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Sammanfattning 

Yrkeschaufförer som hämtar och levererar paket, använder sig ofta av LVC-fordon (Light 

Commercial Vehicle). Dessa fordon är vanligtvis försedda med skjutdörr på ena sidan, samt 

dörrar baktill. För att underlätta in-och urstigning bak på fordonet så är fotsteg monterat under 

dörrarna. När föraren ska hämta eller lämna paket backar de mot lastkajen för att kunna lasta 

in eller ur via bakdörren på fordonet. Man önskar att komma så nära intill lastkajen som 

möjligt och backar tills det att fotsteget där bak tar emot, detta ger föraren en smidig och 

effektiv indikator på att önskad position är uppnådd. Problemet som uppstår när denna 

manöver upprepas är att fotsteget tillslut backas sönder. Att åka till verkstad för att laga det 

trasiga fotsteget prioriteras bort eftersom det tar tid och kostar pengar.  

 

Projektets syfte var att i samarbete med Modul-System HH AB utveckla en produkt som löser 

detta problem. Med hjälp av vetenskapliga metoder, analyser och andra verktyg har produkten 

Spring Step utvecklats och är fotsteget med lång livslängd som hjälper företag att både spara 

tid och pengar.  

 

Spring Step är det fjädrande fotsteget som med hjälp av bladfjädrar skjuts in under bilen när 

det utsätts för horisontella krafter. Produkten är anpassningsbar på alla typer av LVC-fordon 

eftersom det finns en skena på fotstegets undersida där ett justerbart skruvförband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Abstract 

Package delivery drivers often use Light Commercial Vehicles. This kind of vehicles are 

equipped with a sliding door on the side and two doors at the back. To make it easier to enter 

and exit the back of the vehicle, there is a step mounted to the chassis. When the driver picks 

up or delivers a package, he reverses towards the loading dock to able to load or unload 

through the back doors. You want to be as close as possible to the dock which is why you 

reverse until the step and the dock collides, this maneuver serves as an effective indicator to 

when the desired position is reached. The problem occur by repeating the maneuver is that 

step eventually breaks. Repairing the step is often not high priority due to high costs and long 

lead times. 

 

The purpose of the project was to developed a solution to this problem in collaboration with 

Modul-System HH AB. Using product- and project development models, Spring Step has 

been developed which has a longer life span and saves transportation companies a lot of time 

and money. 

 

Spring Step is the resilient step that uses plate springs to shove the step under the vehicle 

during horizontal force. The product is customizable to any light commercial vehicle on the 

market due to the rail and bolts under the step. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Följande rapport omfattar examensarbetet i kursen produktutveckling och innovationsledning 

(22,5 hp) som har resulterat i det fjädrande fotsteget Spring Step. Projektet är ett 

examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi som 

utfört projektet har lärt oss enormt mycket i hur en produkt utvecklas från idé till fullt 

fungerande prototyp. Vi har fått många erfarenheter från alla utmaningar vi stött på som har 

fått oss att utvecklas på ett personligt plan. Vi har fått mycket värdefull hjälp från många olika 

håll och riktar ett stort tack till följande personer för vägledning och hjälp genom projektet. 

 

Anders Carlsson, Teknisk chef, Modul-System HH AB- för att du gav oss uppdraget och 

bidragit med tips från din breda kompetens.  

 

Anna Strandberg, Modul-System HH AB- för att du har bidragit med handledning och all 

hjälp genom hela projektet.  
 

Kei Lehtonen, Modul-System HH AB- för tillverkning av prototyp. 

 

Leif Nordin, Högskolan i Halmstad- för goda råd och handledning genom projektets gång. 
 

Joseph Tornell, Modul-System HH AB- för all hjälp med materialinköp. 

 

Dan Gustavsson, Modul-System HH AB- för all hjälp med ekonomiska kalkyler. 

 

Marcus Eriksson, Häfla- för råd vid beställning av komponent till prototyp. 

 

Ali Akhondzadeh, Lesjöfors- för er tillverkning och bidragande av bladfjädrar. 

 

Fabian Grana Flygt, SafeStep- för visat intresse och försäljning av komponent till prototyp.  

 

Christer Dahlbäck, PostNord- för hjälp med utskick av användaranalys/enkät till 

chaufförerna på PostNord. 

 

Katarina Andersdotter Ryd, extern konsult- för all hjälp i CAD. 

 

Klasskamrater i U14- för stöd och råd genom projektets gång.  
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet tar upp bakgrund och problembeskrivning till projektets uppkomst 

samt syfte och mål. 

1.1 Bakgrund  

Yrkeschaufförer som kör ut och levererar paket använder sig ofta av LCV
1
-fordon för att 

transportera paket i. De flesta av dessa bilar är försedda med skjutdörr på sidan, samt dörrar 

längst bak. Ett fotsteg är inbyggt under dessa dörrar för att underlätta in-och urstigning för 

chauffören. När föraren ska hämta eller lämna paket på lager eller andra byggnader vill de 

komma så nära lastkajen som möjligt och backar därmed så långt till att de går emot lastkajen 

för att enkelt kunna hoppa in och ur på baksidan av bilen. Problemet som uppstår med detta är 

att fotsteget längst ut på kofångaren ofta går sönder när denna manövern utförs. Att åka till 

verkstad för att laga det trasiga fotsteget prioriteras allt för ofta bort av föraren, då det tar tid 

och kostar pengar. Detta medför att chauffören kliver in och ut från bilen utan detta fotsteg 

vilket på längre sikt leder till förslitningsskador. Ett behov finns därför av ett nytt fotsteg som 

fjädrar in mot bilen när man backar emot lastkajen och som därmed inte går sönder.  

 

Modul-System HH AB (hädanefter benämnt Modul-System), beläget med sitt huvudkontor i 

Mölndal, är en av världens största leverantörer av modulära inredningar till servicebilar. De 

har än så länge ingen tillverkning av fotsteg till servicebilar men har identifierat ett behov av 

fjädrande fotsteg, vilket är ett problem projektgruppen tagit itu med. Se bilaga 1 för mer 

information om Modul-System.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att förenkla vardagen för alla yrkeschaufförer till LCV-fordon så att de på ett 

ergonomiskt sätt kan ta sig in och ur bilen samt spara tid och arbete för dem och företaget på 

att byta ut eller laga fotsteget.  

 

Målet för projektet är att tillverka en fullt fungerande prototyp som uppfyller de krav som 

ställts upp för projektet. Projektet handlar om att undersöka, analysera och utveckla en ny 

lösning av ett fotsteg på baksidan av en Mercedes-Benz Sprinter, dock önskemål om att kunna 

användas på andra LCV-fordon.  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Light Commercial Vehicle (begrepp inom EU på yrkesfordon). 
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2. Projektbeskrivning 

I det här kapitlet tas projektorganisation upp, samt ekonomisk och tidsmässig plan, 

samarbetspartner och intressenter.  

2.2 Projektorganisation 

Projektet genomförs av projektgruppen Fredrik Ottosson och My Håkansson i samarbete med 

företaget Modul-System som ligger i Mölndal. Med hjälp av företaget och andra intressenter 

har utvecklingen av projektet påverkats i större eller mindre utsträckning.  

 

2.2.1 Projektgrupp 

Fredrik Ottosson 21 år - Utvecklingsingenjörsstudent från Frillesås i Halland.  

My Håkansson 23 år - Utvecklingsingenjörsstudent från Smålandsstenar i Småland. 

 

2.2.2 Intressenter 

Kärn-/primärintressenter 

Projektets kärn-och primärintressenter är Modul-System samt handledare Anna Strandberg 

som representerar företaget. Modul-System har under projektets gång påverkat ramarna för 

projektet men projektgruppen har fått fria händer utifrån kraven. Gruppen har tagit till sig 

företagets krav och önskemål löpande under projektet och eftersom projektet har gjorts till 

Modul-System har gruppen hanterat företagets åsikter och önskemål med stor vikt. 

Projektgruppen är också en intressent. 

 

Sekundärintressenter 

En av sekundärintressenter är Leif Nordin som är handledare och kursansvarig på Högskolan i 

Halmstad. Han har viljan att påverka projektet till det bättre och ge handledning för att 

undvika fallgropar. Beställare och användare av fotsteget tillhör även de sekundära 

intressenterna. Dessa har undersökts och gruppen har identifierat eventuella önskemål från 

kunderna och tagit med det i utvecklingen. Likaså har gruppen tagit hänsyn till 

konkurrenterna av produkten som tillverkats.  

2.3 Kravspecifikation 

Krav på produkten som är framtagna av projektgruppen och handledaren på Modul-System.  
 

 fotsteget skall tåla kollision vid 5 km/h  

 tåla belastning på 300 kg i vertikal riktning 

 monteras i chassit på Mercedes-Benz Sprinter 

 ha låg vikt 

 minsta djup på fotsteget är 200 mm 

 minsta bredd på fotsteget är 1200 mm 

 tillverkningskostnad på produkt är max 140 Euro 
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Önskemål 

 kunna monteras även på andra LCV-fordon 

 miljövänligt material  

 reflex på fotsteget som syns bakifrån 

 halkskydd 

2.4 Ekonomisk översikt 

Resurserna för projektet har varit projektgruppen, Modul-System samt företagets fabrik i 

Mullsjö där prototypen delvis har tillverkats. Eftersom projektet sker i samarbete med ett 

företag står de för alla kostnader som berör projektet, vilket har gjort att projektgruppen inte 

har behövt söka kapitalstöd. Tillverkningskostnad på produkten är max 140 Euro. Budget på 

prototypen är inte specificerad men hålls inom rimliga ramar, vilket är en kostnad företaget 

står för. De står även för projektgruppens resekostnader mellan Halmstad och Mölndal. 

2.5 Tidsplan 

En tidsplan för hela året ställdes upp i början av projektet för att få en grov överblick av alla 

moment som skulle genomföras och för att undvika risken för förseningar. Denna plan har 

följts upp och uppdaterats med tiden för att säkerställa att den är rimlig och att allt kommer 

hinnas klart i tid. Viktiga milstolpar har varit konceptredovisning, opponering och Utexpo. Se 

tidsplan i bilaga 2. 

2.6 Projektrisker 

En riskanalys för projektet gjordes vid uppstarten av projektet för att få en överblick och 

förståelse för vad som kan ske under projektets gång. Största risken i projektet har varit om 

produkten inte uppfyller de krav som ställts upp. Den allvarligaste risken skulle vara om 

någon bryter mot sekretessavtalet då det kan få rättsliga konsekvenser, dock är sannolikheten 

väldigt låg. Se riskanalys i bilaga 3. 

2.7 Sekretess  

Sekretessavtal skrevs under mellan projektgruppen och Modul-System för att klarlägga och 

förtydliga vilka juridiska rättigheter som är avtalade samt om vad som klassificeras som 

företagshemligheter. Se avtal i bilaga 4. 
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3. Metod 

Olika metoder finns att använda för att få fram idéer, identifiera risker och möjligheter och 

att på så sätt få ut så mycket som möjligt av projektet. 

3.1 Projektmodell 

Projektgruppen har valt att använda sig av en kombination och inslag från två olika metoder. 

Nedan finns beskrivning på några modeller som använts. 

 

3.1.1 Dynamisk produktutveckling (DPD) 

Dynamisk produktutveckling, från Stig Ottosson, är en flexibel strategi som är ickelinjär och 

decentraliserad. Man har alltså en flexibel inställning till förändring för att enklare nå sina 

mål. Det finns en hel del olika typer av modeller man kan använda för att göra sin 

produktutveckling bättre, säkrare och effektivare. Till exempel kan man genomföra dynamiskt 

utvecklingssteg vilket innebär att man genom de fyra stegen BAD-PAD-MAD-CAD 

utvecklar en produkt
2
. Andra verktyg som man kan använda inom DPD är FMEA-analys för 

process och produkt, samt utvärderingsmatris. 
3
 

 

3.1.2 Stage Gate 

Stage Gate-processen är en modell som används flitigt i industrin från utveckling till 

lansering. Det går ut på att man ställer upp olika delmål som måste uppfyllas. Cooper ger i sin 

artikel förslag om framtidens eller tredje generationens Stage Gate-process. Där menar han att 

det istället ska vara mer flexibla och föränderliga delmål och att man fokuserar mycket mer på 

förvaltning av resurser i projektportfolion. Det är alltså viktigare att alla resurser används 

effektivt än att de har strikta mål. 
4 

 

3.1.3 Val av modell 

Projektgruppen valde att kombinera de två olika modellerna DPD och State Gate. Med hjälp 

av DPD hade gruppen en dynamisk inställning till projektet, det vill säga att ha varit öppna för 

ändringar och tips från andra. Att kombinera DPD med Stage Gate innebar att ställa upp 

delmål/milstolpar som följdes. Business Model Canvas användes utifrån Modul-Systems 

perspektiv för att kunna identifiera deras affärsmodell för Spring Step. 

3.2 Idégenerering 

Olika metoder för idégenerering har använts för att komma fram till olika konceptförslag som 

sedan på ett systematiskt sätt utvecklats till en riktig lösning. 

 

 

 

                                                
2
 Ottosson, S. 2003. Participation action research- A key to improved knowledge of management. 

3 Holmdahl, Lars. Lean Product Development. 2010. 
4
 Cooper, R. 1994. Third-Generation New Product Processes. 



5 
 

3.2.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används när man ska komma på idéer, till exempel när man 

ska utveckla en produkt. Man kan utföra det i grupp, två och två eller ensam och det är viktigt 

att tänka på att inga idéer är dåliga. Man försöker på olika sätt locka fram idéer genom att 

tänka fritt, uppmuntra och spinna vidare på varandras idéer. På så sätt får man nya tankesätt 

att tänka i och idéer man inte trodde man skulle få kan komma fram
5
.  

 

3.2.2 BAD-PAD-MAD-CAD 

BAD-PAD-MAD-CAD är en metod som projektgruppen har använt sig av där de först 

genomförde en enkel brainstorming, sedan skissade upp olika lösningar följt av att sedan ta 

fram modellen i CAD. Steget MAD genomfördes inte eftersom projektgruppen inte ansåg det 

som ett lika viktigt steg i det här projektet
6
. 

3.3 Förstudier 

Faktainsamling och undersökning av olika slag är viktigt att genomföra för att underlätta 

utvecklingsprocessen i projektet.  

 

3.3.1 Nyhetsgranskning 

Genom att göra en inledande granskning på internet och i patentdatabaser tar man reda på 

huruvida en produktidé förhåller sig till liknande produkter som redan existerar. I en 

nyhetsgranskning tar man även reda på hur marknaden för produkten ser ut idag, identifierar 

konkurrenter och tar reda på om det finns patent som är aktiva för att undvika patentintrång i 

sin produktutveckling
7
.  

 

3.3.2 Marknadsundersökning 

I en marknadsundersökning samlar man in data om hur en viss marknadssituation ser ut som 

ett företag står inför, och även vad sina potentiella kunder vill ha. Man kan rikta in sin 

undersökning mot en speciell målgrupp med avseende på till exempel ålder, yrke eller 

bostadsort. 
8
 Kundkretsen för fjädrande fotsteg har redan identifierats av Modul-System vilket 

medförde att projektgruppen inte utfört marknadsundersökning.  

 

3.3.3 Användarstudie 

När man ska utveckla och tillverka en produkt är det viktigt att ta reda på vad det är 

intressenterna vill ha, eftersom det är de som ska köpa och använda produkten. Användarens 

kunskap och åsikter är därför värdefulla och viktiga att ta hänsyn till. 
9
 I det här projektet är 

det intressant för projektgruppen att få in information om vad användarna av de befintliga 

fotstegen tycker för att veta vad de ska lägga fokus på att förbättra.  

 

 
                                                
5
 Företagande,se. 2010-09-11. Brainstorming: kreativt tänkande i grupp. 

6
 Holmdahl Lars. Lean Product Development. 2010. 

7
 PRV. 2012-04-24. Hur ny är din idé?  

8
 Företagande.se. 2011-09-11. Gör en marknadsundersökning- om hur var och varför. 

9
 Needinsights, research and analysis. 2016. Användarstudie, hur var och varför.  
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3.3.4 SWOT-analys 

En SWOT- analys är en strategisk undersökning på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot ett projekt har, internt och externt sett.
10

 Projektgruppen kommer att använda sig av denna 

metod för att identifiera dessa parametrar för att i ett tidigt skede kunna påverka positiva och 

negativa händelser i projektet.  

 

3.3.5 Konkurrentanalys 

Porters femkraftsmodell är en konkurrensanalys av Michael Porter som mäter hur hög 

konkurrensen är inom en viss bransch. Med hjälp av att analysera de fem krafterna 

leverantörers förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstyrka, substitut för varan eller 

tjänsten, konkurrens från nya aktörer samt konkurrens mellan befintliga aktörer, tar man reda 

på konkurrensens omfattning samt hur attraktiv en bransch är att verka i. 
11

  

 

3.3.6 Business Model Canvas 

Business Model Canvas är en ontologi, utvecklad av Osterwalder och Pigneur, om hur 

affärsmodeller beskrivs och utvecklas. Man identifierar sina kunder och vad produkten har för 

att skapa värde för kunderna. Man tittar närmare på hur man når sina kunder och hur de köper 

produkten. Sen ser man vad man ska göra och vilka resurser man har och kopplar detta till 

sina partners. Slutligen jämför man sina kostnader och intäkter och allt detta görs visuellt i en 

Business Model Canvas. Denna skall kontinuerligt uppdateras och göras bättre ju mer man 

inser och utvecklar saker genom projektet. Detta är till stor hjälp i utvecklingen av 

affärsmodell eftersom den tillgodoser allt relevant i lansering och försäljning. 
12

 

3.4 Utvärdering 

Ett par modeller har använts för att utvärdera de koncept som tagits fram. 

 

3.4.1 Utvärderingsmatris 

Utvärderingsmatris är ett redskap som används för att jämföra olika konceptförslag för att ta 

reda på vilken som har störst potential och som ska vidareutvecklas. Olika kriterier ställs upp 

och värdesätts på en skala mellan 1-5 utefter hur viktiga de anses vara i jämförelse med andra 

kriterier. Varje koncept poängsätts genom att få ett värde som multipliceras med den vikt 

varje egenskap fått. Summorna räknas sedan ihop för de olika koncepten och det koncept som 

fått högst totalsumma är den man väljer att jobba vidare med. 
13

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 ALMI. “SWOT-analys. Larsson, Magnus. 
11

 Porter 2008, The Five Competitive forces that shape strategy. 
12

 Osterwalder & Pigneur 2011, Aligning Profit and Purpose Through Business Model Innovation. 
13

 Holmdal, Lars. Lean Product Development. 2010. 
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3.4.2 FMEA 

FMEA, Failure Mode Effect Analysis, är ett verktyg man kan använda för att i förväg 

identifiera risker med produkten eller projektet.
14

 Projektgruppen har gjort en FMEA för att 

identifiera risker och dess inverkan på produkten. Man uppger de delar på produkten man vill 

analysera, dess funktion, felmöjlighet, feleffekt, felorsak och kontroll, det vill säga hur man 

ska göra för att förhindra händelsen. Ett värde mellan 1-10 sätts ut på hur stor sannolikheten 

är att problemet sker, ett värde på hur allvarligt det är och även ett värde på hur stor 

sannolikheten är att händelsen upptäcks innan den når ut. Dessa tre värden multipliceras med 

varandra för att få fram ett riskvärde. Man tar även med rekommenderade åtgärder och även 

vem som är ansvarig för detta.  

 

3.4.3 LCA-analys 

LCA, livscykelanalys, är en metod som har gjorts för att få en helhetsbild av miljöpåverkan på 

produktens livscykel. Med hjälp av metoden tar man reda på under vilket steg i 

produktionskedjan som miljöpåverkan är som störst för att kunna påverka den. Med hjälp av 

metoden undersöker man en produkts påverkan i olika kategorier som råvaruutvinning, 

tillverkning, användning och återvinning. 
15

  

 

3.4.4 MET-matris 

En MET-matris har gjorts för att analysera en produkts miljöpåverkan. Man identifierar 

material, giftiga utsläpp och energins prioritet i de olika faserna som produkten går igenom i 

dess livscykel. 
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Six-Sigma.se “FMEA - Failure Mode and Effect Analysis. 
15

 Svenska miljöinstitutet. Livscykelanalys och systemanalys. Uppd. 2017-04-21. 
16

 FutureSME. MET-matrisen.  
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4. Teori 

I avsnittet tas teorier upp som är av intresse för projektet, såsom kraftberäkning, 

valmöjligheter på fjädrar och material på stomme och stegyta. Detta för att få underlag som 

kommer underlätta utvecklingsprocessen. 

4.1 Fotsteg 

Fotsteg som sitter på baksidan av LCV-fordon har som huvuduppgift att underlätta in- och ur 

stigning och varierar enormt i utformning och funktion. Det finns de fotsteg som är väldigt 

små som är placerade på ena sidan av fordonets baksida och som går att fälla upp när det inte 

används. Det finns även de fotsteg som är lite längre som sitter monterade på dragkroken och 

de fotsteg som är monterade i chassit som sträcker sig längs med hela bilens baksida. 
17

 

Material på fotsteg kan bestå av rostfritt stål, stål som är pulverlackerat, varmförzinkat eller 

formgjuten i ABS-plast. 

4.2 Kraftberäkning 

I kravspecifikation framgår att fotsteget ska klara av den kraft som uppstår när fordonet 

backar med hastigheten 5 km/h. Följande beräkning har gjorts för att få fram en kraft i 

horisontell riktning.  
 

 

Fotsteget ska även klara av vertikal kraft när den belastas med 300 kg. För att räkna ut denna 

kraft används formeln  F=mg, där m är massa och g är accelerationskonstanten 9,82 m/s². 

Massan som fotsteget ska klara av är 300 kg, vilket är överdimensionerat eftersom det 

vanligtvis endast är en person + paket i taget som belastar fotsteget. Beräkningen blir 

följande: 

 

F=mg = 300 x 9,83 = 2946 N 

                                                
17

 Kamaprodukter.se KAMA, Fotsteg transportbil. 
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4.3 Fjädrar 

Bladfjädrar består av platt fjädrande stålmaterial och är främst tillämpat inom 

fordonsbranschen som stötdämpare för större fordon och lastbilar då den enkelt kan 

dimensioneras och fungera för fordon med mycket hög vikt. Fjädrarna går att variera med 

tjocklek, längd, bockningsradie och geometri för att den ska klara av den kraft som önskas.
18

 

Fördelen med bladfjädrar är att den klarar av kraft som utsätts från fler olika riktningar.  

 

Tryckfjädrar är en spiralfjäder som är en av de vanligaste fjädrarna som bland annat används i 

dörrlås och som dämpare till motorcyklar. Fjädern går att variera i dess kroppsdiameter, 

tråddiameter, stigning och längd utefter användningsområde. 
19

 Fjäderföretaget Ewes gjorde 

en beräkning på att det skulle krävas fyra tryckfjädrar som väger 0,25 kg/st, för att stå emot en 

horisontell kraft på 17 kN. 

 

Det går inte att räkna kraft på en bladfjäder så som man gör vid en traditionell tryckfjäder. Det 

finns avancerade beräkningsprogram som man kan göra FE-analyser på som ger 

fingervisningar på kraft och påkänningsnivåer. Sådana analyser är kostsamma och väldigt 

tidskrävande, många gånger är det billigare och köpa flertalet prover i olika dimensioner för 

våra kunder och prova den vägen.
20

 

4.4 Material 

Förslag på materialval till stomme och stegyta. 

 

4.4.1 Stomme 

Fotsteget till ett fordon består av en stomme som tar upp de största krafterna som fotsteget 

utsätts för. För säkerhet och kostnad är kvalitén viktig att tänka på. För att livslängden på 

fotsteget ska vara så långt som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till val av material. Fotsteget 

är placerat i en väldigt utsatt miljö med smuts, vatten, kyla med mera så materialet ska kunna 

stå emot korrosion, det vill säga att det inte ska rosta. Stål och järn har hög 

korrosionshärdighet och är material som inte skulle klara av en så pass utsatt miljö som 

fotsteg befinner sig i. Däremot finns rostfritt stål som är legerat stål med olika metalliska 

ämnen, som krom, nickel och kol. Krom är huvudlegeringsämnet och beroende på hur stor 

mängd av det och de andra ämnena så ökar man det rostfria stålets korrosionshärdighet, 

struktur och ibland även hållfasthet.
21

 Om man väljer att inte använda sig av rostfritt stål 

kräver de flesta metallkomponenter någon typ av ytbehandling att man för att få det att stå 

emot korrosion. Detta kan man göra genom att belägga den i form av varmförzinkning, även 

kallat galvaniserat. Vid varmförzinkning doppar man materialet i ett bad med smält zink 

vilket gör det slitstarkt, ger materialet längre hållbarhet och ger snygg finish. Kostnadsmässigt 

är det billigt att ytbehandla i form av förzinkning. 
22

 

                                                
18

 Lesjöfors, Bladfjädrar. 
19

 Lesjöfors, Tryckfjädrar. 
20

 Akhondzadeh Ali, Sales Manager Lesjöfors. E-mail. 2017-05-10.  
21

 BE GROUP, Om rostfritt stål. 
22

 Ytbehandling.eu, galvat. 



10 
 

4.4.2 Stegyta 

För att fotsteget ska bli komplett behövs ett plan som monteras på stommen. Nedan anges 

några förslag som man kan använda.  

 

ABS-plast 

Ett alternativ som konkurrenterna Rhinostore har är att ha ett överdrag med formgjuten ABS-

plast på stålkonstruktionen. Plasten har goda mekaniska egenskaper och går att skapa i olika 

variationer vilket bland annat gör att den lämpar sig för utomhusbruk då den blir UV-resistent, 

slag- rep- och värmetålig.  

 

Slitsdurk 

Slitsdurk tillverkas vanligtvis av 2 mm stålplåt. Tillverkningen sker helt automatiserat där 

plåten stansas, bockas och kapas till slitsdurk. Ytan består av tandade slitsar, vilket gör den 

mycket halksäker och gör det lätt för smuts, olja och annat spill att släppas igenom. Slitsdurk 

har hög bärförmåga och används bland annat till industrigolv, gångbanor och trappsteg. 

Slitsdurken kan även tillverkas i aluminium vilket får den att stå emot havsvatten och 

industriella miljöer. Slitsdurk som i stället är tillverkad i rostfritt stål har bra 

korrosionsegenskaper och står emot mer utsatta miljöer än aluminium. Den absolut vanligaste 

ytbehandlingen av slitsdurk är varmförzinkning för att maximera motståndet mot korrosion. 
23

 

 

Lättdurk 

Lättdurk är ett tåligt lättviktsmaterial som används på alla typer av industrigolv och 

gångbanor och tillverkas av profilerad plåt och kan ha en spännvidd på upp till 2 meter. 

Lättdurk väger ungefär hälften så mycket som vanlig durkplåt och går att göra som slitsad, 

perforerad, hålad eller tät beroende på användningsområde. Slitsat och perforerad lättdurk har 

bättre halkskydd än hålad och tät lättdurk. Slitsad lättdurk har bättre genomsläpplighet än 

perforerad men perforerad lämpar sig bättre om man vill ha ett plan där föremål inte faller 

igenom eftersom hålen är mindre och sitter tätare än slitsarna i slitsad lättdurk. 
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Weland AB, Slitsdurk. 
24

 Weland AB, Lättdurk. 
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5. Utvecklingsprocess 

I det här avsnittet berörs metoder som används i utvecklingsprocessen i förstudie, 

idégenerering, koncept och prototyp.  

5.1 Förstudier 

Inledande process för att se vad som finns på marknaden, konkurrenter med mera. 

 

5.1.1 Nyhetsgranskning 

I databassökningen på patent använde sig projektgruppen av sökord som “spring step”, 

“vehicle step”, “spring loaded” och “resilient step”. De databaser som användes var 

Espacenet, World Intellectual Property Organization (WIPO) och Patent- och 

registreringsverket. Det blev inga träffar på de sökord ovan som projektgruppen använde sig 

av.  

 

Det som projektgruppen fick ut av sökning de gjorde på internet var att den absolut uppenbara 

konkurrenten är Mercedes-Benz själva som redan har ett fjädrande fotsteg. Dock saknas 

uppgifter om denna då det endast står som tillval i nybilsköp och släpptes nyligen. Det saknas 

också patent på detta vilket kan betyda att den utvecklats nyligen och inte publicerats. Priset 

på fotsteget ligger i dagsläget på 4800 kronor vilket är ett pris Spring Step önskas slå. 

  

Vid en sökning på internet efter olika företag som skulle kunna tänkas tillverka liknande 

produkter som Spring Step hittade gruppen ett företag vid namn Worksystem. Detta företag 

tillverkar fotsteg till baksidan av bilen men saknar fjädring. Företaget anses som en 

konkurrent till Modul-System då Worksystem, liksom Modul-System, tillverkar inredning till 

bilar. Det finns även ett företag vid namn Rhinostore som säljer ett fotsteg som heter Safe-

Step som bland annat tillverkas för Mercedes-Benz Sprinter. Även modellen Tow-Step av 

samma företag är ett fotsteg som monteras på 

dragkroken och där mittendelen av fotsteget kan tas 

bort för möjlighet att utnyttja dragkroken. Utöver 

dessa fotsteg har Rhinostore även ett fjädrande fotsteg, 

ImpactStep, som anses som en stor konkurrent till 

Spring Step. ImpactStep har en fjädrande funktion 

med hjälp av fjädrar som glider i fyrkantsrör med 

belägg i, se bilder i bilaga 5. Eftersom fotsteg nyligen 

kommit ut på marknaden hittades inget patent på det.              
         Fotsteget från Rhinostore 
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Att ett behov av ett fjädrande fotsteg fanns 

var uppgifter från Modul-System, men för att 

få bekräftat att problemet med fotsteget 

faktiskt existerade, att det lätt backas sönder 

och att det leder till kostnader för företaget 

och förslitningsskador på chaufförerna, 

kontaktades den tekniska avdelningen på PostNord. Projektgruppen kom då i 

kontakt med Christer Dahlbäck som jobbar med verksamhetsstöd, fordon. Svaret 

tillbaka från Christer var att problemet har funnits men att de numera använder sig av ett 

fjädrande fotsteg som lösning på deras problem. En ny databassökning gjorde och vid sökning 

på ordet “Spier” på Patent- och registreringsverkets hemsida
25

 hittades det fjädrande fotsteget. 

Patentet kommer från Tyskland och var i kraft 1994-2009.
26

   

 

5.1.2 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen har gjorts av Modul-System där de identifierat kunderna som de 

stora transportbolagen. Modul-System HH ser ingen affärsmöjlighet i att sälja till enskilda 

kunder eftersom det först och främst är transportbolag som backar emot lastkajer. Kunder som 

PostNord, DHL, UPS, och Schenker ger ut en förfrågan där olika bolag får ge en offert för sin 

produkt och det är den typen av kontrakt som Modul-System vill ha. 

 

5.1.3 Användarstudie 

För att få in information om vad användare av det befintliga fotsteget Spier tyckte bestämde 

sig projektgruppen för att skicka ut en enkät till chaufförer på PostNord. Projektgruppen 

önskade att utveckla Spiers fjädrande fotsteg och behövde då veta hur det fungerar och vad 

som kunde förbättras. Gruppen hade kontakt med Christer Dahlbäck på PostNord och önskade 

att enkäten skulle nå ut till cirka 50 personer som kör en postbil i storlek med Mercedes-Benz 

Sprinter. Totalt besvarade 36 chaufförer enkäten. Sammanfattningsvis blev enkäten en 

bekräftelse på att behovet av ett fjädrande fotsteg faktiskt finns och att Spiers fjädrande 

funktion fungerar bra, vilket var huvudmålet med enkäten. Självklart hade det varit intressant 

om endast de svarande använde sig av Spiers fjädrande fotsteg eftersom det är den vi utgår 

ifrån men eftersom det inte blev så var det endast några av svaren på frågorna vi kunde ta med 

oss till utformningen av Spring Step. Frågor och svar från enkäten finns i bilaga 6 och 

sammanfattning och reflektioner i bilaga 7. 

 

5.1.4 SWOT-analys 

Resultatet av analysen visade att projektgruppen saknar kunskap i CAD och även i ämnet 

projektets ramar ligger inom. Dessa problem löstes genom att söka mycket på internet för att 

skapa kunskap hur nuvarande fotsteg på marknaden är konstruerade och även hur underredet 

på en bil ser ut och hur man kan lösa den fjädrande funktionen i fotsteget. De bristande 

kunskaperna i CAD löstes genom att lägga mycket tid på det, samt att ta hjälp av externa 

konsulter.  

                                                
25

 Patent- och registreringsverket.   
26

 Spier GmbH & Co. Patent- och registreringsverket. 

Fotsteg från Spier 
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Den allra största möjligheten i projektet är Spiers nuvarande lösning med bladfjädrar som gett 

projektgruppen mycket inspiration. Hotet att komponenter till fotsteget inte hinner leverera i 

tid är något som projektgruppen fått jobba extra på. Eftersom en komplett lösning inte togs 

fram tidigt nog blev tiden över till beställning och leveranser väldigt knapp. Detta löstes med 

att hitta befintliga lösningar för att trots allt ha en fungerande prototyp till Utexpo. Se SWOT-

analys i bilaga 8.  

5.2 Idégenerering 

Metoder som användes för idégenerering.  

 

5.2.1 Brain Aided Design 

Redan vid projektets start drog brainstorming igång utan några större resultat. Projektgruppen 

kollade på bilder på internet på olika fotsteg hur de ser ut idag och hur man skulle kunna lösa 

det med en fjädrande funktion. I december inför konceptredovisningen genomförde 

projektgruppen en brainstorming där de försökte komma på idéer till lösningar på hur ett 

fotsteg skulle kunna fjädra. Idéerna som uppkom då var bland annat att man antingen kan ha 

att endast fotsteget fjädrar ihop och att infästningen till chassit är fixerat. Ett annat alternativt 

var att fotsteget istället är fixerat och att stålröret som fotsteget är konstruerat på fjädrar under 

bilen. 

 

5.2.2 Pencil Aided Design 

För att visualisera idéerna från Brain Aided Design skissades de ner på papper för att enklare 

kunna förklaras för varandra och på så sätt utveckla dem och tillsammans bilda en uppfattning 

om vad som kan fungera rent praktiskt och som inte kräver alltför invecklade lösningar. Se 

skisser i bilaga 9.  

 

5.2.3 Model Aided Design 

Projektgruppen valde att inte använda sig av Model Aided Design eftersom det inte kändes 

relevant i gruppens fall att bygga upp något med händerna eller skriva ut i 3D-printern. 

 

5.2.4 Computer Aided Design 

Projektgruppen konstruerade idéer till konceptlösning i datorprogrammet CATIA v5. Detta 

gjordes för att få en tydligare bild av hur en lösning skulle kunna se ut och för att på ett enkelt 

sätt kunna justera mått och utformning på produkten. Eftersom projektgruppen saknade 

fullständig kunskap i CAD tog de hjälp av en kunnig klasskompis.  
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5.3 Koncepten 

I avsnittet presenteras de koncept som utvecklats och tagits fram under brainstormingen.   

 

5.3.1 Koncept 1- deformation i steget 

Första lösningen är ett fotsteg som består av fjädrar i varje 

tvärgående skena där skenorna kommer att tryckas ihop in 

i varandra när fotsteget utsätts för kraft i motgående 

färdriktning. De längsgående stagen kommer därmed 

tryckas ihop in mot bilen. Fästet som fotsteget sitter fast i 

chassit är fixerat och kommer inte fjädra alls. Fjädrarna 

som kan komma att användas i skenorna är tryckfjäder. 

 

5.3.2 Koncept 2- fjäder i infästningen 

Koncept 2 är ett fotsteg som kommer vara 

oförändrat även då det utsätts för kraft i 

motgående färdriktning. Däremot kommer fästena 

i chassit vara fyrkantsrör och innehålla fjädrar 

som gör att hela fotsteget kommer fjädras in 

mot/under bilen. I fyrkantsrören läggs 

kompositmaterial som belägg för att undvika 

gnisslande ljud från fjädern. Fotsteget anses som 

bäst om det monteras under bilens nederkant för 

att undvika kollision mellan fotsteget och bilen vid kraft.  

 

5.3.3 Koncept 3-bladfjäder 

Koncept 3 bygger på det befintliga fotsteg som kommer från Spier och fjädrar med hjälp av 

fyra bladfjädrar som är fästa i infästningen till chassit. Detta får fotsteget att fjädra ner och in 

under bilen när den utsätts för kraft i motgående färdriktning. 

Eftersom patentet inte längre är i kraft finns det inga risker för 

patentintrång om projektgruppen väljer att använda sig av den 

fjäderlösningen. Fotsteget har en anpassningsbar skena för hur 

brett chassi bilmodellen har. Olika tillverkare har olika bredd 

så skenan medför till att göra fotsteget universal. 
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5.4 Utvärdering och verifiering  

Utvärdering av de tre koncepten för att komma fram till vilken av dem som är den bästa 

lösningen.  

 

5.4.1 Utvärderingsmatris 

Med hjälp av en utvärderingsmatris kom projektgruppen fram till vilket av de tre koncepten 

de skulle gå vidare med. Koncept 3 blev den bästa lösningen att gå vidare med eftersom den 

erhöll högst värde på matrisen. De egenskaper den hade högst summa på var på de som 

prioriterades högst vilket var låg vikt, låg kostnad och anpassningsbar. De andra koncepten 

fallerade på vikt, kostnad och beståndsdelar vilket gjorde att de valdes bort. Se matris och 

sammanfattning av den i bilaga 10. 

 

 

 

5.4.2 CAD 

När alla delar var klara och ihopsatta till en fullständig 

produkt i programmet skapades ritningar som beskriver hur 

produkten se ut. CAD-modell och ritningar i bilaga 11. 

 

5.4.2 FMEA 

För identifiering av risker med produkten gjordes en FMEA. I analysen togs olika aspekter 

upp som, funktion, material och hållbarhet på produktens olika delar. Analysen visade att 

bladfjädern löpte störst risk att inte fungera korrekt om den är för stark eftersom den då kan 

förstöra skruvförband och fästen. Den kan samtidigt inte vara för svag då den inte skyddar 

bilen tillräckligt bra. Se FMEA i bilaga 12.  

 

5.4.3 LCA-analys 

För att identifiera miljöpåverkan från produkten gjordes en livscykelanalys. Analysen 

identifierade alla aspekter från produktion till återvinning i produktens livscykel. Gruppen 

undersökte alla material och tillverkningssätt och läste tabeller för att få ut värden på hur stor 

miljöpåverkan varje material och process hade. Resultatet som kom ut var i enheten 

millipoints vilket är en enhet för miljöpåverkan. Av utvärderingen fick projektgruppen fram 

att tillverkningen av produkten hade störst miljöpåverkan. Detta gör att Modul-System i 

framtiden bör titta på hur man kan göra produktionen miljövänligare och energisnålare. För 

att bli mer klimatsmart bör man ha moderna maskiner, minska mängden överblivet material 

och ständigt leta nya material som i framtiden kan byta ut stål eller aluminium. Se analys i 

bilaga 13. 
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5.4.4 MET-matris 

En MET-matris gjordes för att identifiera material, energi och utsläpp som påverkar miljö i 

med tillverkningen av vår produkt. Matrisen visar att användandet av stål inte är så farligt då 

det är återvinningsbart, dock bidrar utvinnandet av stål till växthuseffekten med 

koldioxidutsläpp. Att stålet ska varmförzinkas är inte jättebra för miljön men eftersom det 

zink som används ligger i ett bad blir det inga utsläpp
27

. I med att man varmförzinkar 

produkten minskar det också rostbildning och alternativet hade istället varit att steget hade 

vittrat sönder i naturen. Tillverkningen av polyamid kan göras på olika sätt men släpper ut 

farliga ämnen som bensen och ammoniumsulfat. Även om detta är dåligt ur miljösynpunkt 

kommer det inte användas mycket av det. Den är också viktig för att öka livslängden på 

förzinkningen då den hindrar två metallytor från att glida på varandra. Se MET-matris i bilaga 

14.  

 

5.1.5 Konkurrensanalys 

Konkurrentanalysen enligt Porters femkraftsmodell gav resultatet av att konkurrensen till 

Spring Step just nu är medel men att det börjar komma mer och mer liknande produkter på 

marknaden. Konkurrensen är tuff men det är en stor marknad om man ser på de befintliga 

aktörerna. Konkurrens från nya aktörer är relativt lätt och det finns inga patent just nu. 

Substitut till Spring Step är ett vanligt fastsittande fotsteg men som inte alls är lika effektivt 

och unikt. Se modell i bilaga 15. 

5.5 Prototyptillverkning 

För att ha något att visa upp på Utexpo tillverkades en prototyp, vilket blev en tillfällig 

lösning av vad som fanns att tillgå och hinnas tillverka inom tidsramen. Se bilder i bilaga 16. 

 

5.5.1 CAD- modell och ritningar 

Ritningar gjordes i CATIA v5 för tillverkning av prototyp. Se bilaga 17. 

 

5.5.2 Bladfjädrar 

Fjädrar till prototypen sponsrades kostnadsfritt av Lesjöfors AB som tillverkade dessa enligt 

CAD-ritning. Dessvärre för projektets skull kunde de inte att levereras innan Utexpo på grund 

av högkonjunktur hos företaget, vilket gjorde att det behövdes en annan lösning till 

prototypen som kunde visas upp. En stor bladfjäder inhandlades därför från Fjärås 

Bildemontering som tidigare varit monterad på en lätt Volvo lastbil. Fjädern demonterades 

med hjälp av vinkelslip och sågades till den önskade längden 300 mm. Därefter användes 

trådgnistning för att kapa fjädern i längsled då den var för bred för att monteras på fotsteget. 

Resultatet blev fyra bladfjädrar som tyvärr är för styva för att kunna uppnå önskad fjädrande 

funktionen men som ändå gav ett helhetsintryck när den kom på plats. Se bladfjäder i 

ursprungsläge samt som nedkapad i bilaga 18. 

 

 

                                                
27

 Ytbehandling.eu, information om ytbehandling 
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5.5.3 Stomme och fästen 

Tillverkning av stommen och fästen till prototypen gjordes av Modul-System i deras fabrik i 

Mullsjö. Projektgruppen gjorde CAD-ritningar, som skickades till fabriken, anpassade till de 

dimensioner som fanns tillgängliga för fyrkantsrör i stål. Stommens storlek är 1500 x 250 mm 

och dimensionerna för rören är 30x30x3. 

 

5.5.4 Stegyta  

För att komma fram till vad för typ av stegyta som skulle fungera bäst att montera på 

stommen kontaktades olika företag som tillverkar trappsteg och planer av olika slag av durk. 

Gruppen fick kontakt med Häfla Bruks AB som tillverkar trappsteg av lättdurk. Information 

hämtades om de olika lättdurkar som finns och efter diskussion med en säljare på företaget 

beslutades det om att ett trappsteg av slitsad lättdurk skulle beställas eftersom det passar bra 

och dessutom fanns hemma på företagets lager i rätt storlek. Fördelen med slitsad lättdurk är 

att ytan har väldigt bra halkskydd, samt att olja och annan smuts enkelt kan rinna igenom 

vilket gör den underhållsfri. Trappsteget beställdes i obehandlat stål eftersom det skulle 

svetsas på stommen och att man genomför ytbehandling efter svetsning. Trappsteget 

levererades till Modul-Systems i Mölndal där det upptäcktes att fotsteget inte passade helt i 

storlek med stomme. Därför kapades delar av kanterna på fotsteget för att passa och därefter 

svetsades det på stommen.  

 

 

5.5.5 Ytbehandling 

En ytbehandling var tänkt att göras på alla komponenter för att stå emot korrosion, men på 

grund av tidsbrist prioriterades detta bort eftersom fotsteget inte har något behov av att stå 

emot korrosion när det endast är en prototyp. Hade rid funnits hade en ytbehandling gjorts i 

form av varmförzinkning på hela fotsteget. 

 

5.5.6 Skruvförband och bussningar 

Alla skruvförband fanns till hands hos Modul-System i Mölndal. Till prototypen används 8 

stycken M12 skruvar och 4 stycken M14 skruvar med mutter och brickor. Bussningarna för 

produkten är av plast då det anses som ett hållbart material som inte kommer att gnissla mot 

skruven eller stålet. Till prototypen användes ett järnrör som improviserad bussning då de 

inhandlade bladfjädrarna inte hade samma håldiameter som fjädrarna till slutprodukten. Ett 

problem som uppstod var att en tvärgående skruv var tvungen att svetsas fast på toppen 

eftersom att skruven inte kund fixeras inne i skenan. Detta löste problemet temporärt men 

Modul-System får se på en bättre lösning i framtiden. 

 

5.5.7 Halkfri platta 

För att göra fotsteget ännu mer säkert mot halka, samt för att få en snyggare design på 

prototypen beställdes en halkfri profil i form av en glasfiberplatta från företaget SafeStep. 

Plattan är 1500 x 100 mm och monterades längst ut fotsteget med hjälp av clips. Plattan är 

tillverkad i gult för att skapa hög synlighet för användaren. Som extra detalj trycktes texten 

Spring Step på, samt logga från Högskolan i Halmstad och Modul-System.  
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5.6 Produktnamn 

Projektgruppen ville ha ett namn som är enkelt att förknippa med produkten. Förslaget Spring 

Step kom fram i ett tidigt skede och det kändes väldigt passande eftersom produkten är ett 

fjädrande (spring) fotsteg (step). Vid en sökning på Spring Step på Svensk 

Varumärkesdatabas
28

 gavs två träffar. Dessa varumärken riktar sig till försäljare av 

fotbeklädnader vilket inte liknar eller påminner om det fotsteg gruppen utvecklat. Eftersom 

Spring Step endast är en modell till Modul-Systems sortiment kommer ett varumärkesskydd 

inte genomföras, även fast möjligheterna finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28

 Svensk Varumärkesdatabas, Spring Step.  
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6. Resultat 

Här presenteras resultatet av produkten Spring Step. 

6.1 Spring Step 

 

Spring Step är det hållbara fotsteget som 

fjädrar då det utsätts för krafter i 

horisontell riktning. Fjädringen sker med 

hjälp av bladfjädrar som är fästa i chassit 

och i en axel i form av fyrkantsrör på 

båda sidor. Bladfjädrarna har 

plastbussningar för att göra hålet från 18 

millimeter till 14 millimeter, då M14 

bultarna passar. Att ha bussning är viktigt 

för att inte fjädern ska skruvas metall mot 

metall, och kan annars medföra att steget 

rostar fast eller att det gnisslar. Axlarna som är monterade ihop med bladfjädrarna är bärande 

till stommen av själva fotsteget. Stommen består av runda rör och material på dessa delar är 

stål. På undersidan av fyrkantsröret som går längsgående i mitten av stommen går en skåra 

med justerbart skruvförband. I skenan fästes ett skruvförband som även går genom bärarmen. 

Skruven kan glida på skenan till önskad bredd på steget och sedan skruvas åt för att fixera 

bärarmen i den punkten, vilket gör det möjligt att ändra avståndet mellan axlarna som bär 

bladfjädrarna. Avståndet mellan infästningen i chassit är olika på olika bilmodeller och detta 

innebär alltså att Spring Step går att monteras på alla typer av LCV-fordon, vilket gör den 

unik. För att ge en stegyta på stommen svetsas ett plan på i form av slitsad lättdurk bestående 

av stålplåt. Ytan består av tandade slitsar, vilket ger den mycket bra halkskydd och gör det lätt 

för smuts, olja och annat spill att släppas igenom. Eftersom fotsteget är placerat i en väldigt 

utsatt miljö med mycket smuts och dåliga väderförhållanden är det viktigt att alla 

komponenter ytbehandlas i form av varmförzinkning för att fotsteget ska stå emot korrosion, 

vilket ger det längre livslängd.  

 

Tack vare Spring Step behöver yrkeschaufförer inte längre riskera att använda sig av trasiga 

fotsteg och företagen sparar både tid och pengar. Tack vare den fjädrande funktionen står 

fotsteget emot krafter som den utsätts för när den backas intill lastkajer eller andra byggnader 

och livslängden ökar.  

 

Se CAD-modell och ritningar på Spring Steps delar i bilaga 11.  
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7. Affärsplan 

I avsnittet berörs vision, affärsidé, Business Model Canvas och marknadsplan.  

7.1 Vision 

Visionen för Spring Step är att ge ett fotsteg som är monterat på LCV-fordon längre livslängd 

genom att minska antalet trasiga fotsteg.  

7.2 Affärsidé 

Effektivare sätt att backa mot lastkaj då chauffören direkt vet när önskad position är uppnådd. 

7.3 Business Model Canvas 

En Business Model Canvas gjordes för att ge ett underlag till Modul-System för en affärsplan 

för produkten. Modellen gav en beskrivning av vad Modul-System erbjuder vilket är 

kundanpassad inredning, garanti och kvalitet. Detta är vad kunden ser som ett värde för att 

välja deras produkter. Sedan identifierades kunderna vilket främst var transportbolag men 

också enskilda hantverkare. Sedan identifierades kanaler, marknadsföring, resurser, 

produktion och partners. Slutligen gjordes en undersökning om vad som företaget tjänar 

pengar på vilket var försäljning och montering och sedan alla kostnader.  

Med detta så får man en enkel överblick i hur man så småningom kan lansera Spring Step på 

marknaden. Se modell i bilaga 19. 

7.4 Marknadsplan 

Här tas delar upp som berör marknadsplanen för Spring Step såsom målmarknad, 

marknadssegmentering, konkurrenter och positionering. 

 

7.4.1 Målmarknad och marknadssegmentering 

Marknaden för Spring Step är yrkeschaufförer som kör LCV-fordon för transport- och 

postbolag. Storleken på denna marknaden är stor och fotsteget kommer säljas när ett av 

bolagen skickar ut en allmän order på nya fotsteg. Modul-System har alltid bra koll och god 

kontakt med dessa bolag så de kan lämna in sin offert. Spring Step är en produkt som passar 

alla LCV-fordon då den har skenan med de justerbara skruvförbanden. Den tål även alla typer 

av miljöer på grund av ytbehandlingen vilket är bra säljargument för att vinna ordern. 

 

7.4.2 Konkurrenter 

Konkurrenterna för Spring Step är Spier AG och Rhinostore som båda har bra lösningar på 

fjädrande fotsteg. Spier är marknadsledande med sin bladfjäderlösning som både håller låg 

vikt och låg kostnad för tillverkning. De har sin lösning som de har haft sedan 1994 och har 

inte ändrat något sen dess. Rhinostore, som utvecklat fotsteget ImpactStep som släpptes vid 

årsskiftet 2016/2017, har lösning med tryckfjädrar och gummi för att stå emot krafter. Den 

klarar även krafter på sidan då axlarna är fästa med ett lager i ändarna.  
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Fosteget har en anpassningsbar skena, och passar därför alla LVC-fordon. ImpactStep är mer 

avancerad och därmed också dyrare, jämförelse med Spiers fotsteg. 

 

7.4.3 Positionering 

Spring Step konkurrerar med att ha ett bättre utseende och är anpassningsbar vilket underlättar 

produktionen och så sätt sänker priset på produkten. Den ligger därför mellan konkurrenterna 

där Spring Step är snyggare och passar fler bilmodeller än Spier och som samtidigt är billigare 

och har enklare konstruktion än Rhinostore. 

7.5 Distribution och inköp 

Eftersom all tillverkning inom Modul-System sker i deras fabrik i Mullsjö kommer 

tillverkning av Spring Step även ske där. Inköp av material eller färdiga komponenter 

kommer troligtvis också ske från deras nuvarande kontakter. Bladfjädrarna specialbeställs 

däremot från tillverkare av detta men stegytan som i dagsläget är tillverkat från ett annat 

företag kommer i framtiden kunna tillverkas av Modul-System själva vilket kommer sänka 

tillverkningskostnaden för dem.  

 

För att nå slutkund är det till en fördel att använda samma försäljningssätt som Modul-System 

använder idag där de har sina kontakter med de bolag som skickar ut allmänna ordrar. Att 

delta i mässor är också ett bra sätt att visa upp produkten.  

7.6 Produktionsprocess 

Prototypen som tillverkats till del av komponenter som företaget själva tillverkat, vilka är den 

svetsade stommen, bärarmarna, fästena och lackering. Vissa komponenter som har köpts in 

färdiga från andra företag och som monterats ihop med det andra vilka är den stansade 

stegytan och visningsplattan. Bladfjädrarna kapades och slipades av studenterna.  Den 

framtida produkten kommer inte se riktigt likadan ut som prototypen gör och större del av 

produktionsprocessen kommer ske av Modul-System. Eventuella material och storlek på 

fyrkantsrör kommer troligtvis även ändras eftersom det vid prototyptillverkningen valdes 

material och storlek efter vad som fanns hemma på lager för att minska tillverkningstiden.  

7.7 Ekonomiska kalkyler 

Kalkyler på kostnad för tillverkning av prototyp och produkt.  

 

7.7.1 Kostnad prototyp 

Komponent Antal Pris (SEK) Total (SEK) 

Stomme och bärarm 1 1130 1130 

Infästning 4 240 960 

Fotsteg 1 900 900 

Fjädrar (beg. Bilfjäder) 1 500 500 

Visningsplatta 1 2800 2800 

Totalt 
  

6290 
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7.7.2 Kostnad produkt 

Komponent Antal Pris 100st Totalt (SEK) 

Bladfjäder 4 90kr/st 360 

Stomme (inkl. arbete) 1 313kr/st 313 

Slitsad lättdurk 1 249kr/st 249 

Infästning (inkl. arbete) 4 18kr/st 72 

Skruvförband M12 8 8.5kr/st 68 

Skruvförband M14 4 9kr/st 36 

Bussning 4 15kr/st 60 

Summa material 

  

1158 

 

Se bilaga 20 för pris på stomme och infästning.  

 

7.7.3 Försäljningspris 

Försäljningspriset på Spring Step är inte ännu fastställt då Modul-System först måste 

bestämma var de vill ligga på marknaden och hur de ska matcha produktens kostnad med 

konkurrenter. Företaget vill själva utvärdera priset, därför har inget försäljningspris 

uppskattats. 

8. Diskussion & Reflektion - Produkten 

Avsnittet innefattar hållbar utveckling och arbetsmiljö med avseende på produkten. 

8.1 Hållbar utveckling 

Genom hållbar här produkten är ekologisk och ekonomisk utveckling. Det tredje perspektivet 

social utveckling anses inte ligga inom ramarna för Spring Step då den mer berör jämlikhet, 

livssituation och mänskliga rättigheter. 

 

8.1.1 Ekologisk utveckling 

Spring Step bidrar till en hållbar utveckling inom miljön eftersom den kommer minska antalet 

fotsteg som måste produceras för yrkesfordon då vanliga steg mycket enklare kan gå sönder. 

Själva processen för tillverkningen av fotsteget är inte ekologiskt hållbar då det används 

många maskiner såsom svets, slip och såg. Fotsteget går med dagens medel inte att tillverka 

på något annat sätt och får istället ses som en uppoffring för att den ska komma ut på 

marknaden. Spring Step är byggt i flera olika moduler vilket gör att man inte behöver byta ut 

hela steget om något går sönder utan bara den modul vilket kan minska användarens slit-och 

slängattityd och istället köpa en reservdel och reparera.  
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8.1.2 Ekonomisk utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen sker genom att företag köper Spring Step och därmed bidrar till 

hållbar utveckling eftersom fotsteget har lång livslängd och kan återanvändas på bilar. De 

intäkter Modul-System tjänar på fotsteget medför alltså inte till att den ekologiska 

utvecklingen tar mer skada än nödvändigt. I tillverkningen används naturresurser och kommer 

därför alltid lämna ett ekologiskt avtryck. Genom att kunder väljer Spring Step kan de minska 

det avtryck till ett minimum jämfört med produkterna som nu är på marknaden. 

8.2 Arbetsmiljö 

För att nå bra resultat i projektet har projektgruppen hela tiden strävat efter god arbetsmiljö, 

etik och moral och jämställdhet. Att ha ett öppet sinne, lyssna på varandra och alltid försöka 

se saker positivt kommer man långt på och påverkar projektet på ett positivt sätt. Etik och 

moral har även berörts genom att man har visat respekt mot varandra genom att komma i tid, 

både gällande projektmedlemmarna sinsemellan men även vid möten med Modul-System.  

 

All tillverkning inom Modul-System görs i fabriken i Mullsjö och de värderar säkerhet och 

kvalité högt och följer de standarder som täcker detta från utveckling till tillverkning, till 

försäljning, leverans och kundservice. Eftersom de största delarna av Spring Step kommer 

tillverkas i företagets fabrik vet man med största sannolikhet att processen kommer gå till på 

ett tryggt och säkert sätt både i allmänhet och mot miljön. 

 

Modul-System arbetar med LEAN Management vilket innebär att de säkrar kvaliteten och 

effektiviteten i deras processer, vilket gynnar deras kunder. Företagets kärnvärde är att de tror 

på innovation, kvalitet, säkerhet och miljö vilket är en bra grund för bra arbetsmiljö. I 

fabriken genomgår deras produkter tester för att säkerställa att de håller bästa möjliga kvalité. 

Testerna är allt från materialtester, lastkapacitet till vibrationstester där de simulerar verklig 

användning. Detta gynnar Spring Step eftersom produkten kommer genomgå tester för 

säkerställa att den är säker och hållbar innan det kommer ut på marknaden. 

 

Spring Step kommer bidra till en god arbetsmiljö för chaufförerna eftersom den tillverkas av 

ett företag som verkar för ett långsiktigt miljöarbete.   
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9. Diskussion & Reflektion - Projekt 

Avsnittet handlar om utvärdering av projektets utfall, utförande och vägen till målet. 

Lärdomar till framtida projekt har också reflekterats vilket är viktigt för att kunna vara mer 

förberedda i framtiden. Framtiden för Spring Step tas även upp. 

9.1 Projektdiskussion 

Projektets utfall blev ett fotsteg som löser uppgiften kostnadseffektivt och håller låg vikt 

samtidigt som den är anpassningsbar vilket medför att Modul-System kan standardisera sin 

tillverkning i framtiden och inte behöver tänka på vilken modell de gör bilen till på de flesta 

delar av steget.  

 

Under uppstart och även en bit in i projektet hade projektgruppen väldigt svårt att komma på 

idéer med hjälp av internetsökning där det hade hjälpt mycket att ha en tidig brainstorming för 

att mycket snabbare kunna utveckla en idé. Vi har därför lärt oss att så fort man fastnar så 

behöver man attackera problemet ur en annan vinkel för att snabbt komma vidare i processen. 

Ett annat hinder var att ingen oss inte var kunnig inom CAD vilket gjorde det svårt och 

utmanande för oss att på ett bra sätt visualisera koncepten. Detta löste sig på ett väldigt bra 

sätt med hjälp från externa konsulter och en hel del internetsökning inom CATIA V5.  

 

Kostnader som uppstått under projektets gång har varit tillverkningen och beställning av 

komponenter till prototyp, samt resekostnader mellan Halmstad och Mölndal. Totalt har fem 

resor gjorts vilket har varit kostnader företaget stått för.  

9.2 Metoddiskussion 

Under projektets gång har olika metoder använts för att uppnå bästa möjliga resultat på 

projektet. Projektmodeller som har följts är DPD och State Gate vilket har fungerat bra. Vi har 

varit flexibla och öppna för förändringar när vi kört fast eller problem dykt upp, och samlat 

tips och idéer från personer i vår omgivning såsom klasskamrater och Anna och Anders på 

Modul-System. Vi använde oss i början av milstolpar men övergick sedan till Gantt-schema 

för att ha koll på hur vi låg till och vart i processen vi borde ha varit i. Att ställa upp en 

tidsplan i tidigt skede är svårt eftersom vi då inte riktigt visste vilka processer som skulle gås 

igenom eller hur lång tid dessa skulle ta. Vi följde tidsplanen relativt bra och uppdatering av 

den skedde när vi kände att behovet av det fanns. Bortsett från den långa leveranstiden på 

bladfjädrarna skulle vi ha behövt ligga ungefär en vecka tidigare i tidsplanen för att ha mer 

marginal vid tillverkningen och monteringen av alla komponenter på prototypen.  

 

Att använda BAD-PAD-CAD, som är den metod inom DPD, var optimalt för oss i vår 

utvecklingsprocess och att avsluta med CAD var givet eftersom företaget och andra företag 

inte hade kunnat tillverka komponenter till vår prototyp utan våra ritningar i CAD. Vi 

använde oss av brainstorming som idégenerering vilket var väldigt bra men samtidigt en 

utmaning. Eftersom vi med tiden hittade fjädrande fotsteg vid sökningar på internet fick det 

oss att stanna idétänkandet eftersom våra tankar och idéer fastnade vid redan befintliga 
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lösningar istället för att komma på nya. Att vi sedan kunde kombinera två befintliga fotsteg 

från Spier och RhinoStore blev slutligen ett väldigt bra resultat som vi är mycket nöjda med.  

 

Med hjälp av analyser som SWOT och FMEA har vi kunnat förutse eventuella problem och 

risker vi kunnat stöta på i projektet och med produkten. Den största utmaningen från SWOT-

analysen har varit att från första början komma på en lösning samt att få ihop en modell i 

CAD. Tack vare hjälp av kunnig klasskamrat i CATIA kunde vi få den hjälp vi behövde för 

att kunna få ihop en modell och ritningar i CAD vilket vi är enormt tacksamma för. FMEA 

hjälpte oss att i förväg se risker med de komponenter fotsteget består av. Den största risken är 

om bladfjädern är för styv och inte fjädrar tillräckligt mycket, vilket i sådana fall kommer slita 

sönder skruvförband och helt tappa sin fjädrande funktion. Eftersom det enligt kunnig 

personal på Lesjöfors är bättre och billigare att beställa flera sorters bladfjädrar i olika 

dimensioner och prova sig fram istället för att genomföra dyra och avancerade analysmetoder 

och beräkningar gjorde vi en chansning när vi dimensionerade bladfjädrarna till Spring Step. 

Troligtvis kommer de fjädra lagom mycket men det är något som kommer testas när leverans 

av dessa kommit i mitten på juni. Visar det sig att de är för svaga eller för styva så har vi ändå 

gjort ett underlag med dimensionering som Modul-System kan utgå ifrån när de går vidare 

med produkten. 

 

Eftersom Modul-System redan hade gjort en marknadsundersökning och sett att behovet 

redan finns av ett fjädrande fotsteg fanns egentligen inget behov för oss att göra fler 

undersökningar på just det området. Trots detta gjordes en användarstudie i form av en enkät 

till PostNords chaufförer för att se om behovet faktiskt finns av ett sådant fotsteg, och vad i 

sådana fall skulle kunna göras bättre. Alla svarande körde inte postbilar med det fjädrande 

fotsteget från Spier, men trots detta fick vi det bekräftat i enkäten att behovet finns.  

9.3 Resultatdiskussion 

Materialval på fotstegets stomme valdes till stål som varmförzinkas eftersom det är billigare 

än att endast använda rostfritt stål. Vid val av material på stegytan kändes det väldigt 

självklart att valet just hamnade på slitsad lättdurk eftersom det väger mindre än vanlig 

slitsdurk och just den slitsade ytan har bättre halkskydd jämfört med till exempel hålad eller 

perforerad lättdurk. Eftersom slitsarna släpper igenom smuts, olja och annat spill blir fotsteget 

underhållsfritt vilket är en fördel. Istället för en stegyta av plåt hade det kunnat bestå av 

formgjuten ABS-plats men vi anser att plåten, som den är, ger bättre halkskydd, har bättre 

hållbarhet och helt enkelt snyggare utseende.  

 

Vid projektets start ställdes en krav- och önskelista upp på vad produkten skulle uppnå. 

Eftersom prototypen inte hann bli klar med de specialbeställda bladfjädrar från Lesjöfors, utan 

med de tillfälliga från en lastbil, kunde inga verkliga tester genomföras på om fotsteget klarar 

av en horisontell kraft på 17 kN. Utmaningen med när man arbetar med bladfjädrar är att det 

inte går att räkna på krafter på bladfjädrar på samma sätt som man gör på till exempel 

tryckfjädrar. Det finns väldigt avancerade beräkningsprogram och kostsamma analyser som 

kan användas men det blir oftast billigare att istället beställa fler olika storlekar och 
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dimensioner på bladfjädrar och prova sig fram vilken som kommer fungera. Dessa tester är 

något vi kommer göra hos företaget efter projektets slut för att se hur bra våra bladfjädrar tar 

upp krafter. Likaså gäller huruvida fotsteget kommer klara av vertikal kraft på 2,9 kN, vi tror 

dock med all sannolikhet att det kommer klara av det eftersom stommen är väldigt kraftig och 

att den slitsade lättdurken även är kraftig och tål väldigt hög belastning. Kravet att fotsteget 

ska kunna monteras i chassit är uppfyllt, men även önskemålet att den även kan monteras på 

andra LCV-fordon. Eftersom både stommen och lättdurken är väldigt kraftiga kommer man 

kunna minska tjocklek och mängd material vilket kommer ge produkten lägre vikt. 

Prototypens vikt är 23 kg, vilket är högre än vi räknat med, men samtidigt kommer 

komponenter i framtiden kunna bytas ut till lättare alternativ och därmed minska. Kravet att 

ha låg vikt är svårt att uppskatta eftersom vi inte haft någon siffra eller något direkt att 

jämföra med, men enligt Christer på PostNord uppskattade han Spiers fotsteg till cirka 15 kg 

vilket var en riktning under projektet. Glasfiberplattan är en extradel som vi valde att beställa 

och montera på för att uppnå extra halkskydd och ge fotsteget ett mer tilltalande utseende. 

Plattan är troligtvis inget företaget i framtiden kommer att prioritera att ta med eftersom 

slitsad lättdurk i sig ger otroligt bra halkskydd som det är och utan glasfiberplattan väger 

fotsteget dessutom lite mindre.  

 

Fotstegets storlek är 1500 x 250 mm vilket uppfyller kraven på minsta mått 1200 x 200 mm. 

Tillverkningskostnaden på prototypen hade vi ingen specifik begränsning på och blev tillslut 

6290 kr. Kostnaden på produkten är betydligt lägre än prototypen eftersom produkten 

troligtvis inte kommer bestå av glasfiberplatta och en annat typ av stegyta istället för det 

trappsteg i slitsad lättdurk som prototypen består av. Tillverkningskostnaden på produkten är 

alltså uppskattad till 1158 kr/styck när tillverkning på 100 stycken fotsteg tillverkas. Denna 

kostnad ligger under maxgränsen som var 140 Euro (1400 kr) vilket vi känner oss väldigt 

nöjda med.  

 

Material som stål och ytbehandlingen i form av förzinkning är inte bra för miljö, däremot kan 

fotsteget återvinnas eftersom det är gjort av stål. Att utesluta förzinkning eftersom det inte är 

bra för miljön hade inte funnits som alternativ eftersom stålet då istället hade rostas sönder 

och på så sätt bidragit med något dåligt för miljön. Vi anser att med hjälp av fotstegets långa 

livslängd kommer det på lång sikt bli miljövänligt eftersom företagen inte kommer behöva 

byta ut trasiga fotsteg med jämna mellanrum. Ett önskemål om reflex på fotstegets ytterkant 

fanns med men har inte prioriterats att ta hänsyn till på grund av tidsbrist. Däremot är det ett 

bra tips till företaget att ha i åtanke för framtiden.   
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Nedan presenteras kravspecifikationen och om Spring Step uppnår den. 

 

Krav: 

 tåla horisontell kraft på 17 kN – ännu oklart 

 tåla minst 2,9 kN i vertikal riktning (massa på 300 kg)  - sannolikt ja 

 monteras i chassit på Mercedes-Benz Sprinter  - ja 

 ha låg vikt  - prototyp: nej. produkt: sannolikt ja. 

 minsta djup på fotsteget är 200 mm  - ja 

 minsta bredd på fotsteget är 1200 mm  - ja 

 tillverkningskostnad på produkt är 140 Euro  - ja 

 

Önskemål: 

 kunna monteras även på andra LCV-fordon  - ja 

 miljövänligt material – ja, till största del 

 reflex på fotsteget som syns bakifrån – nej (prototyp) 

 halkskydd - ja 

 

Vi känner oss väldigt nöjda med detta resultat där nästan allt i kravspecifikationen är 

uppnådd.  

9.4 Framtid 

Eftersom bladfjädrar från Lesjöfors inte kommit inom tidsramen kommer dessa inväntas och 

sedan monteras på prototypen för att kunna se slutprodukten i sin rätta form och miljö på en 

Mercedes-Benz Sprinter. När de korrekta bladfjädrarna är på plats kommer även tester att 

kunna utföras för att se hur hållbara fjädrarna och resterande fotsteg är. Därefter kommer vi i 

projektgruppen stolt lämna över Spring Step till Modul-System. Spring Step kommer lämnas 

över med bästa möjliga förutsättning för lansering men även med möjlighet att kunna utveckla 

delar av fotsteget ännu bättre och forma det ännu mer utefter företagets önskemål.  
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Bilaga 1 - Modul System HH AB 

 

Modul-System HH AB, grundat 1970, är världsledande leverantörer av inredning till 

servicebilar, med huvudkontoret beläget i Mölndal och dotterbolag i Europa och Asien. 

Företaget har ett globalt partnernätverk med försäljning av deras produkter som sker till över 

50 länder. Modul-System HH AB ingår i Lifco-koncernen som består av 100 företag i totalt 

30 länder. Företaget tillverkar inredningen i deras fabrik i Mullsjö utanför Jönköping och med 

hjälp av lagerhållning både nationellt och internationellt kan de snabbt leverera till sina 

kunder.  
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Bilaga 2 - Tidsplan 
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Bilaga 3 - Riskanalys 

 

Risk 
Sannolikh

et (1-5) 
Konsekven

s (1-5) 

Riskvärd

e (SxK) 
Åtgärd för att 

minska/ta bort 

risken 

Åtgärd om 

risken bli en 

realitet  

Ansvarig 

för 

åtgärden 

Interna konflikter 3 2 6 God 

kommunikation 

och vilja att 

kompromissa 

Reda ut konflikt 

och vara ärliga 
Projektgrup

p 

Missar deadline 1 4 4 Följa tidsplan Snabbt ta ikapp 

missat arbete 
Projektgrup

p 

Företag missnöjd med 

resultatet 
1 4 4 Lägga vikt i 

företagets krav 

och önskemål 

Åtgärda om tid 

finns 
Projektgrup

p 

Sjukdom av 

gruppmedlem 
2 1 2 Gör ej att styra 

över 
Dela upp arbetet 

och jobba på 

varsitt håll 

Projektgrup

p 

Bryter mot 

sekretessavtal 
1 5 5 Ha tydligt 

lagstadgat avtal 

och alla parter 

har koll på vad 

som är tillåtet 

Försöka nå 

överenskommels

e 

Projektgrup

p, Företag 

Uppfyller inte alla 

krav 
2 4 8 Följa och ta 

hänsyn till 

kravspecifikation

en 

Försöka nå en ny 

lösning på 

problemet där 

alla krav 

uppfylls 

Projektgrup

p 

Orealistisk 

tidsplanering 
1 4 4 Göra noggrann 

planering baserat 

på egen 

erfarenhet och 

råd från 

handledare 

Planera om så 

tidigt i processen 

som möjligt 

Projektgrup

p 

Kommunikationsprob

lem med Modul-

System 

1 3 3 Hålla god 

kontakt och 

kontinuerlig 

kontakt  

Diskutera och 

lösa problemet 

med företaget  

Projektgrup

p, Företag 
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Bilaga 4 - Sekretessavtal 
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Bilaga 5 - Bilder på ImpactStep 
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Bilaga 6 - Användarstudie, frågor & svar 
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Bilaga 7 - Användarstudie, sammanfattning 

När svar på enkäten kom in insåg projektgruppen att det inte bara var chaufförer till en postbil 

med fjädrande fotsteg som hade svarat, vilket egentligen var gruppens önskemål. Ett tydligare 

besked till Christer hade behövts där vårt önskemål skulle kommit fram tydligare. Trots detta 

kom totalt 36 svar in som projektgruppen kunde ta till sig och tänka på vid utvecklingen av 

fotsteget. 

 

Majoriteten av de som svarade på enkäten upplever att fotsteget som används idag fungerar 

bra, och ingen upplever att det fungerar dåligt. De anser även att kvalitén är bra. Två personer 

svarade att kvalitén kan förbättras på grund av att den är gammal, liten och att olika fotsteg 

har olika kvalitét. Detta svar kan bero på att de inte använder sig just av Spiers fotsteg.  

 

Frågan om hur ofta de backar mot lastkaj tills fotsteget tar emot svarade 60 % att de aldrig gör 

det och endast 11 % att de alltid gör det. Även fast vi inte fick så många svar på “alltid” eller 

“ibland” som vi hoppats på gav det oss ändå bekräftelse på att manövern faktiskt utförs. Det 

är 53 % som inte upplever att fotsteget blir halt och 39 % som upplever det vilket främst är på 

vintern när det är kallt och snö. Vi har som önskemål att ytan på vårt fotsteg ska ha halkskydd 

för att öka säkerheten och eftersom vi vet att behovet finns prioriteras detta när struktur på 

fotsteget väljs.  

 

Svaren på fotstegets storlek är svårt att ta hänsyn till eftersom vi inte vet exakt vilket fotsteg 

just den som svarade på enkäten använder sig av. Om man jämför med storleken på Spiers 

fotsteg har Spring Step ungefär samma längd men större djup, men storleken är inget att lägga 

stor vikt på eftersom 89 % av de svarande upplever att storleken är bra.  

 

72 % av de svarande upplever att fjädringen i Spiers fotsteg är bra och bara ett fåtal anser att 

det fjädrar för lite. Spring Step har samma typ av fjäderlösning som användarna är nöjda med.  

 

Sammanfattningsvis blev enkäten en bekräftelse på att behovet av ett fjädrande fotsteg 

faktiskt finns och att Spiers fjädrande funktion fungerar bra, vilket var huvudmålet med 

enkäten. Självklart hade det varit intressant om endast de svarande använde sig av Spiers 

fjädrande fotsteg eftersom det är den vi utgår ifrån men eftersom det inte blev så var det 

endast några av svaren på frågorna vi kunde ta med oss till utformningen av Spring Step.  
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Bilaga 8 - SWOT-analys 
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Bilaga 9 – Pencil Aided Design 
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Bilaga 10 - Utvärderingsmatris 

 

 
 

 

De viktigaste egenskaperna att ta hänsyn till vid val av koncept är låg vikt och kostnad på 

fotsteget. Koncept 3 har högst värde på båda dessa. Koncept 3 har minst antal beståndsdelar 

och har mindre mängd material, vilket ger den lägre vikt än de andra koncepten. Kostnaden 

blir troligtvis lägst på koncept 3 eftersom den består av färre och enklare former än de andra 

koncepten. Att fotsteget består av få och standardiserade delar är viktigt eftersom det gör 

tillverkningen smidigare och förenklar byten av reservdelar.  

  

Att tåla horisontell kraft har koncept 1 lägst värde på eftersom den inte är stabil med fjädrar i 

skenor i fotsteget jämfört med de andra två som har helt fixerat fotsteg. När fotsteget i 

koncept 1 utsätts för en kraft bakifrån snett från sidan blir det svårt för skenorna att pressas 

ihop på ett jämnt sätt vilket kommer leda till att dessa skenor kommer slitas ut snabbt och 

fotsteget kommer inte kunna hålla sin fjädrande funktion mer än om kraften kommer rakt på 

fotsteget. Den vertikala kraften har samma värde på alla tre koncept och värderas med lägst 

vikt bland de övriga egenskaperna, men oavsett ska den klara av en massa på 300 kg. 

  

Att fotsteget är anpassningsbart värderas med ganska hög vikt och är samma på alla tre 

koncept, detsamma gäller flexibiliteten eftersom fotstegets bredd garanterat passar till 

Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit och Volkswagen Crafter. Livslängden på fotsteget har 

högre värde på koncept 2 och 3 eftersom koncept 1 består av fler olika smådelar vilket 

troligtvis ger den en kortare livslängd. 

 

Med en totalsumma på 115 blir koncept 3 den bästa lösningen att gå vidare med. De 

egenskaper den har högst summa på är på de egenskaper som är högst prioriterade, vilka är 

låg vikt, lågt pris och få beståndsdelar. 
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Bilaga 11 – Produkt, CAD- modell och ritningar 
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Bilaga 12 - FMEA 
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Bilaga 13 - LCA-analys 

 

Produktion 

Material, processer, transporter och energi 

Material eller process Mängd Indikator Resultat 

Stål (fyrkantsrör och bandstål) 20 110 2200 

Svetsning (svetspunkter) 50 2,7 135 

Elektricitet (kWh) 5 2,6 13 

Transport till företag (1000 km) 0,2 22 4,4 

Stansning (mm2) 20000 0,00006 1,2 

Ytbehandling (m2) 2 3300 6600 

Totalt   6618,6 

Användning 

Transport, energi, ytterligare tillsatt material 

Process Mängd Indikator Resultat 

Leverans (1000 km) 1 22 22 

    

    

    

Totalt   22 

Resthantering 

Vilka restprodukter med respektive mängd 

Material eller process Mängd Indikator Resultat 

Spillmaterial (förbränning kg) 2 −32 −64 

Återvinning (kommun kg) 20 −5,9 −118 

    

    

Totalt   −182 

Totalt (alla steg)   6458,6 
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Bilaga 14 - MET-matris 

 

 Material 

Energianvändni

ng Toxiska utsläpp 

Produktion av 

material och 

komponenter 

16kg Stål: 

Järnmalm och 

kol. 10 g 

polyamidplast 

Transport, 

Upphettning, 

Brytning av 

malm. 

Utvinning 

polymerer 

Koldioxid, 

Benzen, 

Ammoniumsulf

at 

Tillverkning Varmförzinknin

g av stål. 

Tillverkning av 

polyamid 

Transport, 

Upphettning 

Koldioxid, Zink 

Distribution EU-pall Transport 

lastbil 

Koldioxid 

Användning N/A N/A N/A 

Resthantering Återvinning, 

stål återvinns 

och polyamid 

förbränns 

Upphettning, 

Transport 

Koldioxid 
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Bilaga 15 - Konkurrensanalys 
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Bilaga 16 - Prototyp 
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Bilaga 17 – Prototyp, CAD- modell och ritningar 
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Bilaga 18 - Bladfjädrar till prototyp 
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Bilaga 19 - Business Model Canvas 
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Bilaga 20 – Kostnadskalkyl 
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