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Sammanfattning 

 
Ett projekt har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Med Thule som samarbetspartner var syftet med projektet 
att ta fram en produkt som underlättar lastning i takbox. Thule är marknadsledare inom 
takboxar och har som ambition att förenkla transportering av friluftssaker och på så sätt hjälpa 
sina kunder att leva ett aktivt liv [1].  
 
Projektets idé grundades på en tes om att folk upplever att lastning i takbox är besvärligt. 
Utvecklingsprocessen inleddes med en omfattande och grundlig förstudie i form av en enkät, 
intervjuer, observationer samt informationssökning. Förstudien fokuserade främst på hur 
takboxar används men innefattade också när och hur ofta de brukas. Dessutom hade förstudien 
som avsikt skapa gedigna kunskaper i det mesta som har med takboxar att göra; bilmodeller, 
takräcken, relingar, bilparkeringar samt hjälpmedel för lastning. Med förstudien som grund 
gjordes en nulägesanalys där riktlinjer och krav kunde fastställas inför kommande 
utvecklingsprocess.  
 
Idégenereringen, i form av skiss- och brainstorming-sessioner samt modelltester resulterade i 
tre koncept som på olika sätt löser det formulerade problemet; Ställningen, Stegen och Tiltaren. 
Efter noggrann utvärdering fastställdes att Stegen var bäst lämpad att vidareutvecklas.  
 



 
 
 
 

Resultatet av projektet blev en produkt som fick namnet Ski Ladder, bestående av två 
huvudsakliga delar; en bygel som fästs mellan takräckena på bilen och en teleskopstege som 
lutas mot bygeln när den används. Teleskopstegen fälls ut respektive in med en enda 
handrörelse. I utfällt läge är den 320 mm bred och 1850 mm lång och i hopfällt läge är den 320 
mm bred och 650 mm lång. Stegen bygger på 7 sektioner aluminiumrör, i dubbel uppsättning 
vilka är sammanbundna med fyra fotsteg och fyra handtag. Bygeln är roterbar och har två lägen; 
vertikalt när den inte används och horisontellt när stegen ska lutas mot den. Den är utformad 
för att sträcka sig 200 mm ut från takräckena i sitt horisontella läge för att möjliggöra brantare 
lutning på stegen. 
 
Den framtagna produkten löser problemet med besvärlig lastning i takboxen genom att tillåta 
användaren att ta sig närmare lasten med upp till 970 mm.   
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Abstract 
 
A project has been performed as a bachelor’s degree thesis in engineering design at Royal 
Institute of Technology in Stockholm. With Thule as cooperation partner, the objective with 
this project was to develop a product that makes it easier to load, and unload a roof box. Thule 
is a market leading company within the roof box industry and has the ambition to simplify 
transportation of outdoor activity gear and that way help their customers live an active life [1].  
 
The idea of the project was founded upon a thesis that people experience discomfort when 
loading their roof boxes. Initially, a substantial and thorough pre-study was performed. This 
included a survey, interviews, observations and information retrieval. The focus of the study 
was mainly to gain information about the usage of roof boxes, but also about when and how 
often they are used. In addition to this, the study also intended to provide knowledge within 
almost everything that has to do with roof boxes; types of cars, roof racks, rails, parking spaces 
and loading equipment. With the pre-study as a foundation, an analysis was made, whereupon 
requirements and guidelines for the development process could be defined.  
 
Ideas were generated by sketching, brainstorming and tests using simple models. This resulted 
in three concepts that, through different technical principles, solve the defined problem; The 
Gantry, The Ladder and The Tilter. After thorough evaluation, The Ladder was established to 
be the most suitable concept for further development.   
 
The project eventually resulted in a product, given the name Ski Ladder, consisting of two main 
components; a stem assembled between the roof racks, and a telescopic ladder that rests against 



 
 
 
 

the stem. The telescopic ladder extends and retracts through a single push of a button. In its 
extended position, the ladder measures 320 mm wide and 1850 mm long, and in its folded state 
320 mm wide and 650 mm long. The ladder´s foundation consists of a double set of 7 sections 
of aluminum pipes, interconnected through four footsteps and four handles. The stem is 
rotatable and has two positions; vertical when not in use, and horizontal when supporting the 
telescopic ladder. It is designed to stretch 200 mm from the roof racks in its horizontal position.   
 
The product solves the problem that was identified in the beginning of this project; discomfort 
when loading a roof box. The solution allows the user to reduce the distance to the load surface 
with up to 970 mm.  
 
 
  



 
 
 
 

Förord 
Denna rapport avhandlar ett projekt genomfört som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk 
Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet var att ta fram ett detaljerat 
koncept av en produkt med målet att göra lastning i takbox mer bekväm.  
 
Vi vill börja med att tacka Joakim Andersson och Björn Strid från Thule, som genom projektets 
gång engagerat sig och kommit med goda råd. Ett stort tack riktas även till Anders Wallner 
som identifierade problemet vilket projektet baserats på. Tack till våra handledare Stefan 
Ståhlgren och Conrad Luttropp som genom projektet stöttat och lett oss. Ett extra stort tack 
riktas till alla som bidragit med viktig information till projektet genom att delta i enkäten, 
intervjuer och observationer.  
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1. Inledning 
I denna rapport presenteras produktutvecklingsprocessen från förstudie till slutkoncept av en 
produkt som underlättar i- och urlastning av en takbox.  

1.1. Bakgrund 
Idén till projektet erhölls från en närstående som uttryckt att lastning i takbox upplevdes 
besvärligt. Vidare samtal med familj och bekanta visade att fler reflekterat över detta och 
upplever att det ofta är svårt att nå hela takboxens lastyta. Är takboxen dessutom monterad på 
en hög bilmodell bidrar detta till att lastutrymmet är mer svåråtkomligt. Användaren löser ofta 
detta problem genom att ställa sig och balansera i bildörrens eller bagageluckans öppning. Detta 
är ingen optimal lösning, enligt uppgift från familj och bekanta, eftersom utrymmet är trångt 
och man oftast inte kommer tillräckligt högt upp för att nå hela lastutrymmet. Problemet stärks 
ytterligare om användaren är iklädd pjäxor och mycket kläder, eftersom det kan hämma 
kroppens rörelseförmåga och balans. Besvärlig i- och urlastning av takbox yttrar sig främst hos 
människor som är korta eller som har begränsad muskelstyrka. 

1.2. Syfte och mål  
Målet med projektet var att konstruera en lösning som medför bekvämare lastning i takbox. 
Med detta menas att göra takboxens hela lastutrymme mer lättåtkomligt för användaren, utan 
bekostnad på takboxens funktion eller kvalitet.  

1.3. Avgränsningar  
Projektet avgränsades till en produkt ämnad för den svenska marknaden och till personer som 
använder takbox i syfte att transportera skidutrustning. Vidare avgränsades målgruppen till 
personer som använder bilmodeller som är 1600 mm eller högre, eftersom dessa förväntas vara 
i mest behov av en produkt av detta slag. Under projektets gång skulle produkten även komma 
att avgränsas till en produkt anpassad endast för Thules WingBars.  

1.4. Målgrupp  
Produkten åsyftades att riktas till användare av takboxar, och främst till personer som använder 
takbox någorlunda regelbundet. Med detta menas att takboxen används mer än två veckor på 
år. Thules målgrupp är aktiva familjer och friluftsentusiaster, vilka i detta projekt är de tänkta 
primäranvändarna av den framtagna produkten.  
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1.5 Metod  
För att minska risken för dåligt beslutsfattande så låg fokus på omfattande undersökningar och 
noggranna granskningar, framförallt i början av projektet. Projektets gruppmedlemmar 
träffades kontinuerligt och interna protokoll fördes under varje möte där samtliga beslut, med 
motivering skrevs ned. Efter varje avslutad fas utvärderades arbetet för att identifiera 
problemområden, kvarstående uppgifter och bestämma tillvägagångssätt för vidare arbete. 
Syftet med att utföra projektet metodiskt var främst att underlätta planeringen och ha en 
överskådlig bild av projektets status.  
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2. Förstudie 
En förstudie i form av en marknadsundersökning, en enkät samt observationer och intervjuer 
genomfördes för att skapa en god grund till projektet. Syftet med detta var att tydliggöra 
problemformuleringen, men också att förstå vilka faktorer som bör tas hänsyn till i projektets 
produktutvecklingsprocess. I detta innefattas hur takboxar används, när de används, samt vilka 
som använder dem.  

2.1 Takboxar, takräcken och dess användningsområden 
För att skapa en uppfattning om vilka olika typer av takboxar som finns på marknaden och 
vilka funktioner dessa har gjordes en undersökning. Detta genomfördes genom granskning av 
hemsidor för försäljning av takboxar, fältstudier intill skidbackar och friluftsområden samt i 
Thules butik för att få hjälp av deras kunniga personal angående användningsområdet [2]. 
Utöver detta har även höjder på olika bilar undersökts samt deras relingar. Syftet med detta var 
att skapa en uppfattning om möjliga tillvägagångssätt för montering av takbox och takräcken. 

2.1.1 Takboxar och takräcken 
I Thules sortiment finns två olika typer av takräcken; WingBars och SmartRacks. Efter ett möte 
med personal i Thules butik [4] uppgav de att deras WingBars är det bästsäljande takräcket, 
varför vidare informationsinsamling fokuserats på just dessa.  
 
Thule WingBar är ett takräcke utformat som en flygplansvinge för att skapa så lite luftmotstånd 
som möjligt. Takräcket består av en aluminiumprofil och kommer med olika monteringskit 
beroende på vilken typ av bil och rails som användaren ska fästa takräcket på. Det finns också 
WingBars med olika längd beroende på hur stort avståndet är mellan fästpunkterna på bilens 
tak. Thule WingBars är försedda med ett T-spår som är till för att fästa tillbehör i, så som 
kajakhållare, cykelhållare och skidhållare. Till WingBars rekommenderar Thule att placering 
av det främre takräcket bakom framdörren på bilen för att skapa så lite störande ljud i hytten 
som möjligt. De råder också användarna att ha ett avstånd på 700 mm mellan takräckena [3]. I 
och med att WingBars är Thules bästsäljande takräcken så gjordes ytterligare en avgränsning; 
att den framtagna produkten ska passa just dessa.      
 
En granskning av marknadens olika typer av takboxar gjordes [5].  Där identifierades tre olika 
huvudtyper av boxar där skillnaden mellan dessa är sättet som de öppnas på. De äldre 
modellerna öppnas från kortsidan och finns inte i Thules sortiment idag. De nyare takboxarna 
är öppningsbara från två sidor. Denna typ av öppning gör det lättare att nå lasten, eftersom det 
tillåter användaren att lasta från två sidor. Den sista identifierade takboxtypen har öppning åt 
endast en långsida, vilket gör att den endast går att lasta från en sida av bilen. Utöver dessa tre 
huvudtyper finns takboxar som skiljer sig från mängden; främst takboxar i textila material som 
gör de hopvikbara och kan därmed förvaras på valfritt ställe. Det finns också boxar som inte är 
ämnade att transportera skidutrustning och har därför en kortare längd.  
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Alla nytillverkade takboxar som undersöktsär upphöjda undertill där takräckena ska fästas, 
vilket begränsar hur stort avståndet mellan takräckena kan vara. I och med att projektet 
avgränsats till att passa Thule WingBars, som rekommenderas att placeras med ett avstånd om 
700 mm mellan varandra, så har detta inte undersökts vidare.  En takbox med upphöjd 
undersida där takräckena fästs presenteras i Figur 1. 

 
Figur 1. Förtydligande över upphöjnader som gör plats för takräcken. 

 

2.1.2 Montering av takboxar 
För att få en förståelse över hur takräcken är anpassade efter olika typer av bilar har bilarnas 
fästpunkter, för att bära last på taket, undersökts. Det finns i huvudsak fem olika typer av 
fästpunkter [6], vilka presenteras i följande stycke. Generellt monteras takboxarna på 
takräckena genom ett skruvförband som är olika beroende på vilket takräcke användaren har. 
Detta ligger utanför ramen för detta projekt och har inte undersökts djupare. 

Integrerad reling 

Integrerade relingar, även kallade moderna relingar, är enkla att montera takräcken på. 
Relingarna har inget mellanrum under sig, utan sticker upp från bilen som en upphöjd list. I 
Figur 2 ses en bild över hur dessa kan vara utformade. 
 

 
Figur 2. Integrerad reling  

Klassiska relingar 

Klassiska relingar, eller så kallade rails, är mer upphöjda än integrerade rails och har ett 
mellanrum mot taket, se Figur 3. Precis som för de integrerade relingarna, är den klassiska 
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relingen enkel att montera takräcken på genom att använda rätt typ av fäste. Detta fäste placeras 
runt relingen och dras åt med hjälp av ett skruvförband. 
 

 
Figur 3. Klassisk reling 

T-spår 

Bilar kan vara utrustade med ett T-spår, vilket innebär att det sitter två skenor som är 
integrerade i biltaket och som man skjuter in fästen i för att kunna montera takräckena. Se Figur 
4. Det här T-spåret ska inte förväxlas med det T-spår som finns i Thules WingBar. Bilar 
utrustade med T-spår behöver speciella fästen för att möjliggöra montering av takräcken.  

 
Figur 4. T-spår 

FixPoints 

Vissa bilmodeller är utrustade med små luckor, vilka döljer så kallade FixPoints. Hos dessa 
utgörs ofta fästpunkten av en hongänga som man skruvar fast takräcket i. Denna typ av 
fästpunkt för takräcke kräver således ett annat typ av fäste än för integrerad och klassisk reling. 
FixPoints illustreras i Figur 5.  
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Figur 5. Fixpoints under lucka 

Montering i dörren 

Om bilen saknar någon typ av fästpunkt, avsedd för att fästa last på, är det möjligt att fästa 
takräcket eller lasthållaren genom att klämma fast denna mellan bildörren och taket. Detta kan 
ses tydligare i Figur 6.  
 

 
Figur 6. Klämma fast lasthållaren i dörren 

 

2.2. Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning genomfördes för att få reda på vilka produkter, på marknaden idag, 
som redan löser problemet med i- och urlastning. Syftet med undersökningen var dels att 
inspireras men också att ta reda på hur dessa produkter kan förbättras. Detta innefattade 
generella webbsökningar på hemsidor som bedriver försäljning av tillbehör inom det aktuella 
området. Undersökningen resulterade i identifiering av tre olika produkter, vars huvudsyfte är 
att underlätta lastning i takbox; ett fotsteg på dragkrok, ett fotsteg på däck samt ett fotsteg på 
däck som tar stöd av marken. Dessa produkter beskrivs mer ingående i följande kapitel. Andra 
hjälpmedel som också används är olika typer av pallar och stegar, vilka inte är framtagna med 
syftet att underlätta just lastning i takbox.  
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Det första hjälpmedlet som studerades är ett fotsteg som fästs på dragkroken, vilket går att se 
tydligare i Figur 7. Hjälpmedlet är tänkt att vara monterat under hela perioden som takboxen 
är monterad och har därmed begränsningar i användandet. Detta eftersom många modernare 
bilar har dragkrokar som fälls in då de inte används. Dessutom saknar vissa bilmodeller 
dragkrok helt och hållet, varför denna produkt följaktligen inte passar alla biltyper. Detta 
hjälpmedel används med fördel ihop med en takbox som öppnas bakifrån eftersom den nåbara 
lastytan begränsas till den bakre delen av takboxen.   
 

 
 

Figur 7. Fotsteg på dragkrok 
 

En annan produkt, som avser medföra lättare lastning i takbox, är ett fotsteg som hängs på 
däcket enligt Figur 8. Fotsteget är tänkt att hängas på däcket vid användning och kan således 
inte sitta monterad under bilfärd. Den tillgängliga lastytan är med detta tillbehör mindre 
begränsad, till skillnad från fotsteget för dragkrok. Däremot har användaren bara fyra valbara 
positioner för lastning och kan inte placera sig intill takboxens mitt.   
 

 
Figur 8. Fotsteg på däck 

 
Den sista produkten som identifierades liknar fotsteget på däcket, men istället för att ha endast 
däcket som stöd används däcket i kombination med marken som stödytor. Produkten har ofta 
fler steg och liknar mer en kort stege eller en pall. Detta hjälpmedel går att se i Figur 9 nedan. 
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Även detta hjälpmedel monteras direkt vid användning, och är alltså inte monterat under färd. 
Hjälpmedlet kan således förvaras på valfritt ställe under tiden den inte används. Båda 
hjälpmedlen som monteras på däcket ger inte användaren möjlighet att välja vart lastningen 
ska ske i förhållande till takboxen. Det skapar ytterligare problem då användaren kan bli 
tvungen att luta sig för att nå takboxens mittpunkt. 
 
 

 
Figur 9. Fotsteg på däck med stöd av marken 

2.3. Enkät  
För att skapa en uppfattning kring hur användare går tillväga, vid i- och urlastning av takboxar, 
skickades en enkät ut till skidföreningar runt om i Sverige. Enkäten spreds också via sociala 
medier, till olika typer av grupper förskidåkare. Frågorna som ställdes grundades i den 
information som samlades in under projektets början. Enkäten gav möjlighet för deltagaren att 
själv lämna sina åsikter där detta sågs lämpligt. I formuläret fick deltagarna ange vilken typ av 
bil som används. Detta för att ha ytterligare datapunkter till analysen och kunna dela in svaren 
efter användare med hög respektive låg bil.  
 
I projektet kommer hög bil definieras som en bil med höjden 1600 mm från marken, eller högre, 
och en låg bil definieras som en bil lägre än 1600 mm. Detta baseras på höjderna hos olika 
typer av bilar [7] som har studerats och presenteras i Bilaga I. 
 
Svaren från enkäten sammanställdes i diagram för att på ett lättare sätt åskådliggöra resultatet. 
Olika biltyper delades in i hög respektive låg bil, där suv, skåpbil och minibuss klassades som 
hög bil och sportbil, cabriolet, coupé, sedan och kombi som låg bil. Enkäten fick 887 svar och 
den främsta insikten som resultatet gav var att 89,1 % av alla deltagare inte använder något 
hjälpmedel. Detta trots att den genomsnittliga upplevelsen av besvär skattades av 
enkätdeltagarna till 2,97 på en skala 1 till 5, där 1 var superlätt och 5 var jättejobbigt.  
 
Av alla enkätdeltagare svarade de flesta (56,6 %) att de använder takbox under hela vintern. Se 
Figur 10. 
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Figur 10. Fördelning av hur ofta användaren har takboxen monterad  

 
I enkäten undersöktes också vilken typ av takbox användaren brukar. Här listades tre typer av 
öppningar att välja mellan. Nästan hälften av alla deltagare har en takbox som öppnas från 
kortsidan. Hur enkätdeltagarna svarade illustreras i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Fördelningen av öppningsprinciper hos takboxarna 

 
Vidare sammanställdes svaren för hur användaren går tillväga för att öppna boxen. Detta 
presenteras i Figur 12. Av enkätdeltagarna står 51,2 % i dörren vid lastmomentet och av de 
resterande står majoriteten på marken. Några av de som angivit “Annat” lämnade kommentarer 
med där de beskrev sitt tillvägagångssätt att lasta takboxen. Här nämndes alternativ som att 
sänka bilens dämpning och att använda en liten pall. 
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Figur 12. Fördelningen av tillvägagångssätt för att lasta boxen 
 

Svaren, från föregående fråga, delades in i om användaren använder hög eller låg bil. Se Figur 
13.  De flesta av användarna med hög bil står i dörren vid i- och urlastning och av de som står 
på marken använder de flesta låg bil. Denna vetskap användes som underlag för den 
avgränsning som senare gjordes; att koncentrera projektet till användare av takboxar med bilar 
som klassas som höga. 
 

 
Figur 13. Procentandel för lastmetod indelat i hög respektive låg bil 
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2.4. Observationer och intervjuer 
För att undersöka hur användare beter sig i sammanhang där takbox används gjordes 
observationer av personer som lastar i och ur takboxar. Den första observationen ägde rum på 
Hellasgården utanför Stockholm. Hellasgården erbjuder möjlighet att åka längdskidor, 
långfärdsskridskor, gå promenader och vistas i naturen. Den andra större observationen ägde 
rum vid Hammarbybackens parkering i Stockholm, under SM i puckelpist.  
 
Platserna har valts med omsorg för att nå så stor del av målgruppen som möjligt. De personer 
som deltog under studien vid Hammarbybacken var familjer med stort intresse för alpin åkning. 
Undersökningen gav en inblick i skillnader på hur de olika användarna nyttjar sina takboxar. 
Intervjudeltagarna i Hammarbybacken hade alla flera par skidor i sin takbox och bytte skidor 
många gånger under dagen, vilket således betyder att takboxen öppnas och stängs ett flertal 
gånger under samma dag. Deltagarna på Hellasgården använde sin box på ett mer varsamt sätt, 
och lastade främst ur stavar för användning till långfärdsskridskoåkning. Här lastades boxen i 
samband med aktivitetens början och i samband med hemfärd.  
 
Under båda observationerna ställdes frågor om upplevelsen av lastningen. Frågorna ställdes 
utan att nämna vad projektet handlar om för att undvika att påverka intervjudeltagarnas svar. 
Förutom frågorna observerades hur användaren betedde sig under lastningsmomentet, där 
fokus lades på kroppens placering, rörelsemönster samt hur långt personen var tvungen att 
sträcka sig för att nå lastutrymmet. Även personens ungefärliga längd och ålder noterades för 
att ha fler datapunkter till undersökningen. Takboxens öppningstyp och om användaren hade 
en hög eller låg bil antecknades också. Utöver detta noterades bilarnas placering i förhållande 
till varandra på parkeringsplatsen och takboxens placering på taket.  
 
Från observationerna erhölls ett flertal insikter. Den mest frekventa uppgiften som deltagarna 
gav var att kläderna blir smutsiga då användaren lutar sig mot bilen för att nå lasten. Tre av sex 
personer klagade på detta under de intervjuer som genomfördes och det noterades att personer 
främst blir smutsiga på bröst och lår.  
 
Vid undersökning kring hur bilar parkerar i förhållande till varandra framkom det att detta 
varierar mycket beroende på vilken typ av parkeringsplats som gäller. Om det är en 
parkeringsplats där det är uppritade parkeringsrutor parkerar bilar med ett mer jämnt 
mellanrum mellan varandra, till skillnad från om det är en parkering som saknar markeringar. 
Parkeringsplatsen vid Hellasgården var av den senare typen och här noterades ett avstånd 
mellan 40 och 80 cm mellan bilarna. Föraren har alltså här själv möjlighet att styra parkeringen 
på ett friare sätt, än där redan markerade rutor finns. Med vetskap kring hur bilar parkeras 
tydliggörs vilket utrymme runt om bilen som finns att tillgå vid eventuell framtagning av en 
produkt som tar upp mycket plats utanför bilen.   
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2.6 Thules formspråk 
För att möjliggöra formgivning av en produkt som passar in i Thules sortiment gjordes en 
analys av formspråket hos ett antal av deras produkter. I Bilaga II presenteras ett urval av dessa. 
Produkterna är valda för att få ett så brett spann som möjligt och föra att fånga upp Thules 
breda sortiment med allt från barnvagnar och ryggsäckar, till takräcken och takboxar. Efter att 
ha studerat produkterna mer ingående med hjälp av den information som presenteras på deras 
hemsida [8] drogs slutsatsen att det gemensamma för produkterna oftast är en bärande 
konstruktion i aluminium, med detaljer i svart plast. När fler material än dessa används syns 
ofta textila material, med mjuk formgivning. Aluminiumkonstruktionerna har få skarpa hörn 
och mjuka radier.  

2.7 Kravspecifikation 
Från den information som samlades in under förstudien kunde en kravspecifikation fastställas. 
Kravspecifikationen finns att se i Bilaga III. Denna har under projektet fungerat som ett levande 
dokument och har kompletterats när avgränsningar för produkten satts. I kravspecifikationen 
definieras produktens huvudfunktion; att minska avståndet från fot till takboxens bortre 
lastpunkt. Detta avstånd förtydligas i Figur 14 där den röda pilen visar sträckan som avses att 
minska. 
 

 
Figur 14. Avståndet mellan fot och takboxens bortre lastpunkt  

2.8 QFD 
För att kunna vikta de olika kraven och för att få en uppfattning av vilka krav som har högre 
prioritet, gjordes en QFD (Quality Function Deployment) som finns att se i Bilaga IIII. Här har 
varje kundönskemål matchats mot en specifik produktegenskap. Genom att ge 
kundönskemålen olika viktningsfaktorer så fås en sammanlagd teknisk vikt för hur viktig varje 
produktegenskap är. I den QFD som gjordes fick egenskapen “total tid för lastsekvens” högst 
teknisk vikt med 204 poäng. Utöver denna egenskap har “Avstånd från fot till bortre lastpunkt”, 
“Massa” och “Antal skarpa hörn” fått höga viktningar. Detta resulterade i att projektet kom att 
fokusera mycket på dessa krav för att få produkten så användarvänlig som möjligt.  
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Analysen i QFD:n gjorde det också möjligt att se vilka produktegenskaper som kommer 
påverka varandra, både positivt och negativt. Här framkom det att “Färgval” är den egenskap 
som har fått flest viktningar mot sig. Färgvalet påverkar försäljningspris, vattenpelare och 
solsäkerhet på ett negativt sätt. “Massa” är den egenskap som fått flest positiva korrelationer 
och gynnas av att antal reglage, försäljningspris och luftmotståndet ska hållas låga. Så låg 
massa som möjligt och så stor basarea att stå på som möjligt, är två egenskaper som talar mot 
varandra. Fokus bör därför ligga på att hitta ett snitt mellan dess två som gör att det blir en jämn 
fördelning. En för stor basarea att stå på skulle innebära en högre massa och produkten kräver 
en så låg massa som möjligt för att inte öka bränsleförbrukningen.  
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3. Konceptutveckling 
Med förstudien och kravspecifikationen som grund togs tre koncept fram. Dessa har tydliga 
och genomförbara lösningsprinciper, varav en av dessa senare valdes ut för vidareutveckling.  

3.1 Idégenerering  
Olika metoder användes för att erhålla så många idéer på lösningar som möjligt, där ett fåtal 
av dessa skulle vidareutvecklas till mer detaljerade koncept. Med avsikt att undvika att goda 
idéer förbisågs var utgångspunkten att alla idéer är välkomna - genomförbara eller ej. Initialt 
gjordes ett funktionsmedelträd för att kartlägga samtliga funktioner, med tillhörande 
lösningsprinciper, som produkten förväntades uppfylla. Funktionsmedelträdet resulterade i två 
olika sätt att lösa huvudfunktionen; antingen genom att lasten flyttas närmare användaren, eller 
genom att användaren flyttas närmare lasten. Dessa två funktioner arbetades vidare med i 
funktionsmedelträdet, grenades ut i underfunktioner och tekniska principer vilka gav 
inspiration till skissfasen. Efter detta genomfördes ett flertal brainstorming-sessioner av olika 
slag. Samtliga idéer skrevs eller skissades ned och granskades därefter.  
 
Inspiration till idégenereringen hämtades från existerande produkter som löser liknande 
problem. Framförallt undersöktes Thules befintliga sortiment och hur dessa lösningsprinciper 
kan appliceras och anpassas för att lösa detta projekts problemformulering.    
 
En första sållning gjordes av alla idéer redan i skissfasen eftersom vissa lösningar inte var 
rimliga eller fysikaliskt omöjliga att genomföra. Vidare gjordes nedskalade modeller i papper, 
piprensare och skumplast. Detta gav djupare förståelse för vilka mekanismer som skulle 
fungera i praktiken, samt eventuella problem i lösningsprinciperna. Eftersom modellerna inte 
var skalenliga kunde dessa inte testas fullt ut och därför kvarstod en del oklarheter, så som …, 
att reda ut. Dessutom återstod att göra beräkningar på de olika lösningarna för att säkerställa 
att de skulle hålla.   
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3.2 Koncept 
Följande kapitel beskriver tre framtagna koncept, baserade på resultatet från idégenereringen.  

3.2.1 Koncept 1. Stegen 
Detta koncept grundades på en idé om att utnyttja utrymmet som finns mellan takboxens 
undersida och bilens tak. Tanken var att en teleskopisk stege ska förvaras i detta utrymme och 
sedan dras ut när takboxen ska lastas. Stegen vinklas utmed bilens sida genom att de olika 
sektionerna i stegen är sammanslutna via konstruktioner som liknar gångjärn. Konceptet 
illustreras i Figur 15 nedan. Med två trappsteg tillåter denna produkt att användaren kommer 
högre upp och närmare lasten. Utrymmet mellan bilens tak och takboxen varierar dock mycket 
beroende på bil, takbox, relingar och takräcken. Detta begränsar möjligheterna att ta fram en 
lösning som fungerar för de flesta användare.  
 

 
Figur 15. Koncept stegen 
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3.2.2 Koncept 2. Ställningen 
Att flytta lasten närmare användaren är ett annat sätt att lösa problemet. Här utnyttjades 
avgränsningen att produkten ämnas användas för lastning av enbart skidutrustning. Skidor, 
stavar och snowboards fästs på en ställning som sitter fast i två länkarmar, vilka i sin tur är 
fästa i skenor inuti takboxen. I Figur 16 visas en bild av detta koncept. Vid lastning av takboxen 
tar användaren tag i ställningen, vinklar upp den och drar den över takboxens kant. Beroende 
på hur mycket som lastas på ställningen, så genererar detta ett högt tryck på kanten. Det som 
försvårar användningen är att eventuella väskor och dylikt måste avlägsnas innan ställningen 
dras ut.  
 
 

 
 

Figur 16. Koncept ställningen 
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3.2.3 Koncept 3. Tiltaren  
Det mest extravaganta konceptet är inspirerat av Thules produkt Hullavator; en hållare med 
lyfthjälp för kajaker. Konceptet utgörs av en helt ny typ av takbox och helt nya takräcken. 
Takboxen är fäst i takräckena, vilka har skenor längs hela ovansidan. Även under takboxen 
finns skenor som tillåter takboxen att glida nedåt. Konceptet presenteras i Figur 17. Vid 
användning dras takboxen fram till kanten och vinklas, med hjälp av gångjärn, för att sedan 
fällas ned.  Priset för en sådan här produkt skulle bli mycket högt och vid eventuell 
vidareutveckling skulle takboxen behöva en helt ny öppningsprincip för att undvika att lasten 
ramlar ut.  
 
 

 
 

Figur 17. Koncept ställningen 
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3.3 Konceptval 
I detta skede utvärderades de tre koncepten för att välja ut ett koncept att vidareutveckla. 
Utvärderingen gjordes dels genom att rådfråga Thule, men framförallt genom att granska 
koncepten i en konkurrensanalys samt tre olika typer av beslutsmatriser. Samtliga 
utvärderingsmetoder gav ett enhetligt resultat, vilket underlättade konceptvalet. 
 
För att ha en stadig grund att stå på inför detta val granskades koncepten i en 
elimineringsmatris, en relativ beslutsmatris samt via kriterieviktsmetoden. I Figur 18, Figur 19 
och Figur 20 nedan återfinns det sammanställda resultatet från dessa utvärderingsmetoder. Den 
fullständiga dokumentationen redovisas i Bilaga IIIII.  
 
I elimineringsmatrisen undersöktes huruvida de olika koncepten uppfyller kundönskemålen. 
Antalet uppfyllda kundönskemål, hos varje koncept, sammanställdes och illustreras i Figur 18 
där Stegen fick bäst resultat.   
 
 

 
Figur 18. Sammanställt resultat av konceptutvärdering med elimineringsmatris 

 
Relativ beslutsmatris användes för att få reda på hur varje koncept skulle kunna prestera i 
jämförelse med att stå i dörren. Samtliga koncept fick sämre resultat, med avseende på 
uppfyllnad av kundönskemålen, jämfört med att stå i dörren. Stegen förväntades, enligt denna 
utvärderingsmatris, prestera bäst av de tre koncepten.   

 
 

 
Figur 19. Sammanställt resultat av konceptutvärdering med relativ beslutsmatris 
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Slutligen användes kriterieviktsmetoden för att utvärdera hur koncepten uppfyller viktade 
kundönskemål. Även denna gång fick Stegen bäst resultat medan Tiltaren fick sämst.  

 
Figur 20. Sammanställt resultat av konceptutvärdering med kriterieviktsmetoden 

 
De tre olika utvärderingsmatriserna visar att Koncept Stegen är det koncept med flest styrkor. 
Vidare konceptutvärdering gjordes genom en konkurrensanalys, där varje koncept granskades 
mot kundönskemålen från QFD:n. Koncepten gavs ett värde, 1 till 5, på hur väl de förväntas 
uppfylla kundönskemålen där 5 betyder att det uppfyller kravet till fullo. Värdena jämfördes 
sedan mot varandra för att ge en översiktlig bild över hur de olika koncepten konkurrerar mot 
varandra. Resultatet presenteras som ett linjediagram i Figur 21 nedan.  

 
Figur 21. Linjediagram över konkurrensanalys mellan de olika koncepten mot 

kundönskemålen 
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Analysen visar att Tiltaren har många styrkor, men är avsevärt mycket svagare än de andra 
koncepten vad gäller lågt pris. Stegen håller en jämn nivå i viktningen och har inget värde som 
understiger 3. Ställningen och Stegen har fått värden som liknar varandra, men Ställningen har 
en svaghet i att det skulle ta lång tid att använda produkten eftersom skidor skulle behöva fästas 
vid ilastning och tas loss vid urlastning. Stegen valdes som koncept att vidareutveckla, eftersom 
det var det ledande konceptet i samtliga matriser, i kombination med den jämna nivån det erhöll 
under konkurrensanalysen.  
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4. Vidareutveckling 
Vidareutveckling av det valda konceptet fortsatte att utföras metodiskt. Initialt gjordes en mer 
utförlig analys av koncept Stegen i syfte att identifiera problem och förbättringsmöjligheter. 
Följaktligen gjordes en loop i utvecklingsprocessen, där en ny idégenereringsfas påbörjades.  

4.1 Utvärdering  
Det valda konceptet utvärderades i en konkurrensanalys gentemot de, enligt förstudien, 
vanligaste hjälpmedlen för lastning av takbox. Resultatet från denna analys redovisas i 
linjediagrammet enligt Figur 22.  
 

 
Figur 22. Linjediagram över konkurrentanalys för Koncept Stegen 

 
Det som framgår tydligt i linjediagrammet ovan är att en stor förbättringspotential finns i att 
inte försvåra montering av takbox. Detta kundönskemål uppfylls helt av samtliga 
konkurrerande produkter, varför detta ansågs viktigt att åtgärda. Vidare utvecklingspunkter 
identifierades med hjälp av linjediagrammet, som; “Undvika att kläderna blir smutsiga”, “Inte 
riskera att repa bilen” samt “Inte vara för dyr”. Denna analys genererade riktlinjer i vad den 
följande produktutvecklingen skulle fokusera på.   
 
En del frågetecken som återstod att reda ut var; hur stegen skulle förvaras samt om den skulle 
hänga fritt eller stödjas mot marken. Genom att gå tillbaka till förstudien och titta ytterligare 
på de olika typerna av fästpunkterna, kunde beslutet tas att stegen inte skulle förvaras under 
takboxen. Detta eftersom integrerade relingar inte har något mellanrum till bilens tak. 
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Kvarstående potentiella placeringar var således bredvid takboxen, i takboxen, eller förvaring 
helt separat.  

4.1 Idégenerering  
Med utvärderingen av koncept Stegen som grund påbörjades idégenereringsarbetet på nytt. I 
och med detta skulle idéerna vara mer detaljerade och väl genomtänkta, vilket resulterade i att 
varje idé krävde ett mer omfattande och djupgående arbete. I åtanke fanns nu även tillverkning 
och montering.  

4.1.1 Workshop med Thule  
Vid ett studiebesök hos Thule i Hillerstorp hölls en workshop med två representanter från 
företaget. Med Koncept Stegen som utgångspunkt diskuterades olika aspekter som Thule 
önskar att projektet tar hänsyn till i vidareutvecklingen av produkten. Dessa aspekter var främst 
användarvänlighet och säljmöjlighet. Under workshopen undersöktes också Thules nuvarande 
sortiment närmare för att hämta inspiration till nya idéer. Thule Van Ladder, en teleskopstege 
avsedd för användning med husbil och husvagn granskades och provades klättra på vid olika 
lutning. Det konstaterades att användaren gärna lutar knäna mot de övre fotstegen under 
klättring och att både in- och utfällningen av stegen var mycket smidig, men att den kunde 
förbättras genom att tillåta användare hantera fällningen med endast en hand, istället för två.  
 
Vidare diskuterades möjligheten att utnyttja Thules takräcken, WingBars, mer ingående. 
Eftersom T-spåret, som beskrevs i förstudien, är till för att fästa tillbehör i ansågs denna vara 
intressant att utnyttja. T-spåret klarar en kraft så stor som 10 kN [9].  
 
Resultatet från workshopen blev ett ospecificerat koncept bestående av en teleskopstege som 
ska fästas, hängas på eller lutas mot något som i sin tur är fäst i Thule WingBars.  

4.1.2 Skisser, modeller och tester 
Med workshopen som grund påbörjades ytterligare skisser som inspirerades av Thule Van 
Ladder. Denna gång var tillvägagångssättet annorlunda mot föregående. Dels eftersom mycket 
fokus låg på detaljkonstruktion men främst för att de flesta skisserna omedelbart testades med 
hjälp av skalenliga modeller både i nerskalad version och i verklig storlek. Skissandet och 
modelltesterna skedde alltså parallellt vilket gjorde att vissa lösningar kunde elimineras 
omgående. Modellerna i verklig storlek testades mot olika bilar för att få ytterligare grund till 
beslutsfattningen.  
 
En insikt som erhölls under testerna mot bilar var att utrymmet uppe på bilen är väldigt 
begränsat när en stor takbox är monterad. Under observationerna i förstudien framkom det att 
hur mycket takräckena sticker ut, på varje sida om takboxen, varierar väldigt mycket beroende 
på vilka takräcken som används till vilken takbox. Detta gjorde att förvaring uppe på bilen 
uteslöts helt.  
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I detta skede undersöktes också vinklar på stegar. Med detta åsyftas den vinkel som skapas 
mellan stegen och en vägg när stegen lutas med denna. Se Figur 23.  

 
 

Figur 23. Definition av vinkeln α och avståndet X i förhållande till en stege 
 

Sex olika försökspersoner fick i uppdrag att placera en två meter lång stege mot en vägg. 
Deltagarna i undersökningen blev ombedda att placera stegen så att den känns som mest 
bekväm och säker att klättra på. Avståndet X, som illustreras i Figur 23, antecknades och 
användes sedan för att ta fram ett genomsnittligt värde på lutningen hos stegen. Vinkeln 
beräknas genom  

𝛼 = 𝑠𝑖𝑛'( ) *
+,,,

-     (1) 

 
där X definieras enligt figuren och 2000 mm är stegens längd. Det sammanställda resultatet 
redovisas i Tabell 2, där genomsnittsvinkeln blev ca 12°.  

 
Tabell 2. Resultat från undersökning om vinklar på stegar  

Försöksperson Avstånd X Vinkel α 

1 410 11,83° 

2 330 9,49° 

3 520 15,07° 

4 420 12,12° 

5 500 14,48° 

6 310 8,92° 

Genomsnitt 415 11,98° 
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5. Slutkoncept 
Utvecklingen av koncept Stegen resulterade i ett slutkoncept bestående av två huvudsakliga 
delar; en bygel som fästs mellan takräckena på bilen och en teleskopstege som lutas mot bygeln 
när den används. Produkten illustreras i Figur 24 nedan.  

 
Figur 24. Slutkonceptet monterat på bil 

 
Mycket fokus lades på användarvänligheten vid detaljutvecklingen av detta koncept. I QFD:n 
framgick det att antalet skarpa hörn är en parameter som skall hållas så låg som möjligt för att 
främja både användarvänlighet, säkerhet och formspråk. I och med detta har de flesta 
komponenterna givits en mjuk form, med rundade hörn och svepande struktur. Risken är 
således liten att användaren skulle kunna skada sig vid hantering av denna produkt. 
Användarvänlighet har även beaktats i konstruktionen med en tanke om att användaren själv 
ska kunna montera, underhålla eller byta ut vissa delar i produkten. Detta gäller främst bygelns 
ingående komponenter. I följande kapitel presenteras teleskopstegen och bygeln mer detaljerat.  
 
Det slutgiltiga konceptet utvärderades i en konkurrensanalys för att åskådliggöra hur denna 
produkt skulle konkurrera på marknaden vid en eventuell realisering. Konkurrensanalysen 
presenteras i Bilaga VI.  

5.1 Teleskopstegen  
Med Thule Van Ladder som inspiration togs en teleskopstege fram. Centralt för utvecklingen 
av denna var förvaringen, eftersom det tidigare konstaterats att den inte kan förvaras mellan 
bilens tak och takbox. Slutligen bestämdes att stegen skall förvaras inne i bilen och på så sätt 
skydda den från smuts och väta. En stor fördel med detta är att användaren slipper smutsa ner 
kläderna vid användning, vilket tidigare identifierats som ett stort problem hos många intervju- 
och observationsdeltagare. Förvaring inuti bilen ökar dessutom produktens livslängd och 
minskar luftmotståndet samt oönskade ljud, till skillnad från om stegen hade förvarats på bilens 
utsida. 
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Vidare riktades stort fokus även åt storleken på stegen. Den skulle i utfällt läge vara tillräckligt 
lång för att kunna användas med en hög bilmodell och tillräckligt liten i hopfällt läge för att ta 
så lite plats som möjligt vid förvaring.  
 
Resultatet blev en teleskopstege med måtten 320 mm bred och 1850 mm lång i utfällt läge. I 
hopfällt läge är den 320 mm bred och 650 mm lång. Detta gör det möjligt att förvara stegen på 
en plats som användaren själv väljer. I Figur 25 nedan visas stegen i sitt hopfällda läge.  
 

 
Figur 25. Stegen i sitt hopfällda läge  

5.1.1 Rör  
Teleskopstegen utgörs av 7 olika sektioner aluminiumrör i dubbel uppsättning. Tvärsnittet hos 
rören är cirkulärt ihåligt enligt Figur 26, för att undvika den så kallade byrålådseffekten som 
kan uppkomma vid rektangulära eller kvadratiska tvärsnitt. Med byrålådseffekten menas det 
fenomen som uppstår när en komponent ska glida i en annan och hamnar snett. På så sätt blir 
tvärsnittet så stort att det försvårar glidning eller till och med förhindrar det helt. Det runda 
tvärsnittet gör att en sådan låsning undviks [10]. 
 

 
Figur 26. Rörens tvärsnitt 
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Två gummifästen på det nedersta rörparet genererar friktion mot underlaget genom sin räfflade 
yta. Detta ses i Figur 27 och på så sätt har stegen ett stadigt grepp mot marken, vilket bidrar till 
säkrare användning. Materialet är valt för att ha en hög friktion. 
 

 
Figur 27. Gummifästen mot marken 

 
Gummifästena har en rundad yta mot samma håll som stegen är tänkt att luta. Detta för att 
tillåta att användaren själv anpassar lutningen på stegen, men också för att minska risken att 
stegen vinklas åt sidan. 

5.1.2 Fotsteg och handtag 
Rören är sammanslutna genom 8 fotsteg tillverkade i aluminium. De fyra nedersta är utformade 
för att klättra på och de fyra översta utformade för att agera handtag och stöd under klättringen. 
Varje fotsteg har en räfflad yta upptill för att generera friktion mellan användaren och 
underlaget och på så sätt minimera halkrisken, vilket tillåter klättring med pjäxor. Den räfflade 
ytan illustreras i Figur 28 nedan.  
 

 
Figur 28. Trappsteget med dess räfflade yta 
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För att särskilja handtagen från fotstegen har dessa utformats för att tydliggöra dess funktion, 
se Figur 29 nedan. Handtagen är inspirerade av klassiska dörrhandtag och har mot mitten ett 
cirkulärt tvärsnitt med en diameter om 20 mm.  

 
Figur 29. Handtagen och dess cirkulära form för att passa handen 

5.1.3 Clips 
Högst upp på varje rör sitter ett clips av ABS-plast. Dessa fästs kring rören med ett 
skruvförband och utgör basen för fotstegen. Materialet valdes eftersom det har god hållfasthet, 
är formbeständigt, billigt att producera och passar Thules sortiment. Trappsteget fästs på clipset 
genom att skjutas fast, enligt Figur 30. 

 
Figur 30. Fäste av steg på clips  
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Det översta clipset är försett med en räfflad yta enligt Figur 31. Den räfflade ytan har för avsikt 
att ge användaren en mer greppvänlig form och uppmana användaren att använda detta clips 
som stöd under användning och ut- och hopfällning av teleskopstegen.  

 
Figur 31. De två översta clipsen, där det övre har en räfflad butik 

 

5.1.4 Låsmekanismer 
Varje rörsektion har en mekanism som låser stegen i sitt utfällda läge. En sprint fäst i en 
förspänd fjäder låser rören så att de inte glider i varandra. Sprinten är gjord i rostfritt stål, som 
med hög korrosionsresistens och hållfasthet gör konstruktionen tålig. Varje sprint ligger i 
kontakt med en knapp. Knapparna trycks antingen in manuellt eller genom att hela stegen fälls 
ihop, där fotsteget nedanför gör att knappen trycks in. Den tårtbitsformade knappen roterar då 
kring en axel och trycker in sprinten, varpå rörsektionerna kan glida i varandra. Eftersom de 
flesta av fotstegen och handtagen är försedda med denna låsmekanism så kan användaren själv 
välja hur många steg som ska fällas ut.  En detaljerad bild av låskonstruktionen kan ses i Figur 
32.  
 

 
 

Figur 32. Snittvy över låsfunktionerna 
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Det näst nedersta fotsteget är försett med två skjutknappar, röda i Figur 31 ovan, vilka dras 
ihop för hop- respektive utfällning. Greppet är anpassat för att med enkelhet kunna hanteras 
med en hand. Den röda färgen är vald för att indikera rörelse och snabbt dra fokus från 
användarens blick. Denna mekanism fungerar som ett centrallås till hela teleskopstegen. När 
skjutknapparna dras ihop fälls den första rörsektionen ned, varpå dess tårtbitsformade knappar 
trycks in och tillåter nästa rörsektion att glida in i den nedre. På så sätt fortskrider hopfällningen 
tills det att hela stegen är hopfälld. Utvecklingen av teleskopstegen har avgränsats till att inte 
kolla närmare på toleranser eller någon typ av dämpning för hopfällningssekvensen. Vid 
eventuell realisation av denna produkt bör detta undersökas närmare.  

5.2 Bygeln 
För att minska risken att skada bilen och smutsa ned kläderna beslutades att stegen inte kunde 
lutas direkt mot bilen. Resultatet av dessa insikter blev en bygel som fästs i T-spåren i Thules 
takräcke WingBar. Detta betyder att produkten blir en tilläggsprodukt till dess takräcken, och 
därmed endast kommer fungera till Thule WingBar. Beslutet togs i samband med ett besök i 
Thules butik [2] då personalen gav information om att WingBar är det takräcke som säljer bäst. 
Thule WingBars är utrustade med T-spår just i syftet att möjliggöra montering av tillbehör, där 
bygeln åsyftas bli ett naturligt tillval.  
 
Bygeln har två lägen; vertikalt när den inte används och horisontellt när stegen ska lutas mot 
den. I sitt uppfällda vertikala läge sitter bygeln fast för att inte riskera att fällas ned under färd. 
Vid användning vinklas bygeln 90° med hjälp av handkraft. Den uppfällda bygeln finns att se 
i Figur 33.  
 

 
Figur 33. Bygeln i sitt uppfällda läge 

 
Bygeln är utformad för att sträcka sig 200 mm horisontellt ut från takräckena. På så sätt 
kommer stegen en bit ut från bilen, vilket skyddar användarens kläder från smuts och bilens 
kaross från repor. Måttet valdes för att stegen ska få en lämplig lutning, till skillnad mot om 
bygeln inte hade stuckit ut tillräckligt mycket eller om stegen lutats direkt mot bilen. Detta 
förklaras ytterligare i Figur 34 nedan.  
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Figur 34. Avstånd från bilen, med bygeln in- respektive utfälld 
 
Till vänster i figuren ovan illustreras stegens lutning om den inte skulle lutas mot den nedfällda 
bygeln. Detta scenario skulle resultera i att sträckan x skulle bli ca 1 m. Då förundersökningen 
visade att bilar oftast parkerar tightare än så, skulle detta göra att stegen inte skulle gå att 
använda vid en trängre parkering. Genom den utfällbara bygeln får stegen en brantare lutning, 
och sträckan x kan minskas. Ett alternativ till bygeln vore en stege som följer bilden profil på 
sidan, men eftersom en teleskopstege skulle användas uteslöts detta alternativ, då principen 
skulle bli svår att lösa.  

Bygel 

Med stål som material och ett cirkulärt ihåligt tvärsnitt med ytterdiameter 20 mm och 
innerdiameter 16 mm. Det ihåliga tvärsnittet är valt för att minska massan, och måtten är 
anpassade för att göra bygeln så stabil som möjligt.  Formen på bygeln togs fram för att den 
dels ska smälta in som en del av bilen i vertikalt läge men främst för att i horisontellt läge 
uppfylla sin huvudsakliga funktion som stöd åt stegen. Ytan där stegen lutas är klädd i gummi 
som omsluter bygeln och genererar friktion mellan stegen och bygeln. På så sätt minskar risken 
att teleskopstegen glider vid användning. Bygeln har mått enligt Figur 35 nedan.  

 
 

 
 

Figur 35. Infoga bild på enbart bygeln med utsatta mått  
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Bygeln mäter 700 mm mellan fästpunkterna. Måttet är valt eftersom detta är det 
rekommenderade måttet mellan Thule WingBars och enligt förstudien kommer detta fungera 
till de vanligaste typerna av takboxar. Komponenterna och hur de monteras illustreras i Figur 
36 nedan.  
 

 
Figur 36. Sprängskiss på en av bygelns fästen 

Kåpa 

För att skydda bygelns fästen har dessa täckts över med varsin kåpa i ABS-plast. Utformningen 
på kåpan togs fram med avsikt att följa takräckets profil och på så sätt minimera luftmotståndet 
som denna skulle generera. Kåpan omsluter samtliga fästkomponenter och klickas fast i den 
undre fästplattan. För att tillåta bygeln att rotera 90° är kåpan U-formad på båda sidor, för att 
inte hämma möjligheten för användaren välja sida för montering. 

Clips  

I uppfällt läge klickar bygeln fast i ett clips som är monterat på ena väggen. Avsikten med detta 
clips är att säkerställa att bygeln förblir i vertikalt läge under färd. Aluminium valdes som 
material för denna komponent eftersom det är duktilt och har bra korrosionsmotstånd och 
hållfasthet.  
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Koppling och glidlager 

För att bygeln ska kunna rotera är denna fäst i en koppling, som i sin tur är fäst kring en axel. 
Mellan kopplingen och axeln finns ett glidlager som tillåter kopplingen att rotera kring axeln 
och därmed fälla bygeln 90°. Bygeln kommer bara belastas med en kraft då den är i sitt utfällda 
läge. Detta innebär att de enda krafterna som verkar på bygeln under fällsekvensken är 
krafterna från bygelns egenvikt samt vikten från användaren. Med detta i åtanke har 
lagermaterialet valts till PDE, vilket är självsmörjande, tål temperaturförändringar, tål smuts 
och korrosion bra, men som inte är anpassat för höga glidhastigheter eller för stora krafter [11]. 
Materialet för kopplingen valdes till stål eftersom den ska tåla höga krafter utan att deformeras. 
Bygeln fästs i kopplingen med hjälp av ett skruvförband som låser bygeln axiellt. 
Skruvförbandet innehåller låsbrickor för att minimera risken att skruven lossnar på grund av 
de vibrationer som uppstår under bilfärd.    

Väggar 

På varsin sida om fästplattan sitter två väggar. Väggarna är fristående från fästplattan eftersom 
det ska gå att använda fästa bygeln på båda sidor om bilen. En U-formad vägg klickas fast 
ytterst på fästplattan för att bygeln ska kunna rotera och stödjas i sitt horisontella läge. Den 
bakre väggen har clipset monterat på sig och ger bygeln extra stöd i vertikalt läge. 

Axel 

En stålaxel med 18 mm i diameter fästs med hjälp av en mutter. För att undvika lossning till 
följd av vibrationer samt dynamiska belastningar så sitter även en låsbricka intill muttern. 
Axeln är solid, i stål för att tåla den belastning som uppkommer under användning.  

Fästplatta 

Det som utgör grunden för bygelns alla komponenter är en fästplatta, även denna i ABS-plast, 
som monteras i takräckets T-spår med hjälp av Thules befintliga skruvförband. Fästplattan 
omsluter takräckets ovansida och bidrar på så sätt till konstruktionens stabilitet.  
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6.  Dimensionering  
Stegen dimensionerades för att en person som väger 150 kg ska kunna stå på den utan att den 
ger vika eller deformeras. För att möjliggöra beräkningar har en förenklad modell använts. 
Modellen antas ha rör med samma diameter genomgående genom hela stegen. Modellen utgår 
från att en person belastar stegen i mitten och att stegen är två meter lång. Krafter som uppstår 
då personen belastar denna projiceras sedan som en kraft i stegens riktning samt en kraft 
vinkelrätt mot denna. Detta illustreras i Figur 37 nedan.  
 

 
Figur 37. Förenklad modell över stegen lutad mot bygeln 

 
I figuren är vinkeln α definierad som stegens lutning i förhållande till vertikalplanet. Krafterna 
𝐹( och 𝐹+ beräknas enligt  
 

𝐹( = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛α       (2) 
 

   𝐹+ = 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠α      (3) 
 
Men hjälp av dessa krafter kan ytterligare beräkningar göras. I kommande kapitel redogörs 
samtliga beräkningar som använts vid dimensionering.  
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6.1 Rör 
Rörens tjocklek dimensionerades med avseende på den utböjning som uppstår då röret lutas 
mot bygeln samtidigt som det belastas. Eftersom rören består av sju olika sektioner, med olika 
mått, gjordes en del förenklingar i uträkningen. Den maximalt tillåtna utböjningen sattes till 2 
mm och rörens tjocklek ansattes som 2,5 mm. Beräkning av utböjning baserades på ett enda 
rör, utan sektioner, med enhetliga mått. Stegens utböjning beräknas genom  

 

𝛿 =
45676

8

69:;6
	=4>6'

?@6A

A76
8=

+
     (4) 

 

Där 𝛿 är utböjningen. I beräkningen betraktas röret som en fritt upplagd balk där 𝐹( är kraften 
från massan som belastar stegen och 𝐿(är längden på röret. E-modulen för det valda materialet 
betecknas som 𝐸 och har i det här fallet värdet 69 GPa. Positionen för balkens utböjning,  𝑎(, 
är i det här fallet mitt på balken. I är yttröghetsmomentet för materialet och beror av dess 
tvärsnitt. Rören har ett cirkulärt tunnväggigt tvärsnitt enligt Figur 38 nedan. 

  
Figur 38. Cirkulärt tunnväggigt tvärsnitt för röret 

 
Yttröghetsmomentet beräknas med 
 

𝐼( = 	𝜋𝑟H𝑡     (5) 
 
där r är rörets ytterradie och t är väggens tjocklek.  
 
De värden som användes i beräkningarna presenteras i Tabell 3, där 	
𝐹(	och I beräknas med hjälp av (2) och (5). 
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Tabell 3. Variabler och de värden som används för beräkning av utböjning hos rören 

Variabel Värde  

r 0,035 mm 

t 0,025 mm 

F( 790,3719 N 

L( 2000 mm 

E 69 GPa 

I 6,7348 ∙ 10'U mW 

 
Utböjningen för röret beräknades till 1,4 mm, vilket är lägre än det maximalt tillåtna om 2 mm. 
Detta innebär att stegens dimensioner skulle kunna ändras. En längre stege innebär dock en 
längd större än vad som krävs. Detta skulle medföra onödig massa vilken, enligt 
kravspecifikationen, skulle hållas så låg som möjligt. Slutligen skulle materialet kunna ändras, 
men då produkten enligt kravspecifikationen ska passa Thules sortiment är aluminium ett givet 
val, då detta ger ett utseende som stämmer överens med Thules formspråk. Slutligen är det en 
trygghet för hållfastheten att utböjningen som räknats fram är lägre än den som anses godkänd. 
Detta eftersom att ingen hänsyn till säkerhetsfaktorer har tagits. Genom att använda den 
förenklade modellen av fallet, som är förenklad till hållfasthetens nackdel, anses 
säkerhetsfaktorer vara överflödigt.  

6.2 Steg 
Även fotstegen dimensionerades för att ha en maximal tillåten utböjning på 2 mm. Detta fall 
har förenklats enligt Figur 39 nedan där den streckade linjen representerar utböjningen. Här 
betraktas fotsteget som fast inspänt i båda ändar med maximal utböjning i mitten, där 
användaren antas belasta stegen med en punktkraft 𝐹 = 𝑚𝑔. 
 

 
Figur 39. Utböjning hos fotsteget 
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Fotstegen har ett kvadratiskt tunnväggigt tvärsnitt enligt Figur 40. 

 
Figur 40. Kvadratiskt tunnväggigt tvärsnitt för fotsteget 

 
Yttröghetsmomentet för steget beräknas enligt  

 

𝐼 = X6Y6A

(+
−	X8Y8

A

(+
     (6) 

  
 
Där ℎ(  och 𝑏(  är yttermåtten på det kvadratiska tvärsnittet och  ℎ+  och 𝑏+  är innermåtten. 
 
Utböjningen beräknas enligt 
 

   𝛿 =
) 57
69:;-4>

8'@
A

A7=

+
     (7) 

 
Där F är kraften som belastar fotsteget, E är E-modulen för materialet, I är yttröghetsmomentet 
och L är längden.  a är vart på balken vi befinner oss och i det här faller mitt på balken. De 
värden som använts i beräkningarna presenteras i Tabell 1, där I har beräknats enligt (6). 
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Tabell 1. Variabler och värden som används för beräkning av utböjning hos fotstegen 

Variabel Värde  

F 1473 N 

L 0,3 m  

E 69 GPa 

h( 0,03 m 

b( 0,028 m 

h+ 0,03 m 

b+ 0,028 m 

I 1,6279 ∙ 10'a mW 

E 69 GPa 

 
Utböjningen hos fotstegen beräknades till 9,2208 ∙ 10'b m, vilket är ett godkänt värde för att 
användaren ska uppfatta stegen som stabil.  
 

Fotstegen är sammanslutna genom clips på vardera sida. Alltså måste även clipsen tåla de 
belastningar som uppstår då stegen används. Dessa dimensionerades mot böjmomentet som 
uppstår i kanten då den belastas med en punktkraft som angriper enligt Figur 41 nedan. 
 

 
Figur 41. Kraftbild för clipsen 
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För att beräkna den böjskjuvspänning som uppstår i fallet snittas clipset enligt Figur 42. 
 

 

 

Figur 42. Snittbild för clipset 

 
Kraftjämvikt för snittet ger 
 

 𝐹 = 𝑇      (8) 
𝑀Y = 𝑀 = 𝑥𝐹      (9) 

 

Där T är tvärkraften, 𝑀Y är böjmomentet och x är positionen för balkens moment.   
 
Böjspänningen beräknas sedan genom  
 

𝜎Y =
gh
ih

     (10) 
 

där 
 

𝑊Y =
Y8X88

k
     (11) 

 
 

Med samma mått som i tidigare beräkningar får böjspänningen ett värde på 18,1173 MPa. 
Clipsen är gjorda av ABS-plast som har en sträckgräns mellan 42,5 och 44,8 MPa. Dessa 
kommer alltså med god marginal klara den belastning som de utsätts för. Alternativa material, 
eller andra dimensioner skulle därmed var möjligt, men valdes bort med hänsyn till Thules 
formspråk. 
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6.3 Sprint 
Sprinten som sköter låsfunktionen hos produkten dimensionerades för att klara det tryck som 
uppstår vid användning. Beräkningar gjordes också för att säkerhetsställa att rören klarar 
yttrycket i hålen som sprinten fäster i. För att förenkla beräkningarna betraktas röret som ett 
lager och dimensionerades därför mot det yttryck som uppstår då sprinten belastas i låst läge. 
Yttrycket beräknas enligt  
 

𝑝 = 	 m8
Yn

     (12) 
 

Där F är kraften som angriper vid piggen och beräknas enligt 
 

𝐹 = 𝑚𝑔     (13) 
 

Massan betecknas som m, gravitationen som g, b är bredden på hålet som sprinten ligger i och 
d är diametern på sprinten. Se Figur 43.  
 

 
 

Figur 43. Sprinten och röret 
 

Med b = 0,0025 m, d = 0,01 m och m =150 kg fås ett yttryck som är 58,92 MPa. I handboken 
för maskinelement listas maximalt yttryck för ett antal metalliska lagermaterial [12]. Sprinten 
antas vara gjord av stål, vilket inte står med i listan i handboken. Ett lager tillverkat i brons har 
ett maximalt tillåtet yttryck på 55MPa. Eftersom stål har bättre hållfasthetsegenskaper än brons 
borde både sprinten och röret klara lasten med stål som material. Diametern på 10 mm hos 
sprinten och rörens tjocklek om 0,0025 m anses därför som rimlig klara av det tryck som 
uppstår.  
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6.4 Bygel 
Bygeln dimensionerades på samma sätt som för clipset; mot böjspänningen. Bygelns form har 
förenklats för att underlätta beräkningarna och ser ut som i Figur 44. 
 

 
 

Figur 44. Förenklad bild från bygeln, sett ovanifrån 
 

Bygeln har ett cirkulärt ihåligt tvärsnitt med ytterdiameter  𝑑( = 0,02 m och innerdiametern 
𝑑+ = 0,01 m. Bygeln snittas enligt Figur 45 nedan 
 
 

 

Figur 45. Snittbild av bygeln, sett ovanifrån 
 

där x = 0,2 m och  
 

𝑊Y+ = 	
pqn6r'n8rs

(kn6
     (14) 

 
böjspännignen beräknas sedan med 

 
𝜎Y+ = 	

gh8
ih8

     (15) 

 
där 𝑀Y+ 	= 	0,2	𝐹+. Böjspänningen får ett värde på 200 MPa. Bygeln är gjord i stål som har en 
sträckgräns på 250 MPa och kommer därmed klara den belastning den utsätts för. Dessutom 
har beräkningarna bara skett på en av bygelns två fästdelar, vilket medför att det finns gott om 
säkerhetsmarginal i beräkningen.  
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6.5 Skruvförband 
Samtliga skruvförband har dimensionerats enligt följande princip. Muttern är lika hög som 
skruvens diameter. Denna dimensionering gör att ett eventuellt brott sker segt, där skruven töjs 
innan den går av. Samtliga förband innehåller låsbrickor för att förhindra att fästelementen 
separeras och lossnar som följd av vibrationer och dynamisk belastning som kan uppstå under 
bilfärd. Brickornas ytterdiameter är dubbelt så stora som deras innerdiameter.  
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7. Diskussion  
Projektet inleddes med en grundlig och omfattande förstudie. Arbetet har således gjorts 
framtungt och tack vare detta har beslutsfattandet under projektets gång grundats på den 
information som förstudien gav. Projektet hade dock säkerligen gynnats av en längre förstudie 
med fler studiedeltagare från olika platser. På så sätt hade fler detaljer kunnat beaktas och beslut 
hade kunnat fattas med större självsäkerhet. Trots att studieplatserna valdes med omsorg, för 
att nå så stor del av målgruppen som möjligt, så hade fler kunnat nås om observationer också 
skett i andra delar av landet. Då detta projekt hade låg budget och genomfördes samtidigt som 
andra kurser lästs, har en längre resa i detta syfte inte ägt rum.  
 
Enkäten resulterade i ett stort antal deltagare. Eftersom enkäten spreds till främst 
slalomföreningar runt om i Sverige är majoriteten av de svarande troligen personer med ett 
stort intresse för slalom och en väldigt nischad del av målgruppen. Enkätdeltagarna var 
anonyma och inga frågor ställdes gällande vilken typ av skidåkning som de sysselsätter sig 
med. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att skicka olika enkäter, med 
målgruppsspecifika frågor till olika typer av skidåkare.  
 
I undersökningen av takboxar undersöktes endast de tre vanligaste märkena på boxar. Den 
framtagna produkten kommer att fungera i kombination med dessa, men det går inte att med 
säkerhet säga att produkten fungerar till alla typer av takboxar. För att säkerställa detta hade 
fler takboxtillverkare behövts ingå i studien.   
 
Då de framarbetade koncepten hade stora dimensioner storleksmässigt, gjordes inga modeller 
i skalenlig storlek. Hade mer tid funnits i projektet hade grundliga användartester kunnat 
utföras för att få detaljerad information kring hur användarna uppfattar produkten. Detta 
genomförs förslagsvis om produkten skulle gå till produktion. 
 
Vid dimensioneringen togs ingen hänsyn till en robust konstruktion. Detta är nödvändigt att 
säkerställa för att undvika att eventuella produktionsfel påverkar monteringen av komponenter. 
Ingen hänsyn togs heller till de toleranser som skulle krävas vid en eventuell produktion. 
Framförallt är toleranserna hos rören extra viktiga, då detta avgör hur väl rören ska kunna glida 
i varandra.  
 
Vidare skulle någon typ av dämpning för fällsekvensken hos teleskopstegen behöva undersökas 
och utvecklas för att minimera klämrisken vid hopfällning. Både dämpning och toleranser är 
dock något som fungerar hos Thule Van Ladder, varför dessa principer skulle vara möjliga att 
direkt applicera på Ski Ladder.  
 
Slutligen skulle en närmare analys av produktionsmöjligheter ge ytterligare information om 
vilka former på den nuvarande lösningen som inte skulle fungera ur en produktionsaspekt. 
Detta kan t.ex. gälla handtagens utformning. Det skulle eventuellt vara enklare att göra hela 
handtaget med ett genomgående cirkulärt ihåligt tvärsnitt. Detta skulle underlätta 
tillverkningen av handtagen, men innebär en annan utformning på clipsen.   
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8. Slutsats  
● Produkten som tagits fram under projektet uppfyller huvudfunktionen och löser därmed 

problemet och gör det lättare att nå den bortre lastpunkten i takboxen. 
● Avståndet mellan användaren och den bortre lastpunkten tillåts med hjälp av Ski 

Ladder, minska med upp till 970 mm.  
● För att produkten ska kunna tas i produktion måste ytterligare beräkningar och 

användartester utföras 
● Produkten är konstruerad på ett sätt som inte hämmar takboxens form eller funktion 
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Bilaga I. Höjder på bilmodeller 
 
I Tabell 1 redovisas höjderna hos de olika bilmodeller som har använts som referens under 
projektet. Måtten är generella och undantag i vissa bilmodeller kan förekomma. 
 

Tabell 1. Höjder hos olika bilmodeller 

Biltyp Höjd  

Kombi 1434-1550 

Suv 1640-1825 mm 

Minibuss 1955-2482 mm 

Skåpbil 1726-2115 mm  

Sedan 1445-1480 mm 
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Bilaga II. Produkter ur Thules sortiment  
I Figur 1 presenteras en överblick över ett antal produkter ur Thules sortiment. Produkterna i 
figuren har använts för att göra en analys över det formspråk som Thule använder i deras 
produkter.  

 

 
Figur 1. Ett urval av produkter ur Thules sortiment
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Bilaga III. Kravspecifikation 
Bilagan innehåller den kravspecifikation som har arbetats med under projektets gång. 
Kravspecifikationen består av huvudfunktion, nödvändiga funktioner samt önskvärda 
funktioner. För att produkten ska uppfylla sitt syfte måste huvudfunktionen vara löst, samt att 
de nödvändiga funktionerna måste vara uppfyllda. De önskvärda funktionerna är sådana som 
skulle tillför positiva egenskaper till produkten, men som i dess avsaknad inte skulle hämma 
funktion.  
 
Huvudfunktion  

Minska avståndet från fot till takboxens 
bortersta lastpunkt 

500 mm (+/- 200 mm)  

Nödvändiga funktioner 

Lätt att använda  

- Hjälpmedlet ska inte försvåra monteringen 
av takboxen 

 

- Tillåta användning med pjäxor, och 
snowboardskor  

Bredd minst 280 mm 

Tidseffektiv  

- Medföra en lastningstid som är samma 
som utan hjälpmedel, eller kortare 

 

Inte inkräkta på lastutrymmet  

- Inte skada den skidutrustning som förvaras 
i boxen 

 

Vara säker vid hantering  

- Minimera klämrisken  

- Ska ej medföra fara för allmänheten om 
den missas att avlägsnas innan avfärd 

 

 
Inte påverkas av ojämnt underlag 

 

- Inte förlora sin funktion vid ojämnt 
underlag 
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Vara anpassad för höga bilar 

- Vara anpassad för en bil som har höjden 
160 cm eller mer från marken 

 

Krocksäker  

- Eventuella skruvar, förband och 
infästningar måste tåla den kraft som 
uppstår vid en inbromsning i x km/h 

 

- Inte påverka andra aspekter som Thule tar 
hänsyn till ur säkerhetssynpunkt 

 

 
Önskvärda funktioner  
Lätt att använda  

- Ha en tydlig semiotik  

- Begränsat antal reglage   

- Begränsat antal moment   

- Om hjälpmedlet monteras separat ska 
produkten ha en tydligt utformad 
instruktionsbok  

 

Lätt att underhålla  

- Innehålla standardiserade komponenter, för 
att möjliggöra komplettering med 
reservdelar 

 

Undvika nedsmutsning av kläder  

- Vara utformad så att lår och bröst smutsas 
ner minimalt 

 
Pris 

- Ej kosta mer än 1000 kr 
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Minimera ytterligare bränsleförbrukning 

- Minimera massan  

- Minimera luftmotstånd  

Vara anpassad för alla typer av takboxar  

- Fungera på en box som öppnas från både 
kort- och långsida 
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Bilaga IIII. QFD 
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Bilaga V. Matriser för utvärdering 
Bilagan innehåller de matriser som använts för att utvärdera de tre koncepten som arbetats fram 
under projektets gång. Figur 1 visar den elimineringsmatris som tagits fram. 	
	

	
Figur 1. Elimineringsmatris 	
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I Figur 2 nedan visas resultaten från kriterieviktsmetoden. 	

Figur 2. Kriterieviktsmatris	
	
Slutligen användes en relativ beslutsmatris för att utvärdera koncepten. Denna finns att ses i 
Figur 3.	

Figur 3. Relativ beslutsmatris
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Bilaga VI. Konkurrentanalys av slutkoncept 
I Figur 1 presenteras resultatet av den kokurrentanalys som gjordes mellan slutkonceptet och 
befinliga produkter på marknaden.  

 
Figur	1.	Konkurrentanalys	av	slutkoncept	mot	befintliga	produkter	


