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I Sverige beräknas ca 25000 personer uppsöka 
sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is 

Singelolyckor med fotgängare som halkar/faller är 
ofta underrapporterade i statistik 

Samhällets kostnader för skadade fotgängare 
betydligt högre än kostnaden för 
vinterväghållningen 



Tester med halkskydd och skor på olika underlag 

∙ Is 

∙ Snö på is 

∙ Packad snö 

∙ Betonggolv. 



Nio försökspersoner. 5 kvinnor och 4 män 

Registrering av hälsostatus, gångvanor, fysisk 
aktivitetsnivå , muskelstyrka, balans mm. 

Inomhusgång på digital gångmatta – mäter 
hastighet, steglängd, belastning på fot mm. 



Fyra modeller av halkskydd. Totalt 
19 st. 

Häl 

Fotblad 

Helfot 

Sko med inbyggt halkskydd 



20 st olika modeller av skor 

Dam & herrmodeller 

Populära vinterskor 

”Tunnelbaneskor” 

Skor med klack 



Friktionsmätningar av samtliga skor och 
halkskydd i laboratorium 

Hårdhetsmätning av skosulor 

Försökspersonerna dokumenterade omdömen för 
respektive sko/halkskydd och underlag. 



Friktionsmätningar 

        skor                  halkskydd 



Låga friktionsvärden 

9 11 



Höga friktionsvärden 

33 



Försökspersonernas kriterier för en vintersko 

Flexibilitet 

Passform/komfort 

Gångsäkerhet 

Ger möjlighet till ett naturligt gångmönster 

Förutsägbarhet 

Stabilitet 



Försökspersonernas kriterier för halkskydd 

Flexibilitet 

Passform/komfort 

Gångsäkerhet 

Tillåter ett naturligt gångmönster 

Förutsägbarhet 

Stabilitet 

Ljud 



Försökspersonernas totala bedömning av skor 



Testpersonernas bedömning av halkskydd 



Testpersonernas bedömning av halkskydd 



Testpersonernas bedömning av halkskydd 



Summering av 
testpersonernas 
prioriteringar: 

Prio bästa halkskydd 

Upplevd minst 
halkrisk halkskydd 

Halkskydd, bäst 
balans 

Halkskydd, mest 
säkert att gå med 

Prio bästa skor 

20 

Inget av de skydd och skor som ansågs 
bäst hade höga friktionsvärden 

28 



Värderingsskala för olika kvaliteter hos skor för 
vinterbruk och halkskydd 

Halkskydd Skor 



Slutsatser 

 

Upplevd fallrisk samvarierar med andra kriterier. Kriteriet upplevd fallrisk 
kan antas omfatta de övriga och därför väljas som en enskild variabel i 
fortsatta analyser. 
 
Gånghastigheten, att gå långsammare, kan ha betydelse för 
totalupplevelsen. 

 

De identifierade kriterierna bör beaktas av fotgängare som går utomhus, 
av vintersko designers samt av forskare inom området. 

 

Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de 
subjektiva kriterierna. 

 

Subjektiva kriteriers samband behöver studeras vidare. 

 

Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat 
som indikeras ovan. 
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