt 

informanter från en av de två yrkesgrupperna hade svaren förmodligen blivit alldeles för lika. 

Det var därför ett medvetet val att använda informanterna av olika kön, i blandade åldrar och 

med olika stora erfarenheter, på så sätt kunde jag få en större bredd på svaren. Jag anser även 

att sex informanter var nödvändigt för att få varierande perspektiv från de olika 

yrkesgrupperna. Vid fler informanter hade man kunnat utveckla resultatet med ytterligare 

tankegångar men då hade arbetets omfång blivit för stort. Trots tre informanter ur vardera 

yrkesgrupp så anser jag att resultatet ger en klar bild av hur de verksamma ser på hantverket 

av skorna och framförallt skillnaderna mellan handgjorda och fabrikstillverkade skor.  
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Under intervjuerna var det ganska stor skillnad på huruvida informanterna var villiga att 

verkligen dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Somliga informanter svarade väldigt 

kortfattat på frågorna och man kunde känna att de ville bli klara med intervjun så snabbt som 

möjligt medan andra informanter valde att verkligen tänka efter innan de svara och berätta så 

mycket de kunde om respektive fråga. Till de som valde att svara kortfattat fick jag ställa en 

rad med följdfrågor tills jag kände att frågan hade blivit besvarad. 

   Jag använde mig av nio huvudfrågor under intervjuerna men jag hade kunnat ta bort den 

näst sista frågan i intervjuguiden. Frågan var om det fanns någonting informanterna ansåg 

vara spännande som man inte pratar om när det gäller skor. Den frågan bidrog inte till något 

material i resultatet. Den sista frågan, om det fanns någonting mer de ville tillägga, bidrog inte 

heller till något i resultatet men jag anser att den frågan ändå skulle vara kvar då den 

avrundade intervjuerna på ett bra och avslappnat sätt. Fråga ett (se bilaga 1) var den fråga jag 

använde mig av när jag skrev presentationerna om informanterna. Fråga två-sju var de frågor 

som besvarade syftet och frågeställningarna samt skapade intressanta tankegångar om 

skobranschen över lag. 

   Efter intervjuerna när inspelningen hade tryckts av kunde jag med vissa informanter känna 

att de delade med sig av ytterligare information som hade kunnat bidra till resultatet. Men då 

de exakta meningarna var svåra att referera ordagrant så valde jag att inte använda mig av det 

materialet utan enbart de jag fick med på band. Jag borde istället ha låtit inspelningarna 

fortsatt tills vi ställt oss upp och lämnat rummet där intervjuerna ägde rum. 

 

Med hjälp av svaren från intervjuerna anser jag att både syftet och frågeställningarna har 

besvarats. Bakgrunden gjorde det möjligt att belysa all nödvändig information som behövdes 

för att förstå uppsatsens ämne. Den gjorde det möjligt att förstå hur yrket såg ut förr samt vad 

det är forskare har valt att studera inom skobranschen. Majoriteten av informanterna menar att 

om ett par skor ska få bli klassade som måttbeställda ska det vara gjorda helt för hand med 

undantag för nåtlingsmaskinen som syr samman ovandelarna. Doris menar istället att de skor 

hon tillverkar på hennes jobb också bör klassas som handgjorda trotts att de är gjorda med 

hjälp av maskiner från 1950-talet. Jag tolkar det som att på grund av att maskinerna är gamla 

och måste manövreras för hand så anser Doris att skorna därför bör få bli kallade för 

handgjorda. Doris har under hela sin tid inom skoindustrin arbetat med maskinell tillverkning 

på ett eller annat sätt och de övriga informanterna som hade djupare kunskaper om 

handgjorda skor var de som jobbar med dem. De ser därför skorna på ett annat sätt och vet 
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mer om differenserna mellan att göra ett par skor helt för hand och att göra dem med hjälp av 

maskinella hjälpmedel, vare sig de är gjorda på moderna maskiner eller med hjälp av de äldre.  

Calle tog upp att det finns ett begrepp som heter semi-handgjort och betyder att skorna är 

gjorda både för hand och på maskin. Han ansåg att det var ett begrepp som seriösa företag 

använde sig av istället för att säga att skorna var helt handgjorda.  Jag tolkar hans svar som att 

skor som är tillverkade med fler maskiner än nåtlingsmaskinen bör kallas något annat än 

handgjorda men att han anser att de inte behöver gå så långt som att bli kallade 

fabrikstillverkade. De informanter som arbetar med handgjorda skor pratar även om att deras 

skor har bättre passform och är mer komfortabla eftersom lästerna är tillverkade efter 

kundernas egna fötter. Det har forskats en hel del om passformen och skolästdesign, både i 

Sverige och internationellt. Skoindustrins forskningsinstitut gjorde det på 1940-talet och 

Luximon och Luximon (2009) samt Kerrigan (2014) gjorde det på 2000-talet, då de ville 

tillverka läster som efterliknade passformsgjorda ännu mer än vad standardlästerna redan gör. 

Ur komfortsynpunkt anser informanterna även att de handgjorda skorna är bättre i relation till 

alla andra skor. När de pratar om att de använder sig av bättre material både i och utanpå 

skorna så tolkar jag det som att de anser att skorna även blir skönare när det är i bättre kvalité. 

Som jag förstår det så lägger de som arbetar med handgjorda skor stor tyngpunkt på bättre 

material och det är bättre materialföretag som LASRA (2012) bidrar till genom deras 

forskning.  

 

Människors skapandeprocesser är väldigt personliga och alla har egna tankar och 

tillvägagångsätt när det kommer till deras respektive hantverk. Efter att ha hört 

informanternas svar gällande hantverk generellt så tolkar jag det som att informanterna är 

eniga om att hantverk är någonting positivt. Samtliga informanter anser även att deras 

respektive yrke är ett hantverksyrke. Jag tolkar däremot deras svar som att de som arbetar 

med handgjorda skor anser sig själva vara mer hantverkare än vad de som arbetar med 

fabrikstillverkade skor gör. Anna tar upp att hon anser att hennes yrke är konstnärligt då det 

innehåller både design och handarbete. Informanterna som arbetar med handgjorda skor kan 

försörja sig på sitt hantverk vilket verkar vara ganska ovanligt. Åsa Lockner menar 

exempelvis att många hantverkare måste ha ett jobb vid sidan om då det är svårt att sälja så 

mycket att ekonomin går ihop (Helin, 2012). Problematiken i det hela kanske istället ligger i 

att informanterna inte bara tillverkar nya produkter utan även reparerar gamla, vilket 

genererar till en bit av inkomstkällan också och om de bara hade tillverkat nya skor hade det 

kanske inte gått ihop. Alla informanter var även eniga om att vid ett hantverkyrke ska man 
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mestandels arbeta med händerna och med handverktyg. Sie von Gegerfelt Kronberg (2012) tar 

upp att människor som arbetar med hantverk ofta tänker utanför boxen och hittar lösningar 

och experimenterar om de stöter på problem. Anna tar upp någonting liknande när hon säger 

att man som beställningsskomakare måste tänka väldigt mycket då arbetet innehåller mycket 

problemlösningar. Alla verkar ha sina sätt att skapa på och i varje skapandeprocess stöter de 

på problem, men de pratar aldrig om problemen som något jobbigt utan istället som något 

som bidrar positivt till varje produkt. Calle tog upp något intressant i och med att människor 

oftast pratar om hantverk som nytillverkade föremål, han berättar att hantverk inte bara 

behöver vara någonting nytt utan även kan vara någonting gammalt som man reparerar då han 

ansåg att det ibland var en större utmaning.  

 

Problemen inom den svenska skoindustrin har pågått i närmare 70 år. Men det verkar som det 

inte är bara den svenska skoindustrin det har gått dåligt för utan även den europeiska, 

framförallt på grund av de importerade skorna. Forskarna håller ständigt på att försöka hitta 

nya lösningar för att ligga på samma nivå som skoindustrin i kontinenter som Asien. Sverige 

klarade inte av konkurrensen från de importerade produkterna och började istället lägga ner 

fabrikerna (Esbjörnsson, 1990) medan den europeiska skoindustrin försöker slå igenom med 

bland annat ny teknisk utrustning. Dels genom ett maskinprogram som gör det möjligt att 

ändra batch storlekarna (Barnett, Rahimifard, Newman, 2004) och dels genom ett 

maskinprogram som håller bättre koll på var skorna finns under hela processen (Boër, Sacco, 

Zangiacomi, Zhijian, 2004).  

 

Alla informanter har varit verksamma inom skoindustrin olika länge och har därför olika 

erfarenheter och tankar gällande dess förändring och framtid. Jag tolkar informanternas svar 

som att det finns både negativa och positiva saker med förändringen. Som jag förstår det så 

anser Calle att de positiva med förändringen och importen av skor är den nya kunskapen vi i 

Sverige får från andra länder. Medan jag tolkar Eriks svar som att det inte finns någonting alls 

som är positivt med att den svenska skoindustrin har förändrats. Han har verkligen varit med 

om hela förändringen och drabbats av den och i och med det så tolkar jag att han inte kan se 

något positivt med det hela. Doris svar tolkar jag däremot som positivt. Hon verkar se ljust på 

framtiden inom den svenska skoindustrin och pratar om hur hon hoppas att unga människor 

får prova på skotillverkning. Förr i världen, på 1800-talet, fick man bara utöva hantverk om 

man var utbildad och hade tagit de olika gesäll- och mästarbreven som krävdes. Idag har 

skråväsendet upphört och det är fritt fram att utöva de olika hantverksteknikerna (Rydberg, 
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1989) men gesällbreven finns kvar och många av informanterna har tagit både gesäll- och 

mästarbrev i olika kategorier inom skotillverkning. Breven anses numera bara vara en extra 

merit och som en typ av garanti till kunderna. 

 

Som förslag till vidare studier inom hantverksbranschen för skor så finns det möjligheter att 

undersöka respektive område ytterligare. Att genom att bara fokusera på handgjorda skor 

exempelvis, ta reda på vilka det är som köper dem och varför. Är det på grund av att de är ute 

efter bättre kvalité? Eller för att de vill ha unika produkter? Hur tänker de när de ska skapa 

sina egendesignade skor? Studien skulle då kunna innehålla konsumtionsforskning om 

människors val och vad det är som är viktigt för dem.    

 

Avslutningsvis så har jag genom denna studie fått nya kunskaper om handgjorda och 

fabrikstillverkade skor. Jag har fått se verksamma inom skobranschen i deras egna 

jobbmiljöer och fått del av mycket spännande information som jag kommer ha stor 

användning för i min framtida karriär i skobranschen. 
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Bilaga 1, Intervju frågor. 

 

 

Berätta lite om dig själv. Nuvarande/tidigare jobb inom skobranschen?  Hur länge har du 

jobbat som skotillverkare?  

 

 

Fråga 1 

a. Vad innebär ditt jobb? 

b. Vad har du gått för utbildningar för att komma dit du är idag? 

 

 

Fråga 2  

a. Vad menar man med handgjort respektive fabrikstillverkat? 

b. Vad är skillnaden mellan handgjorda skor och fabrikstillverkade? T.ex. vilka moment görs 

annorlunda?  

c. När räknas en sko som handgjord? 

d. Hur lång tid tar det att tillverka ett par skor? (de som jobbar med handgjorda svarar på det, 

och de som jobbar med fabrikstillverkade svarar på det) 

 

 

Fråga 3 

a. Vad är hantverk för dig? 

b. Varför sysslar du med det här hantverket? 

 

 

Fråga 4 

Hur ser du på värdet av skor? Både när det gäller dina och när det gäller andras. 

 

 

Fråga 5 

Hur ser du på dina kunder? Vilka kunder strävar du efter? 

 

 

Fråga 6 

a. Hur ser du på de importerade skorna?  

b. Påverkar de dina produkter? 

 

 

Fråga 7 

a. Hur har skobranschen förändrats under den tiden du har varit verksam inom skoindustrin? 

b. Hur ser du på framtiden och utvecklingen? 

 

 



 
 

Fråga 8 

Finns det något du tycker är spännande som man inte pratar om när det gäller skor? 

 

 

Fråga 9 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller berätta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2, Intervju avtal. 

 

 

Jag heter Nathalie Danngren och går programmet Slöjd, hantverk och formgivning på 

Linköpings Universitet. Som del i vårat examens arbete har vi fått till uppgift att skriva en C-

uppsats. Syftet med uppsatsen är att studera hur personer inom skobranschen ser på skor samt 

hantverket som ligger bakom handgjorda och fabrikstillverkade skor. Det kan bidra till att 

folk ser skor på ett annat sätt, hur mycket jobb det är bakom tillverkningen av dem och 

framförallt vilket hantverk det är. Anledningen till det valda ämnet är mitt stora intresse för 

skotillverkning och att jag i framtiden vill jobba inom skobranschen.  

 

Jag vill med hjälp av din erfarenhet gällande skotillverkning dels ta reda på vad jobbet innebär 

och vad men menar med handgjorda respektive fabrikstillverkade skor. De insamlade 

materialet kommer att användas i min C-uppsats. Uppsatsen kommer att publiceras på Liu 

Electronic Press, en elektronisk databas för examensarbeten på Linköpings Universitet. 

 

Dina svar kommer att behandlas på ett rättvist och respektfullt sätt och du är som informant 

helt anonym i uppsatsen. Det inspelade materialet kommer enbart jag som författare ha 

tillgång till. Du får avbryta intervjuen när som helst och du har även rätt att låta bli att svara 

på frågor du inte känner dig bekväm med. Jag följer de forskningsetiska principerna gällande 

individskyddskravets fyra huvudkrav. Informationskravet, jag informerar dig här med om 

uppsatsens syfte. Samtyckeskravet, jag ger dig som informant rätten att själv ta beslut om ditt 

deltagande. Konfidentialitetskravet, dina uppgifter skyddas så utomstående inte kan ta del av 

informationen. Samt nyttjandekravet, dina uppgifter kommer bara användas för dessa 

forskningsendamål. 

 

 

 

 

 

 Jag godkänner att delta i intervjuen samt att intervjuen spelas in. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Underskrift:                                                                                  Datum och ort: 

 


