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Förord 

Denna rapport innefattar produktutvecklingsarbete i samarbete med företaget Thule och 

Växjö Universitet. Rapporten är skriven av två studenter med 180 poängs högskoleutbildning 

och är ett examensarbete på C-uppsatsnivå. 

 

Under tio veckors tid, från den 26 mars till 3 juni har studenterna jobbat på såväl företaget 

Thule som Växjö Universitet. 

 

Ett stort tack går ut till alla som hjälpt till under arbetets gång. Anders Lundgren och Joakim 

Andersson på Thule och Marianne Gille på Växjö Universitetet. 
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Sammanfattning 

Uppgiften som detta examensarbete går ut på är att utveckla en ny steghållare som ska ingå i 

Thules produktserie Professional. Det är önskvärt att kunna lasta stegen bakifrån och 

möjliggöra lastning från marken även på högre skåpbilar. Steghållaren ska framförallt vara 

anpassad till yrkesmän, såsom hantverkare, målare, etc. Därför söker Thule en robust, säker 

och lättmanövrerad steghållare med attraktivt utseende. Steghållaren ska minska den tid det 

tar att lasta på och av stegen. Produkten måste även klara miljökraven samt korrosion då den 

kommer att användas största delen utomhus. Steghållaren ska passa både till Thules 

Professional bar och Thules fyrkantsrör. 

 

Abstract 

The task given by Thule has the purpose of develop a new ladder holder for the product line 

Professional. Thule is obtaining a robust, safe, and easy to handle ladder holder with an 

attractive look. It is desirable to be able to load the ladder from behind and make loading 

standing on the ground possible even on top of higher vans. The ladder holder is supposed to 

be suited for professionals such as craftsmen and painters.  This product is designed to 

reduce time waste and heavy lifts. It is also desirable to withstand corrosion and meet the 

environmental requirements. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

Idag ställs högre krav på säkerhet och effektivitet. För en hantverkare, som i detta fall är 

målgruppen för produkten steghållare, är det viktigt att under sin arbetstid kunna 

transportera sina verktyg säkert för sin egen och andras skull. För att kunna lasta en stege 

som kan väga upp mot 50 kilo krävs det att en steghållare erhåller en sådan lösning att man 

undviker skador. Dessutom är enkelhet och robusthet något man eftersträvar för att undvika 

tidsödande servicearbete. Eftersom effektivitet är en viktig faktor är det bra om lastningen är 

smidig och minimerar tidsåtgången. 
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1.1.1 Produktserie 
 

Thule Professional är som titeln säger en produktserie för professionella yrkesmän där deras 

arbetsdag hela tiden innefattar problem att lösa, i och med denna produktserie har dessa 

problem reducerats till ett minimum vad gäller lasting av sina verktyg. Denna serie är speciellt 

testad för de olika påfrestningar som kan tänkas uppkomma i dessa miljöer. Det finns allt från 

boxar för vattenledningsrör till steghållare. För att undvika skador på skåpbilstaket och för att 

underlätta vid lastning har Thule även en rulle som minskar friktionen och fungerar som 

distans mellan bilen och exempelvis stegen. Produktserien Professional ger samma intryck 

som övriga serier, att lastning ska vara enkelt, säkert och snyggt. 
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1.2 Problembeskrivning 
 

Arbetet innebär att en steghållare ska utvecklas som ska passa tillsammans med Thule 

Professional bars och Thules fyrkantsrör (23x32). Steghållaren ska vara framställd för att 

fungera på skåpbilar med högt tak, men även till andra skåpbilar. Den ska lätt lasta av och på. 

Det är även önskvärt att man kan lasta den från marken med eller utan hjälp av en arbetsbock 

eller trappall. Steghållaren ska fungera tillsammans med flertalet olika bilmodeller. Den ska 

vara anpassningsbar till de vanligaste stegarna på marknaden, vilka kan ha olika bredd, längd, 

höjd, vikt m.m.  

 

1.2.1 Avgränsningar 
 

Steghållaren ska passa med de vanligaste stegarna samt att den ska fungera tillsammans med 

de vanligaste skåpbilar som finns på marknaden. 

 

1.2.2 Styrande krav 
 

Ett krav från Thule är att steghållaren ska passa väl in i deras produktserie. För att uppnå 

detta krav medför att samma material och färger används. För att hålla nere 

tillverkningskostnaden används så många standardkomponenter som möjligt. 

 

1.2.3 Mål och syfte 
 

Målet för detta projekt är att presentera en lösning med såväl skisser som tekniska 

förklaringar. Den slutgiltiga produkten ska uppfylla Thules krav och önskemål så långt det går. 

Den ska vara anpassningsbar för de vanligaste stegar och skåpbilar som finns på marknaden 

som främst används av professionella yrkesmän. För att Thule ska kunna vidareutveckla 

produkten är det mycket viktigt att alla förundersökningar är väl dokumenterade. 
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2.    METOD 
 

2.1 Teori 
 

Projektet är ett produktutvecklingsarbete. I ett produktutvecklingsarbete utgår man från olika 

metoder, den första metoden är att göra en förstudie och en marknadsundersökning. Genom 

Thules krav så avgränsades projektet för vilka som ska använda produkten och hur den ska 

användas. Genom marknadsundersökningen erhålls vilka som är i behov av produkten och 

vilka man ska inrikta sig på, här erhålls även deras önskemål och tidigare negativa och positiva 

erfarenheter.  

 

Med det underlag som nu erhållits ska produktidéer tas fram med hjälp av olika metoder, 

såsom brainstorming och morfologiskt diagram. Produkten delas upp i dess olika delar, för att 

sedan jobba med en del åt gången och komma fram till olika lösningar för de olika 

komponenterna. Sedan sätts dessa komponenter ihop till olika färdiga koncept. Här tar man 

hänsyn till den feedback man får från Thule, samt de förstudier som gjort, för att se vilka 

koncept som är genomförbara rent tekniskt. 
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2.2 Förstadiet 
 

Förstadiet innefattar allt från förundersökning till presentation av ett antal konceptuella 

idéer. Här redovisas mer ingående metoder och arbetssätt. Det analyseras även olika faktorer 

som spelar in för att få fram den bästa lösningen. 

 

2.2.1 Förundersökning 
 

Tillsammans med produktutvecklare på Thule diskuterades varför en ny produkt ska 

utvecklas. Här klargjordes vilka Thules behov var gällande produkten, dessutom fastställdes 

den framtagna kravspecifikationen. Nästa steg var att analysera befintliga produkter, här 

undersöktes olika steghållare, stegar och skåpbilar. Genom detta erhölls information om vad 

som redan gjort och vad som kan förbättras. Sista delen bestod av marknadsundersökning för 

att titta på användarens behov och krav. 

 

Befintliga produkter 
 

I dagsläget har Thule ett par lösningar för transport av stege på skåpbilstak men dessa är inte 

att föredra när en skåpbil modell högre används. Det finns konkurrenter som har lösningar på 

just detta problem. Dessa framgår i kapitel 7.6 Konkurrensanalys.  

 

Marknadsundersökning 
 

Syftet med en marknadsundersökning är att fastställa vilka användarna är och anpassa 

steghållaren efter detta. Här skickades det ut frågeformulär (Se bilaga 7.5 Frågeformulär) till 

olika hantverkare för att få en bild av skadeantal, risker och förslag på förbättringar. Eftersom 

målgruppen är hantverkare är det önskvärt att steghållaren är robust och helst underhållsfri. 
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2.2.2 Brainstorm 
 

Då förundersökningen är avklarad tar stadiet brainstorming vid. Här skrivs och skissas för att 

få ner alla idéer på papper. Det är viktigt att alla tankar kommer ner på papper för att kunna 

gå vidare i tankeprocessen och dessutom kan det finnas lösningar som kan tänkas otänkbara 

men som kan fungera. Vid brainstorming är det också viktigt att vara objektiv och åsidosätta 

förutfattade meningar, det behöver inte alltid vara på ett visst vis, detta hjälper att få fram 

nya idéer. Steghållaren är uppdelad i olika funktioner där brainstorming sker individuellt för 

varje funktion. (se bilaga 7.3) 

 

2.2.3 Morfologiskt diagram 
 

Efter brainstorming är det fördelaktigt att använda ett så kallat morfologiskt diagram för att 

komma fram till den mest ultimata lösningen. Detta genom att rita upp ett rutnät, från 

vänster till höger redovisas de olika lösningar för delfunktionen. Delfunktionerna radas upp 

vertikalt. Efter att detta är utfört väljs den ultimata kombinationen av delfunktioner. Se figur 

37. 

 

Lastning från 
 

Nummer 2, bakifrån, valdes. Från början var det ett krav från Thule att stegen skulle lastas 

bakifrån, detta ändrades efter projektets gång. Vid lastning bakifrån kan användaren skjuta 

upp stegen och behöver inte lyfta hela stegen på en gång. Dessutom är detta fördelaktigt vid 

trånga utrymmen i bredd där risken att skada exempelvis grannens bil är uppenbar.  

 

Pålastning 
 

Nummer 3, vev, valdes. I ergonomisynpunkt är vev mycket bra i förhållande till att skjuta upp 

den för hand. Vev är en mer ekonomisk lösning än en motor. 
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Infästning 
 

Nummer 1, longitudinellt, valdes. För att enkelt få en automatisk låsning valdes att låsa 

vaggorna i varandra i longitudinellt led.  

 

Uppvevningsmekanikens slinga  
 

Nummer 1, rem, valdes. I jämförelse med en kedja så är rem mer underhållsfritt. En rem är 

även mycket slittålig för vibrationer. 

 

Placering av vev 
 

Nummer 2, höger sida om fordonet med åtkomlighet från marken, valdes. Högra sidan är 

lämpligast för att slippa stå i trafiken vid lastning och nedtagning. Vevens placering gör det 

möjligt att veva ståendes på marken. Samtidigt som man vevar har användaren en bra 

översikt över steghållaren för att säkerställa lastningen. 

 

Remmens placering 
 

Nummer 2, centrerad, valdes. För att slippa den så kallade byrålådseffekten valdes remmens 

placering centralt, så att inte dragningskraften sitter i ena sidan av den inre vaggan. 

 

Låsning  
 

Nummer 2, spärrnyckelfunktion, valdes. En spärrnyckelfunktion erbjuder låsning åt ena hållet 

och öppet åt det andra, riktningen kan bytas på låsningen och på så vis ges möjlighet till 

låsning i båda riktningarna. Riktningen på låsningen ändras genom ett handtag som sitter 

lättåtkomligt i närheten av vevens infäste.  
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2.3 Konceptstadiet  
 

Olika koncept togs fram med grova detaljritningar och analyserades för att komma fram till 

vilken idé som skulle vidareutvecklas samt göra mer detaljrika skisser och idéer. I 

konceptstadiet är det viktigt att vara flexibel så att man lätt kan ändra och göra om 

detaljerna.  

 

Koncept 1 
 

Lastning från sidan med hjälp av böjbar plast. Man lägger stegen i två vaggor som sitter på 

den böjbara plasten vilken kommer ner på sidan av bilen med hjälp av två elmotorer, vinsch, 

eller vevdrivna rullar. Det finns möjlighet att lasta i den höjd man själv finner bekväm. Under 

den böjbara plasten sitter stödskenor som gör att de inte skrapar emot bilen vid lastning och 

nedtagning av stege. I vaggorna som stegen läggs i sitter en fjäderbelastad sprint som låser 

stegen i färdriktningen. När stegen kommer upp på taket låses den fast genom att vaggorna, 

som stegen ligger i, trycks med en konstant kraft mot ett stöd som sitter på rullarna.  

 

 

 

Figur 1. Koncept 1. (Finns som bilaga i högre upplösning) 
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Koncept 2 
 

Lastning av stegen sker bakifrån, och hängs på en krok som sitter mellan två nästan 

lodrättvinklade skenor. Med hjälp av vev och kedja/rem så vevas stegen upp på taket. Stegen 

låses genom att den trycks mellan kroken, den hängdes på, och ett frontstopp. För att 

steghållaren ska kunna bära olika stegar är kroken och frontstoppet u-formade för att de 

alltid ska trycka stegen ned mot taket med en viss kraft. Frontstoppet är gummibeklätt på 

insidan för att den ska öka friktionen mot stegen. Gummit är även till för att man ska kunna 

spänna stegen ordentligt, så att man får den rätta kraften som krävs. Kraften hålls konstant 

under tiden som stegen är i sitt låsta läge med hjälp av ett baklås som gör att stegen inte kan 

åka bakåt, utan hela tiden trycks mot frontstoppet.  

 

 

 

 

Figur 1. Koncept 2 (Finns som bilaga i högre upplösning) 
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2.4 Utvärdering 
 
2.4.1 Utvärdering koncept 1 

 

Eftersom den är flexibel i lasthöjd kan användaren lasta i den höjd som den behagar, vilket 

medför bra ergonomi. Konceptet är väldigt kompakt och har i sig en ganska liten vikt. 

Estetiskt är den tilltalande och har en ”framtidslook”. Den låses automatiskt och går snabbt 

att lasta av och på. Det finns viss risk att stegen i nedfällt läge blir instabil och kan repa 

fordonets lack. Om banden skulle bli smutsiga finns risk att grus och damm kommer in i 

rullarna och medför att dessa kärvar. Eftersom det inte finns någon tidigare erfarenhet kan 

det medföra att användaren får bekymmer med användningen. Att det inte finns någon 

tidigare erfarenhet kan även medföra problem för säljare. Eftersom stegen lastas från sidan 

kan det bli problem när bilar är parkerade vid sidan därför kan Koncept 2 vara bättre i denna 

aspekt då stegen i det fallet lastas bakifrån.  Detta för att undvika att skada grannens bil. 

 

2.4.2 Utvärdering koncept 2 
 

Robust konstruktion som ger användaren en känsla av pålitlighet. Lastning bakifrån är en 

fördelaktig placering eftersom krafterna som kommer i fordonets riktning tas upp av 

konstruktionen. Dess estetiska utseende är attraktivt vilket ger säljare en fördel och passar 

bra in i Thules övriga produktserier. Konstruktionen är utformad för att passa de flesta stegar 

på marknaden, från enkelstegar till tredelade stegar. Den är lätt att använda och många av 

dess funktioner finns sedan tidigare och såväl användare som säljare har tidigare erfarenheter 

av dem, vilket leder till en ökad trovärdighet. För att lasta stegen måste den resas vertikalt 

vilket oftast är till en fördel, användaren kan lasta stegen vid relativt trånga utrymmen bakåt. 

Stegen lastas och låses från marken, användaren behöver aldrig upp på taket för att låsa, en 

pall kan dock vara nödvändigt. Frontstoppet är inte nödvändigt.  
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2.4.3 Slutgiltig utvärdering 
 

Efter kontakt med Thule så bestämdes att man ska jobba vidare med utvecklingen av koncept 

2. Av Thules tidigare erfarenheter och kunskap så tror man att den blir lättare att genomföra. 

Att användaren kommer känna igen vissa funktioner på produkten ses också som något 

positivt.  

 

2.5 Utveckling av konceptlösning 
 

När man kommit fram till att utvecklingen ska inriktas på koncept 2, så börjar man utveckla 

alla detaljer på steghållaren. Ett av de första steg är att man försöker hitta en lösning utan 

frontstopp,  för att minska på ingående materialkostnader. Istället för frontstoppet ska stegen 

låsas mot de inre skenorna i det tiltade läget med hjälp av spännband. 
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3. Den slutgiltiga produktens detaljer 
 

 

Figur 2. Slutgiltiga produkten 1. 

3.1 Yttre vagga 
 

Yttre vaggan sitter stadigt fast i takräcken, 2 eller 3 takräcken, beroende på vad användaren 

föredrar. Den är dimensionerad för att passa de flesta storlekar bland de vanligaste stegarna 

på marknaden, allt efter Thules kravspecifikation. Den yttre vaggans viktigaste funktion är 

stabilitet för hela produkten. På insidan av vaggans väggar sitter tre olika spår. Det översta 

spåret är till för att låsa den inre vaggan och har även en ramp som hjälper stegen uppåt när 

den ska börja tiltas, för att minska kraften som behövs. Mellersta spåret är till för att styra 

den inre vaggan samt begränsa vaggans bakre/tiltat läge. Spåret som sitter längst ned på 

väggens insida är till som stöd för dragarmen. Botten av den yttre vaggan är utformad för att 

spara på materialet men måste samtidigt 

vara tillräcklig för att klara av de 

spänningar och krafter som kan komma 

att uppstå. Formen på yttre vaggan är 

utformad på så vis att den ska passa bra 

med Thules övriga produktserie, man ska 

se att det är en Thuleprodukt.  

Figur 3. Yttre vagga. 
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3.2 Inre vagga 
 

Den inre vaggan är monterad i den yttre med hjälp av två olika hjulpar som går i den yttre 

vaggans två övre spår. Inre vaggans viktigaste funktion är att hålla stegen på plats och lyfta 

stegen från tiltat läge till att den ligger parallellt med fordonets tak i den yttre vaggan. Stegen 

hålls på plats med hjälp av två spännband som spänner fast stegen när den är i det tiltade 

läget. Användaren kan komma åt att 

spänna båda spännbanden från 

marken ståendes på en pall (en av 

Thules kravspecifikationer). På bakre 

ribban i den inre vaggan sitter det en 

krok som är till hjälp när man ska lyfta 

på stegen. Med hjälp av denna krok 

kan man lyfta stegen ett steg åt 

gången och behöver inte lyfta stegen 

hela vägen upp med ett lyft. 

Dimensionerna är även här utformade 

för att passa de vanligaste stegarna på marknaden. På innerväggen och botten av vaggan 

sitter det gummilister som ska dämpa skrammel och oljud när man transporterar stegen. 

  

         
 

Figur 4. Inre Vagga 

Figur 6. Gummilist, botten. Figur 5. Gummilist, sidan. 
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3.3 Låsning mellan stege och inre vagga  
 

För att stegen ska hållas stabil så låses denna mot inre vaggan. Med hjälp av spännband 

spänns stegen fast när den är i tiltat läge. Spännbanden sitter på den inre vaggans botten. För 

att stegen inte ska flyttas i sidled så ökas friktionen mellan stege och den inre vaggan genom 

ett gummibelägg som sitter på botten av vaggan. Spännbanden är av samma dimension och 

funktion som Thules nuvarande spännband som de använder sig av på Thule Ladder tilt. Den 

har en spännfunktion liknande den som man ofta ser på skidpjäxor, man spänner den med 

hjälp av låset. 

 

Figur 7. Spännband. 
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3.4 Låsning mellan yttre och inre vagga 
 

Vaggorna låses i varandra genom det spår som går på yttre vaggans innervägg. För att den 

inre vaggan ska låsas i vågrätt läge används ett spärrnyckellås. Spärrnyckellåset fungerar så 

att den endast kan flyttas i en riktning. När den ska låsas kan den inre vaggan endast röra sig i 

fordonets färdriktning och när stegen vevas ner kan den endast röra sig i motsatt riktning mot 

fordonets färdriktning. Förr att ändra riktning på låset använder man sig av ett handtag som 

sitter i anslutning till veven.  

 

 
Figur 8. Handtag.  Figur 9. Spärrnyckellås. 
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3.5 Vevmekanism 
 

För att lyfta av och på stegen använder man 

sig av vevmekanismen. Vevens rotation driver 

en rem var på det finns en dragarm som är 

monterad på den inre vaggan. Remmen med 

dess remhjul är monterade på den yttre 

vaggans botten. När veven roterar i medurs 

riktning så medför det att armen drar i den 

inre vaggan som rör sig upp mot vågrätt läge. 

När veven inte används, så som vid transport, 

monteras den yttersta vevarmen. Remmen fästes i 

dragarmsfästet, så remmen är lätt att byta när det 

behövs. Veven är ergonomiskt utformad med handtag 

av gummi, för att få ett bra grepp, samt med det rätta 

avståndet för att få en bekväm vevning.  

Antal varv som användaren behöver veva från tiltat 

läge till låst läge var först 9 varv (med remhjulsdiametern 60mm) vilket gav en kraft på 137 N 

vilket inte är bra ur ergonomisk synpunkt. En uppskattat rimlig kraft i handtagen är ca 50 N, 

detta medför att remhjulsdiametern blir 22 mm, vilket i sin tur medför att det krävs 24 varv 

för att veva upp eller ner stegen. Ett test gjordes och total tid för att veva upp eller ner går 

under en minut.  

 

 

 

Figur 10. Vev, handtag. 

Figur 11. Vev, ögla 
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3.6 Rem 
 

Remmen som används är en gummirem som är räfflad undertill och drivs av två remhjul med 

taggar. Remmen är dimensionerad förr att klara de krafter som uppstår när man ska lyfta på 

och av stegen. På remmen sitter en dragarm som trycker och drar den inre vaggan när den 

ska lyftas upp och ner. Dragarmen sitter i remmen med hjälp av ett fäste som gör att 

dragarmen kan röra sig upp och ned. Gällande placering av remmen diskuterades det en del 

hur man kan undvika så kallad byrålådseffekt, detta löstes genom att placera den i mitten och 

använda sig av en remfixerare. 

 
 

 

 

 

  
 

Figur 13. Remhjul. Figur 12. Rem. 

Figur 15. Dragarm. Figur 14. Dragarmsfäste. 
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4. Diskussion 
 

Den slutgiltiga produkten har enligt oss uppfyllt de flesta av de krav som Thule inledningsvis 

redogjorde. Eftersom produkten främst ska användas av yrkesmän, ansåg Thule att ett av de 

viktigaste kraven var att den skulle vara en robust och enkel konstruktion. Detta hade vi i 

åtanke under vårt arbete med produktutvecklingsprocessen. För att erhålla en robust känsla 

när vår produkt används har vi designat steghållaren så att den är stabil och rejäl.  Den 

automatiska låsningen som önskades uppfylldes genom att vi lät två vaggor låsa sig i varandra 

via spärrnyckelfunktionen och de stopp som sitter i skenorna. Steghållaren är dimensionerad 

för att passa de vanligaste stegarna på marknaden i Europa. För att uppnå ett passande och 

attraktivt utseende designades steghållaren med aerodynamiska linjer och med inspiration 

från Thules egna takboxar. Vidare valde vi material och färg som passar Thules produktserie 

Professional. Genom att välja dessa material uppfylldes också miljökravet. 

 

 Projektets mål var att starta en produktutvecklingsprocess och skapa nya idéer. Vi hoppas 

och tror att detta ger Thule en bra start och en ny inspirationskälla för att utveckla en fullt 

fungerande steghållare.   

 

 

 

5. Slutsats 

Under projektets gång kom en förfrågan från Thule om man kunde lasta med hjälp av 

handkraft. Detta diskuterades och slutsatsen blev att vi föredrog att använda oss av en vev 

för att utnyttja transmissionen och därav minska kraften. Detta blev också en mer anpassad 

rörelse för kroppen. I koncept 2 så hade vi ett externt frontstopp, för att uppnå Thules krav 

på kostnadseffektivitet och enkelhet valde vi att integrera stoppet i skenorna.  
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7. Bilagor 
 

7.1 Kravspecifikation 
 

7.1.2 Bakgrund 
 

Projektet går ut på att utveckla en steghållare som är anpassad för såväl höga som låga 

skåpbilar. Produkten ska passa väl in i Thules nuvarande produktsortiment.  

 

7.1.3 Krav och önskemål från Thule 
 

 Enkel lösning – kostnadseffektiv 

 Robust konstruktion – målgrupp hantverkare 

 Lätt att manövrera 

 Klara vanligaste stegarna på marknaden – Europa 

 Automatisk låsning i fronten 

 I bakkant enkel låsning/öppning – access från marken önskvärt 

 Säker transport – ska klara testkraven – säker surrning 

 Ska passa både höga och låga hantverkarbilar 

 Miljökrav – korrosion 

 Attraktivt utseende 

 Konkurrentanalys – funktioner, priser, volymer, aktörer 

 Ska anpassa sig mot Thules Professional bar och fyrkantsrör 23x32 
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7.2 Användarspecifikation 
 

7.2.1 Analyser 
 

Riskanalys 
 

Bedömd 

Felfrekvens 

(1-5) 

Påverkan 

vid fel 

(1-5) 

 

Möjliga fel 

2 3 Klämrisk 

1 5 Stegen lossar från sitt fäste 

2 3 Remslitage 

3 1 Smuts i skenorna 

3 1 Smuts på remmen 

2 2 Felplacering av stegen 

1 4 Fel i spärrnyckellås 

1 4 Hjul hoppar ur spår 
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Användaranalys 
 

Kategori: Utomhus, arbetsplatser 

 

Tänkt användningsområde 

Lastning och lossning av stege på hantverkarbilar 

 

Positiva kunskaper 

Teknisk kunniga, ”praktiska” 

 

Negativa kunskaper 

Kan vara konservativa, viss ovilja mot nya produkter,   

Använder gärna muskelkraft även om de riskerar att skada ryggen 

 

Begrepp som är nya för dessa människor 

Spärrnyckelfunktion, vev 

 

Begrepp som dessa människor använder idag 

Spännband, stege, takräcken 

 

Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenheter 

Automatisk låsning 
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Situationsanalys 
 

Produkt: Steghållare Situation: Utomhus, arbetsplats 

 

Skall produkten användas separat eller tillsammans med andra produkter? 

- Tillsammans med andra produkter, bil, takräcken, stege 

 

Används den samtidigt som annat (måste man omväxlande hantera den och andra 

enheter)? 

- Omväxlande hantering med de andra enheterna 

 

Ställer övriga delar speciella krav på hantering av produkten (t.ex. på snabbhet, precision)? 

- Stegens storlek 

Hur erhålls funktionen idag utan vår produkt? 

- Lastning för hand eller av annan steghållare 

Hur påverkar arbetssituationen produkten? 

Typ av arbete: Aktivt arbete, i kontakt med kund 

Krav på precision: Hissningshöjd, längd på stege 

Krav på hastighet: Ökas mot nuvarande hastighet 

Arbetsplats: Utomhus, arbetsplats 

Frekvens: 2-10ggr/dag 

Tid: 3 min att lossa respektive lasta 

Fysisk miljö 

- Ljus: Bra Fukt: Mycket 

- Ljud: Hög Värme/kyla: Utomhus 

 

Psykisk miljö 

- Konsekvenser vid fel: Utebliven lastning, får lasta på annat vis 

- Konsekvenser vid tidspillan: Ökad stress, irritation, ekonomisk förlust 
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Funktionsanalys 
 

Funktion Anmärkning Funktionsgräns Vikt 

Erbjuda balans Stabil tyngdpunkt  5 

Undvika tunga lyft Vevfunktion 60 kg 4 

Erbjuda ergonomi Anpassad vev  4 

Erhålla flexibilitet Bred och längd på 
stegar 

 4 

Erhålla flexibilitet Olika fordon  4 

Erhålla flexibilitet Antal takräcken 2-3 st. 5 

Erbjuda ergonomi Lasta vertikalt  3 

Erbjuda ergonomi Krok vid lastning  3 

Förstärka identitet Thule  4 

Erhålla attraktion Utseende  4 

Erhålla aerodynamik Lite luftmotstånd  3 

Erhålla säker transport Säker surrning  5 

Erbjuda flexibilitet Passa både 
fyrkantsrör och 
Professional bar 

 5 

Underlätta rengöring Öppna ytor  4 

Tåla slag Från vårdslöshet  4 

Tåla slitage Upprepad 
användning 

 5 
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7.3 Brainstorm 
 

Vaggor 

Hjul 

Motstånd 

Skenor 

 

U-format frontstopp 

Påsklämsfunktion 

Snäppfunktion 

 

Skjuta upp 

Vev 

Lift 

Dragarm 

Rullar med plastband 

Vinsch  

Stor hävarm 

Motor 

Gasfjäder 
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7.4 Företagsanalys 
 

Företaget 

Namn och adress 

Thule Sweden AB, P.O Box 69, 330 33 Hillerstorp 

 

Ägare 

Nordic Capital samt ca 25 % av Thules management. 

 

Verksamhet och affärsidé 

Att bli det naturliga märkesvalet för konsumenter världen över, som vill 

transportera sin utrustning med bil, säkert, enkelt och elegant. 

 

Produkter 

Thules erbjudande till marknaden kan sammanfattas i Sports Utility 

Transportation. Thule är världsledande inom den här kategorin och 

utvecklar, tillverkar och marknadsför: 

 Lasthållare och tillbehör för bilar, husbilar och husvagnar (varumärkena 

Thule och Omnistor)  

 Lasthållare och tillbehör för bilindustrins eftermarknad under olika 

bilmärken  

 Takrelingar för bilindustrin (varumärket Thule)  

 Trailers (varumärkena Brenderup, Thule Rental, Thule)  

 Snökedjor (varumärket König)  

 Dragkrokssystem för den öppna marknaden, direkt levererad till ledande 

biltillverkare och till eftermarknadens säljorganisationer (varumärke Brink) 
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Verksamhetsort, omsättning och antal anställda 

Thulekoncernen är världens ledande leverantör inom Sports Utility 

Transportation och erbjuder transportlösningar runt bilen som gör det 

möjligt för aktiva individer och familjer att transportera sin fritids- sport- 

eller professionella utrustning säkert, enkelt och elegant.  

Företaget tillverkar takboxar, takräcken och -relingar, cykelhållare, 

snökedjor, dragkrokssystem, släpvagnar samt tillbehör för husbilar och 

husvagnar.  

Thule har cirka 4 400 anställda vid ett 30-tal produktions- och 

försäljningsställen på världens alla större bilmarknader. Proforma 

omsättning för 2006 (vilket inkluderar förvärvet med Case Logic, UWS, Brink, 

Valley och SportRack) uppgick till 6,9 miljarder kronor.  

Koncernens huvudkontor är beläget i Malmö och bolaget är majoritetsägt av 

Nordic Capital 
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Kunderna 

Vilka kunder riktar ni er till i er verksamhet? 

Thulekoncernen är världens ledande leverantör inom Sports Utility Transportation och 

erbjuder transportlösningar runt bilen som gör det möjligt för aktiva individer och 

familjer att transportera sin fritids- sport- eller professionella utrustning säkert, enkelt 

och elegant.  

Rangordna kundkategorier efter lönsamhet 

Privatpersoner 

 

Sker förändringar i kundkretsen, alternativt vill ni förändra kundkretsen och i så fall 

hur? 

Ökning av professionella användare eftersträvas så som t.ex. hantverkare 

 

På vilket sätt skulle förändrad funktion och ett förändrat pris påverka kundkretsen? 

Kunden förväntar sig av Thule som marknadsledare en kvalitativ hög presterande och 

smart produkt. Sänker man kvalitén så skulle det påverka negativt. Ökar man t.ex. 

features, kan vi också begära ett högre pris. 

 

Förstår era kunder produkternas funktion, egenskaper och kvalitet? 

JA 
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Produkterna 

Förknippar marknaden era produkter med ert företag? Varför och hur? 

JA, Thule är ett starkt inarbetat varumärke. 

Kopierar ni konkurrenternas produktlösningar eller kopieras era produktlösningar av 

konkurrenterna? 

Vi blir kopierade. 

 

Hur väl passar era produkter dagens krav? 

Alla våra produkter skall klara myndighetskrav och övriga Thule krav för att bli frisläppta för 

produktion. 

 

Är kvalitetsnivån riktig och hur stämmer den med priset? 

Ja, bra. 

 

Hur bedömer ni ert produktsortiment, finns det olönsamma produkter i sortimentet? 

Ja, en del produkter är av mer strategisk karaktär. 

 

Vilken är er mest lönsamma produkt och vad är orsaken till denna lönsamhet? 

 Det är cykelhållarna på dragkroken – marknaden har stor efterfråga och produkten är 

ledande i användning. 

Hur arbetar ni med att förbättrar era produkter? 

Produktförbättringsprojekt pågår ständigt både vad det gäller funktion och kostnader. 

Hur gamla är era produkter? 

Skapas nya hela tiden, åldern går från 15 år till 1 månad 
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Konkurrenterna 

 
Känner ni era konkurrenters starka och svaga sidor? 

JA 

 

Beskriv er konkurrenssituation 

Thule är störst globalt sett, vissa andra är starka på sina respektive hemmamarknader. 

Största konkurrenterna: Montblanc, Atera, Inno, Terzo, privat brands, billiga lågpris 

produkter 

 

Tappar marknadsandelar eller tar ni marknadsandelar från era konkurrenter? 

Varför? 

Både och. Om vår leveransprecision är dålig, så levererar konkurrenterna – ingen 

flyttar på sin semester bara för att han inte får t.ex. ett räcke. 

 

Sätter ni priser eller styrs priset indirekt via era konkurrenters prissättning? 

Vi lägger oss över konkurrenterna pga. bl.a. starkare varumärke 

 

Sätter ni priserna med utgångspunkt från kalkyler av ”eget behov”? 

Ja 

Sätter ni priserna av strategiska skäl, exempelvis image/framtoning? 

JA 
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Försöker ni leda någon utveckling? Vilken? 

Produkternas funktion, form och användarvänlighet 

      Vilket företag leder designutvecklingen i er bransch?  

Thule 

 

Hur är er leveranssäkerhet och servicesäkerthet relativt era konkurrenters? 

Har varit utmärkt i alla åren. Senaste 2 åren har det blivit sämre men nu är 

säkerheten/precisionen tillbaks på hög nivå.  

 

Etableras nya företag i branschen eller försvinner etablerade? 

Det försvinner 

 

Hur tror ni ert företag upplevs av marknaden jämfört med era konkurrenter? 

Ledande, starkt, arrogant, toppen marknadsförning 

 

Ökar eller minskar den totala marknaden i er bransch? 

Ökar 
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7.5 Frågeformulär 
 
För professionella yrkesmän som transporterar stege på skåpbil. 
 
Vårt uppdrag är att ta fram en ny steghållare i samarbete med såväl Växjö Universitet som Thule 
AB.     Genom att svara hjälper Ni oss att få fram ett underlag för att utveckla en ny steghållare som 
i framtiden förhoppningsvis skall förbättra er arbetssituation om vårt förslag går till tillverkning, 
därför är vi oerhört tacksamma för er hjälp. 
 

Yrke? 
 
Hur transporterar ni er stege i dagsläget?  
 
 
Hur ofta lastar ni upp och ner er stege? 
 
 
Hur säkrar ni er stege i dagsläget? 
 
 
Vad upplever ni för problem vid lastning av er stege (tidsödande, tunga lyft, klämrisk, 
osmidigt, platsbrist vid parkering i tät trafik eller motsvarande m.m.)?  
 
 
Är det olika med olika bilmodeller? 
 
 
 
Är det olika med beroende på typ av stege? 
 
 
Känner Ni någon som skadat sig själv eller sin utrustning vid lastning av stege? 

 
 

Har Ni egna förslag på lösningar på ovanstående problem. 
 
 
 

 
Namn                                                                                                      Tel 

Stort tack! 
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7.6 Konkurrentanalys 
 

7.6.1 Mount Blanc 
 

 – Profilerar sig mer mot privatpersoner och deras behov, för professionella upplevs viss 

begränsning i sortimentet och dess användning. Ingen specifik lösning för steghållare på taket 

finns, utan blir tvungen att gå upp på taket för att spänna fast stegen.  

 

Figur 16. Mount Blanc. 

7.6.2 Rola 
 

Har ingen smidig lösning för professionella yrkesmän som vill kunna lasta och lossa sin stege 

snabbt och lätt. De använder sig av en rulle för att lätt kunna skjuta upp stegen och sen har 

de spännband för att låsa fast stegen. Yrkesmannen måste upp på taket för att lasta en stege 

på en hög skåpbil. 

 

Figur 17. Rola. 
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7.6.3 Sortimo 

 
De har en konkurrentkraftig modell som man lastar och lossar från marken med hjälp av en 

hjälparm. Ergonomisk vid avlastning.  

 

 

Figur 18. Sortimo 
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 7.6.4 Prime Design 
 

Prime design har endast steghållarprodukter, de har olika lösningar för olika bilmodeller, men 

ändå samma princip: att fälla ned stegen på sidan med hjälp av en hävarm och sedan sänka 

ena delen först för att sedan lyfta av den helt. Fördelar med Prime Design är att deras 

steghållare passar bra till högra skåpbilar och fungerar bra när man har trångt om utrymme 

bakåt. Nackdelarna är att det är många olika delar i produkten och oattraktiv design. 

 

 

Figur 20. Prime Design 1. Figur 19. Prime Design 2. 

Figur 21. Prime Design 3. 



  
Institutionen för teknik och design  2008-05-25 
Kurs: Examensarbete MTC 990  
Rapport - ID: TD 014/2008  
 

 
42 

7.6.5 Ergoload  

Deras steghållare lyfter upp stegen från sidan med hjälp av gasfjädrar. Fördelen är att man 

inte behöver skjuta upp den med egen kraft, utan det sker automatiskt. Nackdelar är att den 

inte kommer ned tillräckligt för att smidigt kunna lastas av från högre skåpbilar.  

 

 

 

Figur 22. Ergoload. 
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7.8  Övriga bilder/figurer 

 
Figur 23. Morfologiskt diagram. 
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Figur 37.  Figur 24. Koncept 1. 
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Figur 38. Koncept 2. Figur 25. Koncept 2. 
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Figur 26. Slutgiltig produkt 1. 
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Figur 27. Slutgiltig produkt 2. 
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