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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete där ett halkskydd för kvalitetsskor tagits fram. 
Halkolyckor bland fotgängare är vanligt förekommande i Sverige då tusentals personer skadas 
varje år, främst under vintertid på grund av is och snö. För att minska risken för halka kan man 
bland annat använda halkskydd på skorna, men befintliga lösningar ansågs brista gällande 
utseende och användarvänlighet. 

Syftet med projektet var att minska halkolyckor genom att konstruera ett halkskydd för 
kvalitetsskor som var diskret och stilrent men även enkelt att ta på och av. Projektet avgränsades 
till promenad i stadsmiljö där målgruppen var stilmedvetna personer i alla åldrar.  

Projektet inleddes med en förstudie som la grunden till identifiering av problemområden samt 
fastställande av krav och önskemål på produkten. Fem olika koncept togs fram som utvärderades 
och testades och som till sist ledde till ett slutgiltigt koncept.  

Det slutgiltiga konceptet Warantia är ett halkskydd bestående av en gummiskydd som omfamnar 
skons sula och klack, samt 10 friktionskomponenter som motverkar halka. 
Friktionskomponenterna finns i fyra olika modulvarianter med olika material och 
användningsområden vilket gör att halkskyddet kan användas året runt. Material och tillverkning 
analyserades i programmet CES EduPack och sulan valdes att tillverkas genom gjutning av 
syntetiskt gummi och friktionskomponenterna genom formsprutning av plasten polyvinylklorid. 
En enklare kostnadsanalys av produkten gjordes med 1-3-9 metoden där försäljningspriset 
beräknades till 60 kr.   

Slutligen tillverkades en presentationsmodell av halkskyddet som presenterades på KEXpo-
mässan.  
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Abstract 
This report covers a bachelor’s degree project in which a concept of a non-slip shoe grip for 
quality shoes was developed. Every year, thousands of people in Sweden get injured due to fall 
and slip accidents during winter. To avoid slipping, one can use non-slip shoe grips on their 
shoes, but existing products lack in terms of design and usability. 
  
The purpose of the project was to prevent fall and slip accidents by constructing a non-slip shoe 
grip for quality shoes. These were supposed be discreet and easy to put on and take off from the 
shoe. The project was limited to an urban environment and walking pace, and the target audience 
was people with style in all ages. 
  
The project started with an information search in order to identify the main problems and thereby 
set requirements and requests on the product. From these requirements and requests, a number of 
ideas and solutions were generated and led to five different concepts. Before choosing the final 
concept, all concepts were tested and evaluated. 
  
The final concept, named Warantia, is a non-slip shoe grip for quality shoes that consists of a 
sole and 10 friction components that prevent the user from slipping. The friction components are 
divided into four kinds of modules with different materials and fields of application. Hence, the 
non-slip shoe grip can be used all year round. Material and manufacturing method were analyzed 
in the program CES EduPack and the sole decided to be manufactured by molding synthetic 
rubber and the friction components by injection molding of the plastic polyvinylchloride. A brief 
calculation of the manufacturing costs was made with the 1-3-9 method, and the selling price 
was estimated to 60 SEK. 
  
Finally a presentation model was constructed and presented at the KEXpo-exhibit.  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Förord
Denna rapport behandlar ett kandidatexamensarbete inom området teknisk design som genomförts 
av två studenter, Jesper Ericsson och Frida Kindahl, under våren 2016 vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Kandidatexamensarbetet, med kurskod MF132X, var en del av 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning. 

Vi vill framförallt rikta ett stort tack åt våra handledare Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp som 
under projektets gång hjälpt till med vägledning och råd. 

Vi vill dessutom tacka Jan Stamer och Leif Grönvall för goda råd gällande tillverkning av 
presentationsmodellen samt Ramtin Massoumzadeh för assistans i verkstaden. 
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1. Inledning 
Halkolyckor bland fotgängare är vanligt förekommande i Sverige, främst under vintertid till följd 
av snö och is på gatorna. För att undvika halka kan man som privatperson vidta åtgärder såsom 
att bära halkskydd på skorna, men i dagsläget finns inga halkskydd som är stilrena samtidigt som 
de är lätta att sätta på.  

1.1 Bakgrund 
Varje år skadas tusentals personer vid halkolyckor i Sverige. Under 2013 uppkom antalet 
skadade personer vid följd av is och snö till cirka 31 000, där samtliga av de skadade var tvungna 
att besöka en akutmottagning. Av dessa fick ungefär 17 procent läggas in för fortsatt vård, vilket 
ledde till cirka 27 000 vårddygn [1]. Skadekostnaderna för fotgängare anses vara fyra gånger 
högre än de kostnader som läggs på vinterväghållning varje år, vilket är 550 miljoner kronor [2]. 
  
Ansvaret för vinterväghållningen ligger hos Trafikverket, kommunerna och fastighetsägarna. Ett 
syfte med vinterväghållningen är att förhindra halkolyckor, vilket bland annat sker genom 
snöröjning och halkbekämpning med saltlösning och sand [3]. Vinterväghållningen ser olika ut i 
olika delar av landet, men enligt Trafikverket ska gång- och cykelbanor sandas inom två eller 
fyra timmar efter konstaterad halka [4]. 
  
I en artikel i Dagens Nyheter kritiseras halkbekämpningen i kommunerna och man anser att det 
läggs ner för lite pengar på halkbekämpning jämfört med andra olyckor. Man anser även att det 
är ett stort problem att snön plogas bort först när det slutat snöa, vilket leder till att snön hinner 
packas och bilda lager av is när fotgängare går på gator och gångbanor [5]. 

Grundorsaken till halka på vintern i Sverige är avsaknaden av friktion mellan sko och underlag. 
En vanlig missuppfattning är att friktion är en material- eller ytegenskap. En yta har alltså inte 
någon egen friktion, utan friktionen uppstår i dess kontakt med en annan yta och ett friktonstal 
kan sedermera inte bestämmas förrän båda kontaktytorna är kända. Friktionen beror av dessa 
ytors egenskaper, som ytjämnhet, hårdhet, ytkemi och ytfysik, etc [6].  

Rörande halkrelaterade olyckor bland fotgängare är en av ytorna i regel alltid is med en tunn 
vattenfilm ovanpå, vilken vi inte kan påverka så mycket mer än att sanda våra gator på vintern. 
Vilken friktion som uppstår mellan fotgängaren och det givna underlaget beror därför till stor del 
på egenskaper hos fotgängarens egen kontaktyta mot underlaget. I syfte att öka de 
friktionsgenererande egenskaperna hos denna kontaktyta blir halkskydd för skor allt vanligare. 
Principen som dessa bygger på är att ge skon en ur friktionsaspekt gynnande yta mot underlaget - 
ibland i form av en sula med en specifik gummiblandning och ibland i form av att låta 
komponenter hos halkskyddet vara hårdare än underlaget, exempelvis s.k. broddar. 
  
1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att minska halkolyckor bland fotgängare samt öka ergonomin vid på- 
och avtagning av halkskydd. Målet med projektet var att ta fram ett halkskydd som alla 
människor ska kunna använda, oavsett om det är en äldre person med rörelsesvårigheter eller en 
stilmedveten stadsbo. Halkskyddet ska med andra ord vara lätt att ta på och av, samtidigt som det 
ska vara diskret och stilrent utan att göra avkall på sin funktion. Målet var även att ta fram en 
modell av lösningen att presentera på KEXpo-mässan, 20 maj 2016. 
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1.3 Avgränsningar 
Halkskyddet begränsades i ett tidigt stadie av projektet till att användas i storstadsmiljö och 
anpassas för gång. I dagsläget finns varianter av halkskydd som är ämnade för löpning och annan 
sport där befintliga lösningar anses vara tillräckliga. 

Fokus har legat på utformningen av halkskyddet och placeringen av friktionsytor och inte på att 
finna nya material som skyddar mot halka. 

Projektet begränsades till att enbart konstruera halkskyddet i en storlek, till en vänster- och 
högerfot. För att kunna framställa en hel serie av halkskydd i storlekar från 35-46 behöver en 
bredare analys gällande mått göras än vad som gjordes i projektet.  
  
1.4 Målgrupp 
Den målgrupp som projektet riktat sig åt är stilmedvetna personer, i alla åldrar, som bär 
kvalitetsskor.  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2. Förstudie 
För att undersöka marknaden och för att få en uppfattning om vilka behov som fanns hos 
användarna gjordes en förstudie i form av studiebesök, state of the art och 
användarundersökning. Det genomfördes även informationssökning via sökmotorer på internet.  
  
2.1 Halkskydd på marknaden 
För att studera de halkskydd som finns på marknaden genomfördes studiebesök hos 
återförsäljare av halkskydd samt en konkurrensanalys i form av state of the art. I denna 
undersöktes vad som gjorts tidigare inom området men även konkurrenter, liknande problem 
inom andra områden och patent. 
  
I dagsläget finns ett flertal olika modeller av halkskydd med variation både gällande form och 
material. Det finns dessutom halkskydd som är ämnade för olika aktiviteter såsom gång, löpning 
och extremsport, men ty projektet avgränsats till storstadsmiljö och gång undersöktes endast 
denna marknad. 
  
De flesta halkskydd på marknaden är tillverkade av gummi och har dubbar, även kallade 
broddar, av härdat stål som skyddar mot halka. Genom att använda gummi, som både är slitstarkt 
och elastiskt, kan halkskyddet anpassas till olika skomodellers former. Gummi är dessutom ett 
material som går att färga, vilket gör att många halkskydd erbjuds i olika färger. 
  
Broddarna sticker ut några millimeter från sulan vilket gör att skon får bra fäste på is och snö, 
men de utstickande och relativt vassa broddarna gör även att halkskyddet blir halt på hårda 
underlag samt skadar golv om man vistas inomhus. Broddarnas placering och antal skiljer sig åt 
mellan olika modeller; det finns modeller som har broddar både fram och bak, eller endast fram 
eller bak. Bäst fäste ger halkskydd som har broddar både fram och bak ty det ger en stor 
greppyta, se Figur 1. På vissa modeller går broddarna att byta ut när de slitits ner, vilket gör att 
halkskyddet går att återanvända. 

Figur 1. En variant av halkskydd med broddar fram och bak. 

Istället för broddar finns även halkskydd som använder keramiska plattor, liknande sandpapper. 
Även här finns modeller som har skydd fram eller både fram och bak, se Figur 2. Till skillnad 
från broddar låter inte halkskydd med sandpapper när man går på hårda underlag, men de skadar 
fortfarande golven.  
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Figur 2. Halkskydd med sandpapper fram och bak. 
  
Företaget Garmont har patent på en lösning som kallas IceLock där man blandat mikroglasfiber 
med gummi som bildar ett material som motverkar halka. Lösningen förhindrar inte halka helt 
och hållet, men den ger upphov till en kontrollerad glidning [7]. IceLock används idag bland 
annat i galoscher, vilket gör att galoschen både skyddar skon mot väta samt motverkar halka, se 
Figur 3 nedan. Fördelen med att använda mikroglasfiber-blandning i halkskydd är att det går att 
vistas inomhus utan att skada golv eller ge ifrån sig ljud när man går. 

Figur 3. Galoscher med s.k. IceLock. 

Det finns även galoscher i vilka man integrerat broddar istället för mikroglasfiber-blandning. En 
stor fördel med att integrera skydd mot halka i galoscher är att man kan få en stor kontaktyta mot 
underlaget, men även att mönstret i sulan på galoschen kan bidra till att minska halka genom att 
leda bort vatten. 

Ytterligare en variant på halkskydd är där lösningen sitter permanent på skon. En variant är ett 
in- och utfällbart halkskydd som monteras fast med nitar i hålrummet mellan sula och klack, se 
Figur 4. Nackdelarna med dessa lösningar är att de endast går att använda på ett par skor samt att 
skon skadas genom att montera halkskyddet. 
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Figur 4. Halkskydd som nitas fast under sulan och som går att fälla in och ut. 

Fler bilder på halkskydd från state of the art finns i Bilaga 1. 
  
2.2 Användarundersökning 
Förstudien utökades med en användarundersökning som genomfördes i form av en enkät på 
nätet. Syftet med enkäten var främst att ta reda på hur många som redan använde halkskydd och 
av vilka anledningar man inte använde halkskydd. 
  
I undersökningen deltog 44 personer där majoriteten var mellan 20-29 år och vistades i storstad 
eller förort. Över 70 % av deltagarna använde aldrig halkskydd trots att nästan 50 % halkat eller 
varit nära att halka den senaste veckan. På frågan vad som begränsade användningen av 
halkskydd svarade de flesta att halkskydden var fula, klumpiga och svåra att ta på och av. Hela 
undersökningen presenteras i Bilaga 2. 
  
2.3 Slutsatser av förstudie 
Många undviker att använda halkskydd p.g.a. dess utseende och form och det önskas ett 
halkskydd som är mer anpassat till storstad. Ur förstudien identifierades följande 
problemområden: 
  

• Halkskydden är svåra att ta på och av skorna 
• Halkskydden är fula 
• Halkskydden är klumpiga 
• Halkskydden är svåra att förvara 
• Halkskydden behöver fästa mot underlaget  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3. Konceptutveckling 
Med den information som förstudien gav kunde krav och önskemål på produkten ställas upp. 
Metoderna som användes för konceptutvecklingen hämtades ur boken The Mechanical Design 
Process av David Ullman och presenteras löpande i detta kapitel. 
  
3.1 QFD - Quality Function Deployment 
Inledningsvis formulerades ett antal önskemål från förstudien som sattes in i en QFD-matris [8]. 
QFD-metoden användes för att få information och förståelse för de viktigaste delarna av 
problemet genom att lyssna på kundernas önskemål, utveckla specifikationer och mätbara mål 
för produkten samt utvärdera hur väl ett antal konkurrenter uppfyller önskemålen. 
  
Ur matrisen urskiljdes att de högst viktade kundönskemålen, utan inbördes ordning, var att 
halkskyddet skulle vara bekvämt, enkelt att sätta på, motverka halka, vara portabelt samt diskret. 
De produktegenskaper som erhöll högst teknisk vikt var storlek, vikt och antal komponenter, där 
vikten påverkas negativt om storleken och antalet komponenter ökar. Av konkurrenterna 
framgick att halkskydd med broddar svarar bäst mot att motverka halka, men att dessa å andra 
sidan är svåra att sätta på och låter när man går. De egenskaper som konkurrenterna svarade 
sämst på var främst att halkskyddet ska vara diskret i sitt utseende, men även att halkskyddet ska 
vara lätt att sätta på samt kunna användas inomhus. Av denna anledning valdes dessa egenskaper 
att satsa mer på vid utveckling av produkten. 
  
Hela QFD-matrisen redovisas i Bilaga 3. 
  
3.2 Kravspecifikation 
Från QFD-matrisen kunde en kravspecifikation utformas, där kraven delades upp i mätbara krav 
och önskemål. Nedan presenteras några av de krav och önskemål som sattes på produkten. Den 
fullständiga kravspecifikationen finns i Bilaga 4. 
  
Produkten skall … 

• motverka halka. 
• ej låta när man går. 
• gå att använda inomhus. 
• väga maximalt 300 g. 
• sitta fast på skon vid gång. 
• sitta diskret på skon. 
• ej skada skon. 
• ej göra att skon höjs mer än 10 mm över marken. 

  
Produkten bör … 

• gå att ta på och av skon ståendes. 
• ej väcka oönskad uppmärksamhet. 
• passa alla typer av skomodeller (gäller ej högklackade skor). 

  
3.3 Konceptgenerering 
Efter att ha identifierat problemområden och satt krav och önskemål på produkten kunde 
idégenereringen börja i form av en brainstorming [9]. För varje problemområde genererades 
idéer på lösningar och funktioner som sedan sattes ihop till fem olika koncept. Brainstormingen 
redovisas i Bilaga 5. 
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Koncept 1: Magneten 
Konceptet Magneten utvecklades med syftet att skapa ett diskret halkskydd som även var enkelt 
att sätta på skon, vilka var två av de högst viktade kundönskemålen i QFD-matrisen. Konceptet 
bestod av en innersula med inbyggda, små magneter som placeras inuti skon. Under skon 
placeras en platta, även den med inbyggda magneter, som fästs genom magnetism under skon. 
Plattan skulle ha en sida mot underlaget med skydd mot halka. Konceptet illustreras i Figur 5 
nedan. 

Figur 5. Skiss av konceptet Magneten, där de röda pilarna visar hur den ska appliceras. 
  
Det finns många fördelar med att fästa halkskyddet med hjälp av magnetism. Några av 
fördelarna är att halkskyddet kan monteras diskret under skon samt att monteringen förenklas 
genom att man endast skulle behöva ställa sig på plattan för att få den att fästa på skon.  
  
Utmaningarna med konceptet var att se till att plattan skulle stanna på rätt position vid 
användning samt att ta reda på hur många och starka magneter som skulle krävas. Avståndet 
mellan magneterna i innersulan och yttre plattan skulle bli relativt stort ty skosulan hamnar 
emellan, vilket skulle försämra magnetkraften avsevärt. 
  
Koncept 2: Dragspelet 
Dragspelet var ett koncept där tanken var att halkskyddet skulle kunna vikas ihop i hålrummet 
mellan klack och skosula, se Figur 6. Halkskyddet skulle dras ut och fästas fram på skosulan vid 
behov, sedan vikas ihop när det inte behövs eller då man vistas inomhus. Fördelarna med 
konceptet var att lösningen var diskret på skon ty den skulle gömmas under sulan. Halkskyddet 
skulle dessutom vara enkelt att sätta på eftersom det monteras permanent under sulan och dras 
fram vid behov. 

�12



Figur 6. Skiss av konceptet Dragspelet. 
  
Utmaningarna med konceptet var främst att testa huruvida konstruktionen skulle få plats under 
sulan, men även hur stabilt halkskyddet skulle bli under foten. En nackdel med att fästa 
halkskyddet permanent är att det inte går att använda till fler skor samt att sulan skadas vid 
monteringen.  
  
Koncept 3: Slangbellan 
Det tredje konceptet, Slangbellan, var ett koncept där man skulle fästa halkskyddet med en 
gummisnodd fram och bak på skon, alternativt runt hela skosulan, se Figur 7. Halkskyddet 
bestod av två plattor, en fram och en bak, båda med skydd mot halka, vilket ger helfotsgrepp. 
Syftet med konceptet var att utveckla ett halkskydd som gav bra grepp vid halka, men som 
samtidigt var diskret på skon. 

Figur 7. T.v. visas konceptet Slangbellan som träs fram och bak på skon. 
T.h. visas en variant som fästs runt hela skon. 

Fördelarna med konceptet var att det fanns möjlighet att skapa bra grepp under hela foten samt 
att skyddet skulle sitta diskret på skon, framförallt om gummisnodden skulle läggas ovanpå 
kanten på sulan.  
  
För en diskret lösning krävdes att snoddens diameter skulle vara relativt liten, vilket troligen 
skulle göra avkall på hållbarheten. Utmaningen var att ta reda på hur tunn och elastiskt snodden 
skulle kunna vara för att vara hållbar och kräva så liten kraft som möjligt vid montering på skon. 
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Koncept 4: Båten 
Konceptet Båten utvecklades med inspiration från dagens galoscher, vilka både skyddar skon 
mot väta och smuts, men även mot halka genom integrerat halkskydd i sulan. Galoscherna 
kännetecknas ofta av färgglada färger vilket gör att de syns tydligt när de sitter på skorna. 
  
Båten var ett koncept som bestod av en sula med kanter runt skons egen sula, se Figur 8. 
Kanterna skulle vara inåtlutande för att skapa en självfästande funktion mot skon. Under hela 
sulan på halkskyddet var tanken att integrera skydd mot halka. Det var dessutom tänkt att kunna 
tillverka halkskyddet i olika färger. 

Figur 8. Skiss över konceptet Båten. 

Konceptet var inte diskret, vilket var ett önskemål från förstudien, men det ansågs inte väcka 
oönskad uppmärksamhet. Genom att konceptet bestod av en hel sula fanns möjlighet för 
helfotsgrepp genom att integrera skydd mot halka under hela sulan. Sulan på halkskyddet skulle 
dessutom skydda skon mot väta och smuts, vilket är viktigt för skor med lädersula. 
  
Utmaningen med konceptet var att se till att halkskyddet inte åker av skon vid användning, men 
även att ta reda på hur sulan ska utformas för att passa fler skor. 
  
Koncept 5: Pannkakan 
Det sista och minst utvecklade konceptet kallades Pannkakan. Konceptets syfte var att kunna 
fälla upp halkskyddet bakom hälen när det inte används, t.ex. när man vistas inomhus. Genom 
denna funktion kan broddar integreras i halkskyddet och därmed ge maximalt grepp vid 
användning. Konceptet illustreras i Figur 9 nedan. 

Figur 9. Skiss av konceptet Pannkakan där pilarna illustrerar funktionen. 
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Ytterligare en tanke med konceptet var att göra halkskyddet dubbelsidigt med en sida som var 
mer anpassad för storstad och inomhusmiljöer, och andra sidan mer greppvänlig med broddar. 
  
3.4 Test av koncept och konceptval 
Med hjälp av en utvärderingsmatris viktades kraven från QFD-matrisen mot koncepten och de 
två koncept som erhöll högst betyg valdes att vidareutveckla och testa. Koncepten med högst 
betyg och potential var Magneten och Båten. Utvärderingsmatrisen finns i Bilaga 6. 
  
För att testa om konceptet Magneten skulle fungera i praktiken besöktes en butik som sålde 
Neodymmagneter, även kallade Supermagnater. Dessa är väldigt starka i förhållande till sin 
storlek, vilket var ett krav för att kunna integrera dem i halkskyddet [10]. Höjden på magneterna 
uppskattades kunna vara maximalt 5 mm för att inte skon skulle bli för hög, vilket begränsade 
magneternas häftkraft avsevärt. 
  
Ett test genomfördes med att placera två magneter med 10 kg häftkraft på varsin sida av en 
skosula. Magneten hade större krafter i normalriktningen än i vertikalriktningen, vilket gjorde att 
magneterna gled isär när de utsattes för skjuvning. Testet visade att det skulle krävas större,  och 
därmed starkare, magneter än vad som skulle få plats på halkskyddet, samt att det behövdes 
något som stoppar skyddet från att glida. 
  
Konceptet Båten testades genom att klippa en galosch i slitstarkt gummi så att galoschen täckte 
kanten på en skosula, se Figur 10. Galoschen drogs på skosulan och testades att gå med. Testet 
visade att sulan satt fast på skon vid gång. 

 

Figur 10. Till vänster visas den klippta galoschen och till höger är den monterad på skon. 
  
Båten valdes slutligen som koncept att vidareutveckla. Huvudargumenten för valet var 
möjligheten att integrera skydd mot halka under hela sulan samt att kunna skydda skons egen 
sula mot väta och smuts. Det sågs även potential att kunna göra halkskyddet i flera färger 
anpassade för olika användare. Valet av friktionsyta, skydd mot halka, gjordes i ett senare skede. 
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4. Slutkoncept 
Konceptet Båten gavs namnet “Warantia” som betyder “Garanti” på latin. Namnet var tänkt att 
anspela på garanti av såväl skydd från halka, väta och smuts som garanti av god stil. I Figur 11 
visas det slutgiltiga konceptet som är ett halkskydd bestående av en sula och 10 
friktionskomponenter. Konceptets utveckling gällande konstruktion och funktion presenteras i 
nedanstående kapitel.  

Figur 11. Överblick av det slutgiltiga konceptet. 

4.1 Konstruktion av halkskyddet 
Utformningen av halkskyddet gjordes genom att mäta ett antal kvalitetsskor i storlek 45, se 
Bilaga 7. De mått som togs var bland annat på längd och bredd samt klackhöjd och sulans höjd. 
För att formen skulle passa så många skor som möjligt användes medelvärdena av de framtagna 
måtten vid konstruktionen av halkskyddet. Konstruktionen genomfördes i datorprogrammet 
Solid Edge och presenteras med renderingar utförda i KeyShot. Den slutgiltiga konstruktionen 
visas i Figur 12. 

Figur 12. Slutgiltig konstruktion av halkskyddet i storlek 45.  

Höjden på halkskyddets sidor bestämdes med hjälp av måtten enligt Bilaga 7, där en mjuk 
övergång gjordes mellan klack och tå liknande en skosula på en sko. För att halkskyddet skulle 
kunna fästa på skon behövdes en lutning på sidorna som sattes till 10 grader. Denna lutning 
utvärderas senare. 

Tjockleken på sidorna sattes till 2 mm och tjockleken på sulan sattes till 10 mm. Detta för att 
sulan inte skulle bli för stor och klumpig, vilket var ett problem med dagens halkskydd.  

En av de slutsatser som drogs av förstudien var att dagens halkskydd var svåra att sätta på och ta 
av från skorna. Av denna anledning konstruerades en flärp på baksidan av halkskyddet som 
användaren ska kunna använda för att dra på och av halkskyddet, se mer under kapitlet 
“Användning”.  

För att öka halkskyddets möjlighet att passa olika skomodeller och storlekar var tanken att 
konstruera halkskyddet i storlekar från storlek 35-46. Detta ger möjlighet till bättre passform än 
om halkskydden skulle finnas grupperade i storlekar såsom XS-XXL.  
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4.2 Placering av friktionsytor 
För att motverka halka behövde friktionsytor integreras i halkskyddet. Antal friktionsytor samt 
placering och dimension varierades i en form- och strukturvariation och resultatet visas i Figur 
13 nedan. Form- och strukturvariationen presenteras i Bilaga 8.  

Figur 13. Resultatet av form- och strukturvariationen vid variation av antal, placering och dimension.  

Från förstudien konstaterades att halkskydd med friktionsytor fram och bak, vilket ger 
helfotsgrepp, skyddar bäst mot halka, vilket la grunden till placering av halkytor runt hela sulan. 
Formen på friktionsytorna valdes till cirkulär för att efterlikna de broddar som finns på dagens 
marknad.  

I sulan på halkskyddet gjordes ett sicksackmönster för att bryta ytspänningen som uppstår i 
vattenfilmen som bildas ovanpå is, och därmed öka sulans grepp mot underlaget, se Figur 14. 

Figur 14. Sulans sicksackmönster som ger grepp vid våta underlag. 
  
4.3 Modulindelning av friktionsytor 
I syfte att öka användningsområdet av halkskyddet delades friktionsytorna in i moduler, 
bestående av en broddmodul, sandpappermodul, glasfibermodul och gummimodul. Modulerna 
utformades för att greppa både halkskyddet och underlaget. För att greppa halkskyddet 
utformades modulerna med två cirkulära delar sammankopplade med en smal midja, se Figur 15. 
De cirkulära delarna håller modulen fast på både halkskyddets in- och utsida. Se även Bilaga 9 
för detaljritning av modulen.  
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Figur 15. Utformning av modulerna.  

Modulerna med de olika friktionsytorna kan bytas ut och blandas för att anpassa halkskyddet 
efter behov och användning. Det finns plats för 10 moduler i halkskyddet.  

Modul: Brodd 
Broddar används på platser med mycket snö och is där det behövs bra grepp mot underlaget. Det 
rekommenderas inte att använda broddar om man vistas inomhus eller på hårt underlag ty 
broddarna förstör golv och blir hala på dessa underlag. 

Modul: Sandpapper 
Keramiska plattor, liknande sandpapper, är en lösning som är anpassad för stadsmiljö där 
användaren vistas både i inomhus- och utomhusmiljöer. I dessa miljöer är snö mindre 
förekommande och plogas snabbt bort.  

Modul: Glasfiber 
Glasfiber som är blandat med gummi är ytterligare en variant på en lösning som är anpassad för 
stadsmiljö. Friktionsytan liknar ytan på ett fint sandpapper och löper därmed ingen risk att skada 
underlag eller göra ifrån sig ljud vid gång. Som nämnt tidigare motverkar inte friktionsytan halka 
fullkomligt, men den ger upphov till en kontrollerad glidning. 

Modul: Gummi 
En modul av gummi används i halkskyddet när det inte finns behov av friktionsytor, såsom 
under vår- och sommartid. Detta ger halkskyddet en galoschliknande funktion då den skyddar 
skosulan mot väta och smuts.  

I Figur 16 visas figurer på de fyra modulerna i samma ordning som de presenterades ovan.  
 

Figur 16. Brodd - Sandpapper - Glasfiber - Gummi. 
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4.4 Användning 
För att sätta på halkskyddet på skon läggs det på plant mot underlaget. Med skon på foten 
trampar man in tån framtill och sänker sedan ner hälen i sulan. Genom att dra i flärpen baktill 
kan man dra upp halkskyddet över klacken på skon så att det sitter fast ordentligt. Det går även 
att använda ett skohorn för att trycka ner klacken ordentligt i halkskyddet.  

I Figur 17 illustreras hur halkskyddet sitter på en sko.  

Figur 17. Halkskyddet på en sko.  

Modulerna monteras genom att pressa den cirkulära delen med friktionsyta, som har minst 
diameter, genom hålen i halkskyddet, så att den andra cirkulära delen täcker insidan av 
halkskyddet. På samma sätt trycks modulerna tillbaka när de ska tas ut. 

Halkskyddet går att förvara enkelt genom att vika hop det på mitten och fästa tån i hälen. Detta 
gör att halkskyddet tar upp mindre plats om det ska förvaras i exempelvis en handväska eller 
datorväska.  

4.5 Material och tillverkning 
Vid val av material och tillverkningsmetod av de olika komponenterna i halkskyddet användes 
programmet CES EduPack.  

Sulan 
Materialet på sulan behövde vara elastiskt och slitstarkt för att passa användningsområdet. Enligt 
de krav som sattes i kravspecifikationen behövde även halkskyddet tåla temperaturer ned mot 
-50 oC samt ha en maximal vikt på 300 g. 

Gummi är en grupp organiska ämnen som kännetecknas av dess elastiska egenskaper. För att 
välja vilken typ av gummi som skulle användas jämfördes två typer av gummimaterial med olika 
egenskaper, se Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Tabell över material med några materialegenskaper som föreslogs till sulan. 

Ur tabellen urskiljdes att egenskaperna för naturgummi och syntetiskt gummi var väldigt lika. 
Båda materialen har låga elasticitetsmoduler, vilket var fördelaktigt då sulan ska klara att töjas. 
Materialens temperaturintervall passade även in på kravet att materialet ska klara temperaturer 
ned mot -50 oC .   

Med hjälp av densiteten och den uppmätta volymen från Solid Edge kunde vikten av sulan 
beräknas. Detta för att se om materialen uppfyllde viktkravet på 300 g, vilket de båda gjorde. 
Vikten på sulan beräknades till cirka 240 g och lämnade då 60 g till de 10 
friktionskomponenterna,  vilket ansågs vara rimligt.  

Den faktor som slutligen avgjorde valet av gummi var att syntetiskt gummi var en aning billigare 
än naturgummi. Ett av de typiska användningsområdena för materialet var även tillverkning av 
skosulor, vilket liknar den aktuella produkten. 

Enligt EduPack är gjutning en lämplig tillverkningsmetod för att framställa en produkt i 
syntetiskt gummi. Sulan till halkskyddet tillverkas då i två gjutformar med en kärna i vilka 
materialet leds in och formas. När materialet stelnat avlägsnas formarna och kärnan, och sulan 
kan tas ut.  

Friktionskomponenter 
Friktionskomponenterna bör tillverkas i ett hårt, men ej sprött, material som inte riskerar att 
spricka vid användning av halkskyddet. Även dessa behöver klara temperaturkravet på -50 oC. 
Alla moduler förutom gummimodulen var tänkt att tillverkas i samma material, för att sedan 
lägga till olika ytor i form av brodd, sandpapper och glasfiber mot den sida som ska vara i 
kontakt med underlaget. 

För att undersöka vilket material som var passade till basen på modulerna jämfördes tre olika 
plaster i Tabell 2 nedan.  

Material Densitet
[kg/m3]

Volym
[m3]

Kilopris
[kr/kg]

E-modul
[GPa]

Temperaturintervall
[oC]

Naturgummi 
(NR) 920 - 930 0,00026 23,1 - 25,5 0,0015 - 

0,0025 (-56) - 107

Syntetiskt 
gummi (IIR) 930 - 940 0,00026 21 - 23,1 0,0014 - 

0,0040 (-53) - 117
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Tabell 2. Tabell över material med några materialegenskaper som föreslogs till friktionskomponenterna. 

Polypropen visade sig ha en glasomvandlingstemperatur som var högre än -50 oC , vilket gjorde 
att materialet uteslöts. Glasomvandlingstemperaturen är nämligen den temperatur då plasten är 
amorf och spröd, vilket betyder att materialet skulle riskerat att spricka.  Polyvinylklorid och 
ABS-plast har många liknande egenskaper som uppfyllde kraven på såväl vikt som temperatur. 
Polyvinylklorid har något högre värde på Vickersskalan än ABS-plast, vilket betyder att 
materialet är hårdare och risken för deformation är lägre. Polyvinylklorid är dessutom något 
billigare än ABS-plast, vilket resulterade i att polyvinylklorid valdes.  

Vikten på en modul kunde härmed beräknas till cirka 3,7 g vilket betydde att 10 moduler skulle 
väga 37 g. Detta bevisade att halkskyddet, inklusive sula och 10 moduler, inte skulle väga mer än 
300 g och därmed uppfylla kravet från kravspecifikationen.  

Polyvinylklorid är enligt CES EduPack ett hårt material som är enkelt att forma och färga och 
lämpas att tillverkas med formsprutning. Metoden går ut på att granulerad plast tillsätts en 
maskin som hettar upp plasten till smälta som pressas in i en form där materialet sedan får stelna 
och avlägsnas ur formen. 

Broddmodulen tillverkas genom att integrera en cylinderformad stav av rostfritt stål i mitten av 
modulen med en utstickande del på  2 mm. Brodden behövde vara hård och slitstark för att 
kunna stå emot de påfrestningar de kommer utsättas för vid användning av halkskyddet.  
Rostfritt stål valdes av de anledningarna att materialet är slitstarkt och har stor motståndskraft 
mot korrosion och andra kemiska angrepp. Massan för en brodd beräknades, med hjälp av 
densitet från CES EduPack och volym i Solid Edge, till cirka 0,14 g.  

Sandpapper- och glasfibermodulen tillverkas genom att blanda glasfiber av olika storlek, eller 
glaskross, med gummi för att erhålla en skrovlig och ojämn yta. Gummiblandningen gjuts sedan 
samman med plastmodulen och bildar ett tunt lager ovanpå modulen, se Figur 16. 
Gummimodulen tillverkas på samma sätt och i samma material som sulan, detta för att hela 
halkskyddet ska upplevas som en enda komponent vid användning under vår- och sommar.  

Material Densitet
[kg/m3]

Volym
[m3]

Kilopris
[kr/kg]

Hårdhet 
(Vickers)

[VH]

Temperatur-
intervall

[oC]

Glasomvandlings-
temperatur

[oC]

Polypropen
(PP) 890 - 910 2,6e^-6 13,7 - 15,6 6,2 - 11,2 (-123) - 115 (-25,2) - (-15,2)

Polyvinylklorid
(PVC)

1300 - 
1580 2,6e^-6 13,1 - 14,5 10,5 - 15,6 (-123) - 70 74,9 - 105

ABS-plast 1010 - 
1210 2,6e^-6 15,9 - 17,5 5,6 - 15,3 (-123) - 76,9 87,9 - 128
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4.6 Färgval 
Halkskyddet var tänkt att tillverkas i syntetiskt gummi och plasten polyvinylklorid vilka är två 
material som går att färga. Detta ger möjlighet att anpassa produkten till målgruppen genom att 
välja färger som attraherar och lockar dessa personer.  

De färger som valdes var såväl lekfulla färger, såsom orange, limegrön och lila, som jordnära 
och diskreta färger, såsom svart, mörkgrön och brun. Det är även tänkbart att applicera olika 
mönster på halkskyddet. I Figur 18 visas de tänkta färgskalorna och exempel på mönster. I 
figuren är modulerna vita, men även dessa kan varieras i olika färger.  

Figur 18. Presentation av halkskyddet i de tänkta färgskalorna och mönstren. 
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5. Ekonomi 
För att uppskatta tillverkningskostnaden och försäljningspriset av halkskyddet gjordes en enkel 
analys med 1-3-9 metoden [11]. Materialkostnaderna hämtades från EduPack, där medelvärdet 
av priserna användes. Se Tabell 3 för uppskattade kostnader.  

Tabell 3. Prislista över de ingående komponenterna. 

Ur tabellen framgår att tillverkningskostnaden för sulan och modulerna skulle bli cirka 20 kr. I 
analysen har samtliga varianter av moduler räknats in, även om det bara får plats 10 stycken 
samtidigt i halkskyddet. Vid beräkning av tillverkningskostnaden för gummi- och 
glasfiberblandningen till glasfiber/sandpapper modulen användes densitet och kilopris för 
syntetisk gummi eftersom det materialet kommer ta upp störst volym hos komponenten.  

Enligt 1-3-9 metoden är försäljningspriset tre gånger så stort som tillverkningskostnaden, vilket 
betyder att försäljningspriset i detta fall skulle bli cirka 60 kr. Dock ansågs detta pris alldeles för 
lågt med tanke på de engångskostnader som tillverkningen av gjutformar och 
formsprutningsverktyg skulle innebära.  

Komponent Antal
[st]

Massa
[kg]

Kilopris
[kr/kg]

Materialkostnad
[kr]

Tillverknings-
kostnad [kr]

Sula (gummi) 1 0,24 22,05 5,36 16,07

Modul (plast) 10 0,0037 13,8 0,52 1,55

Modul (gummi) 10 0,0024 22,05 0,54 1,61

Brodd (stål) 10 0,00014 40,25 0,06 0,17

Glasfiber/gummi 10 0,00085 22,05 0,19 0,56

Totalt 41 0,25 kr 24,04 kr 6,67 kr 19,96 kr
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6. Presentationsmodell 
För att efterlikna den riktiga tillverkningen av produkten gjordes en presentationsmodell i silikon 
i skala 1:1. Detta gav modellen ett mer realistiskt utseende i jämförelse med en modell i skum 
och den blev även lättare att testa funktionellt.  

6.1 Sulan 
Den CAD-modell av produkten som tagits fram, i 3D-modelleringsprogrammet Solid 
Edge ,delades i det plan där de ännu ej framtagna formhalvorna skulle mötas, det vill säga vid 
halkskyddets bredaste punkt, sett ur tvärsnittet. Detta resulterade i två nya, styckade CAD-
modeller. Av dessa gjordes negativa avtryck i CAD-modeller av de skumblock som sedermera 
skulle utgöra själva gjutformen. För att möjliggöra gjutningen delades den övre formhalvan upp i 
en kärna och en yttre formhalva, se Figur 19.  

Figur 19. Gjutformar som tillverkades för att kunna framställa modellen. 

Efter att gjutformen modellerats påbörjades fräsning av dess tre delar. Gjutformen frästes ut ur 
ett träliknande konstmaterial, även känt som “chemical wood”. Den undre formhalvan gavs en 
ingöt med en ytterdiameter lika stor som pipens ytterdiameter på doseringssprutan. Både den 
övre och den undre formhalvan gavs styrhål i två diagonala hörn, så att dessa vid gjutning skulle 
kunna styras in rätt mot varandra. Lufthål borrades i kanten av gjutformen som vid gjutning 
skulle indikera på att hela formen fyllts med silikon. För att undvika den gjutna modellen från att 
fastna i sin gjutform penslades ett tunt lager av fett på gjutformens samtliga innerytor, i detta fall 
Vaselin.  

Precis innan gjutning blandades silikon med en härdare i en bägare. Denna bägare placerades i 
en vakuumpump för att befrias från luftbubblor, varpå gjutmassan hälldes ned i en 
doseringsspruta. I styrhålen placerades gängade skruvstänger, vilka drogs åt med muttrar innan 
hela gjutformen pressades ihop med sex jämnt utplacerade tvingar, för tätningens skull. 
Gjutmassan pressades sedan in i gjutformen tills denna var fylld, och silikonet fick härda över 
natten. 
  
Dagen därpå togs silikonmodellen ut ur gjutformen, diverse “skägg” som bildats i gjutformen 
skars bort och enstaka sprickor i modellen limmades samman med gummilim, se Figur 20. 
Denna process upprepades ytterligare en gång för att erhålla ett bättre resultat. 
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Figur 20. Den färdiggjutna sulan.  

6.2 Friktionskomponenterna 
De utbytbara friktionskomponenterna på sulan, som tagits fram i fyra olika variationer, kräver 
olika tillverkning och material. Till presentationsmodellen gjordes samtliga dessa i samma 
material, delrinplast, för att hålla oss inom de tidsramar som sattes för arbetet med 
presentationsmodellen. 

En jämntjock solid stav av delrinplast, med en diameter på cirka 30 mm och en längd på cirka 
500 mm, spändes fast i chucken i en supportsvarv. Ett aluminiumskär monterades i 
supportsvarven och staven längdsvarvades över en längd på cirka 400 mm, i omgångar om 1 
mm, tills staven fått den nya diametern 24 mm. Aluminiumskäret byttes mot ett stickstål med en 
bredd på 2 mm, med vilket friktionskomponenter formades enligt ritning, se Bilaga 9. för att 
sedan stickas av fortlöpande under processen.  

När ett antal friktionskomponenter svarvats togs 10 stycken ut för att borra ett 3 mm i diameter 
stort och 6 mm djupt hål i centrum av komponenternas undersida. I detta hål trycktes en 
svetstråd med en diameter strax över 3 mm in, och satt fast med greppassning mot hålets insida. 
Överflödig utstickande längd på svetstråden knipsades av och den kvarvarande svetstrådsbiten 
slipades ner till en önskad höjd, se Figur 21. 

 

Figur 21. Delar av tillverkningsprocessen för en friktionskomponent med brodd.  
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Sista steget var att montera modulerna enligt användningsbeskrivningen i 4.4 Användning. Den 
slutgiltiga modellen kan ses i Figur 22.  

Figur 22. Presentationsmodellen i sin helhet. 

6.3 Utvärdering av modell 
Efter att modellen var klar testades den på en sko i samma storlek som modellen tillverkats i, 
varpå en rad iakttagelser gjordes. För att få sulan att greppa omkring skon på ett bättre sätt skulle 
dess sidor behöva ha en kraftigare lutning än den nuvarande lutningen på 10°. Sulan skulle även 
behöva krympas några millimeter på längden, för att få en slags greppassning omkring skon, 
med hjälp av gummimaterialets elasticitet. Vidare fastslogs att den färdiga produkten, för att 
ytterligare garantera ett stabilt grepp om skon, skulle behandlas invändigt med en tunn, klibbig 
film. Då modellen tillverkades i silikon, som har andra hållfasthetsmässiga och mekaniska 
materialegenskaper än det gummi som valdes för den riktiga produkten, kunde inga slutsatser 
kring material dras av modellen. Den framtagna produktens funktion kunde istället testas med en 
enklare funktionsmodell, tillverkad i ett gummimaterial besläktat med det som valts för den 
framtagna produkten, se 3.4 Test av Koncept.   
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7. Ergonomi 
Ett av projektets syften var att skapa ett ergonomiskt halkskydd, lättare att ta på och av än de 
halkskydd som finns på marknaden. Från den initiala förstudien framkom att en stor andel av de 
tillfrågade undviker halkskydd för att de halkskydd som de har använt har varit svåra att ta på 
och av deras skor. Med detta som grund genomfördes ett ergonomiskt test på det slutgiltiga 
konceptet. Då upplevelsen av ansträngningen att ta på och av ett halkskydd från en sko till stor 
del är subjektiv valdes en subjektiv mätmetod för att skatta ansträngningen av på- och avtagning 
av vårt slutgiltiga koncept;  Borgs RPE-skala, se Bilaga 10.  

Testet genomfördes på fyra försökspersoner, som alla fick testa att ta på och av en 
funtionsmodell av den framtagna produkten. De fick även göra samma sak med ett befintligt 
halkskydd med broddar, samt en befintlig galosch. Varje testperson bads att skatta sin upplevda 
ansträngning enligt Borgs RPE-skala, som de innan testet fått ta del av, var femte sekund tills de 
var klara med hela processen, det vill säga på- och avtagning av respektive produkt. De bads 
sedan även att skatta ansträngningen precis efter att testet hade avslutats.  

Resultatet av testet visade att samtliga testpersoner upplevde ansträngningen av att ta på och av 
funktionsmodellen av den framtagna produkten som lägre än ansträngningen av att ta på och av 
såväl det befintliga halkskyddet som den befintliga galoschen. Resultatet visade även att 
funktionsmodellen av det framtagna konceptet gick betydligt snabbare att ta på och av än både 
det befintliga halkskyddet och den befintliga galoschen, omkring 30-50% av tidsåtgången.  

Några av de kommentarer som sades av samtliga testpersoner efter att ha genomfört testet var att 
den framtagna produkten var betydligt lättare än de övriga produkterna att ta på sig stående. De 
sa även att galoschen krävde så stor ansträngning att ta på sig att de tyckte att den i viss mån 
tappade sitt syfte, och att halkskyddet var svårt att få på plats då det saknade styrsel och stadga.  
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8. Resultat 
Projektet har resulterat i ett slutgiltigt koncept av ett halkskydd för kvalitetsskor. Halkskyddet i 
storlek 45 väger cirka 280 g och har en total volym på cirka 0,3 dm3. Halkskyddet ryms i en 
volym av 330x115x50 mm.  

Halkskyddet består av en sula och 10 friktionskomponenter vilka är dem som skyddar mot halka. 
Friktionskomponenterna finns i fyra modulvarianter med olika användningsområden; en med 
brodd, en med sandpapper eller glasfiber och en som är tillverkad av samma material som sulan. 
Sulan var tänkt att tillverkas genom gjutning av syntetiskt gummi, och modulerna föreslogs att 
tillverkas genom formsprutning av plasten polyvinylklorid.  

Med de material som valdes fanns möjligheten att tillverka halkskyddet i olika färger anpassade 
för målgruppen. Några av färgförslagen var svart, mörkbrun, turkos och orange.  

Med hjälp av 1-3-9 metoden beräknades försäljningspriset av halkskyddet till 60 kr.  

En modell i skala 1:1 av konceptet tillverkades genom silikongjutning och passformen testades 
på en sko för att utvärdera konceptet. Ett ergonomiskt test genomfördes med en funktionsmodell 
av konceptet vilket visade att det framtagna konceptet krävde både mindre ansträngning och tid 
vid på- och avtagning av halkskyddet i jämförelse med ett befintligt halkskydd och en galosch.  
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9. Diskussion 
Målet med projektet anses vara uppnått; ett koncept av ett halkskydd har konstruerats som både 
är stilrent och mer ergonomiskt genom lättare på- och avtagning än de som finns på marknaden. 
Det har även tillverkats en presentationsmodell som visades upp på KEXpo mässan.  

Syftet med projektet var att minska halkolyckor bland fotgängare samt öka ergonomin vid på- 
och avtagning av halkskydd. Det sistnämnda syftet är uppnått enligt det ergonomiska testet som 
genomfördes. Att projektet skulle minska halkolyckor är svårt att avgöra eftersom produkten inte 
existerar på marknaden. Men om den skulle tillverkas och säljas till den tänkta målgruppen 
skulle den bidra till att minska halkolyckor och därmed skulle syftet vara uppnått.  

Det framtagna konceptet har konstruerats för att uppfylla kraven i kravspecifikationen. Huruvida 
kraven har uppnåtts diskuteras i följande stycken. 

Kravet att halkskyddet ska skydda mot halka är uppnått genom halkskyddets 10 
friktionskomponenter. Dessa gör att halkskyddet får grepp mot underlaget, och därmed 
förhindras uppkomsten av halka. Det är dessutom ett mönster integrerat i sulan på halkskyddet 
som bidrar till att minska halka genom att bryta ytspänningen i vattenfilmen som bildas ovanpå 
isiga underlag.  

Genom att dela in friktionsytorna i moduler kan användaren välja vilket typ att skydd mot halka 
den behöver. Om hen tänkt att vistas både inomhus och utomhus med halkskyddet kan 
sandpapper- eller glasfibermodulen användas, detta för att inte halkskyddet ska låta när man går 
på hårda underlag eller riskera att skada underlaget. Men det finns även möjlighet att sätta in 
enstaka broddar om man behöver bättre grepp än vad sandpapper eller glasfiber ger, t.ex. genom 
att sätta in broddar enbart fram eller bak. Detta gör att användaren kan välja att gå på tål eller häl 
om hen ska vistas inomhus under en kortare period. Med detta är kraven att halkskyddet inte ska 
låta när man går samt gå att använda inomhus uppfyllt.  

Halkskyddet har konstrueras för att uppfylla kraven om att väga maximalt 300 g, ej höja skon 
mer än 10 mm från underlaget och i hopfällt läge rymmas i en volym om 200x150x50mm. 
Halkskyddet väger, med broddmodulerna inräknade, cirka 280 g. Tjockleken på sulan sattes till 
10 mm, dock sticker brodden ut 2 mm men den anses vid användning sjunka ner i underlaget. 
Halkskyddet är som längst cirka 330 mm, som bredast 115 mm och som högst 50 mm och 
kommer kunna vikas ihop och rymmas i en volym på cirka 170x120x50mm.  

Ett test med en funktionsmodell av konceptet genomfördes för att se huruvida halkskyddet satt 
fast på skon vid gång, vilket var ännu ett krav. Testet var lyckat och halkskyddet satt kvar. Dock 
skulle fler tester behöva göras med en riktig modell av halkskyddet för att vara helt säker att på 
att det sitter kvar.  

Det finns ingen risk att skon skadas av halkskyddet eftersom det är tillverkat i ett mjukt material, 
syntetiskt gummi, och fästs runt skosulan utan någon permanent lösning.  

Halkskyddet anses vara stilrent och inte väcka oönskad uppmärksamhet, vilket var ett önskemål 
vid framtagning av produkten. Genom att välja samma färg på halkskyddet som användarens sko 
blir lösningen dessutom diskret, vilket betyder att kravet på ett diskret halkskydd anses vara 
uppnått.  
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Ett av önskemålen från kravspecifikationen var att halkskyddet skulle passa flera skostorlekar. 
Detta anses delvis vara uppfyllt ty halkskyddet är tänkt att tillverkas i storlek 35-46 och därmed 
bör man kunna hitta en passade storlek. Dock kan skostorlekarna för olika skomodeller variera i 
storlek och man kan därför behöva ha fler än en storlek på halkskyddet för att använda till fler 
skor.  

Det som inte kunnat testas är huruvida halkskyddet tål en vikt på 150 kg vilket var ett krav på 
produkten. Detta skulle behöva testas för att se hur mycket sulan och friktionskomponenterna 
klarar att deformeras och töjas innan brott begås.  

En avgränsning som gjordes var att enbart mäta skor av en viss storlek som sedan la grunden till 
konstruktionen av halkskyddet. För att kunna utveckla en hel serie av halkskydd skulle en analys 
av flera storlekar behöva göras.  

Kostnadsuppskattningen för tillverkning och försäljning av komponenterna i halkskyddet är 
tveksam och anses vara för låg. 1-3-9 metoden är endast en tumregel och anses därför inte 
fungera helt korrekt. Försäljningspriset bör vara betydligt högre för att täcka upp för kostnaderna 
för gjutformar och formsprutningsverktyg.  

En av de främsta felkällorna i projektet var att majoriteten av personerna som deltog i 
kundundersökningen tillhörde en smal målgrupp på 20-29 år. Med deras åsikter baserades en stor 
del av grunden till projektet på, gällande krav och målsättning. För att kunna formulera fler krav 
på produkten och konstruera ett halkskydd med bredare målgrupp skulle fler personer i ett större 
ålderspann behövas tillfrågas. 

9.1 Vidareutveckling och framtida arbete 
Under 4.3 Utvärdering av modell konstaterades att lutningen på sidorna av halkskyddet skulle 
behöva vara något mer än 10 grader för att halkskyddet skulle greppa tag om skon bättre. 
Ytterligare ett sätt att få halkskyddet att greppa tag om skon skulle vara att kanten på sidorna av 
sulan skulle omfamna skon några millimeter, dock inte lika långt som på en galosch.  

För att vidareutveckla konceptet krävs att en prototyp i det rätta materialet kan tillverkas och 
genomgå en rad användartester för att kunna optimera passformen. Det behövs även göras en 
analys av fler skostorlekar.  

Halkskyddet skulle troligen ha goda marknadsmöjligheter. Produkten skulle passa in bland skor 
och skotillbehör, vilket är en bred kategori. Eftersom halkskyddet ska kunna tillverkas i olika 
färger och mönster finns det möjlighet att anpassa halkskyddet till företags grafiska profil genom 
att använda deras färger eller mönster.  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Bilaga 1. State of the art 
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Bilaga 2. Användarundersökning KUNDUNDERSÖKNING 
2016.02.24 

1. Hur gammal är du? 
Svarade: 44 

2. I vilka typer av miljöer vistas du? 
Svarade: 44 

3. Hur ofta använder du någon form av halkskydd? 
Svarade: 40 
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4. Om ja, i vilka sammanhang använder du halkskydd? 
Svarade: 40 

5. Finns det något som begränsar dig i din användning av halkskydd? 
Svarade: 25 

Kommentarer under Annat: 
Obekväma 
Dålig passform för olika typer av skor 
Går sönder snabbt 
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De är svåra att ta av från skorna
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De är för dyra
De fungerar inte som de ska
De är svåra att hitta i butiker
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Antal [st]
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6. När halkade eller höll du på att halka senast? 
Svarade: 39
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Bilaga 3. QFD - Quality Function Deployment  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Bilaga 4. Kravspecifikation 

Kandidatexamensarbete inom Teknisk design, Kungliga Tekniska Högskolan VT 2016.  
Version 2.0, giltig från 2016-03-08. 

Bakgrund 

De halkskydd som finns etablerade på skotillbehörsmarknaden fyller en tydlig funktion; att 
minska risken för halka vid is- och snöväglag. Men problemet med dessa är att de allra flesta har 
konstruerats för att uppfylla tekniska krav snarare än estetiska, vilket medför att många 
människor undviker att använda halkskydd på grund av dess utseende. Ett annat problem med 
dagens halkskydd är att de ibland är svåra att få på sig på grund av sin konstruktion.  

Tidsram 

Projektet pågår under perioden 2016-01-20 – 2016-05-26. Arbetet redovisas på KEXpo-mässan 
20 maj och den slutgiltiga rapporten lämnas in 26 maj.  

Projektmål 

Målet med projektet är att utveckla ett halkskydd som alla människor ska kunna använda - 
oavsett om det är en äldre person med rörelsesvårigheter eller en stilmedveten stadsbo. 
Halkskyddet ska med andra ord vara lätt att ta på och av, samtidigt som det ska vara diskret utan 
att göra avkall på sin funktion. 

Krav 

Produkten skall … 
• motverka halka. 
• ej låta när man går. 
• gå att använda inomhus. 
• vara mekanisk. 
• i hopfällt läge rymmas i en volym om 200x150x50 mm.  
• sitta fast på skon vid gång. 
• sitta diskret på skon. 
• väga maximalt 300 g. 
• ej skada skon. 
• tåla en vikt på 150 kg. 
• ej göra att skon höjs mer än 10 mm över marken. 
• tåla att användas i temperaturer ned mot -50oC.  

Önskemål 

Produkten bör … 
• gå att ta på och av skon ståendes. 
• ej väcka oönskad uppmärksamhet. 
• vara återvinningsbar. 
• passa alla typer av skomodeller (gäller ej högklackade skor). 
• passa flera skostorlekar. 
• ha en livslängd på 5 år.  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Bilaga 6. Utvärderingsmatris 

                Kriterier    
Koncept Vikt Magneten Dragspelet Slangbellan Båten Pannkakan

Gå att använda 
inomhus
 

3 5 15 3 9 4 12 4 12 2 6

Motverka halka på 
is och snö 4 3 12 4 16 4 16 4 16 5 20

Vara bekväm 4 4 16 3 12 4 16 5 20 2 8

Vara lätt att sätta på 4 5 20 3 12 2 8 4 16 1 4

Vara lätt att ta av 3 2 6 3 9 3 9 3 9 1 3

Vara portabel 4 4 16 4 16 2 8 3 12 2 8

Passa flera skor 2 3 6 1 2 3 6 3 6 1 2

Vara diskret 5 5 25 2 10 2 10 4 20 1 5

Ej låta när man går 3 4 12 2 6 3 9 4 12 2 6

Vara lätt att rengöra 2 4 8 1 2 4 8 4 8 3 6

Totalbetyg 39 136 26 94 31 102 38 131 20 68



Bilaga 7. Mätning av skor 
 

Tillverkare Modell Storlek [UK/EUR] b1 [mm] b2 [mm] bk [mm] Ls [mm] Lk [mm] Ltot [mm] Hs [mm] Hk [mm]
J.Lindeberg Oxford 11/45 110 70 80 245 83 328 8 25

J.Lindeberg Chelsea Boot 11/45 105 67 78 240 82 322 7 22

Meermin Loafer 11/45 108 70 78 247 79 326 8 25

Alfred Sargent Chelsea Boot 11/45 115 70 76 245 82 327 10 22

Carmina Loafer 11/45 111 72 79 238 82 320 8 24

Alfred Sargent Monk Strap 11/45 110 65 74 248 72 320 8 27

Carmina Oxford 11/45 109 71 77 241 75 325 8 25

Alfred Sargent Monk Strap 11/45 110 65 74 248 72 320 8 27

Yanko Jodhpur Boot 11/45 111 68 76 240 78 324 8 22

Alfred Sargent Zip Boot 11/45 108 66 74 246 73 321 10 24

MAX 115 72 80 248 83 328 10 27

MIN 105 65 74 238 72 320 7 22

DIFF 10 7 6 10 11 8 3 5

MEDEL 110 69 78 244 78 323 8,3 24,3

1
Mäta skor

b1

b2

bk

Ltot

Lk

Ls

rtFörkortningar 
b1 Yttersulans bredaste punkt 
b2 Yttersulans smalaste punkt 
bk Klackens bredd 
Lk Klackens längd 
Ls Yttersulans längs (exkl. klack) 
Ltot Hela skons längd 
rt Tåpartiets radie/rundning 
Hs Yttersulans höjd 
Hk Klackens höjd



Bilaga 8. Form- & Strukturvariation 
 



Bilaga 9. Detaljritning av Friktionskomponent 

Jesper Ericsson

Friktionskomponent
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-24

Polypropylene, high impact

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

20

24

3
3

4

10

O 2



Bilaga 10. Ergonomisk utvärdering (Borgs RPE-skala) Borgs RPE-skala 
2016.04.05 

Hej! 

Du kommer nu att få genomgå ett ergonomiskt test, där du kommer tillbes att ta på tre 
olika skoskydd på den sko som du kommer bli tilldelad, för att sedan ta av dem igen. Tänk 
inte för mycket på hur skyddet ska sättas på skon, utan gå på din intuition. 

Vi kommer var femte sekund att fråga dig om din upplevda ansträngning, och då vill vi att 
du direkt svarar den siffra på skalan som motsvarar din upplevda ansträngning. Efter att du 
är klar med det första skyddet kommer vi att fråga om din ansträngning. Du svarar då på 
samma sätt, med en siffra från RPE-skalan, och vilar sedan i någon minut innan du börjar 
med nästa skoskydd. Ta dig tid att läsa igenom RPE-skalan nedan, så att du känner dig 
bekant med den innan vi sätter igång. 

Till din hjälp har du ett skohorn och du kommer inte att få sitta ner under testet.  

Lycka till! 

Borgs RPE-skala 

Skala Insats [%] Ansträngning

6 0 Ingen ansträngning

7 5 Extremt lätt

8 10 -//-

9 20 Väldigt lätt

10 30 -//-

11 40 Lätt

12 45 -//-

13 50 Något ansträngande

14 55 -//-

15 60 Ansträngande

16 70 -//-

17 80 Väldigt ansträngande

18 90 -//-

19 100 Extremt ansträngande

20 Utmattad Maximal ansträngning



Utmattning hos samtliga testpersoner vid testets slut

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Befintligt halkskydd Befintlig galosch Warantia

Testperson 1, 63 år
Testperson 2, 47 år
Testperson 3, 17 år
Testperson 4, 24 år

Testperson 1

6

8

10

12

14

16

18

20

Tid [s]

5 10 15 20 25 30

Befintligt halkskydd
Befintlig galosch
Warantia

Testperson 2

6

8

10

12

14

16

18

20

Tid [s]

5 10 15 20 25 30

Testperson 3
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20

Tid [s]

5 10 15 20 25 30

Testperson 4

6

8

10

12
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16

18

20

Tid [s]

5 10 15 20 25 30

Upplevd ansträngning hos testpersonerna 
direkt efter testet


