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Sammanfattning 

En bakgrundstudie inleddes som visade statistik på att fallolyckor var den vanligaste 
typen av olyckor, och med en hög dödlighet för de drabbade. Denna olycka drabbade 
främst äldre människor, och slutsatsen blev att denna risk för olycka var ett problem 
för de äldre som behövdes lösas.  

En problemformulering, ett mål och en lista med avgränsningar utvecklades, där 
problemformuleringen löd att äldre människor idag inte använde halkskydd tillräckligt, 
och målet blev att utveckla en ny typ av halkskydd som äldre ville använda. 

En kravspecifikation utvecklades, och en lösningsmetod specificerades som 
innefattade en genomsökning av patent och registreringsverket efter befintliga 
halkskydd och en marknadsundersökning. 

Med denna information utvecklades koncept och en QFD-matris som de 
utvärderades i. Denna utvärdering visade på att det fanns störst potential i en 
löstagbar skobrodd där användaren kunde justera ifall dubbarna skulle vara i aktivt 
läge eller i inaktivt läge utan att behöva böja sig ner. 

Tekniska koncept genererades som försökte visa hur detta kunde lösas, och tillslut 
så bestämdes det att ett koncept, som innebar att plattor fälldes ner som täckte 
dubbarna med hjälp av ett reglage som användaren kunde trycka in med hjälp av 
foten, skulle vidareutvecklas.  

Denna vidareutveckling ledde till en individuell teknisk lösning per komponent, vilka 
presenterades under respektive avsnitt, med tillhörande ritningar bland bilagorna.  
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Abstract 

Background research was conducted which showed statistics on that accidents from 
falling was the most common type of accident in Sweden, and quite deadly as well.  
Elderly people was most prone to this type of accident, and the conclusion became 
that this was a problem for the elderly that needed solving. 

A problem statement, a goal and a list of limitations was developed, where the 
problem statement was that elderly people don’t use ice creepers enough today, and 
the goal became to develop a new kind of ice creeper that elderly people would be 
more tempted to use. 

A quality specification was developed, and a solution method was specified which 
included a search through the patent and registration work for existing ice creepers 
and a market survey.  

Then product concepts were developed and a QFD-matrix, where the concepts got 
evaluated. The evaluation showed that the most potential was in a removable ice 
creeper with an on and off mode for the studs.  

Technical concepts where then developed which tried to realise the function of the 
aforementioned removable ice creeper in a technical way. Finally, a concept which 
included mobile blocks that covered the studs when the ice creeper was not active 
was chosen for further development.  

This further development led to a technical solution per component, which was then 
presented under their respective categories in the report, with relating schematics in 
the appendix. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Detta projekt genomfördes som ett kandidatarbete inom Industriell Design. Projektet 
genomfördes självständigt under tre månader i syfte att utveckla en ny typ av skobrodd.  
Handledning gavs vid KTH, men mestadelen av arbetet skedde på distans på grund av 
utbytesstudier sedan mars 2010. Syftet med skobrodden var att minska halka på glatt 
underlag. 
 
Idag, 2010, är halkskador fortfarande ett stort problem i samhället. Enligt en rapport från 
Dödsorsaksregistret (DOR) från 2007 så dör ca 200 per 100 000 invånare i samhället av 
fallolyckor årligen. Detta går att jämföra med de ca 11 per 100 000 invånare i samhället som 
dör av trafikolyckor årligen. Genomsnittligt så dog 2.5% av alla som var med om en 
fallolycka 2007, och 73% av alla fallolyckor drabbade människor över 75 år.  Antalet dödsfall 
bland fallolyckor har även ökat successivt från 1995 – 2007 1. Bland dödsfallen så löper 
männen något större risk, se figur 1. Något som bör tas i beaktning när statistiken nämns, är 
att gruppen ’fallolyckor’ även inkluderar fall från stege, från säng och inte bara fall på grund 
av halt underlag. 
 
Andel fallolyckor 2007 som var halkrelaterade gavs ingen information om från DOR, men 
från en studie av konsumentverket 2003 så sökte 24 000 människor per år mellan 1998-2001 
läkarvård för sina fallskador2. Ifall 2.3% (andelen som dog 2007 av fallolyckor) av alla som 
var med om en halkolycka dog 1998-2001, så dog 552 människor per år av halkolyckor. 
 
Sammantaget pekar statistiken på att äldre människor befinner sig i större fara för dödliga 
fallolyckor i sin vardag idag, och att det är ett problem för dom och samhället i form av ökade 
vårdkostnader.  
 
 
 

                                                
1 Dödsorsaker 2007, Socialstyrelsen, 2009. 
2 Halkolyckor på vintern, Konsumentverket, 2003 
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Figur 1 visar antalet dödsfall bland fallolyckor hos män och kvinnor från 1987 – 2007[X] 
 
 

1.2 Problemformulering 

 
Människor i dagens svenska samhälle löper en stor risk att råka ut för en dödlig fallolycka, 
som utdragen ur DOR1 visar. Särskilt äldre människor befinner sig i risk, och män löper lite 
större risk än kvinnor. Trolig orsak till varför fallolyckor är den största dödsorsaken bland 
olyckor är klimatet. Svenska människor befinner sig under en stor del av året på halt underlag, 
och till största del utan specialanpassade kläder och utrustning för att hantera detta. Detta är 
en riskfaktor som berör alla människor lika, men en trolig anledning till varför äldre 
människor är överrepresenterade i statistiken är att människors rörelseförmåga minskar med 
åren. Faktorer som ökad benskörhet, sämre syn, artros, stela leder och sämre hörsel, som hör 
åldersgruppen till, ökar risken ytterligare för dödliga fallolyckor. Män löper möjligen större 
risk på grund av att deras genomsnittliga kroppslängd är längre än kvinnornas, vilket medför 
ökade svårigheter att hålla balansen, och ökad kroppsvikt vilket leder till en större 
nedslagskraft vid en fallolycka. 
 
Problemet ligger sammanfattat vid att människor, särskilt de äldre, inte har tillräcklig stabilitet 
när de befinner sig på glatt underlag. För att det ska ske krävs det utrustning och verktyg som 
hjälper till genom att öka friktionen mot underlaget. Det finns redan utrustning idag vars 
uppgift är att fylla den funktionen, men som statistiken visar används de inte i tillräcklig 
utsträckning eller fungerar tillfredställande nog eftersom det är ett så många dödsfall årligen. 
 
Problemet ligger däri att utrustningen som finns idag inte är tillräckligt välanpassad till 
målgruppen, huvudsakligen äldre människor, och att lösningen borde bli produkter som 
fungerar bättre och som fler människor använder. 
 
Bland skobroddar, skydd som fästs över skosulan, finns idag en uppsjö av produkter som har 
som uppgift att minska halka mot glatt underlag. Det är huvudsakligen inom produktkategorin 
skobroddar som utrustningen mot halka finns, och det borde därmed vara ett naturligt sätt att 
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försöka lösa problemet på genom att utveckla en ny skobrodd som möter målgruppens behov 
mer heltäckande.  
 
 

1.3 Mål 
 
Projektets mål var att ta fram ett produktkoncept med tillhörande teknisk lösning på en ny 
skobrodd som ska tillmötesgå de behoven som inte uppfylls idag av dagens produkter. 
 
Produkten ska tillmötesgå krav på att minimera ofrivilliga rörelser med foten mot glatt 
underlag, och även att den ska vara lättförståelig.  
 
Målet blev således att genom olika marknadsundersökningsverktyg, genomsökning av 
patentverket, och konceptgenerering ta fram en ny produkt med tillhörande teknisk lösning i 
form av ritningar och illustrationer. Detta skulle sedan sammanställas i en rapport som skulle 
lämnas in till och granskas av handledaren, och även presenteras muntligt inför grupp. Ett 
annat mål var även att följa tidsplanen genom hela projektets gång och att delta i de 
obligatoriska handledar och presentationstillfällena som gavs och att projektet skulle vara 
klart 06-05-2010. 
 
 

1. 4 Avgränsningar  
 

 Utformningen av lösningen sker bara i en storlek, även fast skalning till andra 
storlekar ska vara möjlig 

 Lösningen utformas enbart genom grafiska program såsom Rhinoceros 4.03 och 
Adobe Photoshop4, och inte CAD-program. 

 Lösningen presenteras ej i form av en fungerande prototyp 
 Lösningen ska inte passera en CE-märkning, det vill säga kravmärkning som behövs 

för att kunna säljas på europeiska marknaden. 
 Marknadsundersökningen utförs bara i Sverige 

 
 

1.5 Kravspecifikation 
 
1.5.1 Funktionella krav [Lösningen ska…] 
 

 Minimerar halka mot underlag  
 Vara enkel att ta på/av sig 
 Kunna gå att ta på/av skon när den är smutsig 
 Inte vara dallrig när den sitter mot skosulan  
 Hålla länge vid användning mot snö/is/halt underlag 
 Inte lossna från skon av misstag 
 Passa skor med/utan klack/häl 
 Passa både herr och damskor 

                                                
3 Rhinoceros, NURBS modeling for windows, copyright Robert McNeel and associates   
4 Adobe Photoshop CS 4.0 Extended, Version 11.0 
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 Inte vara så hög/tjock så att det orsakar instabilitet hos användaren 
 Fästa bra vid helt vinterföre 
 Fästa bra vid barmark med isfläckar 
 Kunna ställas in i icke-verksamt läge 
 Greppa hela foten mot det hala underlaget 
 Ta tre månader i utvecklingstid 
 Kräva maximalt 200 000 kronors utvecklingskostnad för en ingenjör anställd i fyra 

månader.   
 Ha dubbar som inte slutar fungera plötsligt 
 Ska inte fällas in i icke-aktivt läge oavsiktligt 

 
 
1.5.2 Arbetet ska behandla 
 

 Miljöaspekter 
 Arbetsprocess 
 Materialval 
 Tillverkningsprocess 
 Teknisk lösning i form av skisser och ritningar 
 

 
 
1.6 Lösningsmetod 

 
Efterforskningar om projektets arbetsområde gjordes på Internet, i form av genomsökningar 
av statiska sammanställningar och en patentundersökning. Vidare gjordes sedan en 
marknadsundersökning, som bedrevs dels genom att granska butikers utbud på Internet, och 
sedan även fysiska besök till butiker som sålde broddar. Rapporter och tidigare projektet om 
skobroddar lästes för att få en vidare bild om problemet och vem användaren var, och utifrån 
detta gjordes en funktionskravlista. Denna funktionskravlista användes sedan för att skapa en 
QFD-matris med funktionella krav på ena sidan, och ingenjörsmässiga på andra. Befintliga 
produkter analyserades mot denna matris (se bilaga 2) och så upprättades kvantitativt målen 
som behövde nås med detta projekt. 
 
Koncept och idéer genererades genom brainstorming och hjälp via handledning, som sedan 
antecknades via penna och skissblock. Genom att analysera koncepten mot QFD-matrisen så 
utsågs ett koncept mer lovande än de andra. Detta gick vidare till produktutvecklingsstadiet, 
där målet var att finna en teknisk lösning. Den tekniska lösningen antecknades återigen via 
penna och anteckningsblock, som sedan överfördes till Photoshop4 när en tillfreställande 
lösning hade funnits, och som sedan i sin tur efter ytterligare iterationer av förbättring hade 
gjorts i det programmet, överfördes till 3D-programmet Rhinoceros 3. 
 
Tidsplanen följdes i största möjliga mån, och kontakt med handledare upprätthölls i största 
möjliga mån. 
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1.7 Förväntat resultat 

 
Resultatet förväntades bli en teknisk lösning på en skobrodd som skulle uppnå kraven satta av 
QFD-matrisen. Den skulle fungera inomhus såsom utomhus, och skulle inte vara en 
permanent installation på skon utan en fotbeklädnad. Det förväntades att resultatet skulle vara 
lättförståligt för användaren, och att när skobrodden var i icke-aktivt läge så skulle den 
fungera som en vanlig skosula. Resultatet förväntades även smälta in med, och inte förfula, 
skon.  
 
Resultatet förväntades bli illustrationer som visade på formen, funktionen och den tekniska 
lösningen. 

 
 

 

1.8 Teoretisk Referensram 
 

Denna rapport är resultatet av ett projekt som var en del av kandidatexamen inom industriell 
design. Projektdeltagaren studerade till civilingenjör inom Design och Produktframtagning på 
KTH, 300 HP, fem år. Rapporten är resultatet av projektet som syftade mot att ge en större 
insikt inom området industriell design, och i och med projektets område, maskinkonstruktion.  
Syftet med projektet var att de kunskaper som projektdeltagren hade tillgodogjort sig under 
utbildningen, såsom konceptgenerering, mekanik och skapande av QFD, skulle användas i ett 
praktiskt sammanhang.  
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2. Marknadsundersökning 

 
 
 
De produkter som finns på marknaden idag kan grovt delas in i tre huvudkategorier, som har 
delats upp främst utifrån hur de är tänkta att appliceras på skon. Dessa gås igenom var för sig 
nedan, med en sammanfattande lista av de produkter som finns ute till försäljning inom 
respektive kategori. 
 
 

2.1 Sko med inbyggt halkskydd 
 
Dessa halkskydd är utformade som en sko med dubbar inmonterade i sulan, som ej går att ta 
bort eller byta under produktens livstid. Priset ligger kring 1000 kronor och uppåt. Inom 
denna kategori har ett företag som heter Icebug överlägset flest produkter ute på marknaden. 
Figur 2 illustrerar nedan. 
 

  
Figur 2 visar Icebug Creek 
 
 
Lista5 
 
 

Produkt Exempel pris Kommentar 
Icebug Creek 1095 :- Skosnören 
Icebug Rapid 1195 :- Reflexer, kardborreband 
Icebug Metro 1495:- Enbart dam, vattenlås, 

dragkedja 
Icebug Tatra 1495:- Enbart herr, läder, skösnöre 

 
 
 
 
 

                                                
5 http://www.sakta.se/produkter.php?kategori=3&butik=ja,  22-02-2010 
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2.2 Separata skydd 
 
Dessa skydd kännetecknas av att de monteras separat av/på en befintlig sko av användaren vid 
behov. De är med andra ord inte permanenta som skydden i kategorin ovan, alltså löstagbara. 
Den vanligaste lösningen är elastiska gummiband som spänns från klacken, över hela sulan, 
fram till tårna, med dubbar, kedjor eller material med hög friktion infäst i materialet. Ett annat 
sätt att fästa dessa löstagbara skydd på skon är genom kaborreband eller remmar som fästs på 
övre delen av skon och trycker upp skyddet mot sulan. Skydden produceras av flera olika 
företag, hög konkurrans, och har ett prisintervall mellan ca 100 kr till 300 kr. Figur 3 och 
figur 4 illustrerar nedan de två huvudtyperna. 
 

 
Figur 3 visar Kalix, som fästs via elastiska gummiband 
 
 

 
 
Figur 4 visar Wintergrip, som fästs med kaborreband 
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Lista5,6.7,8 
 
 

Produkt Exempel pris Kommentar 
Wintergrip 229 :- Kaborreband, häl, dubbar 

Rud QuickStep 150 :- Kedja, gummiband, helfot 
Icers 425 :- Helfot, kaborreband 

Sandy 119 :- Hög friktion, gummiband, 
halvfot 

Dubby 129 :- Dubbar, gummiband, halvfot 
Kalix 129 :- Helfot, gummiband, dubbar 

Spiky Plus 225 - 245 :- Helfot, gummiband, dubbar 
CrossCountry 199 :- Helfot, gummiband, dubbar 

Supersole 499 :- Helfot, kaborreband, dubbar 
Attan 179 :- Halvfot, gummiband, dubbar 
Thulin 149 :- Häl, rem, dubbar 

Trail BUGweb 249 :- Tillbehör till Icebug skor, 
gummiband, dubbar 

STABILicers 29.85 $ Helfot, gummiband, piggar 

 
 
 

2.3 Installerbara dubbar/skydd 
 
Dessa installeras genom att dubbar, eller en anordning, monteras fast i sulan på en befintlig 
sko. De kan då inte monteras loss ifrån sulan utan rätt verktyg, som de monterades fast med. 
Oftast så skruvas dubbarna och anordningen fast med hjälp av en skomakare, och kan därmed 
inte tas loss enkelt. En typ av dessa skydd fästs vid klacken och kan fällas in mot den del av 
skon som inte är i kontakt med marken, och hamnar därmed i icke-verksamt läge. Detta 
kräver dock att personen har klackskor och böjer sig ner. Priset (inklusive montering) ligger 
runt 200 – 300 kr. Priserna i blockschemat nedan har montering inräknat. Figur 5 och figur 6 
den infällbara typen och dubbarna som monteras in i sulan. 
 

                                                
6 http://www.sportsimportsltd.com/stlistsntifo.html, 20-02-2010 
7 http://www.davidsonsskomakeri.com/gallery_50.html, 22-02-2010 
8 http://www.addnature.com/dept.asp?dept_id=11213, 21-02-2010 
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Figur 5 visar Rewa, ett infällbart skydd som monteras fast vid skoklacken. 
 

 
Figur 6 visar dubbar som monteras fast direkt i sulan. 
 
 
Lista7 

 
 

Produkt Exempel pris Kommentar 
Rewa 220 :- Infällbart 

Surefoot 220 :- Infällbart 
Dubbar som monteras fast 

direkt i sulan 
250 :- Enskilda dubbar som 

monteras fast i sulan 
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3. QFD 
 
Efter att en marknadsundersökning hade bedrivits, rapporter och arbeten om halkskydd var 
genomlästa och patent och registreringsverkets register var genomsökt efter existerande 
lösningar så gjordes en kravspecifikation. Denna lista resulterade i en uppdelning av två 
huvudkategorier av krav. De två kategorierna kallades funktionella krav och ingenjörsmässiga 
krav, där den första kategorin karaktäriserades av att kraven berörde hur brodden skulle 
uppföra sig, medan de ingenjörsmässiga kraven kunde specificeras i kvantitativa värden, 
såsom skobroddens elasticitetsmodul [GPa] och liknande. De funktionella kraven tilldelades 
sedan jämkningssiffror som totalt skulle adderas upp till 100, eller en asterisk stjärna. En 
asterisk stjärna innebar att det funktionella kravet var ett måste, och på de som fick siffror 
tilldelade så innebar en högre siffra en högre prioritet, ett viktigare krav, än de som fick en 
lägre. En ’QFD’ är avsedd att fungera som ett utvärderingsverktyg där man jämför sina 
koncept utifrån bestämda krav, och ser hur de står sig mot varandra inom olika kategorier.  
 
De funktionella och ingenjörsmässiga kraven sammanställdes sedan i en QFD-matris (se 
bilaga 2), där de funktionella kraven ansattes diagonalt och de ingenjörsmässiga horisontellt, 
med utrymme för jämförelse med andra produkter i marginalerna. Mallen för en QFD-
matrisen är hämtad ifrån D. Ullmans bok the mechanical design process9. Denna mall har 
inget tak då den främst undersöker de direkta relationerna mellan de funktionella och 
ingenjörsmässiga kraven. 
 
Efter marknadsundersökningen var gjord så analyserades de undersökta produkterna i QFD-
matrisen. Produkterna klassificerades först efter hur många av de obligatoriska funktionella 
kraven de levde upp till, och sedan inom varje grupp utifrån vilket betyg de fick på de övriga 
funktionella kraven på en skala 1-10, som sedan multiplicerades med jämkningssiffran.  
 
Högst upp befann sig de separata skydden som täckte hela foten, huvudsakligen på grund av 
att deras låga pris, enkla att montera på och av, täckte hela foten och fungerade med skor med 
och utan klack. Installerbara skydd ansågs bättre än skor med inbyggt halkskydd eftersom de 
var billigare, och kunde användas med befintlig sko. Sämst utifrån QFD blev alltså skorna 
med inbyggda halkskydd eftersom de var så väldigt dyra, och hade ingen möjlighet att försätta 
sina dubbar i icke-aktivt läge. 
 
Utifrån denna analys så valdes det att gå vidare med de separata skydden som täckte hela 
foten som utgångspunkt vid definierandet av kvantitativa ingenjörsmässiga krav och vid 
konceptgenereringen. Men med det tillagda målet att den nya lösningen på ett enklare sätt ska 
kunna försättas i icke-aktivt läge, vilket de tre huvudgrupperna av skydd fick lågt på.  
 
Sammanfattningsvis så blev den främsta egenskapen hos en skobrodd att den skulle ha ett 
aktivt och icke-aktivt dubbläge, enligt QFD-matrisen, eftersom inga skobroddar på 
marknaden har den egenskapen idag och den anses väsentlig, eftersom det gör skobrodden 
väldigt funktionell i en storstadsmiljö där det är snabba växlingar mellan inomhus och 
utomhusmiljö. I en inomhus miljö så repar konventionella skobroddar golvet, vilket gör att 
användaren måste böja sig ner för att ta av respektive på brodden mellan varje gång en butik 
eller lokal besöks. Detta är väldigt besvärligt för äldre människor på grund av deras stela 
leder, och ifall inte annat ett riskmoment då balansen vid hukande hållning är sämre. Detta 

                                                
9 The mechanical design process, David G. Ullman, 1992  
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moment är en stor orsak till varför äldre människor inte använder skobroddar i storstadsmiljö i 
den utsträckning de borde, vilket troligtvis leder till höga frekvensen av olyckor som 
statistiken påvisar. 
 
Ett krav på denna nya egenskap blev givetvis att den måste vara pålitlig, så att det icke-aktiva 
läget aktiveras enbart vid användarens behov, så att funktionen inte försämrar säkerheten hos 
skobrodd
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4. Konceptgenerering 
 
Utifrån informationen som gav från de tre stegen som har beskrivits ovan, började olika 
koncept till en separat heltäckande skobrodd genereras. Eftersom målet var att hitta något som 
kunde sättas på separat, och vara heltäckande för foten, så hamnade fokus naturligtvis på den 
tekniska aspekten som berörde det icke-aktiva läget. Koncepten kom därmed att centrera 
kring en förhållandevis förutbestämd form, fast med varierande lösning på hur det icke-aktiva 
läget skulle tillämpas i praktiken. 
 
Efter att ha läst Maria Komendas och Linda Wisstings rapport ’Innovativ konstruktions- och 
designlösning för halkskydd på sko’ 10som en del av bakgrundstudien erhölls underlag till 
vilka tekniska lösningar som kunde omsätta det icke-aktiva läget i teorin. Målet i 
konceptgenereringen i detta projekt blev i korthet att försöka välja ut vilket av de koncepten 
som presenterades i den rapporten som nämndes ovan som verkade bäst funktionsmässigt och 
enklast att omsätta i praktiken. 
 
I Maria Komendas och Linda Wisstings rapport presenterades fyra huvudgrupper av lösningar 
på hur ett icke-aktivt läge till ett halkskydd skulle kunna utföras. De fokuserade på skor med 
inbyggda halkskydd, snarare än separata löstagbara halkskydd som fokuseras på i denna 
rapport, vilket också påverkade valet av koncept på teknisk lösning. De olika huvudgrupperna 
kallade de för ”Dubbutseendegruppen”, ”Svällandegruppen”, ”Energigruppen” och 
”Mekanikgruppen”. ”Dubbutseendegruppen” innefattade lösningar med dubbar som fälldes in 
i icke-aktivt läge vid ett speciellt tryck eller andra fysiska villkor. ”Svällandegruppen” 
innefattade lösningar där en kudde blåstes upp av en gas och på det sättet täckte dubbarna. 
”Energigruppen” innefattade förslag som var kopplade till mekatroniska lösningar i form av 
att elmotorer eller liknande skulle aktivera/ deaktivera dubbarna. Till sist så representerade 
’Mekanikgruppen’ förslag som, namnet antyder, var rent funktionellt mekaniska där ett av de 
illustrativa exemplen visade något som liknande en bläckpenna, där det icke-aktiva läget 
växlades av och på på ett liknande sätt.  
 
Efter att ha analyserat dessa olika förslag i detta projekts QFD-matris så erhölls att 
’Mekanikgruppen’ hade störst potential till att fungera praktiskt rent teknisk, just eftersom att 
bläckpennan som produkt redan fanns – vilket sågs som ett bevis på att principen redan 
fungerade.  
 
’Mekanikgruppen’ ansågs därmed vara det bästa av förslagen att gå vidare med till 
genereringen av tekniska koncept i detta projekt. 
 

                                                
10 Innovativ konstruktions- och designlösning för halkskydd på sko, Maria Komenda & Linda Wissting, 2007 
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5. Tekniska koncept 
 
 
Initialt ansågs det enklast att använda sig utav en mekanik där det aktiva läget var när 
dubbarna var utfällda, och det icke-aktiva läget var när dubbarna var infällda. Det skulle då 
innebära i praktiken att användaren reglerade utfällningen av dubbarna in och ut med hjälp av 
något reglage, eventuellt liknande det som finns hos bläckpennor. Figur 7 nedan visar ett 
exempel. 
 

 
 

Figur 7 visar hur nedfällningen av dubbar skulle kunna se ut enligt bläckpensmodellen 
 

 
Nackdelen med denna konceptuella lösning är att smuts lätt ansamlas vid omslutningarna 
kring dubbarna där de fälls in och ut och därmed blockerar och förstör funktionen. Detta är en 
så pass stor säkerhetsrisk, särskilt när beaktning tas till de slaskiga och grusiga miljöer som en 
skobrodd används, så att det inte känns värt att gå vidare med. Figuren ovan skulle inte 
fungera rent mekaniskt heller då kolven, markerat i svart, enbart utövar kraft åt höger, inte 
neråt. Det skulle givetvis kunna gå att fälla ner dubbarna med annorlunda mekanik, men på 
grund av ovanstående problem så ansågs det inte värt att gå in närmare på. 
 
Något som dock insågs relativt snabbt under den tekniska konceptgenereringen var att 
tjockleken, alltså höjden, på brodden skulle öka i direkt relation till hur avancerad mekanik 
som användes. Här är det viktigt att nämna att en maxgräns på 15 mm i tjocklek på brodden 
ansågs acceptabel. Denna gräns i tjocklek kom att påverka utformningen av de tekniska 
lösningarna i väldigt stor utsträckning framåt.  
 
Ett annat koncept genererades när bristerna med det första tekniska konceptet blev uppenbara, 
men som till sin nackdel ökade tjockleken hos brodden markant. Denna lösning innebar att 
delar av sulan fälldes in och ut istället för att dubbarna fälldes in och ut, och på det sättet 
täckte dubbarna effektivt. Fördelen med detta förslag var att smuts och damm inte kunde 
ansamlas och blockera de delar som fälldes in och ut på samma sätt, och därmed var det 
främsta problemet med det första konceptet löst.  
 
Initialt ansågs även här samma mekaniska princip som i figur 7 ovan vara tillämpbar, fast 
istället för att dubbarna fälldes in och ut så fälldes delar av sulan in och ut. Detta antagande 
gick vidare väldigt långt, ända ner till produktutvecklingsfasen nedan, innan det ändrades. 
Tanken här var i vilket fall som helst att implementera denna mekanik inuti något som var 
format efter en skosula, och som fästes kring skon med hjälp remmar och band. 
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6. Produktutveckling 
 

 
I denna fas av projektet specificerades de idéer och koncept som genererades i den tekniska 
konceptfasen till mått, ritningar och vidare mer konkret visualisering. Som standard mall för 
skobrodden användes formen och måtten av en känga på storlek 44, motsvarande 34 cm från 
tå till häl. Vetskapen om detta mått är tänkt att användas sedan vid skalning neråt till mindre 
storlekar. Eftersom herr och damskor har principiellt samma form så kommer inte någon 
skillnad göras mellan herr och damstorlekar, eftersom att det är bara storleken som spelar roll. 
Tanken är istället att brodden produceras i ett antal könsneutrala grundstorlekar.  
 
Det första utkastet på inre mekanik hos skobrodden illustreras i figuren nedan, med föreslagna 
mått utsatta. 
 

 
Figur 8 visar det första utkastet på skobrodden i genomskärning från sidan 

 
Denna illustration är fortfarande väldigt enkel och grov, men grunddragen går att skönja. 
Avsikten är att kolven, som är i mitten, ska genom samma princip som med bläckpennan, 
trycka ner delarna som täcker över dubbarna när den passerar dom. Målet vid det stadiet av 
produktutvecklingen var att interiören skulle bli 10 mm i höjd, och med delarna utfällda, 12 
mm. 
 
Det går också att se var dubbarna är koncentrerade, vilket är kring de främre och bakre 
delarna av foten eftersom det är där som den främsta delen av belastningen ligger på fötterna 
vid vanlig gång. Figur 9 på nästa sida visar hur delarna av sulan som skulle fällas ut låg, och 
var måtsatta på sulan, sett ovanifrån. Den visar även hur dubbarna är placerade i relation till 
varandra. 
 
Ett minimimått på 10 mm bestämdes mellan de olika rörliga elementen för att få plats med 
rörlig mekanik emellan, och längden på varje rörlig del till 10 mm, vilket är viktigt att nämna 
eftersom denna längd inte är utmarkerad i figuren. Längden på 10 mm är tänkt att ge 
tillräcklig yta som är i kontakt med marken när skobrodden är i icke-aktivt läge och de rörliga 
elementen är utfällda, så det inte orsakar instabilitet för användaren eller en känsla liknande 
den som existerar vid höga smala klackar eller styltor. Störst koncentration av dubbar, och 
därmed rörliga element, finns vid hälen och precis nedanför tårna. Bredden på de rörliga 
elementen bestämdes utifrån att det skulle finnas ett avstånd på 10 mm ifrån den nedre kanten 
på den rörliga delen ifråga och inre skobroddsväggen.  
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Figur 9 visar hur de rörliga elementen av sulan låg i förhallande till varandra, tillsammans 
med bredd och antal dubbar på varje del utmarkerade. 

Här nedan visas även en figur som illustrerar ett nätverk av leder som är tänkta att trycka ner 
de rörliga elementen när de far framåt, med hjälp av bläckpennans mekanik. 

 

 
Figur 10 visar hur ett nätverk av leder är tänkt att ligga i relation till skosulans rörliga 

element, sett ovanifrån i genomskärning. Detta nätverk av leder är avsedda att trycka ner de 
rörliga elementen när de trycks framåt, enligt principen i figur 9. 

 
Nackdelen med denna lösning är att den inte fungerar i praktiken eftersom det rörliga 
nätverket av leder enbart trycker de rörliga elementen i samma riktning som den själv rör sig 
i, inte neråt vilket är avsikten. Fördelen är att den totala arean av utfällda delar i det icke-
aktiva läget är tillräcklig för att ge stabilitet, och att måtten inbördes principiellt är bra. Nästa 
steg blev att försöka överföra dessa skisser/ritningar till ett 3D program, där valet föll på 
Rhinoceros3. Detta för att kunna se designens utformning ur ett mer enhetligt perspektiv, och 
därmed kunna utveckla och korrigera mått och tekniska aspekter ytterligare. Till exempel så 
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tar inte figurerna ovan hänsyn till väggtjocklek på skobrodden. Detta togs hänsyn till i 3D-
modellen. 
 
Som lösning på problematiken med att överföra kraften från kolven till en rörelse neråt så 
antogs att de rörliga elementen kunde fällas ner med hjälp av en hävarm, som kolven utövade 
moment på i sin rörelse framåt. Figur 11 visar en principiell beskrivning av mekaniken. 
 

 
Figur 11 visar den principiella inre konstruktionen hos skobrodden, med viktiga funktionella 

delar markerade, tillsammans med pilar som visar de respektive delarnas rörelse under 
nedfällning av de rörliga elementen. 

 
I figur 11 är tanken att momentarmen ska trycka ner den rörliga delen, genom att den 
momentgivande formen rör sig framåt i samma riktning som kolven. Det orsakar en 
rotationsrörelse för momentarmen kring rotationsaxeln, som trycker ner den rörliga delen som 
på det sättet effektivt täcker över dubben. Figur 12 visar hur konstruktionen ser ut i nerfällt 
icke-aktivt dubbläge. 
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Figur 12 visar den principiella inre konstruktionen hos skobrodden när den är i nedfällt läge. 
 
Det som syns i figur 12 är att de rörliga elementen har nu täckt över dubbarna som ett resultat 
av kolvens rörelse framåt som i sin tur har påverkat den momentgivande formens rörelse 
framåt, som slutligen gav moment åt momentarmen kring rotationsaxeln. 
 
Denna konstruktionslösning ansågs fungera, och gick vidare till mer finjusterad måttsättning. 
I nästa avsnitt kommer en produktöversikt presenteras på det färdiga konceptet med mer 
ingående presentationer av varje komponent. 
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7. Färdig produkt 
 
7.1 Översikt 
 

Figur 13 visar en sprängskiss av skobrodden, där komponenterna har indelats i olika färger 
efter deras funktion. 

 
Figur 13 visar det färdiga konceptet av skobrodden med alla komponenter, sorterade i färg 
efter huvudfunktion. Höljet, som illustreras av figuren, huserar den inre mekaniken, där 
dubbarna i sin tur är fastgängade. Det som kontrollerar läget av/på hos skobrodden är reglaget 
som syns längst till vänster i figuren, markerat i vitt. När kolven i reglaget åker framåt trycker 
den ner de rörliga elementen hos den inre mekaniken, så de täcker över dubbarna, enligt 
mekaniken som presenterades i föregående avsnitt. Genom olika fjädermekanismer, som 
presenteras separat sedan för varje del, går det att fälla upp de rörliga elementen igen genom 
att trycka in knappen som sticker ut till vänster på reglaget.  Spännena är justerbara och 
spänner fast skon på skobrodden på två punkter, över vristen vid bakre delen av foten med 
hjälp av två remmar, och över den främre delen av foten med hjälp av en rem. Dessa remmar 
är avsedda att vara justerbara.  En viktig sak att nämna när det kommer till den inre 
mekanikens relation till det yttre höljet, är att rotationsaxlarna är avsedda att fästas cirka 1 
mm in i inre sidan av höljet. 
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7.2 Hölje 
 
Höljet är utformat för en väggtjocklek på cirka 2 mm, och fungera som ett vattenavstötande 
och stöttåligt skydd för finmekaniken inuti. Geometriskt så fungerar den också som en 
samordningscentral för de olika huvudkomponenterna. Den förbinder reglaget till den inre 
mekaniken, och ansluter dubbarna och spännena till en fast punkt. I figur 14 nedan visas en 
översiktlig skiss på höljet. 
 

Figur 14 visar en sprängskiss på höljet av skobrodden, med betydande ytor och komponenter 
markerade med färg och notation. 

 
Ytorna i höljet är inte producerade i samma material, utan varierar beroende på ifall de har en 
bärande eller friktionsförhöjande funktion. Figur 15 nedan visar en schematisk bild över de 
olika materialen för ytorna. Polypropylen valdes som material för dubbfästet eftersom det 
behövdes en liten styvhet men framförallt elasticitet vid infästningen. Syntetisk gummi valdes 
vid delen som är i kontakt i marken utav den enkla anledning att det fungerar väldigt bra som 
sula. Det ger hög friktion samtidigt som det är elastiskt nog att klara olika typer av underlag 
och vara eftergivlig för fotens rörelse, så att den inte är helt stel vilket skapar dålig ergonomi. 
Till sist valdes polykarbonat som material för underlaget där skon skulle vila, och som 
material för de bärande kanterna på sidan, eftersom det ansågs kritiskt att broddens struktur 
och form skulle hålla under de påfrestningar den skulle utsättas för i dagligt bruk. Särskilt 
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viktigt var det med styvhet hos de ytorna på grund av den tunna väggtjockleken över hela 
höljet (ca 2 mm). 
 

 
Figur 15 visar materialvalen för höljet, där ytorna är markerade i färg efter material. 

 
Den främsta anledning till varför olika syntetiska plaster valdes för att en konstruktion av 
metall eller kompositer ansågs bli för tunga och orealistiska. En skobrodd ska inte ha en för 
massiv vikt, eftersom det skapar dålig ergonomi för användaren. 
 
 

 

7. 3 Inre mekanik 
 
Den inre mekaniken består av flera olika komponenter, vilka är förankrade i höljet vid olika 
punkter. De interagerar via mekanismen som visades ovan med hjälp av kolven, och slutar 
med att de rörliga elementen fälls ner och täcker dubbarna så att höljets sula inte får 
markkontakt. De olika huvudkomponenterna i den inre mekanismen är den momentgivande 
formen, momentarmarna, rotationsaxlarna, de rörliga elementen och gångjärnen. En 
översiktsbild visas i figur 16 nedan, och ifall mekanismen vill studeras så finns figur 11 ovan i 
produktutvecklingsavsnittet.  
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Figur 16 visar de olika huvudkomponenterna i den inre mekaniken, markerade efter färg. 

 
 
 
7.3.1 Gångjärnen 
 
En viktig sak som inte togs upp i bilden av mekanismen är att gångjärnen agerar som ett fäste 
för den momentgivande formen mot höljet, där den övre delen av gångjärnet är tänkt att vara 
fäst mot höljet och den undre mot formen. Gångjärnen medger därmed rörelse framåt vilket är 
nödvändigt för den mekaniska funktionen.  Figur 17 nedan visar den geometriska 
konfigurationen för gångjärnen. Dessa gångjärn finns på fyra platser på den momentgivande 
formen, två där fram, och två där bak.  
 
Vad som syns i figur 17 (gångjärnen) är att geometrin förhindrar att de att skulle haka ur 
varandra av misstag genom att bara medge rörelse bakåt till en viss punkt genom att den 
undra delens spår slutar tvärt. Detta för att inte fjäderrörelsen ska göra så att gångjärnet hakar 
ur när skobrodden ställs om från icke-aktivt läge till aktivt läge.  
 
Materialvalmässigt är gångjärnen tänkta att produceras i stål, som smörjs genom olja. Detta 
materialval är grundat i att gångjärnen är förhållandevis små (dimensioner kring 2 x 1 mm), 
och att stål därmed inte påverkar skobroddens totala vikt nämnvärt, och i behovet av slitstarka 
och uthålliga leder och gångjärn i en skobrodd som utsätts för nötande kontinuerlig 
användning i en slitsam miljö.  
 



27 

 
Figur 17 visar en konfigurationsbild för gångjärnen, som visar hur de är sammansatta. 

 
 
 
 
7.3.2 Momentgivande form 
 
Formen, vilken har en identisk geometri med skobrodden fast i nedskalad form, har små flikar 
fästa längs längdriktningen riktade neråt, vars funktion är att ge moment till momentarmarna. 
Formen är fäst till de undre delarna av gångjärnen, via vars hjälp de fästs till höljet. När 
kolven sedan trycks framåt så driver den formen i samma riktning, vars flickar sedan omsätter 
mekanismen förklarad i produktutvecklingsstadiet. Tjockleken på formen ligger på 1 mm, och 
längden på formen är tänkt att vara 31.5 mm, vilket ger en skalningsfaktor på 0.926 i relation 
till skobroddens dimensioner.  
 
I materialhänseende är formen och flikarna avsedda att produceras i aluminium, eftersom stål 
med dessa dimensioner skulle ge alldeles för stor godsvikt. Dessutom är det viktigt med 
material med bra styvhet och formrigiditet eftersom det är ett finmekaniskt system.  
 
Figur 18 nedanför visar den momentgivande formen ur olika vinklar.  
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Figur 18 visar den momentgivande formen ur tre olika vinklar, med relevanta ytor och 

delkomponenter utmarkerade. 
 
 
 
7.3.3 Rörliga element 
 
De rörliga elementen är utformade för att sänkas ner över fästet med dubbar när skobrodden 
genom kolvens rörelse och den inre mekanismen försätts i icke-aktivt läge. Någonting som 
inte var utmarkerat i figur 11 var placeringen och existensen av fjädrarna som förbinder de 
rörliga elementen med den momentgivande formen. Dessa fjädrar häver sedan upp de rörliga 
elementen när kolven inte längre trycker fram formen och återställer den inre mekaniken till 
sitt ursprungsläge; skobroddens aktiva dubbläge. Dessa fjädrar är tänkta att placeras en vid 
varje kant, för att upprätta momentjämvikt, per rörligt element; alltså två totalt per element. 
Det totala antalet rörliga element i den inre mekaniken är 11. 
 
Dimensionerna hos de rörliga elementen varierar från element till element, då de har en 
individuell relativ måttsättning av bredden baserad på avståndet från de nedre hörnen till 
ytterväggen av höljet. Detta avstånd bestämdes till 10 mm, men i vissa fall på grund av för 
snäv krökning av ytterväggen så justerades detta avstånd för att ge rimligt med plats åt det 
rörliga elementet. Längden och höjden hos de rörliga elementen varierade inte och var 10 mm 
respektive 5.5 mm. 
 
Materialvalet för de rörliga elementen bestämdes till att bli en hårdplast, förslagsvis 
Polykarbonat, fast med en yta av syntetisk gummi som täcker nedersta ytan som är i kontakt 
med marken. Fjädrarna produceras i stål. Figur 19 visar den konceptuella geometrin för ett 
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rörligt element, där det som skiljer exemplet åt från de faktiska är att måttet i bredd är relativt 
för element till element, och var fjädrarna är tänkta att placeras.  
 
 

 
Figur 19 visar en översiktlig bild på ett rörligt element, med fjädrarnas och glipans placering 

markerade med färg. 
 
 
 
7.3.4 Momentarmar 
 
Till varje rörlig element hör en momentarm till, vilket gör att det finns 11 totalt, vars syfte är 
att trycka ner det rörliga elementet. 
 
Momentarmarna består huvudsakligen av två design segment; det ena är delen som är i 
kontakt med flikarna på den momentgivande formen, och den andra är delen som utövar 
moment och trycker ner de rörliga elementen. Momentarmen roterar kring rotationsaxeln i sin 
rörelse, och för att minska friktionen används glidlager mellan axeln och armen. 
 
Dimensionerna hos momentarmarna är relativt måttsatta, fast i relation till det rörliga 
elementet istället för ytterväggen, för att ta hänsyn till två aspekter. Den ena aspekten är att 
det ska finnas tillräckligt med plats för fjädrarna på det rörliga elementets kanter, se figur 19 
och den andra aspekten är att det är eftersträvansvärt att göra momentarmen så bred så möjligt 
så att momentet och trycket vid nedfällning fördelas jämt över hela det rörliga elementet. I 
längd och höjd är alla momentarmar likadant dimensionerade. Ovanstående beskrivning av 
måttsättning gäller bara för den delen som är i kontakt med det rörliga elementet, men den 
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delen som är i kontakt den momentgivande formen anpassas inte på bredden efter utrymme 
för fjädrarna, utan har samma bredd som det rörliga elementet som momentarmen hör till. 
 
Diagonalt under fliken som är i kontakt med den momentgivande formens flik, finns hålet 
som ska rymma rotationsaxeln. 
 
Materialvalmässigt är momentarmen, med avseende på alla designsegment, avsedd att 
tillverkas i polykarbonat, i ett försök att ha låg godsvikt men samtidigt ha hög styvhet och 
hårdhet i materialet då det rör sig om finmekanik.  
 
Figur 20 nedan visar geometrin. 
 

 
Figur 20 visar de två designsegmenten och hålet för rotationsaxeln hos momentarmen, 

markerat i färg. 
 
 
 
7.3.5 Rotationsaxel 
 
Rotationsaxeln är en stång, avsedd att produceras i stål, med en ungefärlig diameter på 1 mm, 
som sträcker sig från innervägg till innervägg genom momentarmen. Dess funktion är att 
medge rotationsrörelse åt momentarmen under mekanismen som fäller ner det rörliga 
elementet. Dess bredd är relativt måttsatt så att den är infäst 1 mm in i väggarna hos höljet, 
utifrån dess position som är diagonalt under fliken hos den momentgivande armen. Det 
innebär, eftersom höljets bredd varierar, att måttsättningen av bredden hos stångarna också 
varierar beroende på var de befinner sig relativt höljet. Figur 21 illustrerar hur 
rotationsaxlarna är placerade i relation till höljet. 
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Figur 21 visar hur rotationsaxlarna placerade i relation till höljet, markerade i färg. 

 
 
 
7.3.6 Kollage 
 
Nedan kommer en bild visas med ovanstående komponenter ur den inre mekaniken 
sammankopplade, förutom den momentgivande formen, i syfte att ge en helhetsbild på deras 
konfiguration och relation till varandra. Figur 22 visar enheten, som finns upprepad på 11 
ställen under den momentgivande formen fast med variationer i bredd på de olika ingående 
komponenterna.  
 
 
 



32 

 
Figur 22 visar hur de olika komponenterna i den funktionella mekaniska enheten är 

konfigurerade, markerade efter färg. 
 
 
 

7.3.7 Fjädrar – beräkningar 
 
Fjädrarna måste kunna dra tillbaka den momentgivande formen och de rörliga elementen i 
sina ursprungslägen. Kraften som krävs beror dels på friktionen mellan gångjärnen och den 
momentgivande formen, men främst av vikten hos de rörliga elementen. Det innebär att 
fjädern måste ha rätt fjäderkonstant samt kunna förlängas tillräckligt långt så att tillräckligt 
med energi lagras så att fjädrarna kan dra upp samtliga element till ursprungslägena. Den 
totala volymen hos alla rörliga element ges utav formeln 

11 11

*( ) *48i y y i i i
i i

B L H L H B   3[ ]mm , där iB  index för bredden på varje rörligt element 

eftersom de är relativt måttsatta, och där yL  och yH  refererar till längden och höjden för 

ytterkanterna, och iL  och iH  till längden och höjden för fliken, vilka är absoluta. Totala 

volymen blev således: 39.26 3cm , vilket med polykarbonat som materialval (densitet: ~1.21 

g/ 3cm ) ger en total godsvikt på ~47.5 g.  
 
Den totala vikten för den momentgivande formen, ifall aluminium väljs som material, uppgår 

till 63.1 g med en volym på 23.36 3cm . Ifall friktionskoefficienten antas uppgå till 0.1 mellan 
formen och gångjärnen, så uppgår den totala energiförlusten som fjädern måste kompensera 

för till fE m g l     , där m är massan hos formen, g gravitationskonstanten, l  sträckan 
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som formen rör sig och  friktionskoefficienten. Med en sträcka på 1.4 mm som formen rör 

sig mellan det aktiva och icke-aktiva läget så blir 0.87fE  mJ. 

 
Fjädern kommer att förlängas lika mycket som det rörliga elementet behöver fällas ner i det 
icke-aktiva läget, vilket uppgår till 3 mm. Den potentiela energin som fjädrarna måste dra upp 
blir, med den totala massan av alla rörliga element på 47.5 g, * *pE m h g = 1.38 mJ. 

 
Totala energin, överslagsberäknat, som fjädrarna i den inre mekaniken måste kunna lagra 
uppgår till 2.25 mJ. 
 
En fjäder med följande data har föreslagits för att passa det rörliga elements dimensioner; 
Tråddiameter: 0.6 mm, Medeldiameter: 2 mm, antal verksamma varv: 4, Material: Stål. 
Utifrån denna data och genom formler från Lesjöfors fjäderhandbok 11 så erhålls 
fjäderkonstanten till k=40.15 N/m och längden i ursprungsläge L=3.02 mm. 
 

Dessa data ger kraften 
3

8 m

d
F

D k

  


 
= 12.72 N, där  = s *0.75, s =600 2/N mm ,    

mD = yD -d (medeldiametern) och korrektionsfaktorn k=1.5 (se bilaga 3). Ifall kraften F sätts 

in i formeln för den potentiella energin så erhålls 
3 12.7

19.1
2 2

p p

L F
E E

  
     

Nmm=19.1 mJ. Denna lagrade energi gäller för en fjäder. Totalt finns 22 fjädrar i den inre 

mekaniken (två per rörligt element), vilket ger 22* pE = 0.42 J som total lagrad energi, vilket 

är långt mer än tillräckligt utifrån de 2.25 mJ som behövs för att förflytta mekaniken till sitt 
ursprungsläge. Fjädern som valdes har med andra ord gott och väl tillräckliga dimensioner 
och egenskaper.  
 
 
 

7.4 Dubbar 
 
Dubbarna har som avsikt att haka fast skobrodden i underlaget, och på det sättet undvika 
ofrivilliga rörelser/halka. Konstruktionsmässigt är de placerade på raddor under varje rörligt 
element, och varierar i antal beroende på vilket rörligt element de ligger under. Se figur 9 för 
att se hur många dubbar som ligger under varje rörligt element. 
 
Många mindre spetsiga istället för få stora avancerade dubbar har valts eftersom det anses 
minska kraften som krävs för att få grepp med skobrodden, och ger en bättre jämn spridning 
av greppyta över sulan. De är avsedda att produceras i stål, med en ungefärlig längd på 2.5 
mm och diameter på 1 mm, men viktigt att nämna är att ungefär 1.5 mm är avsett att sticka ut 
och kunna ha potentiell markkontakt, medan den resterande millimetern ska vara fasthakad i 
sulan. Figur 23 visar en dubb. 
 

                                                
11 Lesjöfors fjäderhandbok, 1952 
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Figur 23 visar en av dubbarna som är monterade på sulan. 

 
 
 

7.5 Reglage 
 
Funktionen hos reglaget är att överföra kraften som användaren lägger på tryckaren, som 
sticker ut ur höljet, till den inre mekanismen. Detta sker genom att kraften läggs på bågen som 
är fäst till kolven, som i sin tur är fäst inuti en cylinder. När mekanismen har fällt ner de 
rörliga elementen så hakar kolven fast inuti cylindern, och blir låst i sitt läge fram tills 
användaren trycker på knappen som sticker ut på sidan, vilket får kolven att fara tillbaka till 
sitt ursprungsläge och mekanismen inuti att återgå till det aktiva dubbläget. Figur 24 nedan 
illustrerar en sprängskiss av de olika ingående elementen hos reglaget. 
 
Vad som syns i figuren är en uppdelning mellan de komponenter som är kopplade direkt till 
kolvens mekanism, det vill säga passera genom cylindern fram till den momentgivande 
formen, och de komponenter som hör kolvens mekanism till såsom att husera kolven och att 
haka fast fjädern.  
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Figur 24 visar en sprängskiss av reglaget, med de två grupperna av komponenter markerade i 

olika färg. 
 
 
 
7.5.1 Kolvkomponenter 
 
Komponenterna som hör till kolvmekanismen kan delas in i tre huvudgrupper. Delarna/delen 
som hör till att interagera med användaren, delarna som hör till fjädermekanismen vars syfte 
är att återställa reglaget till sitt ursprungsläge och till sist delarna som hör till att överföra kraft 
till den momentgivande formen. 
 
Den krökte bågen längst ut på kolven är avsedd till att interagera med användaren, genom att 
ge en yta som är enkel att överföra kraft via. Användaren skulle därmed lätt kunna trycka 
bågen mot en vägg eller annan yta utan att behöva böja sig ner för att överföra kraft till kolven 
och initiera den inre mekanismen. 
 
De delar som hör till fjädermekanismen är, såklart, fjädern som är spärrad mellan två mindre 
klaffar, som sticker ut i mellanrummet mellan de första varven på fjädern, så den hålls på 
plats vid en viss punkt. Även klossen som ligger i kolven i en fördjupning, har en liten fjäder 
vars avsikt är att försöka trycka klossen mot ytterväggen av cylindern genom dess bana fram 



36 

tills knappen, så att när de rörliga elementen i skobrodden har fällts ner, så trycker klossen ut 
knappen ytterligare som sticker ut ur cylindern genom trycket från fjädern under klossen. 
 
Slutligen så finns kolven, vars funktion bland annat är att agera som en 
sammankopplingspunkt mellan de andra två komponenterna, men framför allt att för att 
överföra kraft till den inre mekanismen. Figur 25 nedan visar de olika kolvkomponenterna 
utmarkerade. 
 

 
Figur 25 visar de olika komponenterna som är anslutna till kolven markerade i olika färg 

 
I figuren så är klossen utdragen i illustrativt syfte, men i praktiken ska den tryckas mot 
innerväggen av cylindern. 
 
Materialvalmässigt avses bågen att produceras i polykarbonat, kolven, och de två hakarna till 
fjädern likaså. Fjädern och klossen avses att produceras i stål.  
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7.5.2 Cylinderkomponenter 
 
Cylinderns komponenter kan i grova ordalag liknas vid en inverterad analog till kolvens 
komponenter, då funktion de fyller är att haka fast och hushålla kolven. Längs cylinderns 
innervägg finns två klaffar som sticker ut, på liknande sätt som hos kolven fast mellan de två 
sista varven hos fjädern, och hakar fast kolven och fjädern i cylindern. Cylindern är sedan 
fastlagd i höljet, och möjliggör därmed passagen för kolven in till den inre mekanismen. I 
cylinderns skal finns ett hål där en knapp är fastgängad, vars funktion är att när klossen, som 
har en fjäder under sig som trycker utåt, kommer förbi att bli uttryckt i spänt läge tack vare 
klossen. När sedan denna knapp trycks in igen, så förlorar kolven sin fasthakning via klossen 
och den far tillbaka till ursprungsläget igen på grund av den lagrade energin från den 
kontraherade fjädern. Figur 26 visar cylinderns olika komponenter markerade i färg. 
     

 
Figur 26 visar de olika ingående komponenterna som hör till cylindern, markerade i olika 

färg. 
 
Knappen, klaffarna och cylinderskalet är alla tänkta att produceras i polykarbonat då det är 
viktigt att de är stöttåliga då de kommer att vistas i en slitande miljö.  
 
7.5.3 Mekanism 
 
Figur 27 visar mekanismen som klossen, knappen, kolven, bågen, cylindern och fjädern 
opererar via.  
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Figur 27 visar hur mekanismen uppför sig mellan på, av och återställning mellan aktivt och 
icke-aktivt dubbläge 

 
I figur 27 ovan så representerar läget 1 ursprungsläget, när en kraft börjar trycka kolven i 
riktningen som pilen pekar. I 2 så har klossen tryckt ut knappen, och skobrodden befinner sig 
i icke-aktivt läge då de rörliga elementen har fällts ut. I 3 så har en kraft tryckt in knappen och 
reglaget återställs till sitt ursprungsläge.  
 
 
 

7.6 Spännen 
 
Syftet med spännena är att spänna fast foten mot översta ytan av höljet, så att den sitter stabilt 
så att lite glapp och friktion uppstår mellan fot och höljets yta, men samtidigt medge viss 
komfort. För att uppnå dessa kriterier har band av nylon valts som spännband, vilka sluts med 
hjälp av kaborreband som är fästa på insidan av nylonbandet. Det finns tre spännband, en för 
den främre delen av foten och två för den bakre som spänner över vristen. Spännbanden är 
justerbara längdmässigt genom kaborrebanden, vilka kan fästas på motstående sida så att rätt 
längd och spännkraft uppnås hos spännbanden. Öglorna är avsedda att produceras i 
polykarbonat, och likaså formen för den bakre delen av foten. 
 
Det främre spännbandet trycker foten diagonalt ner mot ovansidan av höljet, medan de två 
bakre banden som korsar varandra trycker ner foten snett ner och låser bakre delen av foten 
mot formen.  Figur 28 nedan visar hur spännbandsanordningen ser ut monterad på övre delen 
av höljet, tillsammans med pilar som visar i vilken kraftriktning som spännbanden trycker ner 
foten. 
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Figur 28 visar hur spännbanden är konfigurerade mot översta sidan av höljet kopplade till 

sina formar och öglor. De olika delarna är markerade i olika färger 
 
 
 
 

7.7 Sammanfattning av produktkoncept 
 
Ovan har alla delar och komponenter förklarats och illustrerat utifrån funktion, konfiguration 
och materialval. För att ge en sammanfattande överskådlig bild över allt sammantaget så 
illustreras konceptet i dess helhet med ett transparant hölje. Denna bild finns illustrerad i figur 
29 nedan. Sättet som denna figur skiljer sig ifrån sprängskissen vid produktkonceptets början 
är att alla komponenter befinner sig i lägena de är tänka att befinna sig i. 
 
Mekanismen går att se under produktutveckling i figur 11. Där sammanfattas den principiella 
mekanismen för nedfällning av rörliga element. 
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Figur 29 visar produktkonceptet i sin helhet, med ett transparant hölje, med komponenterna i 

sin rätta konfiguration och där de olika funktionella grupperna är markerade i olika färg. 
 
 
7.7.1 Vikt 
 
Något som inte tagits upp än i rapporten är vikten för skobrodden, vilken är en viktig faktor 
för komforten för användaren. Ifall den väger för mycket begränsar det användarens 
rörelsefrihet. 
 
Densiteten för de olika materialen är; polykarbonat: 1.21 g/cm3, polypropylen: 0.85g/cm3, 
syntetiskt gummi (styrene-butadiene): 1.04 g/cm3, stål: ~7.85 g/cm3 och aluminium: 2.7 
g/cm3. 
 

Totala vikten blir då 
1

*i i
i

V 

 = Höljet + Inre mekaniken + dubbarna + mekanismen + 

öglorna för spännena = 107.8 g + 146.4 g + 0.5 g + 3 g + 52 g = 309.7 g / fot.  
Notera här att vikten för fjädrarna och spännbanden inte är inräknade eftersom de köps in från 
externa tillverkare vid produktionsfasen.   
 
En vikt på ~310 g för varje fot känns acceptabel. Vikten känns, men bör inte vara 
rörelseförhindrande. 
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7.7.2 Belastning 
 
Ifall en person på 150 kg står på sina par skobroddar, så fördelas vikten jämt över arean för de 
bärande väggarna som är i kontakt med den övre delen av höljet. Kraften blir totalt för de 
båda broddarna: 1471.5 N, som fördelas över den totala kontaktarean 3042 mm2 för de 
bärande väggarna vilket skapar ett tryck på ~48.4 KPa. Detta är ett tryck som materialet hos 
väggarna klarar då det har en brottgräns på 55 – 75 MPa. I det mest belastade fallet, då allt 
ligger på en fot, så är trycket 96.8 KPa, vilket är fullt godkänt.  
 
Ifall de bärande väggarna klarar av lasten på 150 kg, så klarar de resterande komponenterna i 
skobrodden det också då det är de bärande väggarna som får ta den tunga kritiska 
belastningen. De andra komponenterna som bär upp belastning såsom de rörliga elementen i 
utfällt läge har mycket större area än väggarna och består av samma material, vilket gör att 
ytterligare beräkningar inte behövs. 
 
En annan bärande del av vikten är klossen som låser fast kolven i cylindern hos reglaget i det 
icke-aktiva dubbläget. Den ska bära hela vikten av personen, eftersom det är direkt mekanisk 
förbindelse mellan kolven och mekaniken inuti skobrodden.  
 
Arean för båda klossarna som är utsatta för trycket är 12 mm2, vilket ger ett tryck på 122 MPa 
vid 150 kg belastning. Detta tryck existerar ifall belastningen ligger jämt över båda broddarna, 
vilket inte är fallet vid vanlig gång, då ena foten tar upp hela belastningen emellanåt. Vid 
vanlig gång så är trycket maximalt 244 MPa. Stål med en brottgräns på ~440 MPa klarar av 
det med en säkerhetsfaktor på ~2 i det mest belastade fallet.  
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8. Diskussion 
 
I retrospektiv efter produktkonceptet var färdigställt och genomarbetat så insågs att ett antal 
områden kunde ha genomarbetats och vara bättre presenterade i arbetet, och att vissa aspekter 
inte alls togs upp.   
 
Några av de saker som helt saknades var bland annat en CAD-modell, som kunde ha givit 
exaktare måttsättning och information om geometrisk kompatibilitet mellan de olika 
komponenterna i skobrodden. CAD-modellen kunde också ha simulerat hur mekaniken inuti 
skobrodden skulle ha betett sig under ned/uppfällning av de rörliga elementen genom sina 
kollisionsberäkningar på ett bättre sätt än vad som skedde med hjälp av Rhinoceros3. 
Ritningarna på komponenterna, som ligger bland bilagorna, skulle på grund av bättre 
måttsättning ha blivit mer standardiserade. 
 
De ritningar som finns i rapporten visar mått och geometri, men är inte standardiserade vilket 
gör att de inte är produktionsdugliga. 
 
Något som också saknas är en fysisk modell av skobrodden. Det var visserligen en av 
avgränsningarna, att inte göra en, men i efterhand så insågs det praktiska och överskådliga 
med en sådan modell. Eftersom modellen skulle behöva innehålla finmekanik för att visa på 
funktionen så skulle den bli väldigt dyr och avancerad att tillverka, men just på grund av 
finmekaniken så skulle dess illustrativa funktion vara väldigt användbar.  
 
En aspekt som inte togs upp alls var tillverkningsprocessen hos de olika komponenterna, och 
det togs inte upp eftersom den inte ansågs särskilt avancerad då de flesta material var av plast, 
vilka kan formbesprutas, och de resterande kunde enkelt fräsas eller formgjutas fram. 
Däremot så leder sådana antaganden till att mycket information går förlorad eftersom det är 
under undersökandets gång som problem och svårigheter kan dyka upp i relation till 
tillverkningsprocessen, och det går definitivt att föreställa att det skulle finna svårigheter då 
vissa komponenter är väldigt små. Detta leder till att en del information om 
realiseringsmöjligheterna av den föreslagna modellen går förlorad. 
 
Något som också saknades var en egen självständig kundundersökning, då den som användes 
togs ifrån en rapport gjord 2007. Troligtvis skulle mer relevant information kunna erhållas 
ifrån en egen kundundersökning då frågorna och intervjugruppen bättre skulle kunna anpassas 
till projektets mål och ramar. 
 
Eftersom inte en CAD-modell gjordes så blir även måtten och dimensionerna på 
komponenterna osäkra, vilket leder till en felmarginal i måttsättningen bland ritningarna som 
finns bland bilagorna. Detta leder till att det slutgiltiga produktkonceptet och modellen måste 
preciseras ytterligare måttmässigt för att kunna gå vidare till produktion. 
 
En del metodiska fel begicks också under arbetets gång, som bristande kontakt med 
handledare på grund av logistiska skäl, då författaren till rapporten befann sig i Tyskland 
under författandets gång.  Detta medförde också, med åtaganden kring flytt och liknande, att 
tidsplanen inte följdes som planerat. 
 
Ett annat metodiskt fel var att inte en tillräckligt omfattande litteraturstudie begicks innan 
konceptgenereringen då det har bedrivits ett antal arbeten om skobroddar på insititutionen för 
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maskinkonstruktion tidigare. Det går även, utifrån samma synsätt, att ifrågasätta 
efterforskningarna på patent och registreringsverket då de inte berörde alla patent som hade 
något med skobroddar att göra, utan främst de som var patenterade i Sverige och Europa. 
Kanske hade en annan utformning av QFD, kravspecifikation och modell nåtts ifall dessa 
saker begicks i större omfattning.  
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9. Slutsats 
 

 Modellen som har presenterats och illustrerats i rapporten anses fungera tekniskt, även 
om vissa mått och komponenter behöver justeras för att passa tillverkningsmässiga 
krav. Slutsatsen blir att produkten löser problemet med att användaren behöver böja 
sig ner vid justering av dubbarnas aktiva och icke-aktiva läge.  

 CE-märkning behöver ske innan produkten kan produceras, vilket kan medföra 
ytterligare justeringar av komponenter och mått. 

 En mer fullständig materialvalsanalys behöver ske innan produkten kan produceras, 
vilket kan medföra justeringar av komponenter och mått. 

 Höjden på skobrodden överskrider inte 15 mm, utan gränsar vid 14.5 mm. Kriteriet är 
nåt 
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