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Sammanfattning 
 
Halkolyckor på is sker varje år och drabbar både människor och samhälle negativt.  
Projektets mål var därför, i samarbete med Sakta AB, att ta fram en sko med inbyggt 
halkskydd. Denna sko skulle kunna användas både inom- och utomhus. Målgruppen för 
projektet var i första hand äldre människor med relativt god ekonomi. 
 
Det finns många typer av halkskydd på marknaden idag. Dessa kan delas in i tre 
grupper; hälskydd, fotbladsskydd samt helfotsskydd. Helfotsskydden ger bäst skydd, 
därefter kommer hälskydden och sist kommer fotbladsskydden. Undersökningar har 
visat att de viktigaste egenskaperna hos ett halkskydd är att de ska vara lätta att ta av 
och på samt att de ger bra grepp. 
 
Utifrån marknadsundersökningen och kravspecifikationen utformades fyra olika 
koncept. Dessa var ”Plattan”, ”Sparken”, ”Rörligt gummi” och ”Förbättring av OC-
systems”. ”Plattan” fungerade genom att skons sula var rörlig och kan därmed vid 
behov täcka över de dubbar som är monterade i skon. ”Sparken” fungerade genom att 
en knapp i hälen respektive tån trycktes in för att fälla ut och in dubbar. Konceptet 
”Rörligt gummi” fungerade genom att dubbar var fästa horisontellt på gummisulans 
mönster. När användaren halkar till böjs dessa ner och får då markkontakt. Förbättring 
av OC-systems gick ut på att förbättra ett befintligt skydd från just OC-systems. Detta 
genom att förenkla utfällningen av dubbarna. 
 
Utvärdering av koncepten gjordes och ”Sparken” valdes att gå vidare med. En teknisk 
lösning för hur dubbarna skulle fällas ut och in behövde utformas och därför togs tre 
varianter av detta fram. Den som valdes att gå vidare med fungerade genom att en 
kuggstång fördes över en rundstav med splines i. Detta resulterar i att rundstaven 
roterar. På rundstaven sitter dubbar monterade som därmed fälls ut och in när denna 
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roterar ett kvarts varv. Det sitter fem stycken rundstavar längs med skosulans undersida. 
För att hålla kuggstången och därmed dubbarna i det läge man vill utformades en 
låsmekanism och för att skydda mekaniken utformades ett hölje som täcker alla känsliga 
delar. 
 
En tillverknings- och ekonomistudie genomfördes för att för att ta reda på hur konceptet 
skulle kunna tillverkas samt vad det preliminära slutpriset skulle bli. 
 
Även en modell tillverkades för att illustrera hur lösningen skulle kunna se ut och 
fungera i en sko. Dock användes ej någon kuggstång i modellen utan mekaniken 
förenklades och utnyttjar istället en slags hävarmsprincip. 
 
Sammanfattningsvis finns det både för och nackdelar med konceptet. Fördelarna är att 
utfällningen av dubbarna är väldigt enkel och intuitiv. Användaren behöver varken böja 
eller sätta sig för att fälla ut och in dubbarna. Detta är positivt eftersom målgruppen som 
är äldre kan ha svårt att göra detta. Mekanismen är lätt att skruva isär och kan därmed 
enkelt rengöras, även delar är lätta att byta ut om något skulle gå sönder. Nackdelarna är 
att sulan blir helt stel samt att lösningen blir relativt dyr (enligt ekonomianalysen). Fler 
beräkningar och fysiska tester behöver utföras för att exempelvis kunna dimensionera 
kuggarna korrekt. 
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Abstract 
 
Slipping accidents on ice happen every year, affecting both people and society 
negatively. The project's objective was therefore, in collaboration with Sakta AB, to 
develop a shoe with built-in ice creepers. This shoe should be able to be used both 
indoors and outdoors. Target group was primarily older people with relatively good 
economy. 
 
There are many types of ice creepers on the market today. These can be divided into 
three types; protection for the heel, toes and the whole foot. The ice creepers that cover 
the whole foot provide the best protection followed by the ones that cover the heel. The 
worst is the ones that only cover the toes. Studies have shown that the most important 
characteristics of ice creepers are that they are easy to put on and off and that they 
provide good grip. 
 
Four different concepts, based on the market investigation and the specifications that 
had been set, were developed. These were "Plattan", "Sparken", "Rörligt gummi" and 
"Förbättring av OC-system". ”Plattan” was designed so that the sole was moveable and 
thus making it able to cover the studs. “Sparken” worked with studs that were 
activated/deactivated when a button in the heel or toe was pressed. In the concept 
"Rörligt gummi" the studs were attached horizontally on the rubber sole’s patterns. 
When the user slips, it bends the rubber pattern down allowing the studs to touch the 
ground surface. “Förbättring av OC-system” was intended to improve an existing 
solution from OC-systems. This would be done by simplifying the activation of the 
studs. 
 
The concepts were evaluated and the one that was chosen for continued work was 
"Sparken". A technical solution for how the studs would be activated had to be designed 



 

and therefore three solutions for this problem were developed. The one that was chosen 
to proceed with worked with a rack rail that moved on top of a round rod with splines 
in. This movement forces the rod to rotate. Studs are mounted on the round rod and fold 
out when it rotates. There are five round rods along the sole of the shoe. In order to keep 
the rack, and therefore the studs, in the position needed, a locking mechanism was 
developed. To keep the mechanics protected, a housing that covers all the critical parts 
was developed. 
 
In order to find out how the concept could be produced and what the preliminary cost 
would be, a study of the manufacturing and economics was conducted. 
 
A model was produced to illustrate how the solution might look and work in a shoe. 
However, a rack rail was not used in the model. The mechanics were simplified and 
instead used the same principle as a lever arm. 
 
In summary, there are both advantages and disadvantages with the chosen concept. The 
advantages are that the activation of the studs is very simple and intuitive and that the 
user doesn’t need to bend or sit down to activate the studs. This is positive because the 
target group, which is older people, has difficulties to do so. The mechanism is easy to 
disassemble and can thus easily be cleaned. This also makes the parts easy to replace if 
something would break. The disadvantages are that the sole is completely rigid and that 
the solution is relatively expensive (according to the economics analysis). More 
calculations and physical tests have to be performed to properly size the gear wheels, 
for example. 
 



 

Förord 
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1. Inledning 
Under varje vinter sker halkolyckor på is och snö som kostar samhället mycket pengar i 
form av sjukvård och mänskligt lidande. Halkskydd finns att köpa för den som behöver, 
men de som finns på dagens marknad har många brister. Ett stort problem är att de 
flesta halkskydd som finns idag inte kan användas inomhus utan måste tas av innan man 
kan gå in till exempel en affär. Detta är ett stort problem för många, särskilt äldre, som 
har svårt att böja sig. 

1.1. Mål 
Målet med projektet var att ta fram ett trovärdigt koncept på en ”halkfri sko” som kan 
användas både utomhus och inomhus utan att användaren riskerar att halka. Detta 
koncept skulle inte vara en eftermarknadsprodukt, den skulle istället vara inbyggd i 
skon. 

1.2. Avgränsningar 
Konceptet är inte tänkt att resultera i en fullt fungerande prototyp utan snarare vara en 
relativt realistisk idé på en lösning. Hänsyn kommer inte tas till att förenkla tillverkning 
och montering under projektets gång då detta skulle göra projektet alldeles för stort. 
Inga djupgående beräkningar kommer genomföras i projektet av samma anledning. 
 
Fokus ska ej läggas på att förbättra antihalkegenskaperna jämfört med dagens skydd, 
utan snarare förenkla användningen. Enbart en sula kommer att utvecklas, det vill säga 
inte en hel sko med överdel eftersom halkskyddsegenskaperna inte påverkas av 
ovandelen. Enbart en sula efterfrågades också av uppdragsgivaren. 

1.3. Metod 
Den metod som använts för informationsinsamling är i huvudsak litteraturstudie, även 
ett antal mindre intervjuer har genomförts. Inga egna tester har utförts på dagens 
halkskydd då det redan finns ett flertal som är utförda inom de senaste åren. 
 
Den 24/2 2011 gjordes ett besök hos SAKTA AB på Flemminggatan 67 (se figur 1) i 
Stockholm. SAKTA är ”ett företag som utvecklar och sprider produkter för aktiva 
äldre” [1]. Robert Bell, som är projektets uppdragsgivare och står bakom företaget, 
berättade om dagens halkskydd, vad hans kunder efterfrågar samt vad som skulle kunna 
förbättras med halkskydden. 

 
Figur 1. SAKTA-butiken på Flemminggatan 67, Stockholm 
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Ett par skor från Icebug donerades även för användning vid modellbygge (se kap 7). 
 
Besöket hos SAKTA och Robert Bell underlättade vid definitionen av kunden samt gav 
en inblick i de problem som finns med dagens halkskydd. Mailkontakt hölls under 
projektets gång för att kunna ställa frågor. 
 
För utvecklandet av produkten har en typisk produktframtagningsprocess genomförts, 
det vill säga att ett antal koncept har tagits fram för att sedan resultera i ett slutgiltigt. 
Detta har skett utifrån den information som samlats in under litteraturstudien samt 
intervjuerna. För att öka förståelsen för koncepten har modeller tagits fram i 
datorprogrammen Solid Edge [2] samt Rhino [3]. Hos slutkonceptet analyserades sedan 
material, hållfasthet, tillverkning/montering samt ekonomi. Även en enklare fysisk 
modell togs fram för slutkonceptet. Slutligen diskuteras resultatet och 
rekommendationer på fortsatt arbete ges. 
 

1.4. Tidsplan 
En tidsplan (se bilaga 1) togs fram för att tidigt i projektet få struktur och en uppfattning 
om vad som behövde göras 

1.5. Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades utifrån projektets mål och samtal med uppdragsgivaren 
Robert Bell, se bilaga 2.  
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2. Bakgrund 
 
Varje år sker 25 000-30 000 halkrelaterade olyckor i Sverige. Detta innebär ungefär 3.2 
olyckor per 1000 invånare varje år, med en betydligt högre siffra för de äldre (se figur 2, 
hämtad från konsumentverket [4]). Över 40 % av alla halkolyckor sker på gator, vägar, 
trottoarer och liknande medan en tredjedel sker på tomten eller i bostadsområdet [4].  
 

 
Figur 2. Antalet olyckor på snö och is 1998-2001 

 
Anledningen till att flest olyckor sker på vanliga vägar och liknande är att folk ofta 
underskattar hur halt det är. Studier har visat att användande av halkskydd minskar 
antalet olyckor samt att användarna av dessa går längre sträckor än de som ej använder 
skydd [5]. Användarna har även varit så pass positiva att de rekommenderat andra att 
använda halkskydd.   
 
Kvinnor är mer utsatta än män i alla åldersgrupper förutom bland de absolut äldsta och 
yngsta. En anledning till att kvinnorna är mindre utsatta i denna grupp är att de använder 
halkskydd i större utsträckning än männen [4]. 
 
Att användarna som använde halkskydd gick längre sträckor än de utan är ett starkt 
bevis för hur viktigt det är för människor att känna sig säkra när de går. Detta är en 
viktig anledning till att vidareutveckla halkskydden så att fler kan, och vill, använda 
dem.  

2.1. Faktorer som påverkar utformningen av halkskydd 
För att få en bättre inblick i hur halkskydd bör vara utformade och vad man måste tänka 
på utfördes en litteraturstudie i vilken olika faktorer som har med halka att göra 
undersöktes.  
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2.1.1. Glidförmåga 
Studier [6] har visat att de flesta halkfallen sker när man glider vid hälisättningen. En 
människa kan glida en viss sträcka, räknat från hälisättningen, utan att falla. Denna 
sträcka varierar från person till person men avtar för alla med åldern. En yngre person 
kan glida ungefär 20-30 cm och ändå återfå balansen medan en äldre person enbart 
klarar ca 2-3 cm [7]. Det är därför viktigt att halkskydd finns vid hälen.  

2.1.2. Halkskydd 
För att undvika halka vill man öka den friktion som uppstår mellan skosula och 
underlag. Detta kan göras på olika sätt men det vanligaste är att använda sig av dubbar. 
Dubbar ger bra grepp utomhus tack vare sin lilla yta som skär igenom isen. Detta 
innebär att användaren inte glider på det tunna vattenskikt som annars finns ovanpå isen 
[8]. När dubbar används inomhus (t.ex. inne på en affär) blir effekten dock den motsatta 
jämfört med utomhus. Förutom dubbar kan man använda små ringar som fungerar på ett 
liknande sätt [9]. Även keramiska plattor med en sandpappersliknande och grov yta kan 
användas för att öka friktionen [10]. 

2.1.3. Skons vikt 
En skos vikt påverkar användaren och för att se hur, utfördes 1984 ett test [11] med 14 
män, sex tränade och åtta otränade. Deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga 
uppmättes innan och efter testen som gick ut på man fick gå på ett löpband i 
hastigheterna; 4 km/h, 5,6 km/h och 7,3 km/h. Först gjordes testet med skor som vägde 
616 gram och sedan med skor som vägde 1776 gram. Den extra vikten åstadkoms med 
hjälp av lösa vikter som fästes på skorna. 
 
Studien visade att energiförbrukningen ökade med ungefär 0,7-1,0 % per varje 100 
gram som skon ökade med i vikt. Dock fanns ett undantag vid hastigheten 4 km/h, där 
ökningen var betydligt mindre vilket visar att skons vikt spelar mindre roll vid lägre 
gånghastigheter.  
 
Värt att notera är att syreupptagningen förändrades från 5,9 % till 10,2 % (med ett 
genomsnitt på 8 %) när skorna ändrades från de lättare till de tyngre skorna trots att den 
extra vikten enbart motsvarade ca 1,4 % av testpersonens vikt.  
 
Eftersom den halkfria skon som utvecklas är tänkt att användas i lägre gånghastigheter 
blir inte vikten en avgörande faktor enligt studien. Dock visar studien att en lägre vikt 
alltid är positivt och därför något att eftersträva. Även i samtal med Robert Bell [8] 
visade det sig att skons vikt inte var ett stort problem. Få av hans kunder klagar eller 
kommenterar på skorna eller halkskyddens vikt. Detta, tillsammans med studiens 
resultat, visar att vikten inte är något avgörande för denna sorts sko, men det är ändå 
positivt med en lätt konstruktion. 

2.2. Dagens halkskydd 
Tester, undersökningar och rapporter på dagens halkskydd undersöktes för att få en 
inblick i vad som finns på marknaden samt vad kunderna tycker om dessa. Dagens 
lösningar kan delas in fyra grupper: 

• Broddar (med dubb eller ”ringar”/kedjor) som träs på skon och täcker delar av, 
eller hela, skosulan 

• Lösningar som använder sig av keramiska plattor istället för dubbar 
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• Skor med permanenta dubbar 
• Skor med sula som kan fälla in- och ut dubbar 

 
De problem som finns med dagens lösningar i form vanliga broddar är att de är relativt 
svåra att ta av och sätta på. Gemensamt för de löstagbara broddarna, både med dubbar 
och keramiska plattor är att de antingen täcker hela sulan (helfotsskydd, se figur 3), på 
hälen (hälskydd, se figur 4) eller på den främre delen av foten (så kallade fotbladsskydd, 
se figur 5) 
 

 
Figur 3. Bild på skydd från Yaktrax (helfotsskydd) [12] 

Hjälpmedelsinstitutets tester visar att de varianter som täcker hela foten ger bäst 
halkskydd [13]. En annan fördel med dessa är att man slipper ändra sin gångstil för att 
kompensera för att skyddet bara är på en liten del av foten. Näst bäst är de halkskydd 
som täcker hälen eftersom man oftast halkar vid hälisättningen [7].  
 

 
Figur 4. Bild på skydd från Tvärstopp (hälskydd) [14] 

De lösningar som använder sig av keramiska plattor (se figur 5) har fördelen att de kan 
användas inomhus och på barmark under kortare perioder, dock slits de fortare när de 
används så. Snö och slask täpper även lätt igen plattans ”porer” vilket motverkar 
skyddet [13, 15].  
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Figur 5. Bild på halkskyddet Sandy (tåbrodd) [16] 

De skor som har permanent monterade dubbar (se figur 6) har den naturliga nackdelen 
att de ej kan användas inomhus. Dock visar sig dessa skor oftast ge den det bästa 
skyddet och komfortkänslan [13].  
 

 
Figur 6. Skor från Icebug med permanenta dubbar under hela sulan [17] 

 
I dagsläget finns inte många lösningar med dubbar som kan fällas ut- och in. En lösning 
som existerar kommer från OC-systems (se figur 7) och fungerar genom att en del av 
sulan kan vändas på, den ena sidan har dubbar på sig medan den andra inte har det. 
Problemet med den här lösningen är att det är svårt att fälla ut- och in dubbarna när skon 
är på foten [13]. Ju smutsigare och snöigare det är ute desto svårare blir det då detta sker 
på sulans undersida.  
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Figur 7. Skor från OC-systems med utfällbara dubbar [18] 

Användartester från Hjälpmedelsinstitutet visar att denna funktion var uppskattad men 
svår att använda. Lösningen fick kommentarer som att man var tvungen att ta av sig 
skorna för att kunna fälla in och ut dubbarna, vilket inte uppskattades.  
 
Andra exempel på aktiverbara halkskydd finns att montera hos skomakare. Två av dessa 
är Rewa (se figur 8) 
 

 
Figur 8. Aktiverbart skydd från Rewa [19] 

och Surefoot (se figur 9) som monteras i hålfoten respektive hälen. Båda ger dock 
enbart skydd för hälen. 
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Figur 9. Aktiverbart skydd från Surefoot [19] 

Priserna för eftermarknadsskydden varierar mellan något under 100 kr till ca 300 kr 
medan skorna med inbyggda dubbar och halksydd kostar runt 1500 kr och uppåt.   
 
I Luleå genomfördes en undersökning [20] där en panel bestående av 8 pensionärer fick 
testa ett urval av halkskydd som innefattade både hälskydd, helfotsskydd samt utfällbara 
dubblösningar som finns på marknaden idag. 
 
Dessa skulle sedan utvärderas och sammanfattningsvis kunde rapporten visa att 
användarna värderade följande faktorer som viktigast för ett halkskydd: 
1. Lätt att ta på 
2. Lätt att ta av 
3. Bra fäste/greppförmåga 
4. Stabila att gå med 
5. Kardborreband vid fastsättningen 
6. Behagligt att ha på 
7. Skyddet skadar inte skon 
 
Även andra tester visar att användarna efterfrågar att skydden skall vara enkla att ta av 
och sätta på [21].  
 
De lösningar som använder sig av dubbar måste se till att dubbarna inte är för långa då 
detta kan ge ett vingligt intryck för användaren [13]. Detta beror troligen på att 
användaren hamnar för högt upp från marken och därmed inte känner att han/hon har 
ordentlig kontroll. Eftersom dubbarna blir hala när de används inomhus, samt att de 
förstör golven där de används, måste man ta av sig broddarna när man till exempel går 
in på en affär. Detta gör att av- och påtagningsprocessen (eller in- och utfällandet av 
dubbarna) måste vara väldigt enkel och smidig. Det är även viktigt att dubbarna är 
utbytbara då detta visat sig vara uppskattat hos användare [22]. Halkskydd vid hälen 
rankades också högt upp i dessa tester. 
 
Samtal med Bell gav ungefär samma resultat som ovan. Det visade sig att hans kunder 
inte var intresserade av halkskyddets utseende, funktionen var det viktigaste. En del 
klagade också på att skydden, eller att dubbarna, lossnade under användning. Ett stort 
problem var också att skydden inte gick att använda inomhus (affärer, 
tunnelbanestationer etc.). Han berättade även att skor från Icebug [17] gav väldigt bra 
halkskydd enligt kunderna, men att sulan vara ganska styv vilket krävde en lite 
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annorlunda gångstil. Det tog ett litet tag för användarna att vänja vid, men efter 
invänjningsfasen var detta inget problem [8].  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningar [13, 23] visar att halkskydden bör 
vara placerade över hela foten då detta ger en naturligare gång och bäst halkskydd. Det 
är även viktigt att skydden sitter på sulans ytterkant samt på hälen [7, 20]. Dubbarna bör 
inte heller vara för långa då detta kan ge ett vingligt intryck för användaren [13].  I flera 
tester visade det sig att enkel hantering av broddarna var viktigare för testgruppen än 
hur effektiva de var på snö och is [13, 20, 24].  
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3. Kund 
Den halkfria skon som utvecklas riktar sig i första hand till äldre, både män och 
kvinnor. Målgruppen är alltså ungefär densamma som butiken SAKTA har. Dock kan 
fler grupper dra nytta av det skydd som utvecklas.  
 
Den typiske kunden har ofta dålig balans samt har svårt att böja sig ned. Detta innebär 
att det kan vara mycket krångligt att sätta på sig ett par halkskydd eller aktivera skyddet 
på skor som kräver att man gör detta med händerna. Även för yngre personer kan detta 
vara jobbigt vid vintertid då man ofta har mycket kläder på sig och därför har svårt att 
röra sig. 
 
Enligt Bell kännetecknas de som köper halkskydd främst av äldre människor, men även 
av yrkesarbetare och friluftsmänniskor. Han menar att de som kommer och söker 
halkskydd inte bryr sig om utseendet i särskilt stor utsträckning. De är även beredda att 
betala ganska mycket för god kvalitet och funktion. Ett slutpris på några tusen bör inte 
vara ett problem om lösningen fungerar på ett bra sätt, menar Bell [8]. 
 
Många kunder börjar med att köpa billigare eftermarknadsprodukter (under 100 kr) för 
att sedan byta upp sig till dyrare och mer funktionella lösningar. De tror att de kommer 
klara sig med de enklare lösningarna men märker sedan att dessa saknar något. Detta 
kan vara att av- och påtagningen är för krånglig, att halkskyddet ej sitter fast ordentligt 
eller att det går sönder eller slits ut (keramiska plattor). Ett stort problem är att skydden 
gör det ytterst halt när man vistas på golv med hårda ytor, till exempel vid tunnelbanan. 
Det är därför viktigt att enkelt kunna ta av sig skydden om man inte vill riskera att 
halka, menar Bell.  
 
Sammanfattningsvis kan den typiske kunden alltså konstateras vara en äldre person, 
med relativt god ekonomi, som är beredd att betala för kvalitet och funktion. Utseende 
på skyddet spelar mindre roll då man värdesätter enkelhet och antihalkegenskaper långt 
före detta. 
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4. QFD 
 
En QFD [25] togs fram i vilken det, utifrån informationssökningen, identifierades vad 
kunder efterfrågar hos halkskydd och vilka egenskaper detta innebär för produkten. Ett 
poängsystem med värdena 1, 3 och 9 (ju högre värde desto starkare samband) användes 
för att se hur starkt sambandet mellan de olika kundönskemålen och 
produktegenskaperna var. På detta sätt kunde man lättare se vilka produktegenskaper 
som var viktiga att fokusera på för att uppfylla kundönskemålen på ett bra sätt. 
 
Även ett antal konkurrenter sattes upp i QFD:n för att se hur väl dessa löste 
kundönskemålen. På detta sätt ficks en överblick över vad som var bra med de olika 
lösningarna som finns på marknaden.  
 
Ur QFD:n kunde även information om vad olika kunder (slutanvändare, reparatör och 
återförsäljare) kan tänkas efterfråga i produkten.  
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5. Konceptgenerering 
 
Fyra koncept utvecklades utifrån kravspecifikationen samt med tanken att de skulle vara 
relativt realistiska. Koncepten löser aktiveringen av halkskydd med hjälp av relativt 
olika principer och är på ett så pass tidigt stadium att inga tekniska detaljlösningar 
utvecklats. Detta sker i ett senare stadium när ett slutkoncept valts.  
 
Robert Bell kom med idén att skon skulle ha en lampa vid skons framkant som skulle 
lysa upp vägen framför användaren. Detta skulle kunna implementeras i alla koncepten 
då det inte berör själva utformningen av halkskyddet. Ett beslut togs dock att inte gå 
vidare med detta då det ej berör själva halkskyddet. Bell kom även med idéerna att 
halkskyddet skulle kunna fällas ut med hjälp av sensorer som känner av underlaget, eller 
en fjärrkontroll som användaren använder. Dessa idéer togs ej vidare eftersom det ligger 
utanför vårt kunskapsområde men vidareutveckling av koncept 1 och 2 (se kap 5.1 och 
5.2 nedan) skulle kunna implementera dessa lösningar. 
 
Koncepten skapades i Rhino [3] och skomodellen som används i följande koncept är 
hämtad från Rhinos hemsida [26]. 
 

5.1. Koncept 1: Plattan 
Konceptet är tänkt att fungera med hjälp av dubbar som permanent sitter på skosulan 
och täcks/avtäcks när en rörlig del av sulan flyttas. Denna del är tänkt att sitta innanför 
yttersulan för att undvika smutsansamlingar. På bilden nedan visas hur konstruktionen 
är tänkt att fungera, dock utan en yttersula som motverkar smutsansamlingar (se figur 
10). Sulan förflyttas när en spak (syns ej i bild), som sitter på sulan, aktiveras och detta 
kan troligen göras med den andra foten. 
 

 
Figur 10. Koncept 1, "Plattan", i infällt och utfällt läge 

5.2. Koncept 2: Spark 
I detta koncept låg fokus på själva aktiveringen av skyddet. Dubbar fälls ut när 
användaren sparkar lätt med skons baksida mot t.ex. en vägg eller mot marken och fälls 
in genom att göra samma sak med skons framsida. Den främre knappen skjuts ut när 
skyddet är aktiverat och skjuts in när det är inaktivt (se figur 11). Ut- och infällandet av 
dubbarna sker genom att en mekanism påverkas av de knappar som finns på skons tå- 
respektive hälparti.  
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Figur 11. Koncept 2, "Sparken", i infällt och utfällt läge 

5.3. Koncept 3: Rörligt gummi med dubbar 
Detta koncept fungerar på ett helt annorlunda sätt än de tidigare då det ej använder sig 
av ett skydd som användaren aktivt aktiverar. I detta koncept aktiveras istället skyddet 
automatisk när användaren halkar till. Sulan har ett relativt grovt mönster bestående av 
gummiräfflor (se figur 12), som på vanliga grova kängor, och på sidan av dessa räfflor 
är dubbar fästa. Dessa dubbar får kontakt med marken när räfflorna böjs vilket är tänkt 
att ske när användaren glider till. 

 
Figur 12. Koncept 3, "Rörligt gummi", sett från sidan 
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Bilderna nedan visar hur sulan ser ut när dubbarna är ”vilande” samt när de är i 
användning, dvs. när användaren glider till med skon (se figur 13). 
 

 
Figur 13. Närbild som visar konceptet i infällt och utfällt läge 

 

5.4. Koncept 4: Förbättring av ”OC-systems” 
Konceptet fungerar genom att dubbarna sitter på en separat del, skiljd från sulan. Denna 
del kan vikas så att antingen dubbarna ligger mot marken eller att en slät del gör det. I 
sulan finns ett spår som dubbdelen läggs i. Konceptet bygger på en redan existerande 
lösning men är tänkt att utvecklas så att utfällningen av halskyddet ska bli enklare. Detta 
skulle kunna ske genom skyddet förlängs så användaren ej behöver vända på skon för 
att sköta aktivering och inaktivering (se figur 14). 

 
Figur 14. Bild på hur förbättringen kan se ut i koncept 4, "Förbättring av OC-systems", originalbild hämtad 

från OC-systems hemsida [18] 
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5.5. Konceptutvärdering 
Konceptens för- och nackdelar ställdes upp för att få en överblick över dessa. 
 
Koncept 1: Plattan 
Fördelar: Inga smutsansamlingar som kan skada/störa konstruktionen. Bra halkskydd 
med dubbar över hela sulan. 
 
Nackdelar: Slitage på gummit när plattan fälls ut. Relativt krångligt att fälla att skyddet, 
svårt att pricka in reglaget med den andra foten. Stel sula på grund av konstruktionens 
utformning. Relativt tung lösning. 
 
Koncept 2: Sparken 
Fördelar: Intuitiv, det enda användaren behöver göra är att sparka lätt med skons bakdel 
respektive framdel för att fälla ut och in dubbarna. Bra halkskydd med dubbar över hela 
sulan.  
 
Nackdelar: Eventuellt krånglig lösning bestående av flera delar. Stel sula på grund av 
konstruktionens utformning. Kan vara smutskänslig på grund av sin konstruktion. 
Relativt tung lösning. 
 
Koncept 3: Rörligt gummi med dubbar 
Fördelar: Sulan är inte helt stel utan fungerar som på en vanlig sko vilket underlättar 
gången. Lätt lösning (viktmässigt). 
 
Nackdelar: Tveksamt om räfflorna kommer böjas i tid och förhindra att användaren 
faller. Dubbarna är ej utfällda hela tiden vilket leder till att användaren ej känner sig 
säker. 
 
Koncept 4: Vidareutveckling av OC-systems 
Fördelar: ”Enkel konstruktion”. Relativt bra halkskydd. 
Nackdelar: Svår att använda, användaren måste vidröra skons sula som troligen är 
väldigt smutsig.  
 

5.5.1. Pughs beslutsmatris 
Koncepten betygsattes utifrån åtta kriterier som ansågs vara viktiga. Värt att notera är 
att inga tester kunnat utföras på koncepten och de givna poängen enbart är 
uppskattningar på hur bra koncepten möter kriterierna. Kriterierna var: 
 

• ”Lätt att aktivera”: Att skyddet är lätt att aktivera menas att det är enkelt för 
slutanvändaren att få skyddet att fungera. Detta involverar både hur intuitivt det 
är samt hur mycket kraft som behövs.  

 
• ”Hållbarhet”: Med hållbarhet syftas på hur stor risken är att konceptet går sönder 

där få delar samt enklare lösningar får högre betyg.  
 

• ”Vikt”: Konceptets vikt betygsätts, ju lättare det är desto bättre. 
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• ”Utbytbarhet”: Med utbytbarhet menas hur lätt det är att laga konceptet om 
någon del skulle gå sönder, det vill säga om delarna är enkla att byta ut. 

 
• ”Aktiveringsbekräftelse”: Det är viktigt att veta om skyddet är aktivt innan man 

börjar gå på hala ytor och därför har detta lagts in som ett kriterium. Ju enklare 
det är att se om skyddet är aktivt desto bättre. 

 
• ”Klara 150kg”: Skyddet skall kunna användas av så gott som alla och det är 

därför viktigt att det klarar stora vikter. Med denna höga vikt satt som gräns är 
tanken att ge skyddet en hög säkerhetsfaktor. Koncepten bedöms utifrån hur 
troligt det är att de klarar denna belastning.  

 
• ”Antihalkegenskaper”: Hur bra halkskydd konceptet ger. Det är viktigt att 

konceptet ger ett bra halkskydd och därför betygsätts detta. Bra placering av 
dubbar eller dylikt ger högre poäng.  

 
• ”Egenskaper som vanlig sko”: Det är viktigt att konceptet fungerar bra även när 

skyddet är inaktiverat. Ju mer likt konceptet kan fungera som en vanlig sko desto 
högre poäng får det. 

 
Betygsättning gjordes med skalan -/0/+, där - gav ett negativt värde vid summeringen, 0 
gav ett neutralt värde och + gav ett positivt värde. Kriterierna viktades (1-10) utifrån hur 
viktiga de ansågs vara, se tabell 1 nedan. 
 
 Viktning Plattan Sparken Rörligt gummi 

med dubbar 
OC-

systems 
Lätt att aktivera 10 0 + + 0 
Hållbarhet 7 - + - + 
Vikt 4 0 - + + 
Utbytbarhet 7 - 0 - 0 
Aktiveringsbekräftelse 8 + + n/a - 
Köldtåligt (-30°) 8 - + - + 
Klara 150kg 5 - + - + 
Antihalkegenskaper 8 + + 0 0 
Egenskaper som vanlig 
sko 

5 + - 0 + 

 Resultat: -6 37 -13 21 
Tabell 1. Pughs matris över de olika koncepten 

 
Tabellen ovan visar på att Sparken är det bästa alternativet med OC-systems lite efter. 
Den första punkten ”lätt att aktivera” är högt prioriterad, vilket ger stor fördel till 
Sparken. När det gäller vikten på lösningen kontaktades Robert Bell [8] som menade att 
denna spelar mindre roll för kunderna, det viktigaste är att det fungerar. Även tidigare 
utförda tester visar att vikten spelar liten roll vid lägre gånghastigheter, se kapitel 2.1.3. 
Ser man till utbytbarheten är OC-systems lite bättre, dock görs detta troligtvis hos en 
skomakare vilket då inte drabbar användaren.  
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Aktiveringsbekräftelsen är en mycket viktig del i lösningen då detta ger en trygghet hos 
äldre. Eftersom Sparken har en tydlig sådan, i form av att mekanismen fälls ut framtill 
vid aktivering, ger detta en klar fördel. Även antihalkegenskaperna ses som mycket 
viktiga och eftersom fler dubbar ryms i Sparklösningen får den även en fördel här. 
Slutligen sågs till egenskaper som en vanlig sko. Här har OC-systems ett övertag 
eftersom Spark lösningen blir relativt stel. Detta ansågs dock inte vara så allvarligt då 
befintliga halkskor, exempelvis Icebug, också är stela. Dessutom är det inte en vanlig 
sko, det är främst ett halkskydd. 
 
Sparklösningen (se figur 15) visade sig vara det bättre alternativet och därmed är det 
den som väljs att arbeta vidare med. 

 
Figur 15. Bild på konceptet, "Sparken”, som valdes att arbeta vidare med 
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6. Slutkoncept 
 
Konceptet som valdes att arbeta vidare med var, som tidigare nämnt, ”Sparken”. 
Anledningen till detta var att den fick högst poäng i utvärderingen samt att den innehöll 
en lösning på ett av de viktigaste problemen med aktiverbara halkskydd, nämligen att 
det måste var enkelt att aktivera skyddet.  
 
De övriga koncepten (och nuvarande lösningar) saknar bra sätt att sköta detta på. Efter 
litteraturstudien stod det klart att de viktigaste kriterierna för halkskydd var att det är 
enkla att hantera och sätta på sig eller att de är lätta att aktivera. Denna aktivering skulle 
kunna skötas utan att skon behövdes tas av. Detta eftersom funktionen annars kändes 
onödig då man lika gärna skulle kunna ha ett par andra skor med sig vilket var fallet 
med lösningen från OC-systems. Eftersom målgruppen är äldre ansågs det att 
aktiveringen av skyddet borde gå att sköta stående, på ett enkelt sätt, då det inte alltid 
finns möjlighet att sätta sig ned innan man aktiverar/inaktiverar skyddet, till exempel 
när man går in eller ut ur en butik. Lösningen skulle erbjuda ett mervärde jämfört med 
de eftermarknadshalkskydd som finns idag genom att aktiveringen skulle kunna skötas 
på ett enkelt, snabbt och intuitivt sätt. 
 
De ”knappar” som sticker ut för att fälla ut och in dubbarna ansågs fungera på ett 
intuitivt sätt och visar tydligt om skyddet är aktivt eller inte. En viktig faktor att ta 
hänsyn till angående dessa är att de ej får vara för långa då detta kan leda till olyckor. 
Om något sticker ut från skon för långt blir det nämligen lättare att slå i objekt och 
därmed snubbla, vilket motverkar syftet med konceptet. Knapparna behöver även vara 
belagda med till exempel gummi för att undvika skador på föremål som användaren kan 
råka komma åt. Ett ”Functional means tree” skapades också för att få en överblick över 
vilka sorts funktioner som slutkonceptet borde innehålla och ta hänsyn till (se bilaga 4). 
 
Konceptet använder sig, liksom merparten av alla halkskyddslösningar, av dubbar då 
detta visat sig ge ett mycket bra halskydd på is och snö vilket är den miljö konceptet 
skall användas i. 
 

6.1. Vidareutveckling 
Eftersom konceptet inte innehöll en lösning på hur dubbarna skulle fällas ut, utan enbart 
hur aktiveringen skulle ske och hur skyddet skulle fungera (”knappar” som kan sparkas 
in för aktivering samt dubbar som skydd) behövde en teknisk lösning utformas. 
 
Då lösningen skulle vara realistisk undersöktes enbart diverse mekaniska lösningar och 
ej sådana som innehöll exempelvis mikroelektronik eller elektroniska komponenter som 
ansågs vara för komplicerade. 
 
Tre stycken lösningar för in- och utfällandet av dubbarna utformades på ett idéstadium. 
Den första lösningen fungerar genom att dubbar sitter på rundstavar av rostfritt stål.  
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Dessa rundstavar har kugghjul i mitten och dubbarna fälls in- och ut genom att en 
kuggstång förs över dem (se figur 16). Modellen gjordes i programmet Solid Edge [2]. 
 

 
Figur 16. Bilden visar hur dubbarna kan fällas ut med hjälp av kuggar 

Den andra lösningen som utformades fungerar genom att dubbarna fälls ut rakt ned 
istället för att vridas ut, även detta med hjälp av kuggar. Lösningen skulle fungera 
genom att en kuggstång förflyttas över ett kugghjul horisontellt (precis som ovan) och 
att detta kugghjul sedan påverkar ytterligare kuggstänger (med dubbar nedtill) att röra 
sig vertikalt (se figur 17). Denna förflyttning fungerar som aktivering/inaktivering av 
skyddet. Modellen gjordes i programmet Solid Edge [2]. 

 
Figur 17. Bild på alternativ lösning där kuggar används 
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Den tredje varianten fungerar genom att dubbarna är fästa på fjädrar som trycks in och 
ut när de belastas ovanifrån av en sned platta. När plattan skjuts framåt trycks fjädrarna 
och dubbarna nedåt av denna, i och med dess lutning, och när den skjuts tillbaka fälls de 
tillbaka på grund av fjädern, se figur 18. Modellen tillverkades i programmet Rhino [3]. 

 
Figur 18. Bild som visar hur dubbarna fälls in och ut med hjälp av en fjäder 

 
Den första lösningen (se figur 16), med kuggstång och kugghjul, ansågs ha mest 
potential och valdes därför att arbeta vidare med. 
 

6.2. Utformning 
Det slutgiltiga konceptet fungerar alltså genom att en kuggstång, som är lika lång som 
skon, förs framåt respektive bakåt för att fälla ut och in dubbar. Detta åstadkoms genom 
att dubbarna är fästa på rundstavar med kuggar i mitten (splines) och när dessa roterar 
fälls dubbarna ut och in (se figur 19). Ett kvarts varv krävs för att dubbarna ska växla 
mellan att vara utfällda respektive infällda. Kuggstången är tänkt att sticka ut ur sulans 
framsida när dubbarna är utfällda. Detta innebär att man sparkar lätt med tån mot någon 
yta för att fälla in dubbarna, som när man sparkar av snön, och med hälen för att 
aktivera dem. 
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Figur 19. Bild på kuggstången och rundstavarna med dubb, i infällt läge och utfällt läge 

 
Stången har kugg enbart på de platser där den kommer ha kontakt med rundstavarnas 
kuggaxel (se figur 20). 
 
 

 
Figur 20. Närbild som visar kuggarna på stången och stavarna 

 
För att undvika att snö eller skräp ansamlas i de hål (i sulan) som dubbarna ligger i vid 
infällt läge kommer extra dubbar att finnas på kuggaxeln. Dessa sitter 90 grader från 
dubbarna (se figur 20) som används vilket gör att de sticker rakt upp vid infällt läge och 
horisontellt vid utfällt läge. Eftersom de är löstagbara fungerar de även som extra 
dubbar om någon dubb behöver bytas ut. 
 
Fem stycken kuggaxlar är tänkta att användas för att ge ett fullgott skydd med 
tillräckligt många dubbar placerade över hela sulan. De tvärgående kuggaxlarna har två 
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olika längder beroende på var de placeras eftersom dubbarna skall kunna nå ut till skons 
kanter. Skon (och foten) är smal vid hälen och längst fram vid tårna samt bredare vid 
tåvalken. De två kuggaxlarna som placeras i hälområdet och den som sitter längst fram 
är därför kortare (6 cm) medan de två kuggaxlarna som är placerade i mitten, vid 
tåvalken, är längre (7 cm). Diametern på dessa är satt till 5 mm av utrymmesskäl. Dessa 
mått (se bilaga 5) baseras på en sko i storlek 39 och kan behöva ändras för olika 
skostorlekar. De längre kuggaxlarna har båda sex stycken ”aktiva” dubbar vardera 
medan de kortare har 4 stycken för att ge ett bra skydd. 
 
Kuggaxlarna och kuggstången är inneslutna i ett tunt stålskal (se figur 21) för att för att 
kunna hållas på plats samt undvika att smuts tar sig in mekanismen. Detta skal gör att 
konstruktionens höjd blir ca 10 mm och dess längd ca 300 mm (för en storlek 39), se 
bilaga 5 
 

 

 
Figur 21. Bild som visar hela mekanismen med skyddande skal 

 
 
Cylindrarna som kuggaxlarna kommer vara inneslutna i kommer även att fungera som 
ett sorts extra stopp som hindrar kuggaxlarna från att rotera för långt när användaren 
halkar till och dubbarna trycks bakåt (se figur 22). Runt kuggaxlarna är lager tänkta att 
sitta för att minska friktionen som sker när dessa roteras. Lager är även tänkta att sitta 
vid axlarnas kortsidor av samma anledning. 
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Figur 22. Bild på cylindern som kuggaxlarna är inneslutna i 

 
Modellerna är tillverkade i programmet Solid Edge [2]. 
 
Kuggen på kuggaxeln har preliminärts valts att ha toppdiametern 5 mm, det vill säga 
samma som kuggaxeln. Utväxlingen mellan kugg och kuggstång är 1:1 vilket innebär 
att den sträcka som kuggstången förflyttas är densamma som kuggen roterar. Kuggen 
måste roteras ett kvarts varv för att fälla ut/in dubbarna och detta innebär att 
kuggstången måste förflyttas sträckan 
 

  (1) 
 
vilket är omkretsen för kuggen delat på 4, ty den skall rotera ett kvarts varv. 
Med värden insatta i (1) fås: 
 

  (2) 
 
Kuggstången behöver alltså flyttas ca 4 mm för att dubbarna ska fällas ut/in. 

6.2.1. Låsmekanism 
För att dubbarna ej skall åka in och ut av sig själva behövs en låsningsmekanism för 
kuggstången. Denna skall som tidigare nämnt kunna låsas och låsas upp genom att en 
knapp trycks in på skon när användaren sparkar lätt mot ett objekt. Mekanismen som 
sköter detta är ett sorts snäppförband. När knappen (röd på bilden) trycks in skjuts två 
pinnar ned och klämmer ihop den fjädrande delen (se figur 23) så att kuggstången blir 
fri att förflyttas.  
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Figur 23. Bild som visar hur låsmekanismen fungerar 

 
När knappen trycks i ytterligare rör sig stången tills den hakar fast i ett likadant 
snäppförband på skons andra sida (se figur 24).  
 

 
Figur 24. Bild som visar hela konstruktionen inklusive låsmekanismen 

 
För att undvika att smuts kommer in i låsmekanismen kommer ett gummihölje att täcka 
både knappen och själva snäppförbandet (se figur 25).  
 

Kuggstång 

Skyddande 
skal 
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Figur 25. Bild på gummihöljet som ska skydda mekanismen mot smuts 

 
Modellen skapades i Rhino [3]. 

6.2.1. Sula 
Sulan kommer att vara rak eftersom mekanismen är rak. Den kommer ej behöva vara 
särskilt grovt mönstrad då den kommer att ha dubbarna utfällda när det är halt ute. Ett 
mindre mönster kommer dock finnas för att ge bra grepp på de underlag då dubbarna ej 
används, exempelvis skulle relativt ytliga räfflor kunna användas (se figur 26). 
Modellen tillverkades i Rhino [3]. 
  

 
Figur 26. Bild på hur sulans mönster kan se ut 

 
Sulan måste specialtillverkas för att halkskyddet skall kunna monteras och behöver ha 
ett spår, i vilket mekanismen får plats (se figur 27). 
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Figur 27. Bild på spåret i sulan 

 
Nedan visas bild på mekanismen monterad i sulan, både i infällt och utfällt läge (se 
figur 28). 

 

 
Figur 28. Bild som visar mekanismen monterad i sulan i infällt och utfällt läge 

 

6.2.2. Dubbar 
För att ge ett så effektivt skydd som möjligt är dubbarna placerade både i sulans hälparti 
och dess tåparti. De är även placerade relativt nära sulans ytterkanter för att ge optimalt 
skydd [20]. 
 
Skor från Icebug undersöktes för att se hur dubbarna var utformade (se figur 29, hämtad 
från Icebugs hemsida [27]). De var utformade som cylindrar med en tjockare del 
närmast sulan samt en smalare del som har kontakt med marken. Mätning av dubbarna 
visade att de sticker ut ca 2 mm från skosulan, samt att diametern är ca 3 mm på den 
tjocka delen samt 1,5 mm på den smala delen. 
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Figur 29. Bild på dubb från Icebug 

 
Det beslutades att dubbarna i lösningen skulle vara formade ungefär som de dubbar 
Icebug använder sig av, med en tjockare del närmast sulan och en smalare del som har 
markkontakt vid användning (se figur 30) för att ge bra antihalkegenskaper. Måtten 
valdes även till ungefär samma som Icebugs då dessa ansågs vara rimliga samt har visat 
sig fungera bra i verkligheten. 

 
Figur 30. Bild på dubb med gängor som togs fram 

 
Dubbarna är gängade för att användaren skall kunna byta ut dem vid behov. 
 

6.2.3. Illustration med sko 
För att illustrera hur hela skyddet, inklusive sulan, skulle kunna se ut på en sko 
monterades CAD-modellen på den skomodell [26] som användes i kapitel 5. Detta 
skedde i programmet Photoshop [28], se figur 31 för resultatet. 

 
Figur 31 Bild som visar hur hela lösningen skulle kunna se ut monterad på en sko 
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6.3.  Kraft för aktivering 
Ett enklare test genomfördes för att se vilken kraft som är rimlig för att 
aktivera/inaktivera skyddet. Kraften som behövs får ej vara så stor att den upplevs som 
störande, men ej heller så liten att aktivering/inaktivering sker av misstag. Testet 
genomfördes genom att fästa en dynamometer i hälen på testpersonens sko samt i ett 
fast objekt (se figur 32). 
 

 
Figur 32. Bild som illustrerar hur testet utfördes 

Personen fick sedan sparka så pass hårt som denne ansåg vara rimligt för att 
aktivera/inaktivera ett skydd av den typ som utvecklas. Testet utfördes 5 gånger vardera 
av rapportförfattarna. Resultaten kan ses i tabellen nedan: 
 
Försök # Kraft för ”Person 1” [N] Kraft för ”Person 2” [N] 
1 24 30 
2 31 33 
3 35 27 
4 36 35 
5 28 38 
Medelvärde 30 32,6 

Tabell 2. Tabellen visar resultaten från dynamometertestet 

 
Resultaten (se tabell 2) visar att en kraft kring 30 N ansågs vara rimlig. Med denna 
kunskap kan låsningsmekanismens materialval och utformning anpassas vid tillverkning 
för att ge en så komfortabel aktivering/inaktivering av skyddet som möjligt. 
 

6.4. Materialval  
För att halkskyddet skall fungera på ett tillfredställande sätt krävs material som har rätt 
egenskaper. Halkskyddets delar har delats upp i dubbar, sula och mekanism. 
 
Enligt uppgifter från Icebugs hemsida [27] är deras dubbar tillverkade av rostfritt stål 
samt har en topp av volframkarbidstål för att ge extra slitstyrka. Tester har även visat att 
deras skor ger mycket bra antihalkegenskaper. 
 
Anders Eliasson [29], universitetsadjunkt på Keramteknologi, menar att dessa 
hårdmetalldubbar är ett mycket bra val och att det inte går att hitta något mer slitstarkt 
material för ändamålet. Även hårdplast med stålarmering skull kunna fungera, men 
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dessa skulle dock ha en kortare livslängd, ca 1-2 år. Av dessa anledningar bör dubbarna 
vara tillverkade av rostfritt stål samt ha en topp av volframkarbidstål för att öka 
livslängden och hållbarheten.  
 
Sulan kommer troligen tillverkas av någon gummisort. De flesta yttersulor är gjorda i 
syntetgummi då dessa har bra lågtemperaturegenskaper (en del bättre än andra). Även 
termoelaster kan användas [29]. Dessa har även fördelen att de är mer lättillverkade.  
 
De fem vanligaste materialen i yttersulor är [30]: 

• BRS 1000 vilket är ett syntetiskt gummi med kol inblandat. Detta ger en mycket 
hållbar sula men inblandningen av kol gör sulan kan lämna svarta märken på 
vissa underlag. 

• ”Solid rubber” som är en blandning av syntetiskt gummi och naturgummi. Detta 
material lämnar inte märken på golv och har mycket goda egenskaper på 
inomhusunderlag.  

• DRC (durable rubber compund) är en sorts ”solid rubber” med tillsatser som 
ökar hållbarheten på mot grövre ytor. Det är ett relativt hårt gummimaterial. 

• ”Gum rubber” som är en kombination av naturgummi och syntetiskt gummi. 
Detta material används enbart på inomhusunderlag då det ger bra grepp men har 
dålig hållbarhet utomhus. 

• Duralon som enbart används på delar av sulan på till exempel löparskor eftersom 
det slits mycket fort. Detta material innehåller små luftfickor som gör att sulan 
blir mjuk och behaglig.  

 
DRC är bäst lämpat för sulan då det innehar många önskvärda egenskaper, det har bra 
hållbarhet samt är relativt styvt. De andra materialen har alla någon nackdel som gör att 
de ej kan användas, till exempel att de enbart passar för inomhusbruk (”gum rubber” 
och ”solid rubber”), att de slits för fort (duralon) eller att de lämnar svarta märken 
inomhus (BRS 1000). 
 
För att skorna ska få bra dämpning behövs oftast en slags mellansula och denna kan 
vara gjord av till exempel EVA (ethylene vinyl acetate) [31] som är ett vanligt material 
för detta ändamål [30]. 
 
Stavarna och skalet runt mekanismen kommer att tillverkas i rostfritt stål eftersom dessa 
delar kommer ha kontakt med snö och slask och därför behöver rostfria egenskaper. 
Kuggstången kommer att tillverkas i rostfritt stål vilket innebär att hela sulan inklusive 
mekanismen blir helt styv. Detta bör inte vara ett stort problem då även sulorna på 
Icebugs skor är mycket stela [8]. Fjäderstål skulle kunna användas till delar av 
kuggstången för att ge en mindre stel sula men kuggarna skulle inte passa att vara i 
fjäderstål då man vill ha dessa mycket styva. 
 

6.5. Vikt:  
Mekaniken väger ca 265 g, enligt beräkningar från Solid Edge [2], och har en ungefärlig 
materialvolym på 34,2 cm3 (både vikt och volym är beräknad för en skostorlek på 
ungefär 39).  
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I sulan kommer ett spår som är lika stort som mekanismen att finnas vilket gör att 
sulans volym (och vikt) blir mindre än på en vanlig sula. Viktökningen, jämfört med en 
vanlig sko utan mekaniken, kommer därför bli något mindre än 265 g.  
  
 
 
Den volym som försvinner ur sulan blir för yttre skalet (se bilaga 5 för måtten): 
 
  (3) 
  
och för en cylinder:  
 
  (4) 
 
där l är en cylinders medellängd och d är dess diameter. Detta multipliceras med 5, då 
det finns 5 cylindrar: 
 
  (5) 

  
När dessa volymer läggs ihop fås den totala mängden gummi som försvinner jämfört 
med en vanlig sula: 
  (6) 
 
Om man räknar med att gummit har en densitet på ca 1100 kg/m3 (1,1 g/cm3) innebär 
detta att det gummi som skärs bort väger: 
 
  (7) 

 
Om denna vikt dras bort från vikten för mekaniken fås 
 
  (8) 
 
vilket är den viktökning som en vanlig sko får med denna lösning. 
 

6.6. Kraftberäkningar 
De kritiska delarna i mekanismen är dubbarna, kuggarna och låsmekanismen. Dessa 
kommer alla utsättas för de största krafterna när användaren halkar. Resten av 
mekanismen kommer inte utsättas för lika stora krafter eftersom sulan kommer att ta 
upp mycket av de krafterna. 
 
Beräkningar på skjuvspänningar hos dubbarna har utförts för att se om dessa klarar en 
belastning på 150 kg (vilket sattes upp som krav i kravspecifikationen). Beräkningarna 
utfördes i det fall när användaren halkar till och dubbarna trycks bakåt mot det skal som 
de är inneslutna i eftersom detta ansågs vara den mest kritiska situationen. Genom att 
dividera den kraft som dubbarna utsätts för med dubbens tvärsnittsarea får man ut 
skjuvspänningen τ. Formel för beräkning av skjuvspänning är 
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  (9) 
 

där Fdubb är kraften som dubben utsätts för och Acirkel är dubbens tvärsnittsarea 
(cylindriskt). 
Tvärsnittsarean beräknas med följande formel: 
 

  (10) 
 
Kraften F fås ur sambandet: 
  (11) 
 
där friktionskoefficienten µ sätts till 1, vilket är ungefär densamma som mellan asfalt 
och bildäck. Detta motsvarar också att friktionen är så pass hög att en användare kan stå 
i 45 graders lutning utan att glida. Detta är högre än den friktion som finns mellan dubb 
och is men används för säkerhets skull. Då fallet beräknas per dubb betyder det att 
vikten delas på 24 dubbar: 
 

  (12) 
 
Detta sätts in i ekvation (11) och ger: 
 
  (13) 
 
Dessa värden sätts in i ekvation (9) och ger: 
 

  (14) 
 
Den tillåtna skjuvspänningen, τtillåten, fås ur: 
 
  (15) 
 
Då dubbarna ej får böjas sätts σtillåten till sträckgränsen för rostfritt stål. Stål har dock ej 
någon tydlig sträckgräns vilket innebär att σtillåten sätts till Rp0.2 (anger hållfastheten vid 
0,2 % kvarstående deformation) som ligger kring 250-300 MPa för rostfrittstål [32].  
 
 Detta innebär att 
 
  (16) 
 
Med värden insatta fås 
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  (17) 
 
Jämför man τtillåten med τ för dubben får man en säkerhetsfaktor på: 
 
 

  (18) 
 
Detta innebär att skjuvning av dubbarna inte är reellt problem som kommer inträffa. 
Även beräkningar på kugghjulen måste utföras för att se att dessa klarar av den 
maximala belastningen på 150 kg. När kuggen ”rullar” vid aktivering och inaktivering 
utsätts de inte för någon nämnvärd kraft utan det är när systemet är låst och användaren 
glider på is som problem kan uppstå. När detta sker fördelas den totala kraften på de 
fem kugghjulen: 
 
För att få ut kraften som påverkar varje kugg multipliceras F från ekvation (13) med 
antalet dubb och delas på antalet kuggar. 
 

  (19) 
 
Den tillåtna spänningen för varje enskild kugg fås ur: 
 

  (20) 
Om arean löses ut ur ekvation (20) fås: 
 

  (21) 
 
Detta innebär att den yta som kraften angriper måste ha en area som är större än 0,98 
mm2 för att klara av spänningskravet. Kuggarna måste därför, innan tillverkning, 
utformas på ett sådant sätt att de klarar denna kraft. Även kuggarnas exakta form samt 
antalet kugg måste väljas. 
 
För att skon ska vara säker måste även beräkningar utföras på låsmekanismen då detta 
är en kritisk del i konstruktionen. Om denna går sönder innebär det att ingenting håller 
kvar dubbarna i utfällt läge. Eftersom belastningskravet på mekanismen har satts till 150 
kg måste tester på låsmekanismen utföras med en kraft på ungefär 1500 N. För att 
kontrollera om detta krav uppfylls krävs troligen fysiska tester på grund av 
mekanismens relativt komplicerade utformning. 
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6.7. Tillverkning, montering och ekonomi 
För att få en uppfattning om hur en eventuell tillverkning och montering av halkskyddet 
skulle gå till utfördes en kortare studie på detta. Även en enklare ekonomianalys 
utfördes. 

6.7.1. Tillverkning 
Inga standarder har varit i åtanke när halkskyddet utvecklades och därför kan det vara 
svårt att få tag på färdiga delar. Däremot finns det en del standarddelar som kan 
användas, med vissa modifieringar. 
Standarddelar kan användas till kuggaxeln samt hylsan som omger denna. Kuggaxeln 
tillverkas genom att modifiera en solid rundstång i rostfritt stål. Denna kapas först upp i 
önskad längd och sedan fräses splines i mitten. För att enkelt kunna fästa samt byta ut 
dubbarna borras hål i stången som sedan gängas (se figur 33). 

 
Figur 33. Bild som visar hur dubbarna fästs i rundstången 

Eftersom standardmått valts på dubben (se figur 34) kan dessa köpas in färdiga, dock 
måste de eventuellt gängas för att kunna monteras i kuggstången. 

 
Figur 34. Bild på dubben med gängor 

Hylsan tillverkas genom att kapa ett rör i rostfritt stål i önskad längd. Därefter fräses hål 
för dubbarna längs med hylsan samt ett hål i mitten för att kuggaxeln ska få kontakt med 
kuggstången. Sedan pluggas ena kortsidan igen medan den andra gängas för att senare 
kunna skruva på ett lock (se figur 35). För att hylsan ska ligga still, och inte rulla runt 
när den monteras i lådan, svetsas två kantbitar fast vid öppningen i mitten. 
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Figur 35. Bild som visar den skyddande hylsan 

 
Övriga delar måste specialtillverkas. Dessa är lådan som mekanismen ligger i, ett lock 
till denna, kuggstången samt låsmekanismen. 
 
Lådan och locket stansas ut ur en 1mm tjock rostfri plåt och bockas därefter till önskad 
form (se figur 36). 

 
Figur 36. Bild som visar formen den plåt som behövs för att tillverka lådan 

För att locket ska kunna skruvas fast i lådan svetsas tre plattor fast på lådans undersida, 
därefter borras hål i dessa plattor och sedan gängas de (se figur 37). Hålen i locket 
formas vid stansningen. 
 

 
Figur 37. Bild som visar hur locket till lådan fästs 

När det gäller kuggstången (se figur 38) finns det två alternativ. Den kan antingen 
specialtillverkas efter mått, med andra ord kommer kuggstången se ut som i alla bilder i 
rapporten (med kugg utplacerat på fem platser på stången), eller så köps en färdig 
kuggstång som har kugg hela vägen. Eftersom detta inte har någon betydelse för 
mekanismens funktion får en ekonomisk analys avgöra vad som skall göras. 

 

Låda 

Lock 

Skruvhål 
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Figur 38. Bild på kuggstången 

 
Även låsmekanismen (se figur 39) tillverkas i rostfritt stål. Knappen är solid och skärs 
ut ur en tjockare stålplatta, i denna monteras de två pinnarna som vid aktivering trycker 
ihop de fjädrande benen. Dessa ben skärs ut som en separat del och fästs direkt längst ut 
på kuggstångens kant. Mellan knappen och kuggstången fästs en fjäder som gör att 
knappen frigörs så fort man inte trycker på den. 
 
 

 
Figur 39. Bild på låsmekanismen 

 
Sulan, som kommer vara tillverkad i gummi, formpressas för att få rätt utseende och 
form. 

Låda 

Kuggstång 

”Knapp” 

Fjäder ”Pinne” 

”Fjädrande ben” 
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6.7.2. Montering 
Nedan (se figur 40) visas en sprängskiss på hur kuggaxeln och dess dubbar monteras i 
hylsan.  
 
 

 
Figur 40. Sprängskiss som visar hur kuggaxeln monteras i hylsan 

Det första steget är att montera de fem kuggaxlarna i sina respektive hylsor (se figur 
41). Dessa axlar lagras med nylonlager, lager placeras även på axelns kanter för att 
minska friktionen. 
 
 

 
Figur 41. Bild som visar kuggaxeln i hylsan 

  
Efter detta skruvas dubben fast i kuggaxeln (se figur 42). 
 

 
Figur 42. bild som visar kuggaxeln i hylsan med dubbarna fastskruvade 

 
 Avslutningsvis skruvas locket fast på hylsan (se figur 43). 
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Figur 43. Bild som visar kuggaxeln med dubb monterad i hylsan 

 
När detta är gjort är det dags att montera ihop dessa med det övriga systemet, en 
sprängskiss på hur det ser ut visas nedan (se figur 44). 

 

 
Figur 44. Sprängskiss över hela konstruktionen inklusive sula 

 
Första steget är att montera kuggstången i lådan (se figur 45). 
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Figur 45. Bild som visar kuggstången monterad i lådan 

 
Nästa steg är att montera hylsorna mot kuggstången i lådan (se figur 46). 
 
 

 
Figur 46. Bild som visar hylsorna monterade i lådan 

 
Sedan skruvas locket fast mot lådan, detta håller då fast hylsorna med kuggstången så 
att de inte lossnar (se figur 47). Kantbitarna på hylsan hamnar då mot locket och gör att 
de inte kan rotera kring sin egen axel. Dock ligger kuggaxeln fri i hylsan. 
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Figur 47. Bild som visar hela konstruktionen monterad 

 
Lådan limmas slutligen fast i det spår som finns i den frompressade sulan (se figur 48). 
 

 
Figur 48. Konstruktionen monterad i sulan 

 

6.7.3. Ekonomi 
Nedan beräknas slutpriset för lösningen med en, av rapportförfattarna, modifierad 
version av 1-3-9-regeln [25]. I denna version utgicks inte strikt från råvarupriset. Istället 
letades standardkomponenter fram, där dessa kunde användas, och i vissa fall letades 
komponenter som enkelt kunde modifieras till det önskade utseendet och funktionen 
fram. På färdiga standardkomponenter ansågs den funna kostnaden som slutpris och 
multiplicerades därför inte med någonting. I de fall med komponenterna som behövde 
modifieras multiplicerades dessa med en faktor 3 eller 9 beroende på bearbetningsgrad 
för att få reda på slutpriset. 
 
Då kuggaxlarna och hylsorna i grund och botten består av fem rör, tre på 0,06 m samt 
två på 0,07 m (se bilaga 5) ger detta en total längd på  
 
  (22) 

. 
Med andra ord behövs 0,32 m rundstång som kostar ca 100 kr/m samt 0,32 m svetsat rör 
som kostar ca 50 kr/m [33]. Detta ger en total materialkostnad på 150 kr/m för hylsorna 
med stänger i.  
 

  (23) 
 
För att beräkna kostnaden för 0,32 m av dessa multiplicerades längden med priset per 
meter, se ekvation (24). 
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  (24) 
 
På denna kostnad tillkommer dock bearbetningskostnader, detta återkoms till senare. 
 
Lådan samt locket tillverkas i en rostfri plåt som är 1mm tjock och kostar 60kr/m2 [33].  
Då lådan stansas ut platt och sedan bockas till önskad form beräknas materialåtgången 
på de yttre måtten enligt figur 49. Detta ger en area på  
 
  (25) 

 
Figur 49. Bild som visar måtten på plåten som skall stansas ut 

Detta tillsammans med lockets area på  
 
  (26) 
erhålls den totala arean på  
 
  (27) 
 
Materialkostnaden för lådan samt locket fås då arean multipliceras med priset per 
kvadratmeter för plåten, se ekvation (28). 
 
  (28) 
  
För att få fram ett pris på kuggstången kontaktades Vanlid Transmission AB [34]. De sa 
att den minsta kuggstången de hade i standardutförande hade måtten 500x15x15 mm 
vilket är för stort för den utformade lösningen. De kunde däremot specialtillverka efter 
de mått som efterfrågades, 300x10x5 mm, priset skulle då hamna på ca 1300 kr plus 
moms. Detta anses vara alldeles för dyrt, därför gjordes ytterligare undersökningar. 
Företaget IronBill [35] hittades, de tillverkar mindre kuggstänger som är 200mm långa 
och kostar 190 kr. Dessa skulle, med viss modifiering, kunna användas. 
  
 
Dubben kan köpas in färdiggängade hos t.ex Snowstuds i USA [36] för 1 dollar styck. 
Nackdelen med detta är att företaget ligger just i USA och då tillkommer frakt och 
tullkostnader. Det andra alternativet är köpa in dubbar från det svenska företaget Best 
Grip [37]. Dessa kostar ca 7 kr styck men är dock inte gängade. Ställer man frakt och 
tullkostnader mot kostnad för gängning går det troligtvis på ett ut. Då lösningen kräver 
2x24 dubb blir priset för dessa enligt ekvation (29). 
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  (29) 
 

Då ingen ingående modellering gjorts på låsmekanismen är det svårt att uppskatta en 
kostnad för denna. Däremot är lösningen inte speciellt avancerad och den består inte av 
så många delar. Dessutom bedöms alla delar kunna skäras ut ur en rostfri plåt med 
tjockleken 4 mm. En enkel areaberäkning ger att mängden plåt som behövs är  
 
  (30) 
 
Tittar man på BE groups prislista ser man då att de tar 51,55 kr/m2 för rostfri plåt [33]. 
Detta ger ett pris, för en låsmekanism, enligt ekvation (31). Då en låsmekanism sitter i 
vardera ände om kuggstången multipliceras kostnaden med två. 
 
  (31) 
 
Undersökningar hos skomakare visar att en grövre gummisula kostar 450 kr med arbete, 
och ungefär 300 kr utan. 
 
Då de delar som köps in kräver olika mycket bearbetning multipliceras dessa kostnader 
med olika stora faktorer. Kuggaxlar och hylsor köps in i form av stänger och rör, därför 
multipliceras priset för dessa med tre. Lådan och locket stansas ut ur plåten och behöver 
bockas samt gängas hål i efteråt, därmed multipliceras detta med nio. Kuggstången är så 
gott som färdig och bedöms inte behöva bearbetas speciellt mycket, priset för den 
förblir därmed oförändrat. Dubbarna köps in helt färdiga och kan monteras utan behov 
av bearbetning, med andra ord är det inköpspriset som gäller. Låsmekanismen stansas ut 
ur plåten och behöver en del bearbetning och montering, därmed multipliceras denna 
kostnad med nio. En sammanställning med priser ses i tabell 3. 
 

 Inköpspris (sek) Multiplikator Slutpris (sek) 
Kuggaxlar & Hylsor 48 3 144 
Låda & Lock 0,67 9 6 
Kuggstång 190 1 190 
Dubbar 336 1 336 
Låsmekanism 0,05 9 0,45 
Sula 300 1 300 
Total kostnad:   976,45 

Tabell 3. Tabell över kostnaden för de olika delarna 

Detta är priset för mekaniken inbyggt i en sula vilket betyder att totalkostnaden för ett 
par blir: 
 
  (32) 

 
 Lösningen kommer alltså kosta ca 2000 kr om sulan köps av en privatperson som vill 
sula om ett par befintliga skor. Om lösningen istället skulle säljas till skotillverkare kan 
man räkna med att prisökningen per par, för kund jämfört med vanliga skor utan 
mekaniken, blir: 
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  (33) 
 
Prisökningen blir alltså cirka 1400, jämfört med ett par likvärdiga skor utan 
mekanismen. 
 
Slutpriset för den mekaniska lösningen kan med största sannolikhet pressas ned en hel 
del eftersom de priser som räknats med är mot privatperson samt att endast en del 
beställs. Vid större beställningar samt köp B2B (Business-to-business) kan en större 
rabatt troligtvis erhållas. 
 
Alternativ analys 
Om priset för skon istället beräknas strikt med 1-3-9-regeln [25], det vill säga att man 
utgår från kostnaden för råmaterialet och multiplicerar detta med 9 för att få ett slutpris, 
istället för att ta hänsyn till inköpspriser för olika komponenter kan priset beräknas som 
nedan. 
 
Mekanismen i lösningen väger enligt CAD-modellen ca 265 g (0,265 kg), detta gäller 
för en sko och innefattar allt rostfritt stål som ingår i lösningen. Ur programmet CES 
EduPack 2010 [38] togs kilopriset för rostfritt stål fram. Detta varierade mellan 49,3 
kr/kg och 54,2 kr/kg. 
Medelpriset blir alltså: 
 

  (34) 
Priset för allt rostfritt stål blir då: 
 
  (35) 
 
Gummisulan, för en sko, väger enligt CAD-modellen ca 500 g (0,5 kg), beräknat med 
en densitet på ca 1140 kg/m3 [38]. Priset för olika gummisorter varierade mellan 23,4 
kr/kg och 28,7 kr/kg. Medelpriset blir alltså: 
 

  (36) 
  
Priset för gummisulan blir då: 
  (37) 
  
För att få det totala priset för råmaterialet i lösningen adderas ekvation 35 och 37 
 
  (38) 
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För att få slutpris mot kund multipliceras detta med 9: 
 
  (39) 
 
Detta pris gäller enbart för en sko och därför multipliceras ekvation 39 med 2 för att få 
priset för ett par: 
 
  (40) 
 
Detta ger ett betydligt lägre slutpris (ca 500 kr/par) än det som tidigare räknats fram (ca 
2000 kr/par). Denna metod tar dock inte hänsyn till den komplicerade 
bearbetningsprocess som det innebär att tillverka just en kuggstång samt kugg.  
  



 

47 
 

7. Fysisk modell 
 
När den mekaniska lösningen modellerats i Solid Edge [2] påbörjades modellbygget. Då 
det var svårt att få tag i en kuggstång och cylindrar med splines gjordes vissa 
modellförenklingar av det mekaniska systemet. Utifrån sett både ser och fungerar 
modellen precis som det är tänkt men den mekaniska lösningen är något förenklad. Med 
andra ord är det blandning av en funktions- och designmodell som har byggts. 
 
För att kunna tillverka en modell som skulle vara så verklighetstrogen som möjligt 
beslutades att lösningen skulle byggas in i en riktig sko. Detta gjordes i ett par skor från 
Icebugs som Robert Bell på Sakta sponsrade med. 
 
Först och främst kapades de rör som ska hålla i utfällningsmekanismen under skon (se 
figur 50).  
 

 
Figur 50. Bild på den hylsa som kapats 

Sedan kapades fem axlar i 8mm rundstång upp (se figur 51). 
 

 
Figur 51. Bild på rundstängerna som kapats upp 

 
På dessa axlar ska sedan dubbarna monteras. Därefter sågades hål upp i mitten på alla 
rör, detta gjordes för att axeln som ska ligga i röret ska få kontakt med ”kuggstången” 
på skons insida (se figur 52). 
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Figur 52. Bild på de utskurna hylsorna 

Då axeln med dubb ska ligga i röret sågades smala hål i röret för att dubben ska kunna 
sticka ut (se figur 53).  
 

 
Figur 53. Bild på rundstaven med dubb monterad i hylsan 

 
För att kunna fälla in rören med axlar och dubb i skon skars fem rektangulära hål i sulan 
(se figur 54). I dessa hål trycktes sedan hylsorna fast. 
 

 
Figur 54. Bild som visar hålen som gjorde i sulan 

 
Efter detta konstruerades ”kuggstången” som ska sitta under sulan på skons insida. Den 
tillverkades av ett stycke plåt som skars till en avlång skena. I denna borrades sedan fem 
hål som möjliggjorde att varje rundstav kunde fästas i den med skruvar (se figur 55). 
När skenan dras fram och tillbaka roterar rundstavarna. 
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Figur 55. Bild som visar hur mekaniken i modellen fungerar 

Slutligen fästes ”knappar” av grönskum, som även målades i rött, på skenan för 
underlättat in- och utfällandet (se figur 56). 
 

 
Figur 56. Bild som visar dubbarna infällda och utfällda 

När detta var gjort lades innersulan in igen och modellen var färdig (se figur 57).  
 

 
Figur 57. Bild på den färdiga modellen 
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8. Diskussion och slutsats 
 
Utifrån projektets mål, att utveckla en halkfri sko som kunde användas både inomhus 
och utomhus, utvecklades ett antal koncept från vilka ”Sparken” valdes att arbeta vidare 
med. Denna lösning ansågs, på ett tillfredsställande sätt, lösa det viktiga problemet med 
hur aktiveringen av halkskyddet sker. Användaren slipper nämligen böja sig ned för att 
sköta detta vilket ansågs som mycket bra eftersom den typsiska kunden i målgruppen 
har relativt svårt att röra på sig. 
 
Det fanns olika sätt att lösa problemet med hur utfällningen skulle ske och det som 
valdes att gå vidare med innehöll kuggar och kuggstång. Ytterligare beräkningar (bland 
annat Hertz yttryck och bärförmåga) på dessa krävs för att kunna dimensionera dem på 
ett korrekt sätt då de i dagsläget enbart fått preliminära dimensioner för att kunna visa 
funktionen i CAD-modellen.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att använda kuggar på detta sätt. Några fördelar 
som finns är att lösningen lätt kan anpassas till olika storlekar enbart genom att ändra 
kuggstångens längd. Det är en relativt kompakt lösning vilket får anses som positivt då 
en sula ej får bli för hög och klumpig hos en sko.  Att använda kuggstång och kugghjul 
är även en beprövad lösning för att överföra en linjär rörelse till en rotationsrörelse. 
Lösningen med kuggar har även en del nackdelar. Sulan kommer till exempel att bli helt 
stel om en kuggstång i stål används. Den måste också vara antingen helt rak eller ha en 
viss ”radie” längs hela sulan vilken kan ge en väldigt böjd och bananformad sko. Det 
kan bli svårt för användaren att vänja sig vid att skon är helt styv, men enligt Bell vänjer 
sig kunderna vid att skorna från Icebug är så gott som helt styva. Man skulle dock 
kunna göra kuggstångens mittendel i ett mer böjligt material (till exempel fjäderstål) för 
att få sulan något mindre styv. Passning mellan kuggstång och kuggaxel måste vara 
exakt annars kan det glappa lite, och detta kan ge ett vingligt intryck. För undvika detta 
måste dubbarna och kuggstången utformas mer i detalj och bland annat ta hänsyn till 
kuggarnas evolvent och dylikt. Även antalet kugg måste bestämmas vilket kräver 
ytterligare efterforskning. 
 
I slutkonceptet fälls alla dubbar ut ”bakåt” vilket är bra vid hälhalka då dubbarna får 
stöd mot de cylindrar de ligger i utifall kuggarna eller låsmekanismen skulle gå sönder. 
Vid tåhalka, då dubbarna trycks ”framåt” när man halkar, är detta inte lika bra. Det 
ultimata vore om dubbarna vid tårna kunde fällas ut åt andra hållet och därmed får stöd 
mot cylindrarna om kuggarna eller låsmekanismen skulle gå sönder. Denna lösning 
skulle dock bli mycket mer avancerad att utveckla och skulle kräva att kuggstången 
ligger under de främre kugghjulen (och under för de bakre) för att utfällningen av 
dubbarna skall ske åt olika håll. Detta skulle bland annat leda till en mycket tjockare 
lösning vilket inte är positivt. 
 
Eftersom en ”knapp” skjuts ut fram och bak ur skon när dubbarna är utfällda respektive 
infällda bör det undersökas hur mycket den kan sticka ut utan att användaren riskerar att 
fastna i saker. Detta skulle enklast göras med användartester. Om den sticker ut för långt 
är risken att skyddet får effekten att användaren ramlar vilket motverkar dess syfte.  
Låsmekanismen måste utformas mer i detalj för att kunna fungera som den är tänkt, det 
vill säga tåla de krafter som konstruktionen utsätts för vid halka samt kunna finjusteras 
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så att kraften som krävs för att aktivera hamnar på rätt nivå (ca 30 N, se kap 6.3). Detta 
sker enklast med fysiska tester på en prototyp vilket inte varit möjligt under projektets 
gång. I nuläget är den på ett relativt tidigt stadium och enbart funktionen har varit i 
fokus. Testerna angående aktiveringskraften bör för övrigt utföras med noggrannare 
mätredskap för att fastsälla korrekta värden, detta fanns dock inte att tillgå under 
projektets gång. De bör även utföras av målgruppen för att få korrekta värden. 
 
Många av kraven som ställdes upp i kravspecifikationen kunde uppnås. Lösningen 
förhindrar för det första halka i och med sina dubbar, samt kan även 
aktiveras/inaktiveras. Det är en lösning som är inbyggd i sulan och användaren slipper 
böja sig ned för att aktivera skyddet. Detta sker genom att sparka in en knapp på 
hälen/tån som även visar om skyddet är aktivt eller inte.  
 
Lösningen fungerar att användas i snö, smuts, vatten och så vidare då den har ett skal 
som hindrar att smuts tar sig in i mekanismen. Den går även att ta isär för både 
rengöring samt utbyte av delar. Utformningen på lösningen medgör även att den 
tillverkas i olika storlekar. CAD-beräkningar visar att lösningen kommer väga ungefär 
265 gram vilket innebär att den klarar viktkravet på 500 g som ställdes.  
 
De krav som inte uppfylldes var att bland annat att halkskyddet skulle vara aktivt om 
systemet går sönder. Detta ansågs dock inte som särskilt viktigt när arbetet fortskred 
eftersom det även finns en fara med att skyddet är konstant aktivt. Om användaren till 
exempel är på en tunnelbanestation med mycket hårda golv så blir detta extremt halt att 
gå på med dubbar. Detta är minst lika farligt som om dubbarna fastnar i infällt läge och 
användaren inte har något skydd på is. Inget av alternativen är att föredra och därför har 
systemet inte utformats för att fungera på något särskilt sätt om den skulle gå sönder. 
 
Det är svårt att bedöma om lösningen är bekväm för användaren. Att sulan är helt styv 
gör dock att kravet på komfort, och att den skall kännas som en vanlig sko, inte kan 
anses vara uppfyllt. Huruvida konstruktionen klarar att användas i -30 grader är svårt att 
utreda, dock är det inget som motsäger att den skulle kunna göra det. Eftersom 
konstruktionen går att öppna av användaren går det enkelt att smörja vid behov vilket 
gör att det inte bör vara något problem med kylan.  
 
Det är ytterst troligt att konstruktionen klarar en belastning på 150 kg då sulan tar upp 
mycket av denna vikt samt att kraften delas upp på en stor yta. Tester behövs dock för 
att fastställa detta. Beräkningar visade att dubbarna klarar av belastningen samt att varje 
kugg bör ha en yta på ca 1mm2

 för att klara belastningen.  
 
De önskemål som fanns uppställda i kravspecifikationen uppfylldes till viss del. 
Lösningen ser relativt diskret ut. Priset hamnar precis under 2000 kr/par enligt en av 
ekonomianalyserna (modifierad 1-3-9-regel). Större hänsyn till eventuell mängdrabatt 
skulle behöva tas då de priser som använts inte är riktade till företag utan snarare 
privatpersoner. Det positiva med denna metod är att marknadspriser för många av 
komponenterna använts. I den andra ekonomianalysen (strikt 1-3-9-regel) beräknandes 
priset till ca 500 kr. I denna metod tas dock inte hänsyn till hur komplicerade de olika 
delarna är att tillverka då man enbart utgår från råmaterialets pris och multiplicerar med 
en schablonfaktor. Detta pris känns dock rimligare än det som först beräknats fram. 
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Troligen ligger priset någonstans mellan dessa, det vill säga mellan 500 kr och 2000 kr, 
men en mer djupgående och sofistikerad ekonomianalys skulle behövas då detta är ett 
stort prisspann. 
 
De dubbar som används är inte fjädrande viket var ett önskemål (inspirerat av Icebug). 
Ingen lampa integrerades heller, detta skulle dock enkelt kunna läggas till vid en 
vidareutveckling. 
 
Fokus har ej lagts på att göra konceptet så enkelt som möjligt att tillverka eller att göra 
det så billigt som möjligt. Detta betyder att det finns flera delar som skulle kunna 
förbättras hos konceptet om det vidareutvecklas. Till exempel skulle konceptet ändras så 
att monteringen innehåller färre steg och fler standardelar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att slutkonceptet uppfyller de flesta av de ställda kraven 
och löser grunduppgiften på ett tillfredställande sätt. En del punkter hos konceptet 
skulle kunna förbättras eller vidareutvecklas, till exempel måste kugghjulen och 
låsmekanismen dimensioneras på ett korrekt sätt. Även monterings- och 
tillvekningsaspekten skulle kunna ses över. 
 
Om prototyper av slutkonceptet visar sig fungera på ett undermåligt sätt kan alternativet 
med dubbar som fälls ut rakt nedåt med hjälp av fjädrar (se kap 6.1) kunna 
vidareutvecklas då även detta har stor potential att fungera.  

8.1. Kommentar från uppdragsgivaren 
När slutkonceptet visades upp för Robert Bell var responsen positiv. Han var allmänt 
positivt inställd till lösningen och trodde att det var någonting man kunde arbeta vidare 
med. Fler beräkningar och tester måste dock utföras för att se att en äldre människa 
klarar av att aktivera skyddet då detta är en kritisk del hos lösningen.  
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Bilaga 1: Tidsplan 



 

 



 

 

Bilaga 2: Kravspecifikation 

 
KRAV 

• Lösningen skall förhindra halkning för användaren 
• Halkskyddet skall kunna aktiveras/inaktiveras 
• Användaren skall kunna aktivera/inaktivera skyddet utan att böja sig ned 
• Bekräftelse att aktivering av halkskydd skett 
• Halkskyddet skall vara aktiverat om systemet går sönder 
• Fungera i temperaturer nedtill -30 grader 
• Lösningen skall kunna användas i snö, smuts och tåla vatten samt ha bra grepp på 

is/snöfria underlag 
• Klara en vikt på 150 kg 
• Lösningen skall inte öka skons vikt med mer än 500 g jämfört med en vanlig sko  
• Kunna tillverkas i flera olika storlekar, dvs olika skostorlekar 
• Komfortabel  
• Lösningen ska inte märkas vid infällt läge, dvs kännas som en vanlig sko 
• Systemet skall kunna vara utbytbart, t.ex hos skomakare 
• Vara inbyggd i sulan, dvs ej en eftermarknadsprodukt 

 
ÖNSKEMÅl 

• Se diskret ut 
• Inte alltför dyr, under 1000 sek för lösningen 
• Innehålla en lampa som lyser upp vägen framför användaren 
• Om dubbar används ska dessa vara fjädrande för att ge ultimat grepp 



 

 



 

 

Bilaga 3: QFD 

 



 

 



 

 

Bilaga 4: Funktionsindelning 

 

 
 



 

 



 

 

Bilaga 5: Preliminära mått på konstruktionen 

Alla mått är angivna i [mm] och gäller för skostorlek 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


