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Förord 
 

Rapporten undersöker de parametrar som är viktiga vid framtagning av halkskydd. Genom att se på 

hur halka motverkas idag samt vad människor har för behov och önskemål av halkskydd tas koncept 

för halkskydd fram. Tonvikten låg på att se om en textil produkt kan ersätta dagens halkskydd. 

Arbetet har utförts i Borås, en stor hjälp som besuttit mycket användbar information är vår 

handledare Johan Heinerud. Ett stort tack till de som tagit sig tid och besvarat våra enkäter. 



 

 

 Sammanfattning 
De senaste årens långa och kalla vintrar har lett till ett ökat antal halkolyckor. Genom att undersöka 

halkolyckors utsträckning samt halkskydd som fanns tillgängliga konstaterades det att ett behov av 

nya halkskydd fanns.  

Enkäter för att ge svar på användning av halkskydd togs fram och svar från personer i åldrarna 20-65 

visade att man överlag inte använde halkskydd. I stor utsträckning berodde det på halkskyddens 

dåliga kvalité och den negativa stämpeln som fanns på dem .  

Textila material undersöktes för att finna lämpliga egenskaper. Parametrarna som ett textilt material 

skulle uppfylla var att inneha högfriktion, slitstyrka, häftande och samtidigt vara miljövänligt. Av 

bakgrundsmaterialet togs en kravspecifikation fram och koncept som utvärderades. Det koncept som 

fick högst omdöme kan vara svaret på ett nytt mer användarvänligt, funktionellt och attraktivt 

halkskydd. 

 
Nyckelord: Halkskydd, textil, halka, friktion, slitstyrka, biomimik 
 

Abstract 

Recent long, cold winters have led to an increasing number of slipping accidents. By examining the 

slipping accidents extent and anti skid available, it was found that there was need for new anti-skid 

products. 

 

Surveys to reveal facts about the usage of anti skid devices were generated and responses from 

people aged 20-65 showed that people did not use anti-skid. To a large extent it was because of anti-

skid products poor quality and the negative stigma placed upon them. 

 

Textile materials were examined to find suitable properties. The parameters of the textile material 

would meet was to hold high friction, wear resistance, adhesive while being environmentally 

friendly. Background material was presented and a set of requirements and concepts that were 

evaluated. The concept that received the highest rating may be the answer to a new more user-

friendly, functional and attractive non-slip. 

 

Keywords: Slip resistance, textile, slip, friction, wear resistance, bio mimicry 
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Bakgrund  
 
Vintern 2010/2011 var ovanligt lång och kall (SMHI, 2011). I Västra Götaland och många andra delar 

av Sverige har det inte varit så låga temperaturer sedan vintern 1986/1987.   

De som har följt dagspressen i år har kunnat läsa att det varit en rekordökning av halkolyckor i 

storstadsregionerna.  Med egen erfarenhet i ett yrke, brevbärare, där man i tjänst bär halkskydd och 

inte haft ett som fungerat felfritt blev behovet påtagligt. I samband med en föreläsning om Smart 

Textiles introducerades ett nytt material, Reskin. En biomimerande produkt som är ett själv- och 

återhäftande plåster.  Idag används det bland annat inom sjukvård och cykelsport. Med potential att 

använda tekniken på andra områden och med den hårda vintern i minnet formades en idé om ett 

självhäftande halkskydd.  

Fallolyckor utgör idag den största delen för antalet dödsfall relaterade till olyckor.  (Berggård, Anti-

slip Devices for pedestrians, 2007)Den största delen av fallolyckorna är så kallade transportolyckor, 

när man transporterar sig från en plats till en annan. (Transportolyckorna orsakas oftast av personen 

halkar på en glatt yta). Under vintertid ökar antalet glatta ytor då minusgrader medför att is och snö 

belägger asfalterade ytor. De platser som är mest utsatta för risk för is och halka är trottoarer och 

övergångsställen.  

2. Syfte  
 

Rapporten fungerade som en förstudie vars syfte var att undersöka om det var möjligt att framställa 

ett halkskydd i textil. Arbetet undersökte i hur stor utsträckning halkolyckor förekom, material som 

passade för ändamålet samt olika koncept för en halksula. 
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3. Problemformulering  
 

Huvudfrågeställningen är om det är möjligt att tillverka ett skydd i textil som reducerar risk för halka. 

Delfrågor om halkolyckor och halka besvaras genom teoretiska nedslag i den forskning som finns. 

textila materials förmåga gällande friktion, slitstyrka och fästförmåga undersöks. Vidare, hur 

utformar man ett halkskydd som folk vill använda? Den rådande uppfattning som är kring halkskydd 

undersöks och frågor kring estetik utreds. 

 

3.1 Avgränsningar 
Man har valt att inte göra något eget test av halkskydd då mätutrustning för friktion, väderlek och 
utbudet av halkskydd varit väldigt begränsat under projektets gång. Test på textila materials 
slitstyrka, friktion och vidhäftning har vi på grund av brist på utrustning valts bort. 
 
Tillverkning av prototyp på färdigt koncept har inte gjorts rent fysiskt då utrustning inom området 
varit begränsad. Intervju av kiropraktor på Borås sjukhus har valts bort till resultat av den omfattande 
information som fåtts om halkolyckor från referenser. De fibrer och material som valts att innefatta i 
arbetet diskuteras på grundnivå.   
 
Beredningsprocesser för olika material tas av samma anledning inte upp i arbetet. Det framkommer i 

arbetet att det är många yrkeskårer som är beroende av ett enkelt och funktionellt halkskydd. 

yrkeskåren man valt att rikta in sig på genom studier, undersökning samt genom egna erfarenheter 

inom yrket är brevbärare. I samtliga undersökningar har man valt att ställa kvantitativa frågor 

framför kvalitativa.  

Under arbetets gång har andra branscher där man kan hitta intressanta textila material studerats. 

Många spår har valts bort som utrustning för oljeplattformarbetare, fiskarhandskar, limbranschen, 

tejpbranschen med flera. 
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4. Metod  
 

4.1      Metodbeskrivning 

De olika momenten i designprocessen av halksulan presenterats kort i delarna uppstart, 

informationsinsamling, analys och koncept. I uppstarten konstaterades vad det var som skulle 

uppfyllas och hur tillvägagångssättet skulle gå till. Informationsinsamlingen och analysen bestod av 

sekundärdata samt egna kvantitativa undersökningar som gjordes för att skapa sig en bild om 

marknaden, produkten, material, funktion samt utseende. All data användes för att skapa en 

kravspecifikation för ett textilt halkskydd. Koncepten belyser de idéer och tankar i form av utseende 

och praktiska lösningar som önskades. Olika koncept togs fram och analyserades för att på så sätt 

forma sulan på bästa möjliga sätt. 

Under arbetets gång togs valet att använda informationssökning, användarstudier och 

marknadsanalys för att få en tydlig bild om problemområdet.  Faktainsamling rörande 

halkskyddsproblematik och halkolyckor gjordes för att få underlag till problemen kring halka. Arbetet 

innefattades av Glenn Berggårds övergripande doktorsavhandlingar om halka för fotgängare och 

fakta från SCB och konsumentverket. 

För att bekräfta teorier om användandet av halkskydd togs valet att göra en användarundersökning i 

form av ett online-dokument. Användarstudien bestod av tolv kvantitativa frågor kring de tillfrågades 

bruk av halkskydd. För att få en bild av hur ett nytt halkskydd önskades se ut, gjordes en 

undersökning som berörde estetiken runt ett halkskydd. Undersökningen innehöll fem frågor som 

innefattade färgval samt utformning av halkskyddet. En undersökning av brevbärares krav på 

halkskydd gjordes genom ett frågeformulär, vilket gav en arbetsgrupps synpunkter på halkskydd. 

Marknadsundersökning gjordes för att få en klar bild om dagens utbud på marknaden samt dess 

prissättning. Genom att tillfråga skobutiker, sportaffärer samt apotek vilken typ av skydd de erbjöd 

konsument. Såg man vilket utbud konsumenten hade att tillgå. 

För att utkristallisera vilka beståndsdelar som lämpades sig bäst i utformningen av halkskydd. Skrevs 

en kravspecifikation. Byggd på erfarenhet, tidigare gjorda undersökningar samt teorier. Stod 

kravspecifikationen som stöd under konceptarbetet. Brainstorming påbörjades genom diskussion 

kring materialval samt utformning. Koncept togs sedan fram med stöd av kravspecifikationen och 

materialinsamling.   
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4.2     Halkskydd 

Halkskydd är ett PPE- skydd, Personal Protective Equipment (Nordin, 2003). I Sverige går PPE under 

namnet personlig skyddsutrustning. För att en produkt skall få säljas som PPE- skydd i Sverige krävs 

att varan bär en CE-märkning. Det finns tre olika kategorier av PPE, samtliga ställer sina speciella 

krav. Kategori ett innehåller de mest grundläggande kraven medan kategori tre ställer högst krav. 

Kategori ett innefattar idrottsskydd och skyddshandskar. Halkskydd befinner sig i kategori två. För att 

få en CE- märkning i den här kategorin krävs att tillverkaren lämnar in sin produkt till ett anmält 

organ. Där utförs tester för att bekräfta att produkten uppfyller de förutbestämda kraven för 

kategori två av personlig skyddsutrustning. Kategori tre skall ge säkerhet mot livsfara samt allvarlig 

personskada.  Det medför extra stora krav på produkten för att få sin CE- märkning av PPE- skydd 

kategori tre. 

Halkskydd används till vardagligt bruk för att erbjuda användaren bättre grepp och balans på annars 

hala ytor. Genom att ta del av undersökningar om halkskydd samt statistik om olyckfall identifieras 

lösningar för att kunna ta sig fram på ett säkert sätt under vintertid. Ett halkskydds största uppgift är 

att erbjuda bra steg med stabilitet. Det kan endast uppnås genom att ha ett material på halskyddets 

undersida som har väldigt hög friktion mellan foten och underlaget. Ett materials friktion avgör hur 

halt ett material är. Låg friktion ger nästan inget grepp och är väldigt glatt. Material med hög friktion 

ger ett stabilt grepp och upplevs inte som halt. 

Det finns två typer av halkskydd som går att applicera på skor. Löstagbara och fasta. De löstagbara 

har någon form av spännanordning som gör så att skyddet sitter på tillfälligt för att senare plockas 

bort från skon. Det finns tre olika modeller av löstagbara halkskydd, de som sitter enbart på hälen, 

bara på främre delen av foten samt de som täcker hela foten. Ett fast halkskydd är monterat i skons 

sula. Det finns en rad olika modeller och lösningar på fasta halkskydd med till exempel ståltaggar som 

skjuts ut ur sulan genom en handling. De fasta halkskydden erbjuder samma typ av placering som de 

löstagbara halkskydden. 

Det förekommer få undersökningar gjorda på halkskydd. Under arbetets gång fann man en av få 

avhandlingar som genom tester tog upp vilka faktorer och egenskaper som ett bra halkskydd skall 

inneha. Glenn Berggård forskare vid Luleå tekniska universitet tog 2009 fram 

halkskyddsundersökningen ”Anti-slip devices for Pedestrians” (Berggård, 2010). I undersökningen 

utfördes en rad olika tester av samtliga svenska halkskydd som fanns tillgängliga på marknaden 2008. 

I avhandlingen görs tester av halkskydd på olika underlag och man fick fram intressanta resultat.  
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Testerna utfördes av friviliga personer som betygsatte och kom med synpunkter av samtliga 

halkskydd. Data sammanställdes av Glenn Berggård. Följande framkom genom undersökningen och 

dess tester: 

 Heltäckande skydden hjälper bäst till med att få en naturlig gång på vinterunderlag.  

 Därefter uppnår de med hälskydd på häl bäst resultat av naturlig gång. 

 Den viktigaste punkten på skon att skydda är hälen. Det på grund av att vid ett normalt 

gångsteg så sker hälisättningen först sedan frånskjutningen med främre delen av foten.  

 Närmare placering av skydd till sula kommer bidra till ett bättre samt stabilare halkskydd. 

 Användaren vill att ett halkskydd skall vara lätt att ta på/av, inga lösa delar, komfortabelt och 

stabilt. 

Personerna i studien önskade även att ett halkskydd skall vara lätt att rengöra, förvara samt vara 

portabelt.  Det skulle även passa alla typer av skor. I vanliga fall tar man små korta steg i isigt 

underlag. Under Glenn Berggårds tester minskade incidenter vid halka med 67 % respektive en 

minskning på 64 % för olyckor vid användandet av halkskydd på skor. Det är alltid hälen som når 

underlaget först. Vid en halkolycka är det personens balans som blir rubbad och inte underlaget i sig. 

Det farligaste underlaget att gå på är ren is. Fotgängare som faller på is och snö riskerar att få värre 

skador på kroppen än vid fall på vanligt underlag.  

Rapporten har tagit del av främst ett test på befintliga halkskydd. Testet (Lampel, 2009) går in på nio 

olika halskydd på den då befintliga marknaden. Halkskydden var producerade av en rad olika 

tillverkare. Prisbilden på halkskydden varierade från 100 kr för det billigaste till 1500 kr för det 

dyraste. Från testet konstaterades att de billigaste skydden inte gav ett heltäckande skydd utan 

täckte endast fotbladet på skon. De dyraste halkskydden som var kängor med inbyggda dobbar gav 

ett bra grepp samt stabil gång men var svåra att ta av/på. Favoriten i testet från användarna blev 

Spiky Plus Nova som var ett heltäckandeskydd för 300 kronor. 

 

 

 
(Lampel, 2009) 

 

 
 

Slipstopper (ca 200 kr)        Bergsteiger (ca 200 kr)    Alpi (ca 850 kr)              Sandy (ca 100 kr)
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Kort fakta om halka 

 3,2 personer av 1000 söker 

läkarvård pga halka 

 halkolyckor står för 49 % av 

de olyckor som skett på väg  

 Inom sjukvården står 

fallolyckor för 6900 av 

129000 totala olycksfall. 

 I genomsnitt är man 9,9 dagar 

på sjukhus vid olycksfall, vid 

en fallolycka 13,8 

 Den mest utsatta gruppen är 

personer mellan 15-44. 

 En av 15000 råkar ut för en 

kraftig halkolycka. 

4.3 Halkolyckor 

Ett halkskydd för skor underlättar inte bara en användarens 

gång utan även för samhället i helhet. I dagsläget är det 

många människor som skadar sig och omkommer i följd av 

fall och transportolyckor (när man går). Under 2009 omkom 

11 personer och 445 skadades vid fallolyckor. Under samma 

period omkom 6 personer vid transportolyckor 

(socialstyrelsen, 2009). Män stod för 74 % av totala andelen 

döda i transportolyckor. Transportolyckor som har dödsfall 

som utgång står för 53 % av alla dödsolyckor i Sverige. Av 

äldre personer säger 38 % att de aldrig eller sällan går ut när 

det är halt eller halka utomhus. Av äldre människor som fallit 

på grund av halka väljer 20 % av dem att inte gå ut efteråt  

Fallolyckor utgör idag en stor utgift för samhället (Berggård, 

Anti-slip Devices for Pedestrians, 2007). Den mest utsatta 

gruppen är de mellan 25-44 år. Men det är personer mellan 

45-74 år är den gruppen som skadar sig mest. Kvinnor löper 

högre risk för att utsättas för halklyckor på grund av att de 

lever ett mer aktivt liv. De står i dagsläget för 60 % av 

olycksfallen(Nordin, 2003).  

Faktorer som påverkar underlaget och halka kan delas upp i tre olika grupper samhället, miljön och 

individen. (Nordin, 2003) Sveriges kommuner och vägverket är de som bär ansvaret för 

vägrenhållning och vård av väg. Det farligaste underlaget är ren is. På individnivå är det personen i sig 

som avgör vilka förutsättningar som han/hon vill ha vid sin gång genom valet av utrustning. Det 

handlar om att klä sig rätt för olika temperaturer och väderlekar.  

Posten är en av de yrkesgrupper som löper stor risk att utsättas för fallolyckor(Berggård, 2010). De 

rör sig året om utomhus och är ständigt utsatta för stress. I en Brittisk undersökning framkom det att 

70 % av alla fallolyckor förekom på is eller snö. De anställda brevbärarna på Posten blev tilldelade 

utrustning men valde att inte använda sig av det på grund att de var svåra att ta på och av. De 

uppfattades även inte vara tillräckligt komfortabla. Slutsatsen av studien var att brevbärarna tog ett 

val att hellre utsatta sig för risken att skada sig än att gå runt i opraktiska halkskydd.  

(Berggård, 2010) 
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4.4 Undersökning om bruk av halkskydd 
För att få en fingervisning av de bakomliggande faktorer som gör att folk idag inte använder sig av 

halkskydd togs det fram en enkät som skickades ut till 30 personer i åldrarna 20 – 65 år, fördelat jämt 

mellan båda könen. När man summerat och analyserat svaren från användarestudien kunde man 

sammanfatta följande efter undersökningen; 

 Halkskydd används inte i någon större utsträckning 

 En orsak till att inte använda halkskydd som visade sig som extra tydligt var dess utformning, 

både estetiskt och praktiskt 

 Behovet för någon form av halkskydd är stort. 

 Antalet personer som aktivt använder sig av halkskydd av något slag är minimal.  

 Få personer vet var de kan införskaffa sig ett halkskydd. 

Sammanfattningsvis gav undersökningen tydliga svar på behovsbilden och problem kring de 

halkskydd som finns på marknaden idag. Svaren från undersökningen gav en bild av att de tillfrågade 

önskade att se ett halskydd som var diskret, enkelt att ta av och på, portabelt i alla situationer samt 

att det skulle fästas på skosulans undersida. Om man önskar att användandet utav halkskydd skall 

öka måste man ta med samtliga nämnda punkter i åtanke vid skapandet av en kravspecifikation. 

(undersökning i sin helhet, bilaga 4) 

1. Bruk av halkskydd. 
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Efter att ha ringat in vad som gjorde att personer inte använde halkskydd utformades ytterligare en 

enkät. Den bestog av fyra kvantitiva frågor där de tillfrågade fick svara på vilka element det är som 

krävs för att ett halkskydd skall bli mer attraktivt. Enkäten skickades ut till 30 personer i åldrarna 20 – 

65 år, fördelat jämt mellan båda könen. Slutsatser från enkäten är: 

 56,25 % vill ha ett halkskydd som går att fästa på undersidan 

 62,50%  föredrar svart framför färgglatt och orange 

 93,75% vill ha ett halkskydd som går att ta lös 

 81,25% vill att det ska vara lätt att ta med  

I slutet på enkäten ställdes en öppen fråga där de svarande kunde komma med övriga synpunkter.  

Svaren delas upp i kategorier som estetiska, funktionella och övrigt. 

Någon svarade att de vill ha ett diskret, neutralt skydd och en föreslog särpräglad färg för att det 

skulle vara bra ur varumärkessynpunkt. Funktionella egenskaper som hållbart, inte skada golv, gå att 

rulla ihop, stoppa i ficka och att det skulle väga lite. 

 

2. Bruk av halkskydd 
Svar:   

1. Vilken typ av halkskydd skulle du 

föredra att använda under vintertid?  

 

Ett som man 

spänner fast 

4 

Trär över sulan 
 

3 

Fäster under 

sulan 

9 

2. Vilken färg skulle du vilja ha på ditt 

halkskydd? 

 

Svart 

 

10 

Orange 

 

3 

Färgglatt 

 

3 

3. Skulle du prioritera ett halkskydd 

som enkelt går att ta av och på framför 

ett fast? 

Ja 

 

15 

Nej 

 

1 

 

4. Är det viktigt för dig att halskyddet är 

portabelt? 

 

Ja 

 

13 

Nej 

 

2 

Förstod ej fråga 

 

1 

 (se utförlig tabell, bilaga 4) 
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4.4.1 Brevbärarundersökning 

En enkät gjordes med brevbärare. Intervjuerna utfördes genom ett onlineformulär. De tillfrågade var 

samtliga anställda på Röa postkontor i Oslo och arbetade för Posten AS Norge. De tillfrågade fick 

svara på frågor angående kvalité, utseende, hållbarhet, slitage och om de upplevde skydden att vara 

lätta att ta av och på. Resultatet från frågorna gav ett entydigt svar till trots att det rörde sig om 

kvalitativa frågeställningar. Samtliga tillfrågade ansåg att de halkskydd som de använt i sitt arbete 

inte levererat bra kvalité, hållbarhet eller varit lätta att ta på och av. Halkskyddens livslängd vid daglig 

postgång på 25h/ vecka uppskattades till 1-4 veckor. Samtidigt framkom det att halkskydden slet på 

deras skor och försämrade skons livslängd. Scenariot för halkskyddens slitage började alltid med att 

gummit släppte och senare stålet. När det kom till frågor angående utseende så var det ingen som 

prioriterade det utan kraven ställdes på att erbjuda kvalité och komfort. Ingen som deltog i 

undersökningen hade någon gång kommit i kontakt med ett halkskydd som var lätt att ta av och på. 

Alternativet som en av de tillfrågade valde att göra var att behålla halkskydden på under hela dess 

livslängd. Ett problem med halkskydden var att det upplevdes som en ren hälsorisk att köra bil med 

dem på. Det framkom i undersökningen att de lätt fastnade i pedalerna i bilen. (se bilaga 4) 

4.4.2 Marknadsundersökning 

För att få en uppfattning om vad som erbjuds till konsumenten i form av halkskydd gjordes en 

marknadsunderökning. Kontakt togs med ett apotek, tre skobutiker Din sko, eurosko och 

Deichmann-Sko samt två sportaffärer Intersport och Team Sportia. Samtliga tillhörde stora kedjor 

och har liknande sortiment i hela landet. De få halkskydd som erbjöds låg i en prisklass mellan 199:- 

och 299:- där några skydd såldes av flera butiker. De modeller som fanns var ett med bakkappa och 

dubbar under både häl och framfot, ett med kedja och dubbar under hela foten och ett med 

fjäderliknande kedja som under foten som marknadsfördes som lämpliga att springa med. Generellt 

var de flesta säljare skeptiska till halkskydd. De ansåg sig ha bruk av halkskydd men kunde definitivt 

inte se sig själva att använda dem som hjälpmedel. 

4.5 Material 
En antihalksulas material avgör hur stora användarens chanser för balans och grepp är. Många av 

dagens halkskydd är uppbyggda av kombinationen gummi/stål. För att erbjuda flexibilitet samt 

elasticitet när man trär på skyddet väljer många tillverkare gummi. Greppet mot halt underlag väljer 

många tillverkare att använda sig av ett stålparti på skyddet. I andra branscher kan valet för att få ett 

bra grepp med hög friktion istället falla på andra materialval. 

 Man önskade att skapa ett halkskydd som erbjöd ett perfekt grepp på hala underlag men som 

samtidigt skulle vara stabilt på underlag inomhus. I tidigare studier hade man kommit i kontakt med 

ett självhäftande material vid namn Reskin. Intresset runt materialet växte med takt med tanken att 

fästa ett halkskydd under skon. Det skulle innebära ett skydd som var lätt att ta av och på utan att 

behöva trä på det på skon eller använda spännen. Undersidan av sulan som når marken/underlaget 

önskades inkludera ett material som kunde erbjuda ett bra grepp men samtidigt vara slitstarkt.  

Tidigt i processen studerades vilka patent som i dagsläget fanns ute på marknaden. För att på så sätt 

samla information av vad konkurrenter erbjöd i form av tekniska lösningar, materialval samt att 

försäkra att konceptet inte redan existerade. Vid genomsökningen var det främst tre patent som låg 

inom det område som rapporten har fokuserat på (se bilaga 1). Det första patentet beskriver en sula 
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där lösa nylonfibrer har blivit flätade eller tvinnade för att sedan vävas in i en gles textil som i sin tur 

monteras mot sulan. Huvudfunktionen är att motverka halka. Sula nummer två består av två lager 

textil som är monterade på en undersula. Det textila material som är mot marken har en struktur 

med utskjutande ytor som fungerar för att motverka halka. Sulan sitter permanent fast på skon. 

Patent nummer tre består av fiberknippen placerade i grupper på skosulan och är vattenavstötande 

vilket ger en förskjutning av fukt och ett mer säkert steg. Gemensamt för dessa tre sulor är att de 

inte är återhäftande samt i vissa fall inte lösa. 

4.5.1 Material mot skosulan 

De material som kommer ligga mot skosulan måste uppfylla de egenskaper ställts i 

kravspecifikationen. Viktigast är att det är ett material med återhäftande förmåga.  

Geckomaterial, som går under biomimerande material kan tillverkas så att de är självhäftande, sitter 

hårt men går att ta bort upprepat antal gånger. (Kim, 2010) Forskning inom biomimik har visat att det 

går att kopiera Geckoödlans förmåga att klättra på de flesta material i olika vinklar. För att förstå hur 

ett material med de önskade egenskaperna är uppbyggt kan man studera hur geckoödlans fötter är 

uppbyggda.  På geckoödlans fötter sitter fästytor som är uppbyggda av fibrer i mikro- och 

nanostorlek. Fibersystemet består av små åsar som böjer sig mot ytan de är emot och innehåller 

miljonstals kontaktpunkter. Det ger Geckoödlans fötter ett extraordinärt grepp samt tillåter den att 

klättra på de flesta ytor, även ojämna utan att friktionen och vidhäftningen försämras. Ett problem 

man upptäckt är att Geckomaterialet vid närkontakt mot grova och hårda ytor inte får mer kontakt 

än två till sex gånger mindre än den ytan man ser.  Vid tillverkning av materialet är det viktigt att ha 

den fysiologin i åtanke och att fästytorna kan anpassa sig mot ytan. Ett mjukare material är mycket 

lättare att fästa mot. 

Det första syntetiska materialet med samma funktion som geckoödlans fötter tillverkades 2002 då 

man göt ihop PDMS (Polydimetylsiloxan) och polyester. (Chakraborty, 2010) I 2003 tog två forskare 

fram ett material som hade en mönstrad yta för att öka vidhäftningen. Nu har försök gjorts där man 

använt nanorör istället vilket verkar ge väldigt goda resultat.  

Reskin Silicone Skin Technology är ett varumärke för silikonbelagda skavsårsplåster som används 

bland annat i sjukvården och inom cykling.(ReSkin) ”Plåstret” är gjort av ett lycramaterial som är 

belagt med silikon på ena sidan. Materialet är elastiskt i båda riktningar vilket underlättar avtagning 

och gör inte heller ont att ta av. De går att använda flera gånger och är tvättbara. 

Vlieseline är ett material som använts inom konfektion sedan början av 1960-talet.  (Hofenweg & 

Drachenstein, 1971)Materialet, som oftast är ett nonwoven, bestryks med latex på låg temperatur 

och när de sedan går igenom värmerullar, koaguleras latexet. Det stryks fast på undersidan och 

används som förstärkning av plaggdelar som kragar, manschetter och slag. Här skulle man kunna 

använda den principen att stryka lätt på materialet mot skon och på så sätt bara limma exakt där 

man vill ha materialet.  

Det fanns andra material som skulle kunna uppfylla de egenskaper som man ställt I 

kravspecifikationen. Under arbetets gång togs kontakt med lim- och tejpföretag för att se hur de 

gjort när de framställt de här typerna av adhesiva material. Avtagbart lim och tejp och halkfri tejp är 

produkter som redan finns på marknaden som man kan hämta inspiration från. 
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4.5.2 Material mot underlaget 

Hög slitstyrka ”abrasion resistance”, är en av de egenskaper vårt material måste ha. (Hatch, 1993)Det 

är hur en textil yta klarar av friktion. Syntetiska material som nylon och polypropylene är de som har 

högst slitstyrka.  

Ett företag som använder sig av nanoteknik är den finska skidtillverkaren Peltonen. (Peltonen Ski Oy, 

2010)De har belagt en del av sina skidor med Nanogrip™, det är ett flytande syntetiskt material som 

fungerar som en permanent valla. Det skall motverka att det blir för glatt och samtidigt ge glid fram. 

Det fungerar i temperaturspannet +10 ° C till -20° C och skall hålla i minst 200 mil. Det Nanogrip™ gör 

är att det lyckas styra undan vatten mellan skidan och snön, vilket kan vara intressant funktion vid 

halkskydd. Dock bör man vara försiktig vid införande av nanoteknik då det rör sig om små partiklar 

och det ännu inte finns tillräcklig forskning inom området. (Kemi, 2011) 

Friktionsdäck gjorda av gummi är visserligen inget textilt material men ändå intressant att titta på då 

de skall kunna ge hög friktion samt ha hög slitstyrka. I stort sett har de likvärdiga egenskaper som 

dubbdäck när man kör på is och torr snö. (Trafikverket, 2010) Det är intressant för det pekar på att 

mönsterdjup och mönstringen har betydelse vid halka.    

Autosock® tillverkas av norska Autosock® och är en däcksocka eller nät som man trär över däcket om 

man kört fast och har fått problem att komma upp(motormännen). Det är en tillfällig lösning på att 

tackla halka på hal väg då Autosock® endast tillåter en hastighet på 50 km/h. Autosocken hjälper med 

sin höga friktion bilens däck att få fäste och bättre grepp. Autosock® är uppbyggd av en PVC-belagd 

nylon. Genom att titta närmare på Autosocks uppbyggnad försöker vi få en bild om det är möjligt att 

applicera en liknande lösning i vårt koncept. Autosock® erbjuder en hög friktion vilket är ett av 

kriterierna som vi eftersträvar (Autosock®). Det har en väldigt låg vikt och är lätt att rengöras. 

Autosocks livslängd för bilbruk är dock begränsad. Men ett halkskydd för bilar utsätts för mycket 

större påfrestningar än ett skydd avsett för gång. Livslängden kommer därför troligtvis vara god för 

vårt syfte.   

Dyneema® är en högpresterande polyten HPPE fiber. Dyneema® är en polyeten med en hög 

molekylvikt så kallad UHMW-PE. (dyneema) Fibrerna förekommer i dagsläget i allt från 

skyddsutrustning till. (Edited by: Hearle, 2003). Fibern är 15 ggr starkare än stål och 40 % starkare än 

aramidfiber som Kevlar vid jämförandet av samma tjocklek och vikt. Dyneemafibern påverkas inte av 

låga eller höga temperaturer, man måste ner i extremt låga temperaturer för att den skall frysa. 

Fibern är antibakteriell, UV-motståndlig och påverkas inte av kemikalier och olja. Den är hydrofob 

vilket gör att den inte släpper in något vatten och därmed riskerar aldrig fibern att svälla. (Edited by: 

Scott, 2006,) Fibern är bra sett ur miljösynpunkt. Vid framställningen och tillverkningen av Dyneema 

behövs inga extrema temperaturer uppnås och inga aggressiva kemikalier tillsätts i produktionen vid 

smältspinningsprocessen. Dyneemafiberns låga vikt bidrar till att skapa en miljövänligare produkt. 

Fraktkostnader, bränslekostnader och en produkts vikt kan minskas radikalt, vid användande av 

Dyneema®. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv har vikten på Dyneema® en stor betydelse även vid 

produktion.  
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4.6 Koncept  
Tidigt i designprocessen fokuserades det på ett heltäckande halkskydd. Enligt undersökningen av 

halkskydd (Berggård, Anti-slip Devices for pedestrians, 2007) skulle ett halkskydd som både täcker 

häl samt tå erbjuda användaren bäst prestanda.  Undersökning konstaterade även att ett halkskydd 

som är lätt att ta av och på är mest önskvärt. Det här arbetet undersökte olika koncept baserat på 

kravspecifikation och de fakta som införskaffats. 

Halkskyddsmodellen var konstruerad som en skosula. Viktiga aspekter som halkskyddet skulle 

uppfylla var att erbjuda hög friktion, bra slitstyrka, själv- och återhäftning och vara lätt att ta av och 

på. Baserat på de användarundersökningar som gjorts samt den avhandling som Glenn Berggård 

skrivit om halka togs olika konceptförslag fram. Glenn Berggårds avhandling konstaterade att ett 

heltäckande halkskydd bidrog till en naturlig gång samt att användarna i avhandlingen önskade ett 

skydd som skulle vara lätt att ta av och på. Arbetets användarundersökning av bruk av halkskydd 

bekräftade Glenn Berggårds resultat. Studierna gav kunskapen att ett heltäckandeskydd för skons 

undersida som var lätt att ta av/på skulle tas i beaktning vid framtagning av koncept. Produktens 

utformning var i alla koncepten därför placerad på skons undersida. Sulan skulle presenteras till kund 

i arkform eller färdigt anpassade bitar. Valet att presentera de olika koncepten i två olika former togs 

baserat på att erbjuda användaren en valfrihet.  En halksula som finns tillgänglig i arkform för 

användaren skulle resultera i en mer flexibel halksula. Tanken runt att erbjuda sulan i arkform 

grundar sig i att ge användaren ett val att själv få forma samt klippa ut sulan. På så sätt så erbjuds 

användaren att själv få applicera skyddet efter eget tycke. Halkskyddets fästande ovansida som når 

skosulan undersida skulle lika lätt kunna appliceras på skons mellansula. Samtidigt togs även valet att 

erbjuda ett halkskydd i färdigt anpassade bitar. För att passa den användaren som inte ansåg sig ha 

den tid tillgänglig som krävs för att anpassa sitt eget halkskydd. De färdigt anpassade halkskydden 

skulle finnas tillgängliga för användaren i standardstorlekar som storlek 42/27 cm. Genomgående var 

miljöpåverkan något som hela tiden fanns med i tankegången, på många sätt bidrar den här 

produkten till minskad frakt jämfört med de traditionella skydd som finns tillgängliga idag. Valet att 

produkten säljs i arkform ger användaren möjlighet att utforska om det finns andra 

användningsområden. 

Tire Gecko Polyamist 

Exempel på halkskydd 
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Kravspecifikation 
Bakgrund halkskydd 

1. Syfte: Reducera risk för halka med textil produkt 
2. Tillverkning mot kund 

3. Användare av produkten 

Projekt 

1. Halkskydd i form av en textil sula 

2. PPE skydd kategori 2 

Funktionskrav 

1. Material mot mark med hög slitstyrka och friktion 
2. Stark häftförmåga till övre material 
3. Övre material med återhäftande förmåga 
4. Möjligt att sammanföra med laminering 
5. Livslängd 1-2 säsonger  
6. Motståndkraft mot väta 
7. Ergonomisk  
8. Möjligt att förvara 
9. Miljötänk i tillverkningsprocesser och materialval 
10. Material möjligt att klippa i  
11. Karbonpapper för avtryck 
12. Svara på samtliga krav för PPE skydd nivå 2 

Estetiska krav 

1. Tilltalande färger, varsel- 
2. Diskret svart  
3. Stilren 

 

 

4.6.1  Den kreativa processen 

Nedan tydliggörs tankegångarna runt kravspecifikationen. 

Reducera risk för halka med textil produkt: För att uppnå det skulle ett halkskydd bestå av ett 
material med högfriktion på sulans undersida som når marken vid gång. Skyddet skulle även vara 
placerat så nära skons sula som möjligt för att erbjuda naturliga gångsteg. 
Tillverkning mot kund: Arbetets undersökningar konstaterade att få använde sig av halkskydd men 
ett stort behov fanns. Kundens behov togs i beräkning.  
Användare av produkten: Postundersökningen gav tydliga indikationer av vad en yrkesgrupp ställde 
för krav på ett halkskydd. Brevbärarnas krav på ett halkskydd togs med i beräkningen 
Halkskydd i form av en textil sula: Marknadens halkskydd var inte uppbyggda av textilt material utan 
förekom vanligast i form av gummi eller stål. Halkskyddet i arbetet skulle presenteras i textil 
uppbyggnad. Textila material studerades.  
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PPE skydd kategori 2: Halkskydd är ett PPE-skydd (Personal Protective Equipment) av kategori 2. Det 
innebar att vid framtagning av koncept var tillhörande riktlinjer för PPE skydd kategori 2 måste följas.  
Material mot mark med hög slitstyrka och friktion: Erbjuda dess användare ett bra grepp på halt 
underlag genom högfriktion samt hög kvalité genom bra slitstyrka. 
Stark häftförmåga till övre material: Fästförmågan skulle ge ett lätt applicerat halkskydd. 
Övre material med återhäftande förmåga: Sulan skulle erbjuda användaren ett val att vara lätt att ta 
av/på genom sin återhäftande förmåga. 
Möjligt att sammanföra med laminering: Halkskyddets samtliga delar skall gå att sammanfogas 
genom laminering. På så sätt bilda en textil halksula av flera material. 
Livslängd 1-2 säsonger: Halkskyddet var tvunget att erbjuda en bättre kvalité än de då befintliga på 
marknaden som endast erbjöd användaren en livslängd på 2-4 veckor. 
Motståndskraft mot väta: Halkskyddets material skulle inte påverkas av väta 
Ergonomisk: Det skull vara lätt format samt simpelt att applicera.  
Möjligt att förvara: Halkskyddet skulle vara av låg vikt samt smidigt. 
Miljötänk i tillverkningsprocesser och materialval: Samtliga faktorer som påverkar miljön i 
halkskyddets livslängd skulle tas i beräkning. Från tillverkning till återvinning av material. 
Material möjligt att klippa i: Genom att erbjuda användaren ett halkskydd i arkform kan halkskyddet 
klippas och formas för alla typer av skor.   
Karbonpapper för avtryck: Halkskyddet skulle ha ett övre skikt av karbonpapper vilket gör att skon 
kan placeras på papperet. Genom att tillföra tryck ovanifrån skon mot karbonpapperet så formas 
halkskyddet efter skon. Det skulle medföra att halkskyddet blir simplare att klippa ut samt att 
halskyddet formas exakt efter skon. 
Svara på samtliga krav för PPE skydd nivå 2: Halkskydd faller inom PPE-skydd nivå 2. Vilket ställer 
förutbestämda krav på produkten för att få CE-märkas. Kraven togs med i tankarna runt vart koncept 
Tilltalande färger, varsel-: Inget halskydd som fanns tillgängligt på marknaden erbjöd färgglada 
färger. Det fanns en potential att bidra till ett ökat bruk genom nya sportiga färgval.  
Diskret svart: I arbetets undersökningar konstaterades att majoriteten av de tillfrågade önskade ett 
halskydd i diskret svart färg. Det togs med i beräkningarna för konceptutföranden. 
Stilren: Inga spännen eller fästanordningar skulle inkluderas i halkskyddet utan enbart en enkel samt 
funktionell sula. 
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4.6.2 Brainstorming 

Kravspecifikationen gav tydliga instruktioner vad som var lämpligt att innefatta i ett koncept av 

halkskydd, brainstorming runt koncept gjordes därefter. Resultat runt sekundärdata som 

införskaffats under arbetets gång ifrågasattes och materialval diskuterades. Samtliga aspekter från 

kravspecifikationen skulle betraktas som ett måste vid val av material till koncept. Samtidigt togs 

även tankar om miljö, portabilitet samt sulans livslängd med i beräkningen. Halkskyddet skulle vara i 

material som inte påverkar miljön avsevärt vid tillverkning, användning samt vid återvinning. 

Materialen i halkskyddet skulle inte påverka miljön genom stor åtgång av energi i produktion. Även 

erbjuda en bra kvalité i form av funktion och livslängd samt gå att återvinna vid produktens slut.   

Sulans lösning skulle bidra till ökad livslängd för skon snarare än vad många av marknadens befintliga 

halkskydd som skadade skon genom produkternas spänn/fästanordningar. I postundersökningen 

samt användarundersökningen av halkskydd framkom det att ett svart, diskret halkskydd önskades. 

Det togs med i tankarna runt skapandet av koncept men man önskade även att ta med nya tankar 

runt färgval. På marknaden fanns det inget halkskydd tillgängligt i glada sportiga färger. Samtal och 

idéer fördes om att ett ökat bruk skulle uppnås genom nya färgval. Tankegångar att inkludera 

varselfärger för att bli mer synlig under vintertid diskuterades. Tankar om att infoga någon form av 

reflexlösning i sulan togs även upp. Nya former av halkskydd togs på papper fram, där användaren 

själv skulle få påverka halkskyddets utformning samt utseende. Det skulle möjligen resultera i en stor 

kundnytta samt ett ergonomiskt halkskydd. Inspiration hämtades ifrån sportskor och individuellt 

formade skosulor.  

Resultatet blev att man tog fram koncept i två olika utföranden. De båda var uppbyggda på samma 

materialval men skillnaden var hur de levererades samt presenterades till kund. Ett av utförandena 

av halkskydden skulle finnas tillgängligt i standard storlekar till exempel storlek 42/27 cm. 

Användaren väljer ett halkskydd efter sin sko storlek för att senare applicera sulan på skons 

undersida. Sulan skulle finnas tillgänglig i diskret svart men även i mer vågade färgval. Det andra 

utförandet av halskydd innefattade valet att skräddarsy sitt eget halkskydd . Sulan skulle då levereras 

i arkform till dess användare. Arket bestod av en sula med tillhörande karbonpapper. Skon placeras 

på pappret och genom tryck formas perfekta avtryck på karbonpapperet. Därefter avlägsnas 

karbonpapperet. Användaren fick sedan efter eget behag klippa ut samt fästa den färdiga sulan på 

skon. Beslut togs därefter att ta fram sex koncept baserat på de sekundärdata och egna 

undersökningar som fanns tillgänglig. Genom att ta fram sex olika halkskydds koncept skulle inget 

materialval gå förlorat. Samtliga halkskydds uppbyggnader bestod av minst två material. Ovansidan 

vars syfte att fästa mot skons sula bestod av ett materialval. Samt undersidan vars uppgift var att 

erbjuda hög friktion mot halt underlag. Tankegången runt brainstormingen var att materialen skulle 

vara sammanfogade i samtliga sex koncept för att uppnå bästa möjliga resultat. 
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4.6.3 Konceptförslag 

Gecko 
Övre material: Geckoinspirerat material uppbyggt med nanorör 
Nedre material: Dyneema belagd med Nanogrip 
Utformning: I ark med yttre mått av sko i strl. 48, klippbar   
Färg: svart   
Förpackning: Kalkeringspapper som skydd och Plastomslag med beskrivning och bilder 
 

 
Ironic    
Övre material: Vlieseline  
Nedre material: Material liknande Autosock 
Utformning: färdiga bitar i form av damskor, kängor osv.  
Färg: Svart 
Förpackning: som sulor är, i plastfickor 
 

 
Tire  
Övre material: Avtagbar tejp  
Nedre material: gummi 
Utformning: känganpassade  
Färg: naturgummi 
Förpackning: I små påsar 

  
 
Kevlar 
Övre material: Reskin i silikon 
Nedre material: Kevlar 
Utformning: Sulan utformad så att den följer sulans kant upp till midsole 
Färg: Svart som grundfärg men kommer väven i ett antal varningsfärgat 
Förpackning: Levereras i arkform iklätt i en pappersförpackning i naturfärgat papper 
 

 
Polyamist 
Övre material: Reskin i silikon 
Nedre material: Polycolon 
Utformning: Sulan är utformad på så sätt att den följer sulans underkant 
Färg: svart, och grundfärger 

                      Förpackning: Inplastade ark 
 
 
”Anti Slip” 
Övre material: Reskin i silikon 
Nedre material: Dyneema 
Utformning: I ark som man klipper ut sin sula ur 
Färg: Svart 
Förpackning: Kalkeringspapper som skydd och Plastomslag med beskrivning och bilder
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4.7 Konceptanalys 
 

     Koncept 
 
Egenskaper 

Gecko 
 

Ironic Tire Kevlar  Polyamist ”AntiSlip” 
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4.7.1 Summering av analys för halkskydd 

Egenskaperna blev uppdelade i tre kategorier, prioritet 1-3, då alla faktorer inte var av samma 

betydelse. De fyra första faktorerna sett uppifrån var absolut nödvändiga och fick prioritet 1, de tre 

som följer är relevanta för att tillföra ett halkskydd högre kvalitet och fick där av prioritet 2. De två 

sista faktorerna är ett halkskydd inte beroende av men bidrar till mervärde och fick prioritet 3. Var 

egenskap betygsattes med 1-5 stjärnor där 1 stjärna är lägst och 5 stjärnor högsta betyg. Baserat på 

vilken prioritet 1-3 som faktorerna var placerade i, bedömdes antalet stjärnor 1-5 därefter.  

1 

2 

3 



18 

 

Betygsättningen byggde på de fakta som tillkommit genom informationssökningen Som tidigare 

nämnt har ett halskydd med hög friktion, bra slitstyrka, självhäftande, lätt att ta av och på samt att 

det skall vara miljövänligt i så många aspekter som möjligt prioriterats. Egenskaper som ”lätt att 

förvara” har inte lika hög prioritet runt ett halkskydd men hjälper till med helhetsbilden runt ett 

koncept. Genom att betygsätta vart enskilt koncepts egenskaper som fanns med i 

kravspecifikationen kunde man bilda sig en uppfattning om vilket koncept som lämpade sig bäst för 

ett halkskydd. 

 Hög friktion betygsattes genom en tolkning av hur hög friktion konceptet skulle ha på ett 

glatt underlag. Där 1 stjärna är låg friktion och 5 stjärnor hög friktion. 

 Hög slitstyrka betygsattes genom en tolkning av hur slitstarkt ett koncept skulle vara under 

en längre period. Där 1 stjärna är låg slitstyrka och 5 stjärnor är mycket hög slitstyrka. 

 Fästande betygsattes genom en tolkning av hur lätt konceptet fäster sig på en sula. Där 1 

stjärna är dåligt fäste och 5 stjärnor väldigt bra fäste. 

 Återfästande betygsattes genom en tolkning av hur återfästande konceptet skulle vara på 

skon sula efter att den avtagits vid upprepande tillfällen. 

 Livslängd betygsattes genom en tolkning av hur på hur länge halkskyddet går att använda. 

Där 1 stjärna är kort livslängd och 5 stjärnor lång livslängd. 

 Motståndskraft mot väta betygsattes genom at tolkning av de fakta vi tagit reda på genom 

faktasökning.  

 Ergonomisk riktig betygsattes genom en tolkning av hur lätt konceptet skulle vara att 

hantera samt ta av och på. Där 1 stjärna är svårhanterlig och 5 stjärnor är extremt 

lätthanterlig. 

 Miljövänlig betygsattes genom en tolkning av hur miljövänliga konceptets materialval är. 

Där 1 stjärna är dåligt för miljön och 5 stjärnor ett bra miljöval.  

 Lätt att förvara betygsattes genom en tolkning av hur portabel och smidig konceptet är att 

ha med sig och förvara. Där 1 stjärna är klumpigt och 5 stjärnor är lätt och smidigt. 
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5.  Resultat 

5.1 Gecko Halkskydd 
Efter att samtliga egenskaper hade tagits i åtanke och betygsatt var för sig efter de sex olika 

koncepten kunde följande konstateras. Geckokonceptet med ett Geckoinspirerat material i arkform 

var det konceptet som tilldelades högst antal poäng. Det som talade extra mycket för 

geckokonceptet var dess fästförmåga som ska gå att styras mot det material det ska fästa mot. 

Genom att materialet både är återfästande och går att tvätta upp för att använda igen ökas 

livslängden och användarvänligheten. Dyneema fyller flera funktioner i konceptet då dess höga 

slitstyrka i kombination med den relativt låga miljöpåverkan materialet har vid tillverkning är två 

viktiga egenskaper. Uppskattningsvis kommer geckokonceptet att bli relativt kostsamt vid 

framställning. Men priset är försvarbart på grund av de parametrar som prioriterats högst som 

friktion och återfästning var överlägsna.
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6.  Diskussion  

Vid val av material till koncepten gjordes en genomgång av vad som tidigare varit presenterat i 

utbildningen för att se om det fanns något som lämpade sig till halkskydd. Kunskap från materiallära 

sattes in i sammanhanget. 

För att få en uppfattning om vilka krav som ställs på ett halkskydd samlades så mycket data som 

möjligt in. Allt ifrån patent till nya idéer behandlades och utvärderades för att få fram en bild av de 

material som används till dagens halkskydd. Det var viktigt att se på dagens materiallösningar på 

produkter för att få förståelse för felande länkar när materialfrågan skulle lösas på ett bättre och mer 

nytänkande sätt. Det framkom att halkskydd är ett PPE- skydd vilket i sig ställer förbestämda krav och 

garantier som måste följas (bilaga 3). Vi tog hjälp från andra branscher och produkter för att finna 

nya material till ett halkskydd. Fiskenät, arbetshandskar och skidor studerades i materiella lösningar, 

dock fanns det inte någon relevant information hos många av dem. Patentbanker är bra källor då 

man kan ta del av existerande uppfinningar och idéer men även se vilka vad man tillåts att göra i 

dagsläget och vad som redan är patenterat. Enligt vår granskning av patent så konstaterades att det 

idag inte finns någon som erbjuder en självhäftande textil undersula för skor som motverkar halka. 

(bilaga 1) 

Glenn Berggård. Professor från Luleå Universitet har skrivit två gedigna avhandlingar om halkskydd 

och sammanställning av halkolyckor. Han har använt sig av en rad olika källor när det kommer att 

fastställa statistik över fallolyckor. Avhandlingen ger en känsla av att mixtra med statistik för att på 

det sättet få halkolyckor som ett större problem än vad det egentligen är. Fallolyckor som Glenn 

Berggård ofta refererar till innehåller alla typer av fallolyckor och inte endast de som sker på halt 

underlag inomhus. Statistiken hoppar i vissa avseenden vilket bidrar att det är svårt att veta om det 

är dödsfall eller olycksfall. Många tester utförs i avhandlingen. Däribland på en mängd olika material 

men inte ett test utav halkskydd inomhus. Det låter fel att testa ett utomhus hjälpmedel inomhus 

men vi anser att problematiken kring området gör det värt att testas. Varför kan inte ett halkskydd 

erbjuda högfriktion utomhus och inomhus? 

Skulle landsting och kommuner se till att snöröjning, saltning samt grusning blev utfört i rätt tid och 

korrekt skulle bidra till att antalet fallolyckor kan minskas radikalt. Vid vintertid kostar snöskottning 

och röjning stora summor, de utgifterna skulle även kunna minskas om allt fler och fler startade med 

att använda sig av halkskydd. För att underlätta för sig är det viktigt att följa med på prognoser och 

väderleksrapporter, därefter på bästa sätt anpassa sig till väderleken och temperaturen. På så sätt 

vara väl förberedd för eventuell halka. 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta fakta om halkolyckor för gångare. Mycket av de data 

vi gått igenom separerar inte gångare och cyklister vid halkolyckor. Samma gäller när gångare har 

varit inblandade i transportolyckor. Det är svårt att få fram ren statistik över ljust fotgängares 

procentsats av det totala antalet transportolyckor. 

Data sammansattes och utvärderades och man kom fram till att geckokonceptet fick det bästa 

omdöme. Av resultaten kan man se att geckomaterialet skulle kunna fungera som fästande 

återfästande material på utåtliggande antihalksulor. Det material som ligger mot marken måste tåla 

hårt slitage samtidigt som ytan ska ge hög friktion, vilket kan vara svårt att finna inom textilier. Inom 
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en helt annan bransch, skidbranschen finns en nanobeläggning som ger ökad friktion bakåt samt bra 

glid fram vilken borde gå att styra så att den passar våra ändamål. Beläggningar som har 

beståndsdelar i nanostorlek är en relativt ny företeelse och forskning på bieffekter är än så länge inte 

helt utredd. Med det i åtanke kan man förhålla sig lite reserverad till att använda det så inte samma 

misstag genom användning som gjordes med asbest och DDT på sin tid.  

Miljöanpassning har inte tagits upp nämnvärt men funnits med som en osynlig ram att förhålla sig 

till. I det koncept som betygsattes högst är dess fördel formatet samt att merparten är av materialet 

Dyneema. Det är ett betydligt mer miljövänligt slitstarkt material än andra alternativ som Kevlar och 

den typen av aramider som kräver hög temperatur och mer kemikalier vid framställning. Formatet av 

en produkt har stor betydelse för miljöpåverkan vid frakt är uppenbart och något som alla koncepten 

hade till fördel då de tog minimal plats. En annan fördel i att lämna produkten i arkutförande till 

konsumenten är att de på bästa sätt kan utnyttja materialet, kanske till andra ändåmål än de som 

först avsetts. 

Vår utbildning har inte gett oss de hjälpmedel som finns tillgängliga för att skapa en prototyp. 

Baserat på det så får vi utgå från den informationen som data från våra referenser har gett oss. 

Samtliga koncept har inte blivit testade fysiskt utan endast på teoretisk nivå. Autosock testet av 

färdigt koncept planerades men utfördes ej. Testet var planerat att prova materialets friktion på is 

genom att applicera en Autosockväv på 10x25cm på skons undersida. Med tanke på att testet 

planerades att utföras på ett sådant primitivt sätt så skulle endast resultatet ge en vink om hur 

materialet kan fungera på en verklig prototyp. Tanken att konceptet kan fungera perfekt på is och 

inomhus men frågan kvarstår hur det skulle fungera på bar mark mot smuts och salt etc. Vid framtida 

prototyp framtagning så måste även test göras på hur fibern reagerar på salt. 

Det vanligaste förekommande halkskyddet i butikerna vid marknadsundersökningen var modellen 

Bergsteiger. Skyddet har uppbyggnaden av ett klassiskt halkskydd med gummi som fäste runt skon 

och stål på skons undersula. Av egen erfarenhet av halkskyddet Bergsteiger vet man att det fungerar 

dåligt i praktiken. Gummit som används för att erbjuda ett flexibelt lätt påtagligt halkskydd mister sin 

flexibilitet i låga temperaturer. Skyddet som även har ett spänne som ligger över fronten av skon för 

att hålla skyddet på plats mister även där sin funktion. Aktivt användande gör att kardborrebandets 

självhäftande förmåga försämras i takt med att det utsätts för smuts och väta. Stålspiralerna som är 

fästa på undersidan av skyddet ger relativt bra grepp på hala ytor såsom is. Men när det kommer till 

marmorgolv i en butik förvandlas halkskyddet Bergsteiger till en dödsfälla. Av egen erfarenhet skulle 

vi säga att golv inomhus är de farligaste ytorna att gå på med halkskydd. Det här gäller för samtliga 

halkskydd som testats ute på marknaden. Ingen statistik över hur många som skadar sig inomhus av 

just halkskydd har funnits tillgänglig. I framtiden borde en undersökning på det här ämnet göras för 

att förhindra skador och bidra till utvecklingen av ett bättre halkskydd. 

Valet att göra undersökningar av kvantitativ grund baseras på att vi valt ett stort ålderspann. 

Undersökningarna har samtidigt gjorts online vilket medför att fler personer väljer att svara på 

frågorna. Kvantitativa frågeställningar i vårt fall underlättar det senare insamlingen av data till 

diagram. Av de 30 tillfrågade svarade 16 personer på våra enkäter. Enkäten gick ut som ett 

webbformulär och de tillfrågade var i åldrarna 20 – 65 år. Valet att inte fråga mer personer var att 
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man ville ha en fingervisning om allmänna tankegångar kring halkskydd. Samtliga tillfrågade gav ett 

så entydigt svar att sannolikheten att fler tillfrågade personer skulle svara likartat var maximal. 

Målgruppen för ett halkskydd är inte ålderbaserad, halkskydd riktar sig mot de personer som lever 

ett aktivt liv i en stadsmiljö eller ute i naturen. Genom litteraturstudier, främst vetenskapliga artiklar 

och e-böcker. Bildades en uppfattning om lämpliga material för halkskydd. Materialet viktigaste 

aspekt var att erbjuda hög friktion. Men även då även på underlag inomhus. Halkskyddet skall inte 

som dagens skydd behöva plockas av från skon när man går in i en butik. Avmontering skall ske när 

man önskar att rengöra eller av annan anledning ta av skyddet. 

Genom att få användaren att klippa samt forma sitt eget halkskydd kan hon/han känna sig delaktig i 

skapandet samt den kreativa processen. Det känns relevant på dagens marknad då de flesta 

branscher går i spåret att låta kunden skräddarsy sin produkt.. Det skulle bidra till en stor kundnytta 

men även med en input samt kommunikation från kund. Det kan resultera i att man kan anpassa 

halkskyddet efter kundens behov och tycke. En framtida sula skulle därför vara anpassad för olika 

framtida genrer som casual, sport eller yrke som alla skulle ställa helt skilda krav på utförandet. 

Självklart finns det alltid kunder som inte ser något behov av att skräddarsy en produkt. Det måste då 

finnas ett ordinärt halkskydd tillgängligt i standard storlekar för den kunden. Arbetet har inte 

studerat möjligheterna att klippa i det slutgiltiga konceptets Gecko material. Med tanke på att sulans 

tjocklek inte bestämts så har ingen bedömning gjorts på vilken typ av sax som krävs för att klippa i ett 

framtida sulark. Baserat på den sekundär data som införskaffats så finns det inget som säger emot 

att en vanlig sax inte skall lyckas klippa igenom materialsammansättningen. 

I arbetet framkommer det att brevbärare valt att avstå från användande av halkskydd på grund av att 

de uppfattades som opraktiska. I undersökningen gjord på brevbärare gav de tillfrågade sina 

synpunkter på olika faktorer runt ett halkskydd. Det fram kom då att yrkesgruppen önskade ett smart 

men välfungerande halkskydd. När man jämför undersökningen med användarstudien gjord på 

vanligt folk inser man att de ställer andra krav. Yrkesgrupper verkar inte ha något problem med 

användandet av halkskydd så länge de ger effekt. Vanliga användare anser att de har behov av 

halkskydd men använder trots det inget skydd. Beror det på att de inte vet var man kan köpa 

halkskydd som det framkommer i användarstudien eller spelar halkskyddets utseende en stor roll? 

Vid varje utfrågning runt halkskydd märks det av en känsla av förakt samt skepticism runt produkten. 

Man får känslan av att vanligt folk inte vill ta hjälp av just hjälpmedel såsom halkskydd. De uppfattas 

som klumpiga och inte speciellt estetiskt tilltalande. Människor i allmänhet är alldeles för stolta för 

sitt eget bästa. Det finns många hjälpmedel som gått igenom samma process. Ser man till glasögon så 

har det bara för några år sedan fått ändrad status från nördigt handikapp hjälpmedel till cool 

accessoar. Ökat bruk kommer med all sannolikhet att ske i takt med att vi får mer hårdare vintrar. 

Men det går helt klart att påverka till ökat bruk av halkskydd genom att göra dem mer tilltalande för 

användaren. Samtliga halkskydd som stötts på under arbetets gång har varit diskreta och färgade i 

svart/grå ton. Färgvalet har till uppgift att erbjuda ett diskret halkskydd som lätt smälter in med 

skons sula. Så som utvecklingen går inom sport och skomodet så handlar det mer om att inte smälta 

in utan att utrycka sig i färger. För man över samma tankegång runt halkskydden kommer 

försäljningen att gå upp och halkolyckorna ner. Framtidens halskydd skall vara estetiskt tilltalande i 

form av valmöjlighet av färg men samtidigt erbjuda hög prestanda.      
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6.1   Teoretisk referensram 
I arbetet har olika sökmetoder använts. Huvudsakligen genom databaser som Samsök och Google 

Scholar med vetenskapliga artiklar sökts igenom, elektronisk litteratur samt statistik från SCB, 

Statistiska centralbyrån använts. När information om material har sökts, har vissa begränsningar 

uppstått där materialet är ett företags patent. De kan anses som osäkra i sin objektivitet men togs 

trots det med i brist på andra källor. En stor källa för halka och halkskydd har vart Glenn Berggårds 

arbete som bland annat resulterat i en avhandling kring halka för fotgängare, den är flitigt refererad. 

7. Slutsats 

Av allt material som tagits del av har man inte kunnat hitta en produkt som motsvarar den som blev 

presenterad i slutresultatet. Bland annat kunde vid granskningen av patent konstateras att det inte 

fanns någon som erbjöd en självhäftande textil undersula för skor som motverkar halka. Vid det här 

arbetet har det varit extra motiverande när man kunnat konstatera att ingen liknande produkt finns, 

en efterfrågan kan ses och stora samhällsvinster kan göras. 

 Förstudien av ett halkskydd i textilt material kommer att fungera som en guide för framtida studier 

inom området. Arbetet har bekräftat att halkolyckor förekommer i mycket högre omfattning idag än 

tidigare och kostar sjukvården stora summor varje år. Bara under 2005 sökte 325 000 människor 

läkarvård för halkolyckor (MSB, 2011) vilket kostade samhället 22 miljarder. Det finns idag många 

intressanta material lämpade för en textil halksula. Man har i arbetet studerat materials egenskaper 

för att skapa en bild av de materialen som stämmer bäst in över parametrarna hög friktion, lätt att ta 

av/på och slitstyrka. Geckoinspirerande material med återhäftande yta lämpar för en sulas ovansida 

som man valt att fästa mot skons undersula. Ett heltäckande skydd är det som ger bäst skydd. Vid 

placering så nära som möjligt en skos sula uppnår man bästa resultat då det kommer till gång och 

stabilitet. En rad olika koncept togs fram i arbetet. Samtliga koncept utformades som heltäckande 

halkskydd som uppfyllde kraven på att vara lätt att applicera. 

För framtida studier kan man använda förstudien som underlag för fortsatt forskning på området. 

Mer omfattande undersökningar runt halkskydd kan då göras baserat från resultaten som uppnåddes 

i förstudien. Fler yrkesgrupper kan intervjuvas och delta i undersökningar och på så sätt få fler 

synpunkter på halkskydd samt dess funktion. En mer djup studie av sambandet mellan utseende av 

halkskydd och användandet kan göras. Förstudiens resultat kan bidra till en framtagning från koncept 

till prototyp. Färdig prototyp skulle vara möjlig att testas på yrkesgruppen brevbärare för att få ett 

omdöme. Tester kan i framtiden även inkludera nötning, färgval och underlag inomhus. 

 

 

 



24 

 

8. Litteraturförteckning 
Berggård, G. (2007). Anti-slip Devices for pedestrians. Luleå: Luleå University of Technology. 

 

Berggård, G. (2010). http://pure.ltu.se/portal/files/4797414/Glenn_Berggard_Doc2010.pdf. Hämtat 

från Http://www.ltu.se. den 13 04 2011 

 

Chakraborty, S. (2010). 

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=5aOCgOq4ef4C&oi=fnd&pg=PA283&dq=%22Adhesion

+artificial+bio-inspired+attachment+systems&ots=x-

fdaRPoeC&sig=qKBtMjaECHyPacCIJVYfS2er9T4#v=onepage&q&f=false. Hämtat den 21 04 2011 

 

dyneema. (u.d.). dyneema.com. Hämtat från 

http://www.dyneema.com/en_US/public/dyneema/page/about/Innovation.htm#Innovation-

content. den 09 01 2011 

 

Edited by: Hearle, J. (den 3 12 2003). High Performance Fibres . 

 

Edited by: Scott, R. A. (den 09 08 2006,). Textiles for Protection. 

 

Friktionsdäck. (2009). http://www.friktionsdäck.se/. Hämtat från http://www.friktionsdäck.se/. 

 

Hatch, K. L. (1993). Textile science. Minneapolis/Saint Paul: West Publishing Company, cop. 

 

Hofenweg, D. b., & Drachenstein, H. H. (1971). Patentnr 3 607 359. Tyskland. 

 

Kemi. (den 04 03 2011). http://www.kemi.se. Hämtat från 

http://www.kemi.se/templates/Page____6009.aspx. 

 



25 

 

Kim, J.-S. K.-W. (02 2010). A Review of Adhesion and Friction Models for Gecko Feet. School of 

MYongdang-dong, Nam-gu, Busan, South Korea. 

 

Lampel, A. (den 30 11 2009). http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Provning-av-

hjalpmedel/utvarderat-anvandare/Halkskydd/Nio-testade-halkskydd/. Hämtat från http://www.hi.se. 

 

MSB. (den 15 05 2011). https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Samhallskostnader/0197-

10_Fall_resultat__pdf.pdf. Hämtat från msb.se. den 15 05 2011 

 

Nordin, H. (mars 2003). 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Skad

efaktablad/Dokument/kov_skadefakta_halkolyckor%20p%20sno%20och%20is.pdf. Hämtat från 

http://www.konsumentverket.se. 

Peltonen Ski Oy. (2010). http://www.peltonenski.fi/2010_2011/en/nanogrip_cl_race.html. Hämtat 

från http://www.peltonenski.fi. den 26 04 2011 

 

ReSkin. (u.d.). Hämtat från http://www.reskin.eu. den 16 05 2011 

SMHI. (den 28 02 2011). http://www.smhi.se/klimatdata/vintern-2010-2011-kallare-an-normalt-

1.15195. Hämtat från http://www.smhi.se/. 

 

socialstyrelsen. (den 01 03 2009). 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18270/2011-3-22.pdf. Hämtat från 

socialstyrelsen.se. den 24 04 2011 

 

Trafikverket. (den 29 03 2010). http://www.trafikverket.se. Hämtat från 

http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Dackvalet/Vad-kan-du-gora-

for-att-minska-mangden-partiklar/Vinterdacksguide/. 

 

 



26 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Nio testade halkskydd 

Halkskydden gick att köpa i handeln runt om i Sverige vintern 2009/2010. 
 
Slipstopper 

(ca 200 kr) FÖRDELAR + Täcker hela foten, ingen anpassning av gången behöver göras. + Lätta att ta 

på. + Lätta och snabba att ta av. + Lätta att ta med sig. + Ger ett bra fäste. NACKDELAR - Sitter 

ostadigt på skon. - Långa dubbar som ger en vinglig känsla vid gång. - Låter mycket vid gång på is. 
 
Yktrax Walker 

(ca 200 kr) FÖRDELAR + Täcker hela foten, ingen anpassning av gången behöver göras. + Lätta att ta 

av. + Lätta att ta med sig. + Känns bra att gå med. NACKDELAR - Svår att sätta på. - Kan upplevas 

halkig. - Kan ge en vinglig känsla eftersom man kommer upp lite från marknivån. 
 
Bergsteiger 

(ca 200 kr) FÖRDELAR + Separat väska finns till skyddet. + Sitter stabilt när den väl är på 

plats. NACKDELAR - För liten del av skyddet täcker hälen. - Svår att sätta på. - Halkig på snö och is 

samt ren is. - Utseendet. 
 
Spiky Plus Nova 

(ca 200 kr) FÖRDELAR + Täcker hela foten, ingen anpassning av gången behöver göras. + Lätta att ta 

på. + Lätta och snabba att ta av. + Lätta att ta med sig. + Sitter stabilt på skon. + Ger ett bra 

fäste. NACKDELAR - Utseendet. - Ger en vinglig känsla på is. KOMMENTAR Favoriten bland 
testpersoner som testat både på is och snö. 
 
SPEEDY från Icebug med BUGip® 

(ca 1 500 kr) Kängor med permanent monterade dubbar som är av en fjädrande konstruktion som 

anpassar sig till underlaget. FÖRDELAR + Täcker hela foten, ingen anpassning av gången 

behöver göras. + Inga lösa delar, halkskyddet integrerat i skon. + Skön sko. + Ordentliga och rejäla 

dubbar. + Känns trygg att gå med på halt underlag. NACKDELAR - Dyra. - Rekommenderas att ej 

användas inomhus. - Går ej att ta bort halkskyddsfunktionen. KOMMENTAR ”Bra om man ska ut 
och vandra, men inte för oss.” Rankad bäst på upplevd gångsäkerhet bland testpersoner som testat 
både på is och snö. 
 
Känga med OCsystem, Alpi 

(ca 850 kr) Känga med dubbar som kan fällas ut och vikas undan. För att kunna göra detta behövs ett 

speciellt verktyg som medföljer. FÖRDELAR + Täcker hela foten, ingen anpassning av gången 

behöver göras. + Stabil och skön sko. + Kan användas inomhus. + Känns trygg att gå med på halt 

underlag. NACKDELAR - Mycket svårt att fälla in och ut halkskydden. - Kan kräva att man behöver 

ta av sig skon för att kunna fälla in och ut skydden. KOMMENTAR ”Jag måste ju ta av mig skorna för 
att kunna fälla ut och in dubbarna.” 
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Devisys, tvärstopp 

(ca 300 kr) FÖRDELAR + Lätta att ta på, enkel kardborreknäppning. + Enkel att justera så att det 

passar skon + Lätta att ta av. + Reflex. NACKDELAR - Ger inte grepp på hela foten. - För små 

dubbar, vilket ger ett dåligt skydd. - Stort om man ska få ner det i en ficka eller 

väska. KOMMENTAR Favoriten bland pensionärsgruppen som testat hanterbarhet. 
 
Sandy 

(ca 100 kr) FÖRDELAR + Lätt att ta på. + Lätta att ta av. + Liten och enkel att ta med 

sig. NACKDELAR - Täcker endast fotbladet, ingen naturlig gång, måste gå på tå. - Snö kan fastna och 

göra skyddet halkigt. - Halkiga på snö och is. 
 
Yngsjö-brodden 

(ca 100 kr) FÖRDELAR + Lätt att ta på. + Lätta att ta av. + Lätt att ta med sig. NACKDELAR - Täcker 

endast fotbladet, ingen naturlig gång, måste gå på tå. - Risk att fästanordningen ovanpå foten går 
upp. (Lampel, 2009) 

Bilaga 3 
 

Tagit från KO.se 

Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att 
bäras eller hållas av en person för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker.  
CE-märket | Tre kategorier | Allmänna krav | Enklare skydd/kategori I | Vanligaste 
skydden/kategori II | Komplicerad utrustning/kategori III | CE-märkning | EU:s direktiv | 
Svenska lagar och föreskrifter | Kontroll | Om kraven inte uppfylls | Vem utfärdar 
typkontrollintyg | Adress och telefon   
För att en personlig skyddsutrustning ska få säljas i Sverige och andra EES-länder måste den 
uppfylla vissa säkerhetskrav och vara CE-märkt. Här följer en kort beskrivning av vad som 
gäller, med länkar till relevanta lagar och föreskrifter samt en adressförteckning.  

CE-märket 
CE-märket kan liknas vid ett pass. Det innebär att en vara får säljas i alla EES-länder. En 
personlig skyddsutrustning som har bedömts uppfylla säkerhetskraven och CE-märkts i ett 
EES-land, får alltså säljas i alla andra EES-länder också. 

Tre kategorier 
Vilka krav som ställs på en personlig skyddsutrustning beror på vilka risker den ska skydda 
mot. Här finns tre olika kategorier (se nedan). Samtidigt finns det ett antal grundläggande 
krav som alla produkter måste uppfylla. Det ska till exempel alltid finnas en bruksanvisning 
på svenska. 

Allmänna krav 
För all personlig skyddsutrustning gäller att tillverkaren eller dennes representant inom EES-
området ska:  

http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#cemarket
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#trekategorier
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#allmannakrav
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#enklareskydd
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#vanligaste
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#vanligaste
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#komplicerad
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#cemarkning
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#eu
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#svenska
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#kontroll
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#omkraven
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#vemutfardar
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#vemutfardar
http://www.konsumentverket.se/sakra-varor-tjanster/Barnsakerhet3/#adress
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sammanställa en teknisk dokumentation. Den ska innehålla alla relevanta fakta om de 
åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa att utrustningen uppfyller grundkraven i 
föreskrifterna 
   
upprätta en särskild, skriftlig försäkran om att utrustningen överensstämmer med 
bestämmelserna i föreskrifterna för personlig skyddsutrustning ("Försäkran om 
överensstämmelse")  
lämna produktinformation, bland annat bruksanvisning på svenska  
CE-märka produkten. 

Enklare skydd/kategori I 
I kategori I finns den enklaste typen av skyddsutrustning. Hit räknas bland annat 
skyddshandskar för till exempel trädgårdsarbete och vissa idrottsskydd.  
För denna kategori krävs inte att någon oberoende part (Anmält organ; Notified body, NB, 
på engelska) kontrollerar produkten. Tillverkaren får själv intyga att utrustningen uppfyller 
kraven, så kallad självcertifiering. 

Vanligaste skydden/kategori II 
Många av de vanligaste personliga skyddsutrustningarna hör till kategori II. Här ingår bland 
annat hjälmar av olika slag, flytvästar, hörselskydd, halkskydd samt de flesta ögonskydd och 
skyddskläder. För kategori II krävs typkontroll. Tillverkaren ska lämna utrustningen till ett 
anmält organ (notified body, NB, på engelska) för att få ett typkontrollintyg. Provningen sker 
normalt enligt så kallade harmoniserade standarder, som är gemensamma för EU (EN-
normer). Den kan även ske enligt de grundläggande kraven i lagstiftningen.  

Komplicerad utrustning/kategori III 
Till Kategori III räknas personlig skyddsutrustning som ska skydda mot livsfara eller allvarlig 
bestående skada och där användaren inte själv kan upptäcka risken i tid. Det kan till exempel 
handla om stark värme eller sträng kyla (över 100° C eller kyla under -50° C), elektriska 
risker, kemikalier och joniserande strålning. Kategori III omfattar även andningsskydd, 
inklusive dykapparater, samt fallskydd, till exempel selar och linor som ska förhindra fall från 
tak, båtar och vid bergsklättring. Kategori III-utrustningar ska typkontrolleras. Dessutom 
tillkommer tillverkningskontroll, som kan vara stickprov av de färdiga produkterna eller 
kontroll av själva tillverkningsprocessen.  

CE-märkning 
Tillverkaren ska själv CE-märka utrustningen. Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och 
beständig. CE-märket ska sitta på varje produkt som tillverkas. Om det inte är möjligt på 
grund av hur produkten ser ut, är det tillåtet att bara sätta CE-märket på förpackningen. 
Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas. Hur CE-märkningen 
ska gå till anges i lagen om CE-märkning (SFS 1992:1534) 

EU:s direktiv 
De regler som gäller idag infördes när Sverige gick med i EES och senare i EU. EU:s direktiv 
om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) omfattar personlig skyddsutrustning både för 
arbetslivet och för privat bruk. I Sverige svarar Arbetsmiljöverket för tillsynen av 
skyddsutrustning för arbetslivet och Konsumentverket för konsumentprodukterna. 

Svenska lagar och föreskrifter 
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Den svenska lag som följer EU-direktivet när det gäller utrustning för privat bruk infördes 
1994 (SFS 1992:1326). Lagen kompletteras av en regeringsförordning (SFS 1993:972) och av 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 1996:7), som tagits fram i samråd med 
Konsumentverket. Även Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) kan tillämpas vid ingripanden 
mot personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven. 

Kontroll 
Konsumentverket kontrollerar att den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden 
uppfyller kraven i lagstiftningen. Det sker genom så kallad marknadskontroll, vanligtvis 
genom stickprovskontroller. 
Myndigheten har rätt att ta del av den tekniska dokumentation som ska finnas hos 
tillverkaren eller dennes representant för varje personlig skyddsutrustning. 
Konsumentverket har också rätt att göra besök hos näringsidkare eller lager där 
utrustningen förvaras för att ta ut varor för kontroll. Näringsidkaren är skyldig att lämna de 
varuprover och upplysningar som tillsynsmyndigheten kräver. 

Om kraven inte uppfylls 
Om en personlig skyddsutrustning inte uppfyller kraven om skydd för hälsa och säkerhet, 
utformning eller märkning kan Konsumentverket ingripa. I första hand kontaktas 
näringsidkaren för att få denne att frivilligt vidta rättelser. Sker inte detta kan 
Konsumentverket förelägga om säljförbud eller förelägga näringsidkaren att vidta andra 
åtgärder, till exempel återkalla produkten från konsumentledet. Den som med uppsåt eller 
av oaktsamhet bryter mot kraven avseende skydd för hälsa och säkerhet, utformning eller 
märkning och annan produktinformation kan åläggas att betala en sanktionsavgift på 5 000 - 
5 000 000 kronor. 

Vem utfärdar typkontrollintyg? 
För att få typkontrollintyg för CE-märkning av produkter i kategori II och III ska 
näringsidkaren vända sig till ett anmält organ (notified body, NB, på engelska), det vill säga 
ett organ som har anmälts för kontroll av personlig skyddsutrustning. I Sverige är SWEDAC 
den instans som utser anmälda organ och som kan lämna uppgift om vilka anmälda organ 
som finns, både i Sverige och inom EES i övrigt. För att få hjälp med provning av produkter, 
även produkter av kategori I, kan man vända sig till ett ackrediterat laboratorium. Även här 
är det SWEDAC som har uppgifterna. 
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Bilaga 4  
Webbaserade enkätundersökningar 

 

Kundundersökning Bruk av halkskydd  

 
1. Har du använt broddar/halkskydd i vinter? 

Ja    Nej   

Om nej fortsätt till fråga 7 

2. Hur ofta använde du dina broddar/halkskydd i vinter? 

Dagligen Ibland  Ytterst sällan    

3. Hur upplever du broddarnas/halkskydd kvalité? 

Mycket bra Bra  Dålig  

4. Hur är dina broddar/halkskydd att ta av och på? 

Enkla  Besvärliga/tidskrävande omöjliga   

5. Har du haft dina broddar/halkskydd längre än en säsong? 

Ja  Nej 

6. Påverkar broddarnas/halkskyddens utseende ditt användande? 

Ja  Nej 

Om du besvarat föregående frågor är du nu klar med formuläret. 

 

7. Har du upplevt att du har haft ett behov av broddar/halkskydd? 

Ja  Nej 

8. Är det på grund av dess utseende du inte valt att köpa dem? 

Ja  Nej 

 

9. Är priset en bidragande orsak till att du inte köpt broddar/halkskydd? 

Ja  Nej 

10.  Har du valt att inte köpa broddar/halkskydd på grund av att de är besvärliga att ta av och på? 

Ja  Nej 

11. Skulle du kunna tänka dig att köpa broddar/halkskydd? 

Ja  Nej 

12. Vet du var du skulle kunna köpa broddar/halkskydd? 

Ja   Nej 
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Fråga 1 Ja Nej  

  15 

Fråga 7 Ja Nej 

 10 5 

Fråga 8 Ja Nej 

 3 12 

Fråga 9 Ja Nej 

 1 14 

Fråga 10 Ja Nej 

 4 11 

Fråga 11 Ja Nej 

 10 5 

Fråga 12 Ja Nej 

 9 6 
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2.1 Bruk av halkskydd Svar: 

1. Vilken typ av halkskydd skulle du föredra 

att använda under vintertid?  

 

Ett som man 

spänner fast 

4 

Trär över sulan 

 

3 

Fäster under sulan 

 

9 

2. Vilken färg skulle du vilja ha på ditt 

halkskydd? 

 

Svart 

 

10 

Orange 

 

3 

Färgglatt 

 

3 

3. Skulle du prioritera ett halkskydd som 

enkelt går att ta av och på framför ett fast? 

Ja 

 

15 

Nej 

 

1 

 

4. Är det viktigt för dig att halskyddet är 

portabelt? 

 

Ja 

 

13 

Nej 

 

2 

Förstod ej fråga 

 

1 

 

5. Övriga synpunkter om halkskydd som du 

önskar att se i ett halkskydd. Färg, 

materialval etc. 

 

 

 
o Fodral som skyddar skyddet i fickan  
o Skydd mot halka inne och ute  
o Lätt att rulla ihop och stoppa i fickan  
o Fäste med kardborrband 
o Gjort av tyg med dubbar  
o Kedjor eller dylikt i metall  
o Diskret 
o Ett format 
o Reflex bakåt  
o Tar lite plats  
o Hållbart 
o Nya lösningar och idéer 

 
 

o Neutral färg 
o Orange (eller annan stark och särpräglad färg) är bra ur 

varumärkessynpunkt 
o Har inget behov av att ta de av och på vid jobb och 

hemma  
o Ett material som väger lätt 
o Lätthanterligt och inte ramlar av  
o Miljövänliga material 
o Inte skada golv  
o Inte höras inomhus  
o Enkelt att ta på  
o Snön får inte fastna   
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Marknadsundersökning 

 

I tidigt skede i arbetet önskades det att få en bild av vad som erbjöds för konsumenter av halkskydd. 

På så sätt ge svar på vad konsumenternas hade för valmöjligheter samt se om det såldes många 

halkskydd. Kontakt togs därefter med ett antal butiker för att få se var butiks sortiment. Man valde 

att intervjua fem etablerade butikskedjor. Var enskild butik besöktes i Borås och intervjuerna ägde 

rum på plats i butik. De som deltog i studien var samtliga heltids anställda inom var butik. De butiker 

som valdes ut i studien var Intersport, Stadium, Eurosko, Deichmann och Din sko. Studien gav ett 

entydigt svar, Följande kan konstateras. 

 

Det var ingen butik som erbjöd ett eget sortiment/varumärke av halkskydd. Butikerna sålde endast 

andra varumärken. 

Den vanligaste modellen som fann tillgänglig i 75% av butikerna var halkskyddet Bergsteiger från xx 

Ingen butik hade sålt slut på sitt varulager av halskydd. 

Det framkom att efterfrågan av halskydd inte varit stor bortsett från människor i åldern 65+ 

Halkskydden var aldrig placerade så att de var lättillgängliga för kund. I många fall fanns de bakom 

disk. I ett fall på lagret. 

Ingen av de tillfrågade i butikerna använde halkskydd själva 

 

Resultatet av studien stämmer överrens med användarundersökningen. Det finns naturligtvis inget 

brett utbud av halkskydd med tanke på att det finns få intressenter. Tillgång och efterfrågan styr 

sortimentet och för tillfället är inte efterfrågan stor trots behovet.  

 



35 

 

Resultat av kundundersökning för yrkespersoner som använder halkskydd 

1. Hur upplever du broddarnas/halkskyddens kvalité? 
Bra  Medium  Dålig 

2. Tycker du att de har ett tilltalande utseende? 
Ja  Nej 

3. Hur länge håller broddarna/halkskydden? 
1-4 veckor 2 månader  Längre 

4. Anser du att broddarna/halkskydden sliter på dina skor? 
Ja  Nej 

5. Går det snabbt att få av och på dem? 
Ja   Nej 

 

    

Fråga 1-4 veckor 2 månader längre 

 3   

Fråga Ja Nej  

  3  

Fråga Ja Nej  

 3   

Fråga Ja Nej  

 3   

Fråga Ja Nej  

  3  
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