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Sammanfattning 

Detta kandidatexamensarbete är ett konceptutvecklingsprojekt som har utförts självständigt. Syftet 

med projektet har varit att ta fram ett konceptförslag på ett nytt halkskydd för sko som ska skydda 

mot snö- och ishalka. Halkskyddet skulle vara en eftermarknadsprodukt, vilket innebär att den inte 

ska vara bunden till en specifik skomodell.  

Kandidatexamensarbetet har fokuserat på att ta fram och utveckla ett koncept. För att lyckas med 
detta gjordes en grundlig förstudie där befintliga halkskydd analyserades samt kundbehovet 
undersöktes. Ett antal problemområden identifierades och fokus lades på att ta fram ett halkskydd 
med en enklare monteringslösning än vad som erbjuds av dagens produkter. 

Det slutgiltiga konceptet som tagits fram bygger på en gummiresårslösning, där användaren kan 
lägga skoskyddet på marken, kliva i och spänna åt halkskyddet med en hand. Inspiration har hämtats 
från ett antal befintliga halkskydd samt hur en jacka med gummiresår spänns åt i midjan.  

Slutsatsen av projektet är att konceptförslaget som tagits fram har vissa fördelar gentemot 
konkurrerande befintliga produkter. För att utvärdera hur stora dessa fördelar är och vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns för halkskyddet bör dock en ny prototyp tas fram och genomgå 
utförligare tester. 
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Abstract 

This bachelor thesis is a concept development project that has been conducted independently. The 

project has been about developing a concept proposal for a new anti-slip that will protect against 

snow and ice. This slip protection would be an aftermarket product, which means that it should not 

be bound to a specific shoe model. 

This bachelor thesis has focused on producing and developing the concept. To achieve this, a 

thorough study in which existing anti-slip were analyzed, and customer needs were investigated.  

A number of problem areas were identified and focus was on developing an anti-slip with a simpler 

mounting solution than offered by today's products. 

This concept has been developed based on a rubber elastic solution, where users can put the anti-slip 

on the ground, get in and tighten the slip-cap with one hand. Inspiration comes from a number of 

existing anti-slips, and how a jacket with a rubber rib is strapped to the waist. 

The conclusion of this project is that the concept has some advantages over competing existing 

products. To evaluate how large these advantages are and what development opportunities that 

exist for the anti-slip a new prototype should be developed and undergo further tests. 
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1. Inledning 

Projektet startade vårterminen 2011 som en del av ett kandidatexamensarbete. Projektet behandlar 

en konceptutformning av ett nytt halkskydd för skor. 

 

1.2 Bakgrund 

En av de frågor som ställdes vid projektets start var varför folk använder broddar eller halkskydd. För 

att få svar på frågan söktes information om halkolyckor på snö och is, något som visade sig vara svårt 

att få siffror på. Detta eftersom när studier har gjorts så görs studierna oftast på bredare områden, 

och halkolyckorna hamnar således under fallolyckor. En kortfattad genomgång av halkolyckor under 

2009 har dock funnits, framtagen av MSB[1]. Rapporten återfinns i sin helhet i bilaga 1. MSB har även 

skrivit en rapport som heter ”Samhällets kostnader för fallolyckor”[2] vilken behandlar den 

ekonomiska aspekten av problemet. Rapporten visar att fallolyckor varje år kostar samhället 

miljardbelopp i form av direkta kostnader (t.ex. insatskostnader, sjukhuskostnader) samt indirekta 

kostnader (t.ex. produktionsbortfall).  

Nedan, i Figur 1, visas ett diagram över antalet halkolyckor i procent, fördelat över årets månader. 

Det går att urskilja en tydlig ökning under vinterhalvåret vilket beror på snöhalka. Med hjälp av Figur 

1 har en enkel uppskattning gjorts för att kunna bestämma hur stor del av halkolyckorna som beror 

av snö och is. Om man antar att december, januari, februari och mars följer sommarmånadernas 

trend, och att allt däröver beror på snö- och ishalka kan man göra uppskattningen att mer än 60 

procent av samtliga halkolyckor sker på grund av snö och is. 

 

Figur 1. Halkolyckor fördelade på årets månader år 2009 

0

5

10

15

20

25

jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec

Andel i procent

Månad



2 
 

Ett sannolikt antagande är att om fler människor använde halkskydd vintertid skulle antalet 

halkolyckor minska. Genom att ta fram en attraktivare produkt än vad som erbjuds idag avser 

projektgruppen att locka nya halkskyddsanvändare. 

1.3 Mål 

Målet med projektet var att ta fram ett eget halkskyddskoncept, som skulle ha vissa fördelar 

gentemot de befintliga produkterna på marknaden. I början av projektet sattes även ett mål om att 

ta fram en prototyp och att genomföra subjektiva och objektiva tester på produkten.  

 

1.4 Avgränsningar 

Den enda avgränsningen som sattes vid projektets början var att produkten som skulle tas fram ska 

vara en eftermarknadsprodukt. Detta innebär att det är en produkt som köps separat och inte är 

bunden till en specifik skomodell. 
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2. Metod/Genomförande 

Vid projektets start saknades kunskap om halkskydd och de problem som uppstår vid halka. För att 

bli mer insatta i problematiken gjordes en självständig benchmarking som gav kunskap om 

marknaden för halkskydd och fyra problemområden identifierades. Efter benchmarkingen användes 

metoden brainstorming för att ta fram ett antal nya förslag på hur ett halkskydd skulle kunna 

utformas. Dessa förslag har sedan utvärderats med hjälp av spindeldiagram. Spindeldiagram används 

för att få en helhetsbild av olika koncept där de bedöms på ett antal olika punkter. 

2.1 Benchmarking 

I projektets början anordnades ett möte med Robert Bell [3], som äger butiken SAKTA på 

Fridhemsplan i Stockholm. SAKTA är en återförsäljare av produkter som hjälper äldre människor som 

vill leva aktivt. Många är till för att minska risker för skador i vardagen, andra underlättar en aktiv 

livsstil. 

Anledningen till mötet med Robert Bell var att få en bild av hur marknaden för halkskydd såg ut, och 

vilka eventuella brister som fanns hos de produkter som SAKTA distribuerar.  Mötet gav en större 

kunskap om de halkskydd som fanns, och flertalet förbättringsområden identifierades. Nedan 

redovisas de största problemen med de nuvarande halkskydden: 

 Passform – Den stora variationen på sulors utformning gör att många konsumenter inte 

hittar ett halkskydd som passar just deras skor. 

 Inne/ute problematik – Konsumenterna vill ha ett halkskydd som är effektivt mot halka 

utomhus men samtidigt inte medför ökad halkrisk när man går inomhus. Flertalet av de 

halkskydd som finns idag har stora dubbar som effektivt minskar halkrisken utomhus, främst 

vid isigt underlag. Dessa dubbar skapar däremot ett problem med halka när underlaget 

förändras, t.ex. när man går in i ett köpcentrum. De hårda dubbarna blir då de enda 

kontaktpunkterna mot underlaget vilket medför ökad halkrisk. 

 Funktion – Vissa halkskydd har bättre förmåga att förbättra friktionen mot underlaget än 

andra. En del halkskydd har bara dubbar eller friktionsyta i sulans framkant, en del bara på 

klacken medans andra har över hela sulan. 

 Montering av halkskyddet – Många av de som köper halkskydd är äldre människor som 

upplever monteringen av halkskyddet som jobbigt. Det kan innebära att personen måste 

böja sig ner eller så krävs stor handstyrka för att spänna halkskyddet.  
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2.2 Utvärdering av befintliga produkter 

För att bilda vår egen uppfattning om de produkter som finns på marknaden har ett antal halkskydd 

analyserats. Analysen har gjorts genom att en testgrupp har fått lämna omdömen om sex olika 

halkskydd på ett antal punkter. Det har även genomförts tester av hur snabbt det går att montera 

halkskydden. De olika produkterna har betygssats på följande punkter: 

 Montering, snabbhet – Den tid det tar att montera halkskyddet. 

 Montering, enkelhet – Testet har tagit hänsyn till vilken handstyrka som krävs för att 

montera halkskyddet, och hur enkelt det är att få skyddet att sitta bra på skon. 

 Friktion mot snö och is – Projektgruppen har diskuterat olika fördelar och nackdelar med de 

olika produkterna. Gruppen har tittat på hur stor friktionsyta som finns, om det finns dubbar 

eller annat skydd mot blankis och om det krävs hälisättning eller inte. 

 Diskret – Halkskyddet betygssätts med avseende på hur diskret halkskyddet är när det är 

monterat på skon. 

 Gång på hårdare underlag – Tester har genomförts för att utröna hur svårt det är att gå med 

det monterade halkskyddet på skon vid hårt underlag, t.ex. asfalt. 

Testerna genomfördes med en testgrupp bestående av 10 personer i åldrarna 22-55 år. Vid testet 

”Montering, snabbhet” mättes det hur lång tid det tog att montera halkskyddet. Varje test 

genomfördes 3 gånger och ett medelvärde beräknades och skrevs ner. Sedan jämfördes varje 

halkskydds genomsnittstid med varandra och ett betyg sattes från 1-5. 

Vid testet ”Montering, enkelhet” fick användarna efter att ha monterat alla halkskydd sätta betyg på 

hur enkelt varje halkskydd var att montera. Testgruppen ombads ta hänsyn till om det krävdes 

handstyrka eller om det var svårt att få halkskyddet att sitta bra på skon. 

”Friktion mot snö och is” diskuterade projektgruppen fram betyg för varje halkskydd. Halkskydden 

fick avslag om det t.ex. inte fanns friktionsyta både fram och bak eller om det saknades dubbar.  

”Diskret” var en punkt där testpersonerna fick sätta ett betyg på hur diskret halkskydden var när de 

satt monterade på skon.  

Vid testet ”Gång på hårdare underlag” fick testpersonerna gå med halkskydden monterade på asfalt, 

och skatta på en skala hur ostabilt det kändes jämfört med de andra halkskydden. 

Samtliga resultat kan ses i bilaga 2. Då testerna gjorts på en liten testgrupp har medelvärdet använts 

för att beskriva snittbetyget. 
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2.2.1 Wintergrip 

Wintergrip, se Figur 2, är ett halkskydd med fyra dubbar som fästs på hälen. Dubbarna är tillverkade i 

härdat stål och går att byta ut vid slitage. Kardborrebandet gör montering av produkten enkel och 

passar olika storlekar och skomodeller.  En klar nackdel med Wintergrip är att det saknas dubbar eller 

friktionsmaterial i främre delen av sulan, vilket gör det svårt att gå i isiga uppförsbackar och trappor.  

Flera liknande eftermarknadsprodukter finns, vilket vittnar om att det är en populär produkt. 

 

Figur 2. Wintergrip 

Det första som testpersonerna reagerade på vid testerna av Wintergrip var hur svårt det var att få 

halkskyddet att sitta bra på skon. Detta resulterade i låga betyg både på ”Montering, snabbhet” och 

”Montering, enkelhet”. Wintergrip kräver även hälisättning, vilket drog ner betyget på ”Friktion mot 

snö/is”. Produkten kan heller inte anses särskilt diskret med de stora plastspännena på sidorna. 

Något som testpersonerna tyckte var positivt var att vid gång på hårdare underlag kände de inte av 

produkten speciellt mycket och man hade fortfarande bra grepp fram på sulan där friktionsytor 

saknas. En sammanställning av resultaten ses i Figur 3. 

 

Figur 3. Spindeldiagram för produkten Wintergrip 
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2.2.2 Sandy 

Sandy, se Figur 4, är ett enkelt halkskydd för sulans framsida som fästs på skon med elastiska 
gummiband. Själva halkskyddet är en keramisk sula som ger bra grepp på is men sämre 
skydd i snö, då den ojämna keramiska ytan täcks av snön. Halkskyddet är vändbart, dvs. om 
den keramiska ytan har slitits ut kan man vända den upp och ner. Produkten slits ut om den 
används på barmark, t.ex. asfalt. En fördel är att halkskyddet kan vara på om man går 
inomhus i t.ex. en butik. Avsaknaden av friktionsyta i hälen ger en något sämre friktion vid 
vanlig gång och gång i nerförsbacke jämfört med flera konkurrerande produkter. 

 

 

Figur 4. Sandy 

Vid testerna av halkskyddet Sandy konstaterades att dess utformning medförde en väldigt smidig och 

enkel montering, och är samtidigt väldigt diskret på skon. Även vid gång på hårdare underlag fick 

produkten högt betyg på grund av att testpersonerna knappt kände av halkskyddet. Däremot finns 

flera andra problem med produkten, bland annat det faktum att friktionen mot snö och is är sämre 

jämfört med många andra produkter. Keramikplattans ojämnheter blir till en slät yta när snö packas i 

groparna, och halkskyddet fyller inte längre sin funktion. Ett annat problem som tidigare tagits upp är 

att keramikplattan snabbt slits ut, speciellt vid gång på hårdare underlag. Figur 5 visar ett 

spindeldiagram för utvärderingen av Sandy. 

 

Figur 5. Spindeldiagram för produkten Sandy  
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2.2.3 HBB Slipstopper 

Slipstopper, se Figur 6, är ett halkskydd som ger ökad friktion över hela sulan. Det finns 
dubbar både fram och bak vilket är bra mot blankis samtidigt som gummisulan ger ett bättre 
grepp på snö. Gummisulan är tillverkad av syntet- och naturgummi vilket ger en lång 
livslängd. Dubbarna kan bytas ut vid slitage vilket ökar livslängden ytterligare på produkten. 
Det starka gummit gör dock att montering av halkskyddet kan bli svårt för personer med 
nedsatt handstyrka.  

 

Figur 6. HBB Slipstopper 

Något som testpersonerna blev överraskade av var att monteringen var så pass enkel som den var 

vid testerna av Slipstopper. Det som drar ner betyget på ”Montering, enkelhet” var att det krävs en 

viss kraft för att få på halkskyddet, och att det inte var så lätt att få det att sitta rätt på skon. 

Slipstopper karaktäriseras av stora friktionsytor samt dubbar, vilket ger den ett högt betyg i ”Friktion 

mot snö/is”. Dessvärre dras helhetsbetyget ner något av det faktum att vid hårdare gång upplevde 

testpersonerna att produkten känns ostabil att gå på. Det är även väldigt mycket gummi ovanpå skon 

efter montering vilket ger ett lågt betyg i kategorin ”Diskret”. Figur 7 visar ett spindeldiagram för 

utvärderingen av Slipstopper. 

 

Figur 7. Spindeldiagram för produkten Slipstopper 
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2.2.4 SpringYard Ice Runner 

SpringYard Ice Runner, se Figur 8, påminner om SlipStopper med sex dubbar, två i hälen och fyra 

framtill. Kombinationen av dubbar och stor gummiyta ger bra friktion på såväl snö som is. Dubbarna 

är av hårdmetall vilket ger hög slitstyrka. De sex dubbarna är höga och ger försämrad balans om de 

använts vid hårt underlag. Springyard är främst avsedda att användas på joggingskor, vilket gör att de 

sitter väldigt bra. Detta medför dock att monteringen kräver mer handstyrka än andra produkter. 

 

Figur 8. SpringYard Ice Runner 

Halkskyddet Springyard är väldigt lik Slipstopper i form och sättet att montera. Däremot är 

Springyard inriktad mot löpning vilket betyder att den måste sitta tightare på skon, vilket leder 

till att skyddet tar längre tid att få på samt kräver mer handstyrka.  Modellens utformning är 

något mer sportig i utformningen vilket ger ett högre ”Diskret”-betyg eftersom testpersonerna 

trodde att någon som köpt produkten ville ha ett halkskydd med ett sportigt utseende. En 

sammanställning av utvärderingen återfinns i Figur 9. 

 

Figur 9. Spindeldiagram för produkten SpringYard 
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2.2.5 Yngsjö Broddar 

Yngsjö Broddar, se Figur 10, är ett halkskydd som är effektivt mot ett isigt underlag. Halkskyddet är 

enkelt att montera på skon och passar alla skostorlekar genom det ställbara spännet ovanpå skon. 

För att förhindra att produkten glider framåt fästs en gummistropp bakom hälen. Då 

gummistropparna är relativt smala och ligger under skon slits dom enkelt ut vilket ger en förkortad 

livslängd. Avsaknaden av friktionsyta i hälen samt ett skydd mot snöhalka gör att det inte är ett 

fullgott halkskydd. 

 

Figur 10. Yngsjö Broddar 

Halkskyddet är enkelt att montera förutsatt att spännet är inställt för den aktuella skomodellen och 

storleken. Om spännet måste justeras krävs dock lite mer precision och handstyrka, vilket sänker 

betyget ”Montering, enkelhet” något. Yngsjö Broddar saknar friktionsytor i hälen vilket behövs vid 

vanlig gång.  Vid gång på hårdare underlag får den främre delen av sulan väldigt få kontaktpunkter 

vilket gör att det blir halt. Gummistropparna som fäster kring hälen dras under sulan vilket ger ett 

diskret intryck. Detta leder dock till att stropparna snabbt slits ut och halkskyddet r en kort livslängd. 

Figur 11 visar ett spindeldiagram för utvärderingen av Yngsjö Broddar. 

 

 

 

Figur 11. Spindeldiagram för produkten Yngsjö Broddar 

  



10 
 

2.2.6 YakTracks Walker 

YakTracks, se Figur 12, är ett halkskydd som är effektivt mot både is- och snöunderlag. Produkten är 

tillverkad av en elastisk termoplast som ligger i ett mönster under sulan. Genom att en metallspole är 

formad runt termoplasten skapas friktion mot underlaget. Ett kardborreband på översidan gör att 

produkten är enkel att montera. Metallen som gnider mot gummit leder till att gummit slits ut och 

produkten går sönder. Eftersom YakTracks är tillverkad i ett elastiskt material passar produkten på 

många typer av skor och storlekar. 

 

Figur 12. YakTracks Walker 

Halkskyddet YakTracks är enkelt att montera på skon och kräver nästan ingen handstyrka vilket ger 

produkten ett högt betyg i både ”Montering, snabbhet” och ”Montering, enkelhet”. Vid gång på ett 

hårdare underlag så som asfalt är friktionen låg då det endast är stålspolarna som har kontakt med 

marken. Friktionen mot snö och is anses medelbra jämfört med konkurrerande produkter. Då det 

inte är så mycket gummi på ovansidan av skon när halkskyddet är monterat ges ett medelhögt 

”Diskret”-betyg. En sammanställning av utvärderingen återfinns i Figur 13. 

 

Figur 13. Spindeldiagram för produkten YakTracks 
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2.3 Kravspecifikation 

Efter benchmarkingen ställdes en kravspecifikation upp för produkten. Kravspecifikationen har ett 

antal krav och ett antal önskemål. Kraven anses essentiella för att produkten ska klara av det som 

förväntas av ett halkskydd och önskemålen kommer ge halkskyddet konkurrenskraftiga egenskaper 

gentemot konkurrerande produkter. 

Krav 

 Halkskyddet ska ge ökad friktion både bak och fram i sulan 

 Halkskyddet ska ge ökad friktion både på is och i snö 

 Halkskyddet får inte ta längre tid att montera på skon än konkurrerande produkter 

 Halkskyddet ska vara lättare att montera än konkurrerande produkter 

 

Önskemål 

 Halkskyddet ska vara diskret (relativt andra produkter) 

 Lång livslängd (relativt andra produkter) 

 Halkskyddet ska passa flera olika skomodeller och skostorlekar 

 Ska kunna produceras och säljas till skäligt pris 

 miljövänlig 

 Bör ej väga mer än andra liknande produkter 
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2.4 Idégenerering 

Under idégenereringen har projektgruppen använts sig av brainstorming. Syftet med brainstorming 

är att få fram en mängd olika idéer och nytänkande lösningar. Det problem som fokuserats på att 

lösa är monteringsproblematiken, det vill säga att halkskydden ofta är besvärliga att montera på 

skon. Nedan presenteras de tre olika konceptförslag som togs fram i form av CAD-bilder [4]. Notera 

att de endast är just konceptförslag och inga färdiga lösningar. 

 

2.4.1 Gummiresårslösning 

Idén kom ifrån hur en jacka med gummiresår fungerar, där gummibandet dras åt vid ett ställe och 

spänner runt hela midjan. Tanken var att produkten skulle efterlikna YakTracks men med en 

smidigare monteringslösning samt en lösning på problemet att gummistropparna under sulan slits ut 

snabbt. Gummiresåren skulle även kunna fungera som spännet på en snowboardkänga gör, där man 

drar åt snöret först för att sedan sätta en spärr så att snörena inte blir slappa. Figur 14-15 är CAD-

modeller på hur designen skulle kunna se ut.  

 

Figur 14. CAD-skiss av konceptförslaget gummiresårslösning 
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Figur 15. CAD-skiss av konceptförslaget gummiresårslösning 

Fördelar: 

 Väldigt bekväm att montera, kan läggas på marken och sedan kliva i 

 Friktionsytor både fram och bak på foten 

 Kräver ej handstyrka vid montering 

 Går att montera med bara en hand 

 Passar olika skomodeller och storlekar 

 De stora friktionsytorna gör att dubbar kan placeras på ett sätt så att det ej blir halt vid gång 

på hårdare underlag 

 

Nackdelar: 

 Halkskyddet är inte lika diskret som vissa konkurrerande produkter 

 Gummistroppens ögla längst fram måste stoppas undan 

 Kräver att man böjer sig ner 
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2.4.2 Kliva-i-lösning 

Idén kom från hur man trampar i en skida med sina pjäxor, fast med detta koncept trampar man ner 

med hälen först för att sedan passa in foten i sulans främre del. Längst bak sitter ett något hårdare 

stöd för hälen. Framtill sitter tre stycken vinklade stöd som kommer flexa något när man trampar i 

för att sedan fjädra tillbaka när skon är i sitt rätta läge. Mellan häl och frontdelen sitter 

gummistroppar som spänner åt skyddet. Figur 16 visar hur designen skulle kunna se ut.   

 

Figur 16. CAD-skiss av konceptförslaget kliva-i-lösning 

Fördelar: 

 Väldigt bekväm att montera, kan läggas på marken och sedan kliva i 

 Friktionsytor både fram och bak på foten 

 Kräver ej handstyrka vid montering 

Nackdelar: 

 Hälen kan eventuellt glida av skon om inte gummistropparna är tillräckligt spända. Är 

gummistropparna för spända blir det dock svårt att montera skon utan att böja sig ner. 

 Halkskyddet blir väldigt stort och täcka större skon, vilket blir oestetiskt. 

 Halkskyddet blir känsligt för skomodell och skostorlek. 
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2.4.3 Roterande häl och kardborrespänne 

En av produkterna från benchmarkingen som vi gillade var modellen ”Yngsjö broddar”. Följande 

design började som en utveckling av den produkten. Det som främst behövdes förbättra var det 

faktum att gummistropparna låg under sulan och slets ut fort. Ett annat problemområde var att det 

saknades friktionsyta i hälen, vilket gjorde halkskyddet ineffektivt i hälisättningen. Tanken var att 

foten träs in i kardborrefästet för att sedan trampa i hälen. Gummistropparna har flyttats så att de 

istället går på skons utsida vilket ger en längre livslängd, samtidigt som det finns en friktionsyta i 

hälen. Figur 17-18 är förklarande CAD-modeller på hur produkten skulle fungera. 

 

Figur 17. CAD-skiss av konceptförslaget roterande häl och kardborrespänne 

 

Figur 18. CAD-skiss av konceptförslaget roterande häl och kardborrespänne 
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Fördelar: 

 Kräver ej handstyrka vid montering 

 Friktionsyta fram och bak på sulan 

 Diskretare än många konkurrerande produkter 

Nackdelar: 

 Svårt att få hälfunktionen att fungera på olika storlekar och skomodeller 

 Kräver att man böjer sig ner både vid på- och avmontering 

 Små och hårda friktionsytor vilket gör att det blir halt vid gång på hårdare underlag 
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2.5 Konceptutvärdering 

För att utvärdera de förslag till koncept som tagits fram har dessa diskuterats och fördelar och 

nackdelar har ställts upp, se föregående kapitel. Beslutet av konceptval har alltså enbart grundat sig 

på vad projektgruppen tror om de olika förslagen och inga tester har utförts. 

 

2.5.1 Val av koncept 

Förslaget ”Kliva-i-lösning” har skrotats på grund av att dess utformning blir alltför modell- och 

storleksberoende. Konceptet har den enklaste monteringslösningen eftersom den går att kliva i när 

den ligger på marken och man behöver inte använda händerna. Denna lösning skulle passa bäst som 

ett tillbehör till en specifik skomodell, men lämpar sig inte som en eftermarknadsprodukt till en bred 

kundkrets. 

Konceptet ”Roterande häl och kardborrespänne” är även den väldigt modell- och storleksberoende 

på grund av att gummistropparna måste spänna åt så att halkskyddet sitter bra, men samtidigt ska 

det vara enkelt att kliva i halkskyddet. Monteringslösningen är inte heller den bättre än 

konkurrerande produkter eftersom den kräver att man böjer sig ner och det är svårt att få hälen att 

ligga rätt mot halkskyddet. 

Således har projektgruppen valt att gå vidare med förslaget ”Gummiresårslösning”. Förslagets 

monteringslösning är enklare än flera av de konkurrerande produkterna, samtidigt som det ger 

friktionsytor i princip under hela sulan. En av nackdelarna med förslaget är att det är väldigt odiskret, 

men projektgruppen ser utvecklingsmöjligheter i förslaget. 
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2.5.2 Konceptutveckling 

För att få en bättre uppfattning av hur det valda konceptet skulle kunna fungera och se ut byggdes en 

prototyp. Prototypen byggdes med hjälp av andra halkskydd och det som främst skulle utvärderas 

var hur och om monteringslösningen fungerade, och hur halkskyddet satt på foten. Figur 19-21 visar 

bilder på prototypen innan och efter montering på skon.  

 

Figur 19. Prototyp i utfällt läge 

 

Figur 20. Prototyp monterad på skon 



19 
 

 

Figur 21. Prototypens undersida 

 

Efter prototypen byggts klart gjordes en utvärdering av hur monteringslösningen fungerade, och vilka 

utvecklingsmöjligheter som fanns för halkskyddet. Dessa var att göra produkten mer diskret, samt att 

säkerställa att halkskyddet spänner ordentligt runt skon så att det inte ramlar av eller ger en ostabil 

känsla.  
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3. Resultat 

Det färdiga konceptförslaget visas i Figur 22-24. Skisser har tagits fram på hur halkskyddet skulle 

kunna se ut för att komma till bukt med tidigare nämnda problem. Inspiration har kommit från bland 

annat halkskyddet YakTracks och dess diskreta utformning. För att säkerställa att halkskyddet sitter 

bra på skon kommer hela halkskyddet tillverkas i naturgummi, vilket kommer forma sig efter skon då 

gummiresåren spänns åt. Framsidan liknar halkskyddet Sandy för att spänna runt fotens spets för att 

hålla skyddet på plats.  

 

Figur 22. Konceptförslaget i utfällt läge   
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Figur 23. Konceptförslaget monterat på skon 

 

Figur 24. Konceptförslagets undersida 

Konceptets slutliga utformning har förbättrats gentemot prototypen i det avseende att den är mer 

diskret. Monteringslösningen fungerar på samma sätt som prototypens, dock går gummiresåren 

genom två metallöglor för att göra det enklare att spänna halkskyddet. 

För att uppnå de krav som ställdes i kravspecifikationen krävdes friktionsyta både bak och fram på 

foten. På grund av de stora gummitäckta friktionsytorna ges en hög friktion mot snö, samtidigt som 

dubbarna ger ett bra grepp på is. Placeringen och antalet dubbar baseras på att användaren skall få 

en stabil hälisättning samt många kontaktpunkter vid gång på olika underlag.   
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4. Diskussion och Slutsats 

De mål som ställdes initialt har uppnåtts till viss del. Ett koncept har tagits fram vilket har bedömts ha 

tydliga fördelar gentemot konkurrerande produkter, särskilt i monteringslösningen vilket har varit 

projektgruppens fokus. Målet att ta fram en prototyp uppfylldes vilket var nyttigt för att förstå de 

problem som fanns med idén och på så sätt kunna vidareutveckla konceptet ytterligare.  

Ytterligare ett mål som ställdes var att genomföra objektiva och subjektiva tester på befintliga 

produkter. Subjektiva tester genomfördes under benchmarkingen då en testgrupp fick bedöma de 

sex olika halkskydden på tre olika punkter. Testgruppen fick även montera de olika halkskydden 

under tidtagning för att objektivt kunna jämföra de olika produkterna mot varandra. Om en större 

testgrupp hade använts så hade testerna gett en större säkerhet i de olika bedömningarna. 

Konceptförslaget som tagits fram uppfyller de krav som ställdes i kravspecifikationen. Halkskyddet är 

varken mer eller mindre diskret än konkurrerande produkter. Livslängden hos konceptförslaget är 

svårbedömt, men en risk är att gummiresåren slits ut efter en tid och blir oelastisk vilket kan leda till 

att halkskyddet spänner sämre runt foten. Genom att använda sig utav en utbytbar gummiresår 

skulle detta eventuella riskmoment kunna elimineras. Då produkten kommer att tillverkas i liknande 

material som befintliga halkskydd kommer miljöpåverkan bli liknande den för konkurrerande 

produkter. Även önskemålen gällande pris och vikt på halkskyddet kommer att uppfyllas då 

materialåtgången inte bör skilja från liknande lösningar, till exempel Slipstopper. Då 

konceptmodellens monteringslösning består av en elastisk gummiresår som formar sig efter skon 

kommer halkskyddet att passa olika skomodeller och storlekar.  

För att ytterligare utvärdera de olika halkskydden hade fler objektiva tester velat göras gällande 

friktionen mot snö och is. Möjligheten fanns dock inte, och det var en av anledningarna till att 

projektgruppen valde att fokusera på att ta fram en smidig monteringslösning. Just problematiken 

med att halkskydd ofta känns ostabila och hala vid gång på hårdare underlag är något som många 

användare upplever. För att arbeta vidare och vidareutveckla produkten bör objektiva och subjektiva 

tester göras på den framtagna prototypen. Detta för att kunna utvärdera positioneringen av 

dubbarna samt se om materialvalet naturgummi går att byta ut för att skapa ytterligare friktion och 

ett slitstarkare halkskydd. Det behövs även en lösning för vart gummistroppen ska förvaras efter 

halkskyddet spänts åt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Halkolyckor utomhus under 2009 
 

Denna genomgång bygger på uppgifter som lämnats från ett antal akutsjukhus till det s.k. IDB (Injury 

Data Base) registret under 2009. Totalt har 2 213 halkolyckor rapporterats under perioden. Dessa 

händelser har sedan analyserats samt extrapolerats eller skattats till nationella tal.  

Under 2009 skadade sig nästan 32 000 människor i halkolyckor så allvarligt att de behövde uppsöka 

ett akutsjukhus. Av dessa var drygt 19 000 kvinnor och drygt 12 000 män. Som framgår av 

nedanstående figur är det kvinnor i åldersgruppen 50 till 69 år som är mest utsatta för den här typen 

av olyckor.  

Människor halkar naturligtvis även under sommarmånaderna, på t.ex. blöta gräsmattor, men som 

framgår av figuren nedan är det under vintermånaderna december till mars som de flesta (75 %) 

halkolyckorna sker. Figuren ger också en fingervisning om vad bl.a. bättre snöröjning och 

halkbekämpning skulle kunna leda till. 
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Nästan hälften av alla skador drabbar de övre extremiteterna, vanligast handleder och underarmar. 

Knappt en tredjedel drabbar de nedre extremiteterna, framförallt fotlederna Femton procent av 

halkolyckorna leder till huvudskador. 

Hälften av alla skador är frakturer och den näst vanligaste skadetypen är kontusioner eller 

blodutgjutningar. Drygt 17 procent (eller 5 500 personer) av dem som uppsöker akutmottagningarna 

blir inlagda på sjukhus för fortsatt vård. En tredjedel av alla halkolyckor inträffar på vägar, trottoarer 

och lika många på gårdsplaner och promenadvägar i bostadsområden.    

Att förebygga de ofta allvarliga skador som orsakas av snö eller is faller naturligtvis till stor del på 

kommuner, fastighetsägare och andra ansvariga för snöröjning och sandning på allmänna platser. 

Den enskilde kan också göra sitt genom att hålla egna trappor och gångar isfria, använda lämpliga 

skor och kanske även ha halkskydd på skorna.  
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Bilaga 2, Testresultat 
 

 

 

  



 

Bilaga 3 Gantt-schema 
 


