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Abstract

Surface lift adapted for today’s user 

Today’s T-bar lift looks almost the same as when it was launched 
in 1938, even though a lot has happened in the ski and mountain 
industries. New equipment has developed without any major 
adjustment to the lift. Snowboard, sit ski and downhill biking are 
just some examples of the evolution that demands new seating 
positions. It’s also very common for families to spend their holidays 
in the mountains nowadays. These are users whit a lot of different 
needs, for example how to ride with different heights, different gears 
and different skill level.

My degree work has focused on developing a new surface lift that 
is adapted to the different needs of today’s users. A surface lift that 
makes the ride a nice experience that ends with a big smile and a lot 
of energy to spend on the way down.

This report describes in detail how I through the design process 
and in close contact with users and experts came up with a realistic 
concept that will satisfy both the manufacturers, producers and the 
users.
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 När Hanna kontaktade mig för att titta på designen av T-bygeln till släpliftar var 
jag mycket tveksam till hur det skulle kunna utmynna i något matnyttigt, men redan 
när jag träffade Hanna väcktes min nyfikenhet, Tillsammans med mina medarbetare 
följde vi hennes arbete med stor tillförsikt och det var med spänning vi satte oss ner 
för att få den färdiga presentationen, och det överträffade alla våra förväntningar.

Hanna har gått oerhört noggrant till väga och kartlagt såväl gästernas behov likväl 
som våra praktiska behov, hon har tagit hänsyn till driftsäkerhet, väder mm.

Resultatet är väldigt spännande och det skall bli intressant att se var detta kan ta 
vägen i framtiden. Vi på Skistar Åre är mer än gärna med som testanläggning för en 
prototyp eller färdig produkt”
 
Anders Aspholm
Drift & Säkerhets Chef
Skistar AB Åre

“
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Dagens ankarlift ser i stort sett likadan ut som den första som 
lanserades 1938 trots att de hänt mycket inom skidindustrin. 
Nya åkinstrument har tagits fram utan att liften anpassats 
efter dessa. Snowboard, sitski och downhillcykling är bara 
några exempel på utvecklingen. Detta har gjort att det istället 
är användarna som fått anpassa sig efter liften. 

Detta examensarbete går ut på att ta fram en ny släplift 
anpassad för de olika användarnas behov.

Projektet kommer att sträcka sig över tio veckor med 
start den 27 februari. Rapporten beskriver djupgående 
hur jag, Hanna Olausson designstudent, har tillämpat 
designprocessens olika steg för att komma fram till ett 
slutkonceptförslag på en ny utformad släplift framtagen 
med användarna i fokus. I slutet av varje kapitel finns en 
sammanfattning för att det ska gå fortare att förstå innehållet.

Trevlig läsning, 

Hanna

Inledning
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Syfte och Mål

Syftet med projektet är att på ett självständigt sätt driva 
projektet och tillämpa de kunskaper vi lärt oss under 
utbildningen.  Med hjälp av designprocessens olika metoder 
tas det fram en konceptuell lösning på problemställningen.

Målet med projektet är att ta fram ett så utvecklat koncept 
som möjligt på en ergonomisk lösning för dagens ankarlift. 
Tanken är att konceptet ska vara en bra grund för en eventuell 
fortsätt utveckling. Konceptlösningen ska vara realistisk och 
gå att tillverka inom loppet av fem år. 

Konceptet ska vara anpassat för samtliga användare dvs. 
både skidåkning, snowboardåkning, handikapskidåkning och 
downhillcykling, samtidigt som det ska fungera för personer 
med olika längd, vikt och olika förkunskaper.

Avgränsning

En av ankarliftens största fördelar är den ekonomiska 
aspekten.  För att min lösning ska bli så lönsam som möjligt 
kommer jag att utgå ifrån dagens vajersystem. Jag kommer 
endast titta på hur man kan utforma själva ankardelen och 
fästanordningen till vajern, och inte gå in på de mer tekniska 
bitarna kring hur själva vajersystemet fungerar. Min lösning 
ska alltså gå att applicera på det befintliga systemet för att på 
mest kostnadseffektivast sätt komma i produktion.

Jag kommer främst att studera åkarna av liften. Det är de som 
är huvudanvändarna av liften och som kommer i kontakt med 
själva bygeln. 

Problemformulering

Hur kan man transportera användarna med hjälp av dagens 
släplifts vajersystem upp för skidbackarna på ett så ergonomiskt 
och användarvänligt sätt som möjligt? 

Projektupplägg

Period
Projektet kommer att pågå under vårterminen 2012 och sträcka 
sig under en tio veckors lång period. Det är under de första nio 
veckorna som jag kommer tilllämpa designprocessen. Den sista 
veckan är avsatt för presentation och kommunikation.

Metod
Jag kommer att jobba med en kreativ designprocess där fokus på 
användargrupperna är centralt. 

Förenklat kan man säga att denna process är indelad i fyra större 
faser. En researchfas, en idégenereringsfas en förfiningsfas och 
slutligen presentationsfas. (se nästa sida) Dessa är även de rubriker 
jag kommer att använda mig utav för att det ska vara enkelt att se 
var i rapporten du befinner dig. 

Under researchsfasen gäller det att observera användarna och 
hitta tyst kunskap genom att studera deras naturliga beteenden i 
olika situationer. 
Materialet man får in analyseras sedan och de problem som 
hittas plockas ut för att så småningom sammanställas till en 
problemidentifikation. Där kan man se vilka problem som relaterar 
till varandra. Detta kan man sen använda för att ta beslut om 
riktningen och på så sätt ta sig framåt i processen. Jag kommer 
jobba för att fatta tydliga beslut med tunga argument som grund 
för att föra projektet framåt. 

Inledning
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I idégenereringsfasen kommer jag jobba så öppet som möjligt då man 
inte vet var den bästa idén kan tänkas finnas. Jag kommer bjuda in olika 
personer som kan se på projektet från olika perspektiv och på så vis 
hitta andra tankar och idéer. För att vara extra säker på att lösningen 
kommer att fungera kommer det byggas fullskalemodeller som testas 
och utvärderas med användarna på plats.  Koncepten kommer sedan 
att utvärderas mot materialet jag samlade på mig i första fasen och en 
konceptidé kommer väljas ut för att så småningom förfinas.

Under förfiningsfasen kommer jag att jobba med att förfina det koncept 
som jag tagit fram. Jag kommer gå in mer på gestaltning och semantik. 
Förslag på tänkbara material och tillverkningsmetoder kommer också 
att tas fram. Även i denna fas är användartesterna centrala för att se att 
konceptet förstås.  Till slut kommer ett slutkoncept kunna spikas. 

Slutligen kommer presentationsfasen se till att alla pusselbitar faller på 
plats. En presentationsmodell i fullskala kommer att byggas för hand. 
Renderingar och förklarande bilder kommer sättas ihop tillsammans 
med en visuell rapport, en argumenterande text och en reflektion.  
Materialet kommer sammanställas i en argumenterande presentation på 
30 min som kommer hållas under vecka tio.

Det här är en iterativ process, man hoppar hela tiden fram och tillbaka 
inom de olika delarna då nyinsamlad information ändrar synsättet. Ju 
mer insatt man blir i projektet desto     fler problem kommer man att 
finna som man måste lösa, så kallad problem finding.
  
Under hela projektet vill jag ha en nära kontakt med mina 
samarbetspartners och användare. Jag vill jobba med en 
tvärvetenskaplig process och kommer ta in den kunskap jag behöver 
i form av experter inom problemområdena. Jag tror på att man ska 
dra nytta av varandra så mycket som möjligt, det är ingen mening att 
uppfinna hjulet igen!

FAS 1: RESEARCH FAS 2: IDÉGENERERING FAS 3: FÖRFINING FAS 4: PRESENTATION

Observationer Användar-
analys

Flödesschema Analys bef. 
produkt

Problem-
listning

Problem-
identi�kation

Funktions-
lista

Relations-
diagram

Idégeneriering Workshops

Skissmodeller Koncept-
framtagning

Funktions-
modeller

Ergonomi

Användar-
tester

Utvärdering

Formarbete Semantik

Användar-
tester

Produktions-
metoder

Material-
förslag

Utvärdering

Modellbygge

Renderingar

Dokumentation

Filmklippning

Beslut om 
riktning

En konceptidé Ett slutkoncept Presentation

För�ning

Konstruktions-
metoder

Ergonomi

Visualisering av designprocessen

Här är en visualisering av designprocessen. Bilden finns även förstorad 
som bilaga s. 54.

Inledning
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Samarbetspartner

Med mig i mitt projekt har jag två stycken samarbetspartners:

SkiStar,
är ett svenskt, börsnoterat aktiebolag som äger och driver 
skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hammarbybacken 
i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Det är Skistar i 
Åre, som är en av Sveriges största skidanläggningar, som jag 
kommer att samarbeta med. Min kontaktperson heter Anders 
Aspholm och är drift- och säkerhetsansvarig för SkiStar Åre. 
Framförallt kommer SkiStar Åre ha en viktig roll under de första 
veckorna när observationerna och användaranalyserna utförs. 

http://www.skistar.com/sv/are/
Anders Aspholm
0647-13350
anders.aspholm@skistar.com

Bubergsgården Vindelns alpina centrum
är en mindre skidanläggningen som är belägen i Vindeln strax 
utanför Umeå. Totalt finns det fem st nedfarter och fyra st liftar 
varav tre som är ankarliftar. Min kontaktansvarige är Torsten 
Lundstet som ansvarar för anläggningen. Buberget kommer 
främst vara delaktiga vid användartesterna då jag ska testköra 
de koncept som tas fram på deras vajersystem. 

http://www.bubergsgarden.nu/
Torsten Lundstedt
070-2939432
torsten.lundstedt@vindeln.net

BUBERGSGÅRDEN

Designhögskolan,

Under hela projektet har vi också regelbunden hjälp av en 
yrkesvan industridesigner som handledare. Två gånger har vi också 
avstämningskontroller där vi presenterar, dels för handledaren, men 
även för en yrkesrådgivare och vår eximinator. Detta gör vi för att se 
om vi fortfarande är på rätt spår. 

Handledare:   Mattias Widerstedt
Yrkesrådligvare:  Eva-Lena Bäckström
Eximinator:   Monica Lindh Karlsson

Inledning
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Bakgrund - Skidindustrins utveckling

Första ankarliften byggdes 1938 och ser i stort sett likadan 
ut idag trots att skidindustrin utvecklats enormt. 
Det är inte längre bara traditionell skidåkning det handlar 
om. Snowboard, telemark, snowblades och monoski är 
bara några exempel på åkinstrument som tillkommit 
allt eftersom. Olika produkter som gjort det möjligt för 
personer med funktionshinder att åka skidor har också 
tagits fram. Idag är skidanläggningarna resemål för alla 
sorters människor inte minst för barnfamiljer. Men trots att 
man jobbat mycket med att göra backarna anpassade för 
allas olika förutsättningar har T-bygelliften inte utvecklats 
nämnvärt  sedan 1938 när den för första gången användes.

Är det rätt att användaren 
ska behöva anpassa sig till 
produkten?

40-talet

 

Ankarliften som 
användes 1938

Ankarliften som 
används idag

70-talet 80-talet 90-talet 00-talet

ResearchfasenInledning Researchfasen
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När ankarliften togs fram 1938 var det endast för att 
transportera skidåkare uppför backar. På senare dar 
har sittliften tillkommit och successivt konkurrerat ut 
ankarliften i många backar. Idag fungerar ankarliften 
bäst där backarna och terrängen inte är allt för brant 
eller extrem.  Men trots ankarliftens olika fördelar är det 
omöjligt för sittliften att konkurrera ut ankarliften helt 
och hållet. Detta har lett till att ankarliften fortfarande 
används på platser där den inte är ultimat och detta i sin 
tur gör att det är användarna som får lida. 

Fördelarna med ankarliften är framförallt; 

•	 den ekonomiska aspekten 
•	 att den går att köra i svåra väderförhållanden 
•	 trygghetskänslan hos användarna då man är på 

marken under hela färden
•	 säkerhetsaspekten, om den skulle stanna kan alla ta 

sig av
•	 enkel och billig att reparera

Dessa fördelar gör att ankarliften inte kan konkurreras 
ut av sittliften. Men trots detta görs det inget åt dess 
nackdelar/ problem (se sida 16- 24). 

“Av 500 levererade liftar så är hela 
¾-delar T-bygelliftar.”
   Liftbyggarna, Östersund

Ankarliftens användningsområden Researchfasen
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Researchfasen ResearchfasenDagens T-bygel

Dagens T-bygel består av två delar. Dels själva bygeln 
som man fångar och lutar sig mot. Den andra delen 
kallas för medbringare och är den del som orienterar 
bygeln rätt, d.v.s. ser till så att bygeln kan åka ut och in  
och hamna i rätt position för påstigning. Nedan följer 
två stycken olika funktionslistor. En för bygeln och en för 
medbringaren. 

 

Funktionslista nuvarande bygel 
 
Förflytta människor (max 2st) HF

Klara av frakta 160kg 
Vara   säker  
Vara  ekonomisk (lönsam) 
Vara  hållbar 
Vara   synlig  
Tåla   vind  
Tåla   snö/is  
Ge  stöd  
Möjliggöra  reperation   
Erbjuda avstigning  
Erbjuda påstigning  
Erbjuda fasthållning (mot medbringaren) 
Möjlig  för alla åkredskap  

Funktionslista nuvarande medbringare   

Orientera bygel  HF
   
Vara   säker  (användarna)
Vara  ekonomisk (lönsam) 
Vara  hållbar  
Tåla   vind  
Tåla   snö/is    
Möjliggöra  reperation  
Möjliggöra  fasthållning (mot vajer) 
Möjliggöra  förflyttning (på vajer) 
Möjliggöra  avtagning (från vajer)
Skydda fjäder
Förvara lina
Erbjuda anpassning till olika höjder (vajer och mark) 
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Observationsveckan

Första veckan åkte jag till en av mina samarbetspartners, 
Åre SkiStar för att observera användarna. Jag gjorde 
både intervjuer, enkätundersökningar och vanliga 
observationer med hjälp av kamera och filmkamera. I 
detta kapitel har jag sammanställt den information jag fick 
fram för att hitta ett fokusområde att jobba mot.

Målgrupp
Användarna för ankarliften är många och det är viktigt att 
ingen utesluts. De kan delas in i tre olika grupper. 

1: Åkarna:
 Skidåkare
 Snowboardåkare
 Sitskiåkare
 Skicartåkare
 Snowbikeåkare
 Dowhillcyklist

2: Liftvärdarna.

3: Producenterna och återförsäljarna.

Alla användare har olika krav de ställer på produkten. Jag 
ska ta hänsyn till alla men mitt fokus kommer att ligga på 
att underlätta resandet för de olika åkarna. 

BUBERGSGÅRDEN

•	 Ergonomisk under färden.
•	 Lättanvänd vid på- och avstigning.

•	 Ekonomisk lönsam.

•	 Lättanvänd vid påstigning.

Researchfasen

1

2

3
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Researchfasen Gränssnittet mellan åkare och lift

För att få en uppdelning mellan användarna av liften 
har jag delat in de i olika grupper beroende på vilket 
gränssnitt de har till liften. Det är flera åkare som 
har samma gränssnitt och påverkas då av samma 
problem. På så sätt vet jag vilka olika gränsnitt jag 
har att jobba med. 

Direkt kontakt med bygeln Indirekt kontakt med bygeln

UNDER RUMPAN
skider
telemark
snowblades
downhillcykel

MELLAN BENEN
snowboard

LINA RUNT OM
sitski
biski
snowbike

BYGELFÄSTE
Skicart

 

BAKOM SADEL
downhillcykel

Researchfasen
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Flödesscheman

För att få ytterligare en överblick av 
användarnas olika problem och moment 
gjorde jag flödesscheman över de 
olika målgrupperna och deras färd. 
Flödesschemat inkluderar framförallt två 
faser; påstigningen och  avstigningen. 
(Resan presenteras under rubriken 
Gemensamma nämnare - scenarier på 
sidan 24.)  

De  bedömningskriterier jag tittade på 
var; störst risk för fall, ergonomi åkare, 
ergonomi livtftvärd och även i vilka 
moment det behöver hjälp av liftvärden 
idag. Jag tittade även på hur länge 
respektive moment utfördes. Även om 
det kanske är mer jobbiga moment under 
på- och avstigningen så är det ändå 
resan som upptar den större delen av 
färden. Det är också här de ergonomiska 
problemen blir störst. 

Jag gjorde också en enkätundersökning 
som visade på att 25% av användarna 
tycker att resan är det jobbigaste 
momentet. Påstigningen och 
avstigningen visade sig vara jobbiga 
moment för nybörjare medan resan är 
ett problem som kvarstår även efter 
inlärningsprocessen. 

Alla flödesscheman finns som 
bilaga s. 55-60. 

Var 4:de åkare tycker resan är det jobbigatse!

Researchfasen

PÅSTIGNING RESA AVSTIGNING

MÅNGA SMÅ PROBLEM
PROBLEM UNDER LÅNG TID

ERGONOMISKA BESVÄR MÅNGA SMÅ PROBLEM

LÄR SIG ALLT EFTERSOM KVARSTÅR OAVSETT 
ÖVNING

LÄR SIG ALLT EFTERSOM
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Var 4:de åkare tycker resan är det jobbigatse!

Researchfasen Problemlistningen

Av all den insamlade researchen började jag sen att 
lista de problem jag uppmärksammat. Problemen 
kommer dels från mina observationer men en hel 
del är även hämtade direkt från de olika enkäter jag 
delade ut. Det var ganska uppenbart vad åkarna 
tyckte om liften. Alla svarade på frågan om värsta 
upplevelsen med liften men hela 34% valde att inte 
svara på frågan om bästa upplevelsen med liften. 
Det blev också väldigt tydligt att det är användaren 
som får ta mest stryk av liftens utforming. Triangeln 
här intill täcker in alla de områden som påverkas av 
problemen och visar på uppdelningen mellan de 
olika delarna. 

Problemen delade jag sen upp i olika grupper 
beroende på vilken användare det tillhörde 
och vilket moment det berörde. 
(se bilaga s.61-63)

Researchfasen

Kontext Människa

Produkt
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Problemområden - påstigning

Anändarna som påverkas av detta moment är först och främst åkarna 
och liftvärdarna.

Ett av det största problemen under påstigningen är hastigheten. Det 
gör att nybörjare är rädda och alla väldigt fokuserade.  Det kan man 
tydligt se i ansiktsuttrycket på dem som precis ska fånga liften. 

Ansiktsyttrycket förklarar en hel del av vad användarna tycker om 
påstigningen.

Researchfasen

50% har ont i 
armarna/axlarna

Detta resulterar i att Liftvärdarna hjälper till att bygla över 50% av 
alla åkare. Detta motsvarar ungefär 2000 st liftar varje dag. Kraften 
som bygeln kommer i varierer beroende på hastigheten som liften är 
inställd på. Då man alltid strävar efter att ha maxfart (3m/s) blir denna 
kraft betydande och i min undersökning visar detta på att mer än 
50% av liftvärdarna har ont i axlar och armarna efter ett dagsjobb.

Detta är ett problem som jag är medveten om och kommer ta hänsyn till, 
men det sträcker sig utanför min avgränsning och kommer därför inte 

50% av liftvärdarna har ont 
i axlar/armar
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Researchfasen Researchfasen

vara ett fokusområde.
Andra problem som också kommer i samband med påstigningen är:

FELVINKLAD BYGEL

När åkarna fångar liften tar de ett stadigt tag kring stålröret vilket 
resulterar i att liften vrids när de sen vrider sig rätt. Detta är det 
vanligaste problemet som inträffar då litfvärdarna inte hjälper till.

ÅKER FRAM FÖR FORT
Om åkarna före missar liften har redan de som kommer bakom åkt 
fram, detta skapar förvirring och oftast resulterar det i ytterligare 
missade byglar. 

STAVARNA I VÄGEN
Stavarna är ofta någor som man inte har koll på. Det är farligt då 
de lätt kan peta folk i ansiktet. Detta är också en jobbig faktor för 
liftvärdarna som hela tiden måste tänka på det.

SVÅRT ATT FÅ DEN PÅ RÄTT STÄLLE 
De som har störst problem med detta är två snowboardåkare som 
åker tillsammans, för de måste först placera bygeln rätt för den ena 
och sen hinna göra detsamma för den andra.

MISSAR BYGELN

Ouppmärksamma åkare förlitar sig på liftvärdarna och detta resulterar 
i att de missar att fånga liften själva. Det är också svårt att veta exakt 
vart man ska stå, vilken axel man ska titta över och även exakt när 
liften kommer. Allt detta resulterar, med en 95% sannolikhet, i ungefär 
10% missade liftar varje dag, vilket i sin tur motsvarar ca 150 st åkare!

MEDBRINGAREN I HUVUDET
Om snönivån är för hög vid påstigningen kan långa personer riskera 
att få medbringaren i huvudet. Reglerna säger att avståndet mellan 
bygel och mark ska vara 60 cm. 

LINAN GLIDER AV VID REGN OCH IS
När det är halt på bygeln är det lätt att sitski och snowbikelinan 
glider av. 

Minst 150 åkare missar 
liften varje dag!
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SKIDÅKARE
Det var inte alls lika många 
skidåkare som hade problem med 
liften under färden som snowboardåkare. 
De problem som kom var alla under 
rumpan och neråt. Fötterna och rumpan 
var de som stod ut. Detta beror på att 
det är en hård lift som trycker in mot 
benen i kroppen. Fötterna får en dålig 
vinkel i förhållande till kroppen i 
branta backar. 

LÅNG OCH KORT
Ett annat probem som är väldigt tydligt 
är när man åker lång och kort tillsammans.
Då får man anpassa liften till den som är 
kortast. Detta gör att det blir mycket 
påfrestning för den långa personen 
och mest stryk tar knänen. Man måste 
även spänna hela kroppen. Många som 
åker lång och kort föredrar att ha den korta 
personen mellan benen istället, för att på 
så sätt slippa trycket på knäna. Men i och 
med att tyngdpunkten fortfrande hamnar 
nedanför rumpan är även denna ställning 
påfrestande för knän och ben. Detta går 
heller inte att göra för snowboardåkare. 
Efter en viss ålder vill barnen inte längre 
åka mellan föräldrarnas ben och 
problemet ovan uppstår. 

ResearchfasenProblemområden - resa

Anändarna som påverkas av detta moment är först och främst åkarna.

Som jag nämnde under rubriken flödesschema är det hela 1/4 av 
åkarna som tycker att resan är det jobbigaste momentet. En av 
anledningarna till detta är att problemet kvarstår även då man inte 
längre är nybörjare.

Jag gjorde en undersökning där jag frågade användarna var de kände 
att det gjorde ondast efter att det använt ankarliften. De röda ringarna 
symboliserar vart det gjorde ont och storleken hur vanligt det var.

SNOWBOARD
Här var det tydligt var det var 
vanligast att det gjorde ont. 
Smärtan beror på att trycket från 
liften kommer på en väldigt liten yta.  
Flera snowboardåker föredrar att sätta
liften på utsidan av det bakre låret för 
att på så sätt variera trycket. Men detta 
gör att det blir betydligt mer 
obalanserat och en viss vana krävs. 

89%

9%
Snowboardåkare

Skidåkare

* Statiatik från SLAO, svenska liftanläggningars organisation.

*

*



19

Researchfasen Researchfasen

Andra problem som också kommer i samband med resan är:

LINAN FÖR SITSKI OCH SNOWBIKE GLIDER AV VID REGN OCH IS
Precis som under påstigningen är det lätt att linan glider av 
om bygeln är hal. Det är också ett problem när det ibland blir 
nerförsbacke i mitten av liften. Då kan linan lossa pga av att man 
åker snabbare än liften.  

SVÅRT ATT ÅKA MED TVÅ HÄNDER

Det blir en onaturlig ställning för snowboardåkare som måste hålla 
i sig med två händer framför sig.  Detta leder till att de måste åka 
med endast framhanden, något som är väldigt vanligt speciellt 
under inlärningsfasen. Bilden är tagen från videofilmning under 
observationsveckan därav den dåliga kvalitèn.

INGEN SOM SER 
En läskig faktor är att det inte är någon som ser om det skulle 
hända något under själva färden upp. 

SITTSKI OCH SKICART
För sitskin och skicarten är det inga ergonomiska 
belastningsskador eller obekväma ställningar som uppstår 
under resan upp.  Både sitskin och skicarten är framtagna för 
att motverka gupp som uppstår i över 40 km/h och har därför 
både stötdämpare och fjädring på flera ställen.  Därav är det inga 
problem för åkaren när det gäller ergonomin under liftturen.

DOWNHILLCYKLING
Downhillcykeln är ett åkredskap som är relativt nytt. Det finns 
inget tydligt sätt för hur man ska göra i liften, utan varje åkare har 
hittat sin egna lösning. En av de vanligaste 
lösningarna är att sätta liften bakom 
rumpan och sen stödja den 
mot styret. Detta gör att det 
blir jobbigt för handleden som 
hela tiden måste hålla ner liften 
mot styret. Annars är det samma 
problem som för skidåkare med att 
liften är hård och trycker in mot 
benen i kroppen. 

SNOWBIKE
Snowbiken är också väldigt ny och endast en av alla olika 
modeller är tilllåten i öppna liftar och nedfarter. Den fungerar 
på samma sätt som sitskin med ett rep som tas runt liften. Rent 
ergonomiskt sett är det likt sitskin och skicarten, alltså inga 
problem då produkten är framtagen för att klara betydligt större 
gupp och ryck. 
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Problemområden - avstigning

Användarna som påverkas av detta moment är först och främst åkarna.

INGEN SOM SER 
Avstigningen är också någonting som är väldigt obehagligt för åkarna 
då det oftast inte finns någon där och tar emot dig. Man är rädd för att 
fastna i liften och bli släpad tills brytningssnöret kommer. 
Brytsnöret är en elkabel som sitter en bit innan vändhjulet där bygeln 
vänder för att åka tillbaka. Brytsnöret är kopplat till ett strömuttag och 
när den rycks ut från uttaget bryts strömmen och liften stannar. Då 
måste man sätta i brytningssnöret igen innan man kan starta liften. Det 
finns också en nödstoppsknapp som man kan trycka på. Den knappen 
måste sen tryckas ut innan man kan starta liften. När en lift stannar 
är det många delar man måste kolla innan man hittar felet. Detta 
gör skidpatrullanterna som tillsammans med liftvärdarna lokaliserar 
problemet. 

SVÅRT ATT GLIDA AV LIFTEN

På senare tid har liftbygeln förändrads lite för att få den mer ergonomisk 
för användarna (se bilden till höger). En förändring är att den böjer sig mer 
längs med rumpan. Detta gör att det bli svårare att glida av bygeln vid 
avstigningen.

Researchfasen

KORSANDE SPÅR
Ibland måste skidbackarna korsa liftspåret på vägen ner. Detta gör att 
det kan uppstå läskiga tillfällen eftersom du inte själv kan väja så bra i 
en lift utan får förlita dig på de som kommer åkandes.

SKICARTEN TILTAR I UPPFÖRSBACKAR

Ett problem som uppstår för de som åker skicart är när linan i liften är för 
kort, eller då fjädern bli för dålig. I och med att liften fästes långt ner och 
långt fram på skicarten hamnar tyngdpunkten fel. Detta blir ännu mer 
påtagligt då det åker med en hjälpassistent bakom skicarten. Det som 
händer är att skicarten lyfts upp av liften. Detta kan upplevas som läskigt 
för en ovan skicartåkare. 
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SVÅRT  ATT STAKA SIG BORT FRÅN AVSTIGNINGSPLATSEN

Ibland är det svårt att komma bort från avstigningsplatsen då man 
släppt liften. Detta är extra svårt för snowboardåkare som inte kan staka 
på samma sätt som de andra. Det kan också vara svårt för personer i 
sitski och skicart som åker utan medhjälpare. Detta ökar risken för att 
bli träffad av ankare från de som kommer efter. 

Researchfasen ResearchfasenProblemområden - alla

De här problemen är något som är gemensamt för alla tre delar. 

FASTNAR MED KLÄDERNA

Det är lätt att fastna med kläderna i liften. Folk som åker med 
hängslen eller lösa remmar löper större risk att fastna. Detta kan 
orsaka olyckor då de inte kan ta sig av liften vid fall eller avstigning. 

OJÄMNA SPÅR
Ett annat problem som uppstått på senare dar är att spåren i liften blivit 
sämre. Detta började då snowboardåkarna kom in i bilden. Nu finns det 
inte längre några tydliga spår att förhålla sig till och det bli lätt buckligt 
och isigt, vilket försvårar åkandet i liften avsevärt. 

NÅGON FRAMFÖR RAMLAR
Det är svår att hinna upptäcka om någon framför skulle få problem eller 
ramla. I liften har man också sen svårt att  väja undan. Detta leder till 
onödiga krockar, och vid påstigningen är det många liftar som missas 
på grund av just denna anledning. 

RYCKER NÄR FJÄDERN BLIR DÅLIG
När fjädern inuti medbringaren blir dålig börjar liften att rycka, vilket 
kan göra att trycket på de onda ställena höjs. 

Äldre

Nyare
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9m

25°

ResearchfasenGemensamma nämnare

En gemensam sak för alla åkare är det faktum att det blir dragna 
av en kraft. För att se sambandet mellan dessa olika krafter 
gjorde jag ett kraftschema. Här kan man se inom vilken area
liften är tvungen att röra sig för att fungera för alla åkare.

Problemområden - kontexten

Det finns många yttre faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. 
Liften ska tåla extrema väderförhållanden i form av snö, is och 
kraftig vind. Den får heller inte bli för tung då den kan slitas ur 
hållaren. Det är viktigt att man tänker på både vindmotståndet 
och snölasten som kan bildas. En av ankarliftens största fördelar 
är att den kan användas i extrema väderförhållanden.
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Researchfasen Researchfasen

Det finns många krafter som påverkar dig när 
du åker i en släplift. Vissa av dem beskrivs på 
föregående sida. Men andra variabler som 
påverkar är din vikt jämfört med tryckytan. Ju 
tyngre du är desto större måste tryckytan vara. 

Som den övre bilden förklarar så krävs det olika 
mycket kraft att dra olika tunga människor 
uppför backen. Fjädern i medbringaren är helt 
utdragen efter 250 N detta gör att om man 
väger under 25 kg så kommer inte liften att åka 
ut till max, vilket i sin tur påverkar ergonomin 
då det känns som liften lyfter en från backen. 
De åkarna som väger mer en 25 kg får istället 
ett stumt ryck när incidenter som förklaras på 
nästa sida inträffar.

Det skiljer inte jättemycket på att bli dragen 
uppför en backe jämfört med att hänga med 
hela sin tyngd. Detta beror på friktionen från 
marken som uppstår då du dras men som 
försvinner då du hänger. Däremot blir krafterna 
desto större ju fler liften är anpassad för. För en 
lift anpassad för 120 personer ökar trycket på 
vajern med hela 2400 N. 
Även om det skulle vara möjligt att använda 
samma vajer till en sittlift som till en släplift 
är detta inget som skulle accepteras utifrån 
säkerhetsaspekter.

Ankarlinan måste dras ut med 
250 N för att nå ut till max

160 kg

70 kg 1570 N

70 kg

680 N

30 kg

294 N

20 kg

196 N

70 kg70 kg

680 N
700 N

Gemensamma nämnare - Krafter
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ResearchfasenGemensamma nämnare - Scenarier

Jag tittade också på hur kraftriktningen förändras i förhållade till 
underlaget. Under hela turen är det ett konstant tryck mot kroppen 
då liften är ute i maxläge, men när liftspåret ändrar lutning till utför 
förändras kraften och åkaren åker då ikapp liften. När uppförsbacken 
sen kommer uppstår ett ryck (andra gubben från vänster). Detta rycket 
är svårt att ändra med hjälp av en ny utformning på bygeln då det 
beror på att medbringaren har en konstant hastighet oberoende av 
underlaget. Därför kommer jag också att titta på tänkbara lösningar på  
utformningen och funktionen av medbringaren. 

KONTEXTEN:   Ingen backe är den andra lik

Konstant tryck mot kroppen
  (påverkas av bygeln)

Ryck mot kroppen
   (påverkas av medbringaren)

Trycket fördelas på hälften så 
stor yta jämfört med 
skidåkare.

Ryck uppstår när man i 
nerförbacke glider ikapp 
liften och stannar upp.

Ryck uppstår när linan är för 
kort för att låta åkaren vara 
kvar på backen. Detta gäller 
speciellt skicart och barn.
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Ny Funktionslista

Utifrån all den insamlade researchen gjorde jag en ny funktionslista 
som täckte upp de viktiga problemområden jag observerat. Denna 
funktionslista kom sen att användas i samband med utvärderingen 
kring de olika koncepten. Vilka koncept täcker upp vad etc. Detta kan 
ni läsa mer om på sidan 36.  

Jag har lyft fram de funktioner som jag värderar högst efter den 
insamlade researchen. Dessa funktioner kommer att ha en mer 
betydande roll under utvärderingen. 

Researchfasen

Funktionslista ny produkt: 
 
verb  substantiv  avgränsning  klass

Förflytta  människor  1-2st   HF
Vara   säker   användarna  NF
Vara  ekonomisk  lönsam  NF
Vara  hållbar      NF
Klara av frakta   160kg   NF
Tåla   vind      NF
Tåla   snö/is      NF
Maximera ergonomi  skidor   SF
Maximera ergonomi  snowboard  SF
Maximera ergonomi  lång/kort  SF
Maximera ergonomi  liftvärd  ÖF
Maximera ergonomi  downhill bike  SF
Underlätta hantering  användare  SF
Underlätta hantering  liftvärd   SF
Erbjuda  variation  ställning  SF
Erbjuda  avstigning     NF
Erbjuda  påstigning     NF
Erbjuda  nödstopp     ÖF

Researchfasen

Minimera  slitage lina     SF
Minimera  slitage fjäder     SF
Erbjuda fasthållning  mot vajer  NF
Erbjuda  förflyttning  från vajer  NF
Erbjuda anpassning   vajer och mark NF
Möjliggöra  reperation     SF
Vara   synlig      SF
Undvika  ofrivillig fasthållning    SF
Anpassad till underlaget     SF
Minimera  ryck      ÖF
Maximera linlängd  (barn/skicart)  ÖF
Minimera  vikt      ÖF
Erbjuda förvaring  stavar   ÖF
Erbjuda tvåhandsgrepp snowboard  ÖF
Förhindra tiltning  (skicart)  ÖF
Erbjuda översikt  liftvärd   ÖF
Underlätta påstigning     ÖF
Underlätta avstigning     ÖF
Motverka krock   Bygel & användare ÖF
Minimera  tryck   mot kropp  ÖF
Centrera tyngdpunkt  användare & bygel ÖF
Maximera balans   åkare   ÖF
Underlätta greppning     ÖF

Kravlista ny medbringare: 
 
•	 Alla måste oberoende vikt kunna dra ut bygeln till max. 
•	 Bygeln måste kunna fjädra lite till efter maxläget då det 

uppstår ryck. 
•	 Bygeln måste hållas fast mot medbringaren när den inte 

används.
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ResearchfasenProduktpositionering

Det finns många variabler att ta hänsyn till vad det gäller 
ankarliften. Många av dess fördelar påverkas av varandra. 
Framförallt ska den vara billig och ha minimalt vindmotstånd. 
Dessa fördelar påverkas när den ergonomiska aspekten 
kommer in i bilden. Där är det ett faktum att ju tyngre man är 
desto större tryckyta behövs. Ju större tryckyta man har desto 
mer vind tar den upp och desto mer material tillkommer, 
vilket påverkar priset. Allt detta måste vägas in för att 
produkten som  tas fram ska vara lönsam för alla. 

Jag har tittat på olika skidanläggningars driftstatistik, dvs hur 
ofta de är tvungan att stänga liften pga av vind. Det visade 
sig skilja otroligt mycket på lågzon vs högzon. Med högzon 
menas det området som är över trädgränsen, dvs. då träden 
slutar växa. Där är t-bygelliftarna stängda ungefär 30% av 
säsongen pga av hård vind. I lågzon är t-bygelliftarna  ytterst 
sällan stängda. Det är också i lågzon som flest barnfamiljer 
och nybörjare håller hus. Detta gör att ankarliften här har ett 
annat syften än den som finns uppe på fjället, vilket i sin tur 
betyder att det kanske inte är rätt att ta fram en ny lift som 
ska uppfylla alla dessa krav och ersätta t-bygelliften helt och 
hållet?

Jag gjorde ett positioneringsdiagram över dagens olika 
liftar och var de ligger i förhållande till varandra om man 
tittar på komforten vs ekonomin.  Stjärnan indikerar en 
tänkbar placering för den nya produkten. Jag har även 
diskuterat detta med olika skidanläggningar för att se hur 
de ser på saken. Anders Aspholm, Åre SkiStar, tycker att det 
verkar mycket intressant och han menar att de verkligen 
skulle kunna betala mer för en lift anpassad för lågzon så 
länge den uppfyller användarnas olika behov. En mindre 
skidanläggning har dock inte samma möjlighet att byta ut 

Ekonomi 
Kabin

Gondol

Sittlift kopplingsbar

Sittlift fast

Sittlift vindskydd

Komfort

50 miljoner

25 miljoner

0 miljoner

62,5 miljoner

37,5 miljoner

12,5 miljoner
?

Ankarlift

Knapplift

Ny produkt :

(kronor)

alla liftar på en gång. Så där är det ett mer långsiktigt perspektiv 
som gäller.  Mikael Holmström, Bubergsgården, menar att alla 
skidanläggningar självklart strävar mot att bygga ut och då finns det 
inget som säger att man inte skulle kunna titta på andra liftar. 
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Researchfasen Sammanfattning researchfasen

Hur kan man transportera användarna med hjälp av 
dagens släplifts vajersystem upp för skidbackarna på ett så 
ergonomiskt och användarvänligt sätt som möjligt? Så lät 
problemformuleringen när jag gick in i projektet. 

De användare som har det jobbigast rent ergonomiskt under 
resan upp är dels snowboardåkare, som får trycket på hälften 
så stor yta som skidåkare, och dels om du åker med någon 
av annan längd. Då kommer trycket i knävecken istället 
vilket inte är optimalt för varken balansen eller ergonomin. 
Det är också dessa grupper som utgör den största delen 
av volymfördelningen kring åkinstrumenten enligt SLAO 
(svenska liftanläggningsorganisationen). 

Enkätundersökningen visade på att det är resan som är det 
problemet som flest användare tycker är störst. Det är också 
något som du inte kan lära dig utan problemet kvarstår 
ovavsett hur erfarnen åkare du är. 

Mina fokusområden in i idégenereringen blir därför hur 
man kan öka ergonomin för snowboardåkare och personer 
som är av olika längd under resan upp för backen. Med 
fokusområden menas inte att man utelämnar alla andra 
problem som man observerat, utan endast att det är en 
utgångspunkt för att ta sig vidare i processen. 

Kraftuträkningarna på de olika scenarierna som kan uppstå 
i liften visar också på att det inte går att lösa alla problem 
genom en ny utformad bygel utan jag kommer även att titta 
på hur jag kan tänkas ändra medbringaren för att få en mer 
trevlig vistelse i liften. 

Ekonomi 
Kabin

Gondol

Sittlift kopplingsbar

Sittlift fast

Sittlift vindskydd

Komfort

50 miljoner

25 miljoner

0 miljoner

62,5 miljoner

37,5 miljoner

12,5 miljoner
?

Ankarlift

Knapplift

Ny produkt :

(kronor)

Researchfasen

9%
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IdégenereringsfasenIdégenereringsfasen
Workshops

Utifrån researchen fick jag framförallt två stycken fokusområden 
som jag ville lösa. Dels så var det ergonomin för långa och korta som 
åker tillsammans, men även ergonomin för snowboardåkare. För att 
öppna upp problemet hade jag tre olika workshops. 

Första workshopen gick ut på att bygga små modeller utifrån 
en öppen fråga. Problemet de ställdes inför var att bygga något 
som skulle hjälpa två personer av olika längd att ta sig uppför en 
skidbacke. För att inte få tankarna att fastna på skidliftar gjorde jag 
om problemt till en ny historia:

Du är ute i skogen och åker skidor med ditt 5-åriga barn när det 
plötsligt kommer en enorm uppförsbacke. Som tur är finns det en häst 
som är redo att hjälpa dig. Hästen har ett rep fäst till sig. Nu ska ni 
bygga något som hjälper er upp. Viktigt är att båda två ska kunna åka 
samtidigt och att man när som helst ska kunna ta sig av fall hästen 
börjar skena. 

Workshopen bestod av fyra st grupper med två i varje. Varje grupp 
hade ett eget problem att lösa utöver de jag nyss nämde;
•	 ditt barn fryser
•	 du har bara en arm
•	 ditt barn ska kunna klara sig helt själv
•	 du har fått ryggskott

Efter tio minuter så bytte grupperna problem med varandra och 
skulle utgå från sin första lösning men nu göra den anpassad för båda 
problemen.

Resultatet blev fyra stycken intressanta idékoncept. 

Workshopen var dels till för att få bra idéer men även som ett verktyg för 
att öppna upp och låta hjärnan börja tänka på lösningar.    
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Idégenereringsfasen Idégenereringsfasen

Den andra workshopen jag höll i fokuserade också på problemet lång 
och kort men den här gången var det även fokus på snowboardåkarens 
problem.

Denna gången var det 4 deltagare totalt. Uppgiften var att skissa på 
tänkbara lösningar som går att fästa på en vajer 3 m upp i luften. Det kan 
se ut hur som helst med målet att ta er upp för backen. 

Varje deltagare tilldelades en roll; kort skidåkare, lång skidåkare, kort 
snowboardåkare, lång snowboardåkare. 
Workshopen var uppdelad i tre olika steg. Första momentet gick ut på 
att på egen hand skissa på idéer kring hur man kan ta sig upp med de 
förusättningar man fått. I andra momentet skulle lång och kort skidåkare 
jobba tillsammans och lång och kort snowboardåkare. Då skulle de utgå 
från de idéer de haft och nu anpassa dem för de nya förutsättningarna. 
I sista momentet jobbade lång skidåkare med kort snowboardåkare och 
vise versa. 

Resultatet blev massa olika intressanta idéer. Denna workshop 
genomfördes två gånger på både erfarna och icke erfarna åkare. 

Jag skissade också själv och byggde upp små modeller anpassade för 
en rörlig docka för att se hur idéerna faktiskt skulle fungera mer konkret. 

Utdrag från skisserna som kom fram under workshopsen.
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MAGE

SKIDOR

RYGG

BEN

RUMPA

HÄNGER

MARKEN

STÅ KONCEPT

SITT KONCEPT

Parera/�ädra 
mot 
underlaget. 

Nära kroppens
tyngdpunkt.

Kroppsdel 
som tål tryck.

Rumpa Rygg Ben Skidor Mage

Vajern är för svag för att orka hålla alla i luften.

Det krävs väldigt bra �ädring för att åka över gupp när man sitter ner. 

Mer material kommer göra att det blir dyrare att ta fram.

Tar upp mer vindmotstånd, vilket försämrar en av T-liftens största fördelar. 

Svårare att reparera och för�ytta. 

IdégenereringsfasenGruppera idéerna

Alla idéer sammanställdes och delades upp i två större grupper; sitt- 
eller ståkoncept. Ståkoncepten delades sen in i olika mindre grupper 
beroende på vilken kroppsdel trycket berörde. Tillsammans med två 
sjukgymnaster, Catarina Henje och Gunilla Stenberg ringade jag in 
det området på kroppen som var bäst lämpat för tryck och som man 
samtidigt kunde hålla balansen på genom att parera mot underlaget.  

Uvärderingen visar på att rumpan var det området som klarade av de 
olika kraven bäst och från och med nu är det dessa koncept jag kommer 
vidareutveckla och så småningom bygga testmodeller på. 

Stittkoncepeten hade för många nackdelar för att vara intressanta att 
fortsätta arbeta med.
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Idégenereringsfasen IdégenereringsfasenUtveckling av idéerna
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Snowboardåkaren vill ha liften lite längre ner på benet medan 
skidåkaren vill ha den vid rumpan. 

En idé som kom var en U-formad bygel. Tanken var att bygeln skulle 
vinklas/snurras beroende på hur lång och kort man är. Jag kollade 
upp hur stor skillnad det är på rumphöjden beroende på om man är 
en vuxen man gentemot ett litet barn. (se bilden nedan)  Jag tittade 
på personer inom 5:e och 95:e percentilen och skillnaden visade sig 
max vara 60 cm. Detta betyder att U:ets bredd måste som störst vara 
just 60 cm.  Om man är lika långa kommer man då att åka 60 cm ifrån 
varandra medans långa och korta kommer åka närmare varandra. 
Bilden ovan visar på en variant av U-bygeln med 
en snowboardåkare och en skidåkare. 
Snowboardåkaren vill ha liften lite längre 
ner på benet medan skidåkaren vill ha den 
vid rumpan. Detta gör att hela bygeln intar en 
viss lutning för att passa båda lika bra. 
Sittytorna sitter fast i en två axlar. Dels har den
alltid vertikal vinkel mot marken oavsett hur 
mycket liften lutar och dels anpassar den sig 
mot åkarens rumpa eller ben beroende 
på backens lutning.

IdégenereringsfasenKonceptualicering

SKISSMODELLER
Under vidareutvecklingen började jag sen välja ut det koncept som 
jag såg potential i. Dessa byggde jag sen mindre modeller på med 
hjälp av piprensare.  

MOCK-UP BYGGE
De som fortfarande visade stor 
potential valde jag att göra i 
fullskala. Bilden till höger visar 
den första fullskalemodellen. 
Idén påminner om en solfjäder 
och tanken var att man själv kan 
bestämma hur stor tryckyta man 
vill ha. Det blev dock ganska 
tidigt tydligt att detta koncept 
inte skulle fungera i längden då 
det krävs att ytan roterar med 
backens underlag ju större ytan 
blir. Det var också ganska krångligt 
att justera den efter sina egna mått. 
Så just denna idéen föll bort 
ganska fort, men den hade en
viktig roll i min process då den 
fick mig att tänka större. 

60 cm
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Idégenereringsfasen Idégenereringsfasen

SKALMODELL
För att enkelt få en överblick av de olika idéerna och dess förhållande 
till de olika användarna bygde jag en snabb skalmodell. Den använde 
jag sen för att utvärdera mina koncept grundligt innan jag tog steget 
till fullskala. Detta är ett bra sätt att spara mycket tid då man snabbt 
kan se  de tydliga felen innan man börjar bygga de stora modellerna.

Modellen på bilden ovan visar vidare utvecklingen av mock-upen 
på föregående sida. Problemet med den U-formade bygeln var 
obalansen då man åkte själv i liften. Detta ledde till idén av en delad 
bygel där man lätt kan reglera höjden på de olika sittytorna beroende 
på hur långt upp man för ringen som håller ihop delarna. Se bilderna 
till höger.

När ringen är längs ner vid sittytorna hålls byglarna i hop och fungerar 
på samma sätt som dagens ankarlift.

Ju längre upp du för ringen desto större skillnad blir det mellan sitt-
ytorna. Detta regleras först när man börjat åka de första tio metrarna.
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IdégenereringsfasenMock-up bygge

Nästa steg blev att bygga fungerande fullskalemodeller på de 
utvecklade idéerna. Dessa modeller kom sen att testas tillsammans 
med användare på Bubergsgårdens skidanläggning.

KONCEPT 1
Koncept 1 kallas dubbelbygeln och består av två träplankor som med 
hjälp av en fjäder alltid vill vara 60 cm ifrån varandra. Genom att spänna 
ett buntband olika hårt kan man få plankorna att åka mer eller mindre 
ifrånvarandra beroende på längdskillnaden hos åkarna. 

KONCEPT 2
Koncept 2 är ett selekoncept. Tanken är att varje åkare ska kunna 
individanpassa selen efter sina behov och på så sätt minimera 
ergonomiska besvär. 

KONCEPT 3
Koncept 3 består av flera olika sittytekoncept. Detta gjordes för att 
få en förståelse över hur ytorna påverkar ergonomin hos åkarna. Hur 
liten kan ytan vara för att fortfarade upplevas som bekväm etc. 

Bilden till vänster visar på en stor och platt sittyta.
Bilden högst upp till höger visar på ett runt koncept för att på så sätt kan 
inte sittytan hamna i fel vinkel gentemot åkaren.
Bilden längst ner till höger visar en trekantig sittyta för att ge ett 
smidigare mer strömlinjeformat uttryck. 

1

3

2
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Idégenereringsfasen IdégenereringsfasenAnvändartester

För att se om koncepten verkligen fungerade som det var tänkt bjöd 
jag med 10 stycken olika åkare till en dags testkörning tillsammans 
med min samarbetspartner Bubergsgården. 

Åkarna som testade liften var allt från Johan,199cm till lilla Ebba, 
110cm.

Torsten Lundstedt ansvarar för Bubergsgårdens skidanläggning. Han 
var experten när det kommer till det mer praktiska frågorna om det ens 
skulle vara möjligt att köra liften med de olika koncepten.

JOHAN, 
snowboard  
199cm

EBBA, 
skidåkare  
110cm

Det kom fram för- och nackdelar med alla koncepten. Mer utförliga 
listor finns som bilaga s. 64-66.  Några viktiga punkter blev avgörande 
för fortsättningen. Dels så får inte sittytan ta upp någon större yta 
då det lätt fastnar snö som försvårar underhåll för liftvärdarna. 
Väderförhållandena har även en stor påverkan. En annan viktig 
observation var problemet med att alltid ha den långa på höger sida. 
Detta försvårar åkandet för snowboardåkare som åker med vänster fot 
fram.  
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Utvärdering

Det första jag gjorde med de två koncepten var en utvärdering mot 
funktionslistan för att se vilket koncept som levde bäst upp till de olika 
förutsättningarna jag satt upp. Det var en väldigt jämn utvärdering 
och båda koncepten var starka i de flesta punkterna även om det 
var selekonceptet som var det konceptet som klarade sig allra bäst i 
utvärderingen. Men för att få en mer korrekt och trovärdig utvärdering 
krävs det att man väger in andra aspekter än bara funktionslistan. 

Då selekonceptet går ut på att alla åkare ska få sin egna sele 
som fungerar som ett liftkort, var det väsentligt att titta på hur 
många åkare det finns i systemet en populär vecka. För att få en 
siffra att jobba med ringde jag därför Åre som är Sveriges största 
skidanläggning och det visade sig att det en populär vecka kan röra 
sig omkring 17 000 åkare. Det betyder att man måste ta fram över 
17 000 selar. Vart ska man då förvara dessa när det inte är så många i 
systemet? 

Det är också viktigt att man tar hänsyn till de mjuka värderna. Hur ser 
användarna på att ständigt åka runt i en sele. Om man tittar på andra 
sporter där detta är ett faktum så som tex. klättring så använder alla 
sele utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det kommer aldrig att bli populärt 

Funktionslista 113

Funktionslista 116

Antal selar en 
populär vecka

ca 17 000

Antal åkare 
per timme 600

Antal byglar en
populär vecka ca 3000

Antal åkare 
per timme 1200

Funktionslista 113

Funktionslista 116

Antal selar en 
populär vecka

ca 17 000

Antal åkare 
per timme 600

Antal byglar en
populär vecka ca 3000

Antal åkare 
per timme 1200

Funktionslista 113

Funktionslista 116

Antal selar en 
populär vecka

ca 17 000

Antal åkare 
per timme 600

Antal byglar en
populär vecka ca 3000

Antal åkare 
per timme 1200

Funktionslista 113

Funktionslista 116

Antal selar en 
populär vecka

ca 17 000

Antal åkare 
per timme 600

Antal byglar en
populär vecka ca 3000

Antal åkare 
per timme 1200

Idégenereringsfasen

att åka lift då det endast är en transportsträcka till det man verkligen 
vill göra. 

Det finns också en svår hygienfråga man måste ta hand om och 
hanteringen när man inte åker lift. Ett alternativ till detta skulle vara 
någon form av uthyrning under längre tid  av selarna. Att man kan 
köpa en sele och ha den tills man vuxit ur den och får då pengarna 
tillbaka när man lämnar tillbaka selen. Men detta skulle medföra en 
massa mer administration vilket i sin tur skulle påverka priset. 

En annan viktig detalj är effektiviteten. Dagens ankarlift tar 1200 
personer/h och det gör även dubbelbygeln medan selekonceptet 
endast kan ta 600 personer/h. Detta gör att  selekonceptet inte 
kommer att vara lönsamt för skidanläggningarna som hela tiden 
strävar efter att få upp så många som möjligt på så kort tid som 
möjligt. Även om det säkert finns en lösning på detta problem så var 
det helheten av alla faktorerna som gjorde att selekonceptet blev ett 
ohållbart koncept och valdes därför bort. 

Det vinnande konceptet blir därför det andra starka konceptet 
DUBBELBYGELN!  
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Idégenereringsfasen Sammanfattning idégenereringsfasen

Genom att bjuda in personer med olika förutsättningar och 
kunskaper fick jag en mängd olika idéer. Själv är det ibland lätt att 
bli låst och bara se problemen, men med nya synsätt och hjälp från 
personer som inte är lika insatta öppnar man upp projektet och 
lösningar dyker upp där man minst anar. 

Alla idéerna grupperades sen och tillsammans med två 
sjukgymnaster kom vi fram till  att bålen var den kroppsdel som är 
bäst lämpad för att ta emot tryck samtidigt som man kan parera 
och hitta balansen mot underlaget. Detta gjorde att de idéer som 
uppfyllde dessa krav var också de idéer jag jobbade vidare med. 

Skissmodeller i form av piprensare gjorde det lättare att förstå 
principen på själva konceptet. Skalmodeller gjorde det lätt att se 
tidiga problem innan jag bestämde mig för vilka idéer jag skulle testa 
och bygga i skala 1:1.

Två stycken olika koncept; selekonceptet och dubbelbygeln 
var de koncepten som jag sedan testade på riktigt i Bubergets 
skidanläggning.  Jag testade även en del andra funktioner för att se 
hur de olika delarna fungerade på riktigt. 

Efter användartestet gjordes en utvärdering av de olika koncepten 
och funktionerna för att så småningom fastställa mitt slutkoncept 
som ni ser här till höger, dubbelbygeln.
 

Idégenereringsfasen
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BYGLARNA
Ett annat viktigt problem som uppståd var klämrisken då man 
reglerade buntbandet som höll samman byglarna. Det var påtagligt 
att det var ett problem med hela justeringsbiten då man redan 
har mycket annat att tänka på.  Genom att lägga byglarna bredvid 
varandra istället för ovanpå löstes dessa problem. Problemet med 
att de långa och korta hade en förbestämd sida löstes också genom 
denna förändring. 

Genom att ha byglarna bredvid varandra löstest många av de 
problem som uppkom i samband med användartesterna. Nya mindre 
modeller byggdes för att förstå funktionen av slutkonceptet.

En annan intressant idé föddes när jag jobbade med piprensarna. 
Finns det något material som kan fjädra på samma sätt som 
piprensare fast i större storlek? Denna frågan tog jag med mig till ett 
möte tillsammans med Volvos produktframtagare Håkan Ivarsson. 
Detta beskrivs mer under kappitlet Konstruktion på sidan 40.

Förfiningsfasen Förfiningsfasen

Vidareutveckling

Genom att titta på och ta hänsyn till de nackdelar som kom fram 
under andvändartesten gjordes nu minder förändringar på de 
olika delarna i slutkonceptet, för att nå ett realistisk fungerande 
slutresultat.

Jag jobbade parallellt med ergonomin, konstruktionen och 
produktionsmetoderna då dessa är delar som påverkar varandra. 
Genom att ha regelbunden kontakt med både ingenjörer och 
ergonomer fick jag fram en bra kompromiss mellan delarna. 

SITTDELEN
Jag tittade på hur man skulle kunna utnyttja tryckfördelningen i sitt-
ytekonceptet samtidigt som det skulle fungera för kontexten. 

Nya fullskalemodeller togs fram 
för att göra ytterliggare tester.   

Ju längre tryckpunkterna kom ifrån varandra desto tydligare blev 
vardera tryck. Det blev också tydlig att ju närmare trycket kom knäet, 
desto ondare upplevdes trycket. Detta betyder att jag måste ta 
hänsyn till de minsta snowboardåkarnas storlek på insidan låret, då 
deras mått är betydligt mindre än en vuxens. Se nästa sida. 
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Universala mått

Genom att jämföra kroppsmåtten mellan äldre män och barn fick jag 
fram de mått jag var tvungen att anpassa mig efter. Jag tittade på 
var på benet det börjar göra ont för snowboradåkare och räknade 
sen procentuellt ut det med sjuåringar, som är den åldern då man får 
motorik för att hantera snowboarden. Måttet jag måste hålla mig inom 
var 11 cm.  På samma sätt tittade jag på avståndet mellan byglarna för 
att undvika klämrisk mellan två vuxna händer med vantar. 

Förfiningsfasen

70mm

554mm

293mm 45mm 11cm

15cm

50cm

150cm

Dessa mått hjälpte mig att sätta upp de ramar jag var tvungen att hålla 
mig inom när jag sen gick in i formarbetet. Jag har valt att behålla 
den gamla liftens höjdmått då detta mått är framtaget för att passa 
vajersystemets olika höjdskillnader. Det ser till att användaren får liften i 
rätt höjd vid påstigning. 

Förfiningsfasen
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Material som vrider sig (50° eller mer):
ex. �äderstål, torsionsstav

Material som vrider sig (50° eller mer) 
i en speciell riktning.

Fjäder som vrider sig (50° eller mer).

Åker in och ut beroende på hur 
trycket kommer.

Mekanikpunkt framtagen för just 
detta ändamål. 

Konstruktion

Jag har framförallt pratat med två stycken 
ingenjörer, dels Thomas Lindehell på 
Designhögskolan men även Håkan Ivarsson som 
är produktframtagningschef på Volvo i Göteborg. 
Båda två har bekräftat att de funktioner jag 
vill åt är realistiska. Det finns flera olika vägar 
man kan gå och det svåra är att hitta den minst 
komplicerade och billigaste. För att få fram den 
krävs det att man gör flertalet olika tester. Detta 
kommer i ett senare stadie om min konceptidé 
blir såpass intressant. Till höger ser ni några 
tänkabara allternativ till vridningen i sittdelen och 
föslag på fjädringen i bygeln. Det viktigaste man 
vill komma ifrån är onödiga rörliga delar. Dels så 
höjer det kostnaden men det är även en kritiskt 
punkt som kan gå sönder i samband med de 
hårda väderförhållandena. Därför skulle det bästa 
vara att ha vridningen automatisk  i materialet, likt 
fjäderstålet i Grythyttans trädgårdsstolar (bilden 
nedan). 
Det var svaret på frågan om det finns nått starkare  
materiall med samma egenskap som pipränsare.

Grythyttans träd-
gårdstol är gjord 
i fjäderstål.

Material som vrider sig (50° eller mer):
ex. �äderstål, torsionsstav

Material som vrider sig (50° eller mer) 
i en speciell riktning.

Fjäder som vrider sig (50° eller mer).

Åker in och ut beroende på hur 
trycket kommer.

Mekanikpunkt framtagen för just 
detta ändamål. Material som vrider sig (50° eller mer):

ex. �äderstål, torsionsstav

Material som vrider sig (50° eller mer) 
i en speciell riktning.

Fjäder som vrider sig (50° eller mer).

Åker in och ut beroende på hur 
trycket kommer.

Mekanikpunkt framtagen för just 
detta ändamål. 

Alt 1. Fjäderstål
Alt 2. Komposit

Material som vrider sig (50° eller mer):
ex. �äderstål, torsionsstav

Material som vrider sig (50° eller mer) 
i en speciell riktning.

Fjäder som vrider sig (50° eller mer).

Åker in och ut beroende på hur 
trycket kommer.

Mekanikpunkt framtagen för just 
detta ändamål. 

Förfiningsfasen

Alt 1. Fjäderstål
Alt 2. Komposit
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Tillsammans med Thomas Lindehell bestämde vi att de bästa 
alternativet för en roterande sittyta skulle vara ifall materialet själv 
skulle kuna vrida sig för att uppnå funktionen. Det mest trovärdiga och 
prisvärda skulle då vara att använda sig av fjäderstål även på denna 
del (bilden högst upp till vänster på föregående sida). Det är också 
den form som de flesta konstruktioner skulle få om man att titta på 
förslagen på föregående sida. Därför valde jag att jobba vidare med 
detta förslag och mitt slutkoncept kommer att ta hänsyn till just detta 
alternativ. Om det i en senare stadie skulle visa sig att denna lösning 
inte är den bästa skulle det kunna innebära en mindre förändring även 
på slutformen. 

Enklare skisser gjordes för att utesluta vissa formalternativ pga av 
funktioner, och på så sätt begränsa formen för att göra formarbetet 
enklare. Det blev ganska tydligt att det endast var ett alternativ som 
uppfyllde de krav jag ställde. Dels var formen tvungen att med hjälp 
av hävarmsprincipen automatiskt vrida sig när tryck tillfördes. Det fick 
heller inte vara något som man kan fastna i vid avstigning eller om 
man ramlar, samtidigt som ytan ska vara så stor som möjligt hela vägen 
in till bygeln. Den vinnande formen blev bilden längst ner till vänster. 

Formarbetet

MOODBOARD   
För att produkten ska tilltala åkarna på ett positivt sätt krävs det att 
den utstrålar de punkter som är viktiga både för åkarna, kontexten och 
produkten själv. För att få en överblick och förståelse om vad den ska 
utstråla skapade jag olika moodboards som alla tillsammans visade de 
olika uttrycken. Uttrycken var, Vänlig, Enkel, Sportig och Tålig. Ni kan se 
alla moodboarden som bilaga s. 67-70. Det blev ordet vänlig som kom 
att vara det mest betydelsefulla då jag anser att de är den känslan som 
är viktigast att få när liften kommer mot dig i hög hastighet. Nedan 
ser ni en sammanställning av alla moodboarden.  En större bild finns 
med som bilaga s. 71. Jag tittade på produkter som ligger inom samma 
användningsområden för att se hur de har anpassats till miljön. Ganska 
snart blev det tydligt att visa ord trotsade varandra och för att få mer 
förståelse om vad exakt varje ord betydde tog jag fram underord till 
varje uttryck. 

ANVÄNDARE

PRODUKT KONTEXT

ENKEL

VÄNLIG

SPORTIG

TÅLIG

SÄKER
PÅLITLIG

LÄTTFÖRSTÅLIG

Förfiningsfasen Förfiningsfasen
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Jag gjorde också formmodeller i fullskala för att få ett 3D perspektiv. 
Det blev väldigt tydligt vilka former som fungerade bättre en andra. 
Var det kändes klent och var det var för tungt etc. Bilden nedan visar 
vad de olika formerna uttrycker. 

För att produkten ska fungera i den kontexten den är avsedd för 
valde jag att använda samma volym som dagens prövade lift har, 
men omfördela trycket så att det täcker en större yta och på så sätt 
minskar de ergonomiska besvären avsevärt.

FörfiningsfasenFormmodeller

Vänlig - Inbjudande, Omtänksam
Enkel - Få delar, Lättförstålig 
Sportig- Dynamisk, Attityd, Anpassad
Tålig - Kvalité, Säker, Pålitlig

Dessa ord gjorde det lättare att aplicera uttrycken i olika former. Jag 
jobbade mycket med skiss men även andra material för att kunna 
öppna upp och gå vidare. Jag skissade även i fullskala för att se hur 
formen förändrades när den blåstes upp. I början av formarbetet 
tog jag fram ganska många olika former för att se hur uttrycket 
förändrades. Dessa skisser visade jag upp för olika personer i huset 
för att få deras intryck av vad de såg. Se bilaga s. 72.  På så sätt växte 
formen fram. Jag jobbade med de olika delarna separat för att lättare 
kunna fokusera på de ensklida delarna samtidigt som formuttrycket
ändrades drastiskt när jag skissade samman de olika 
delarna. På så sätt skapade jag mig ett helhetsintryck. 
Mängder med fomskisser togs fram. Nedan ser 
ni ett urval av de skisser som togs fram, 
de finns även fler och i större skala som bilaga s. 73-74.  

    
    Genom att arbeta i 
    olika material var det  
    enklare att öppna upp 
    och inte fastna pga hur 
    man behärskar verktygen.
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KEYSKETCH OCH SLUTRITNINGAR
Allt formarbete landade så småning om i en keysketch där 
balansen mellan de olika uttrycken överrensstämde med helheten.

Utifrån keysketchen skapade jag sedan de fullständiga ritningarna 
som jag tog med mig ner i verkstaden och in i caden.

Närbild på högra sittdelen. Jag har också tittat på olika sätt att 
visa att sittdelen roterar eller vrider sig. Detta ser ni också lite av 
i skisserna på föregående sida. Jag valde tillslut att ta bort detta 
helt då det inte tillförde någon förståelse utan snarare förvirring. 
Funktionen sker automatiskt och är  ingenting åkarna själva måste 
utlösa, därför är det heller inte nödvändigt att de ser innan vad som 
ska hända. 

Jag har ramat in det omådet där 
de flest människor fångar liften 
och håller under färden. Där är 
det också störst klämrisk. För att 
ge liften ett smidigare uttryck 
samtidigt som man indikerar 
på vart man ska hålla valde jag 
därför att inte ha ett jämnstort 
mellanrum mellan byglarna. För 
att ännu tydligare visa på styrka, 
greppyta och funktion samtidigt 
som det hjälper åkarna att känna 
en riktning i liften utan att vända 
sig om har jag jobbat med en 
oval profil i liften. Detta 
beskrivs bättre i nästa 
kapitel på sidan 48. 

SlutritningarFörfiningsfasen Förfiningsfasen

Jag jobbade också med snabba mock-ups 
för att hela tiden känna efter att allt kändes 
ok. I sittdelen har jag skapat ett mindre 
grepp som man ska kunna använda 
tillsamanns med stavar. Det är mer ett 
trygghetsgrepp för nybörjare än ett 
“behövande” ergonomisk grepp. 

Som ni ser på föregående bild har jag  också jobbat med att visa 
tydlighet med hjälp av olika färger. Jag har valt att ha en inre färg i 
sittdelen för en mer välkomnande känsla. Denna del har jag valt att 
stretcha ut på den sidan handtaget är för att visa på greppyta. Mer 
skisser kring detta hittar ni som bilaga. 
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Parallellt med formarbetet har jag också tagit fram en ny funktion 
till medbringaren. Under min process så skapades det en fram- och 
baksida på liften. Detta kom i samband med vinkeln på sittytan. Jag har 
valt att använda mig av samma vinkel som används på dagens lift då 
även det är ett beprövat mått som har bra balans mellan att sitta fast 
och åka av. Jag förklarar detta tydligare i kapitlet Detaljer på sidan 48.

               Vy uppifrån på höger sittdel.

I och med att liften fick en fram- och  
baksida kunde jag utnyttja detta ännu mer 
genom att applicera en asymetrisk form 
på sidoprofilen. Tanken med formen är att 
den alltid ska möta åkaren. När du fångar 
liften för påstigning är formen böjd mot 
dig på samma sätt som den är böjd mot dig 
under färden. Hela profilen ger också liften 
en tydligare riktning åt vilket håll den är på 
väg.

På grund av att liften inte längre kan använda sig av båda sidorna vid 
uppåkningen krävs det en mindre justering på medbringaren så att 
liften alltid kommer med rätt sida fram. 
Även här jobbade jag mycket med piprensare för att få förståelse för 
funktionen. Tillsammans med Tomhas Lindehell kom vi fram till en 
enkel lösning som presenteras nedan. 

Detta är en funktion som enkelt skulle kunna appliceras på dagens 
medbringare utan att man behöver byta ut alla delar. Eftersom 
medbringaren är den del på en ankarlift som är dyrast så är detta ett 
stort plus för alla skidanläggningar. Jag har också tittat på hur man 
skulle kunna lösa problemet med rycken som uppstår under resan. 
Detta presentarar jag i kapitlet Medbringaren på sidan 51.

FörfiningsfasenFunktion- medbringaren
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Sammanfattning Förfiningsfasen

Efter att ha tagit hänsyn till de nackdelar som framkom under 
användartestet i Bubergsgården skedde mindre förändringar på 
koncepten. 

Istället för att ha två byglar liggandes på varandra placerades de 
istället bredvid varandra. På så sätt undviker man klämrisk som 
uppstår samtidigt som det inte längre spelar någon roll vilken sida 
den långa respektive korta åker.

Sittytans utformades så att den var bättre lämpad för kontexten 
den ska användas i. Genom att använda mig utav samma volym 
som dagens sittyta har, men fördelat på ett större område, tas de 
ergonomiska besvären bort och åkturen upplevs mer bekväm. 

Med hjälp av universala mått inom 95:e och 5:e percentilen fick jag 
fram riktlinjer jag var tvungen att hålla mig inom under formarbetet. 

I formarbetet jobba jag mot speciellt fyra ord, Vänlig, Enkel, Sportig 
och Tålig där jag värderade ordet Vänlig som tyngst då det är det 
som åkarna ska bemötas av först och främst. Det är också viktigt att 
produkten passar in i den kringliggande kontexten utan att försvinna. 
Detta blev ett samarbete mellan form och färg som man kan läsa mer 
om under kapitlet Färgrbeslut på sidan 50.

Till höger ser ni en ritning på slutformen av slutkonceptet.

Förfiningsfasen Förfiningsfasen



46

Presentationsfasen
Resultat

Resultatet heter Uphill och tar användarna uppför backen på 
ett ergonomiskt och användarvänligt sätt. Uphill består av en 
“U”-konstruktion gjord av fjäderstål. Detta innebär att liften 
kan flexa och anpassa sig till användarnas olika höjder utan 
några rörliga delar som kan gå sönder i den hårda miljön, 
se nästa sida.

Namnet Uphill kommer efter det besläktade namnet downhill 
som används i flertalet olika sporter som förekommer i samband 
med användandet av liften. Ordet ger en positiv klang och ska ge 
användarna ett nytt sätt att se på liften. Hela processen finns som 
med som bilanga s. 75.

Presentationsfasen
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Presentationsfasen Presentationsfasen

Med hjälp av fjäderstålets egenskaper kan Uphill anpassa sig till 
åkarnas olika höjder utan några onödiga rörliga delar.

Konstruktionen kommer att vara relaivt hård då liften ska kunna ta 
hårda stötar utan att formen ska ändras. Detta gör också att liften 
kommer bete sig liknande dagens lift under på och avstigning. Det 
är kraften som uppstår när medbringaren åker i väg och åkarna förs 
uppför backen som också ser till att det är möjligt att anpassa liften 
efter åkarnas olika längder. 

Sätet har en vridande punkt som 
anpassar sig till användaren efter 
lutningen på backen. Formen är 
utformad för att fördela trycket 
jämnare över en större yta för en 
mer ergonomisk position. 

Ovan ser ni några exempel på hur det skulle kunna se ut när personer av 
olika läng eller olika utrustning åker med Uphill. 

Det är viktigt att poängtera att detta är ett koncept. För att veta exakt 
om detta fungerar krävs vidare tester på prototyper famtagna i rätt 
material. Genom att ge fjäderstålet en speciell framtagen profil kan 
man få stålet att endast flexa åt ett önskvärt håll.

Funktion
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Jag har valt att använda mig av samma volym som på dagens lift men 
uppdelad i två ytor. På så sätt kan man fördela trycket över en större 
ytan samtidigt som den fungerar likadant som dagens lift i olika vind- 
och snöförhållanden. Detta är ett krav som måste uppfyllas för att 
liften ska vara realistisk för kontexten. 

Jag har också valt att använda mig av samma vinkel som på dagens 
lift då detta är en vinkel som är testat och har en bra balans mellan 
att sitta fast och enkelt åka av. I och med att jag har valt ett mjukare 
material som har större friktionsyta än dagens lift kan det dock hända 
att vinkeln här måste justeras, men det är något som vidare tester får 
avgöra.

35mm

25m
m

5cm

2cm

3cm

vilkeln samma som gamla

Byglarna består av en oval profil för att tydligare visa på rikting. På så 
sätt kan man veta om liften är horisontell eller vertikal utan att vända 
sig om och se. På två ställen i bygel tvistar sig profilen 90°. (se bilden 
nedan) Detta sker för att dels visa på styrka i de punkter som är mest 
utsatt för kraft, men även för att på ett logiskt sätt visa att liften flexar 
fam och tillbaka och inte ut och in.  Måttet är framtaget för att passa 
både vuxna och barn inom 95:e percentilen. 

Formen är framtagen för att undvika klämrisken samtidigt som den 
visar inom vilket område man ska greppa. 

Hela formen på Uphill är utformad för att bemöta användaren med en 
vänlig känsla.

Presentationsfasen

+

Detaljer
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4

3

1 2 5 6

7

8

Uphill består av totalt åtta olika delar. Den inre kärnan (4) är 
gjord i fjäderstål och bockas till rätt form. Utanpå fjäderstålet 
(3) formgjuts en elastomerplast. Det är en gummiliknande plast 
som  ger både ett mjukt intryck samtidigt som det är slittåligt 
och behåller en behaglig temperatur oavsett väder. På samma 

Produktion

sätt görs sittdelarna (1,2,5,6) och träs därefter på fjäderstålet och 
fästs med 4 st bultar.  Den övre delen (7,8) som är kallad handske på 
dagens lift, görs av en hårdare plast (HDPE) då denna del är den som 
utsätts för störst slitage då den åker in i medbringaren.  Den fästs ihop 
med byglarna genom att träs på en metallstång och sedan skruvas i 
underifrån.  

Presentationsfasen Presentationsfasen
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Trots detta tog jag fram en neutral 
basfärg som jag tror kommer fungera
på de flesta ställen. Det här 
alternativet kommer alltid att finnas, 
dels om anläggningarna inte själva 
vill bestämma men även vid snabbare
leverans. Färgkombinatinonen består 
av en varmare grå tillsammans med en 
varmorange. Tillsammans utstrålar de
värme och vänlighet i en bra balans. 

Ett roligt alternativ som dök upp var ifall man har alla byglarna i olika 
färger. Med hjälp av enkla dekaler som liknar ögon kan man ge liften 
en personlighet. Det skulle förhöja upplevelsen för användaren och 
man kan integrera med liften på ett helt nytt sätt.

Färgbeslut Presentationsfasen

Första tanken var att ta fram en färgkombination på liften som skulle 
passa för alla olika skidanläggningar. Eftersom jag inte har valt att 
branda liften till ett företag hade jag heller inga krav på färgerna 
genom dem. 
Jag tittade på de olika 
årstiderna liften kommer 
att användas i och hur 
ljuset förändras över dygnet. 
Utifrån det tog jag fram olika 
färgkombinationer som jag 
tyckte fungerade på ett 
harmonisk sätt tillsammans 
med kontexten. 
Fler kombinationer finns 
med som bilaga s. 76.

Det hela resulterade i en mängd olika färgkombinatinoer som alla var 
fina på sitt sätt. Det blev ganska tydligt att det skulle vara svårt att ta 
fram endast ett förslag som skulle passa för alla. En annan sak som 
också blev tydlig var hur liften ändrade karaktär beroende på om den 
mörka färgen var inerst eller ytterst. 

Liften får ett mycket vänligare uttryck om den varma/ljusa färgen 
är den innersta färgen. I och med att liften kommer formgjutas har 
inte färgen någon större påverkan på priset. Därför tyckte jag det var 
roligare i fall skidanläggningarna själva kan välja sina kombinationer 
så länge de överrensstämmer med detta resenomang. 
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KONTEXTEN:   Ingen backe är den andra lik

Konstant tryck mot kroppen
  (påverkas av bygeln)

Ryck mot kroppen
   (påverkas av medbringaren)

Trycket fördelas på hälften så 
stor yta jämfört med 
skidåkare.

Ryck uppstår när man i 
nerförbacke glider ikapp 
liften och stannar upp.

Ryck uppstår när linan är för 
kort för att låta åkaren vara 
kvar på backen. Detta gäller 
speciellt skicart och barn.

MedbringarenPresentationsfasen Presentationsfasen

I researchkapitlet pratade jag om problem som var gemensamma 
för alla åkare. Eftersom medbringaren rör sig i en konstant hastighet 
oberoende backens lutning finns det vissa situationer som kommer 
upplevas som mer ryckiga. Jag tittade också på hur detta påverkar 
åkare av olika vikt. 

De funktioner som är nödvändiga att få in i produkten för att lösa 
detta är:

En lösning på detta är att ha tre fjädrar av olika styrka i medbringaren. 
Den första fjäderna gör det enkelt även för barnen att dra ut liften till 
maxläget som krävs för backens olika lutningar. Den andra fjädern 
tar i för personer som väger mer än 25 kg, den fungerar även som 
en stötdämpare för de lättare åkarna i de situatioer som det uppstår 
ryck. Den tredje fjärdern andvänds bara då åkare över 25 kg kommer i 
en situation då det uppstår ryck. 
Detta är en lösning som inte skulle kosta så mycket mer än dagens 
medbringare då det inte är fjädrarna som är de dyrare delarna.  Jag 
har pratat med två ingenjörer  om detta skulle vara möjligt och båda 
tycker att det verkar vara ett trovärdigt alternativ.  Men självklart 
krävs mer tester och samarbeten med ingenjörer för att ta fram den 
ultimata lösningen.

Ankarlinan måste dras ut med 
250 N för att nå ut till max

160 kg

70 kg 1570 N

70 kg

680 N

30 kg

294 N

20 kg

196 N

•	 Alla måste oberoende vikt kunna dra ut bygeln till max. 
•	 Bygeln måste kunna fjädra lite till efter maxläget då det 

uppstår ryck. 
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Ekonomi 
Kabin

Gondol

Sittlift kopplingsbar

Sittlift fast

Sittlift vindskydd

Komfort

50 miljoner

25 miljoner

0 miljoner

62,5 miljoner

37,5 miljoner

12,5 miljoner
?

Ankarlift

Knapplift

Ny produkt :

(kronor)

?
En ny lift på marknaden Är problemet löst? Presentationsfasen

Uphill kommer inte konkurrera ut dagens ankarlift utan fungerar 
snarare som ett till alternativ på marknaden. Den kommer att 
kosta lite mer och kommer därför fungera bäst där det är lite mer 
åkare, framförallt inom familjeområderna. Så länge glappet mellan 
en bekväm sittlift och Uphill är tillräkligt stort kommer det finnas 
uttrymme för denna lift på marknaden. Det är dock viktigt att man 
tar med i beräkningen att Uphill tar två åkare åt gången medan 
en sittlift på 45 miljoner klarar 4 st. Det betyder att Uphill måste 
vara mycket billigare en hälften av 45 miljoner. Jag har gjort en 
uppskattning tillsammans med en ingenjör, men det är väldigt 
svårt att uppskatta ett pris då man inte vet hur stor omfattningen 
kommer att bli. Det är också viktigt att påpeka att det inte är själva 
byglarna i en ankarlift som kostar, det betyder att det inte kommer 
röra sig om några större summor i det stora hela. Utan istället för 
6 miljoner som dagens ankarlift ligger på skulle en likadan med 
Uphillbyglar ligga på ungefär 6,3 miljoner istället. 

Är problemet med dagens ankarlift löst? 
Det största problemet som blev tydligt under observationsveckan var 
egentligen hastigheten med liften. Folk har ungefär 7 sekunder på sig 
att åka fram, hitta rätt position, vända sig om och fånga liften. Detta gör 
att de flesta åkarna är väldigt fokuserade och spända. Det är pinsamt att 
ramla i en ankralift. Det går inte att ta bort det. Exakt samma problem 
kommer finnas kvar med Uphill. Den kommer åka lika fort, man måste 
vara lika fokuserad och det kommer vara lika pinsamt att ramla! Jag 
ser Uphill som ett steg i rätt rikting, men för att ta bort alla obekväma 
situationer med en ankarlift krävs det att den kan sakta in vid på- och 
avstigning. Jag hoppas att lifttillverkare världen över tar till sig det 
här och tar fram en omkopplingsbar ankarlift. All teknink finns där för 
sittliftarna så det handlar egentligen bara om att göra det i mindre skala. 
Jag uppskattar en omkopplingsbar Uphillift till ca 10 - 12 miljoner. Det är 
fortfarande bara hälften av den billigaste motsvarande sittliften.
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Sammanfattning Presentationsfasen

Slutresultatet kallas Uphill och består av en upp- och nervänd 
U-konstruktion gjord av fjäderstål. På så sätt kan Uphill anpassa 
sig efter olika personers längder utan att det är några onödiga 
rörliga delar som kan gå sönder. Uphill har en ergonomisk sittyta 
som fördelar trycket över en större yta, vilket förbättrar ergonomin 
för framförallt snowboardåkare, som har problem med detta med 
dagens lift, men även för alla andra åkare.  Sittytan är konstruerad 
så den kan användas under hårda väderförhållande vilket gör det 
opptimal för kontexten den är ämnad för. Den kan vridas kring en 
axel vilket gör att åkaren behåller en skön position oavsett lutning 
på backen. Detta gör den på samma sätt som fjäderstålsbyglarna. 
Formen är framtagen med fokus på vänlighet, med hjälp av 
enkla detaljer kan man skapa en personlighet och förstärka hela 
upplevelsen hos åkarna.
Formen är konstruerad så att ingen kläm- eller fasthållningsrisk 
uppstår. 
 
Priset på Uphill kommer att vara lite mer en det dubbla från en 
vanlig ankarliftbygel. Tanken är inte att Uphill ska konkurrera ut de 
vanliga ankarliftarna, utan fungerar snarare som ett kompliment på 
marknaden. Den passar bäst att användas inom familjeområdena då 
det oftast är dessa ställen där omsättningen är som störst och folk 
med olika längd vistas. 

Det är viktigt att poängtera att detta är ett steg i rätt rikting för att 
lösa problemen med dagens ankarlift. Det viktigaste och största 
problemet, hastigheten, kvarstår. Förhoppningsvis visar Uphill på 
fördelarna med släpliftar och lifttillverkare världen över kanske förstår 
vilken marknad det finns för bekväma, användarvänliga släpliftar. 
Tekninken för att lösa hastighetsproblemet finns redan i dagens 
sittliftar, de måste bara se potentialen i att anpassa de till släpliftar. 
Det hoppas jag att Uphill hjälper till med, så att vi på allvar kan få bort 
alla obehagliga incidenter som dagens ankarlift symboliserar. 

Presentationsfasen Presentationsfasen
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Flödesschema - skidor

Start Åker fram till lift Hur många?

Vilken sida?

Vilken sida?

Tittar över vänster axel

Tittar över höger axel

Stavar höger arm

Stavar vänster arm

Sträcker ut vänster arm

Fångar liften A

Tittar över vänster axel

Tittar över höger axel

Stavar höger arm

Stavar vänster arm

Sträcker ut vänster arm

Sträcker ut höger arm

Fångar liften A

A Placerar den 
under rumpan

Yttre arm på 
utsidan

Åker framåt Liften riktigt 
placerad?

Åker upp :)
 JA

NEJ
Båda händerna 
greppar stången. 
Inget stöd bak.

Yttre handen 
försöker att rätta till 
bygeln

Drar sig fram med 
innre handen.

Kommer 
den rätt?

 JA

NEJ

Åker upp :) B

B

1

2

HÖGER

VÄNSTER

HÖGER

VÄNSTER

Släpper taget och 
börjar om. Start

B Glider snett ifrån 
liften

Skjuter liften ifrån 
sig

Släpper taget  om 
liften

Stakar sig bort från 
avstigningsplatsen Slut

Åker lift

Störst risk för fel eller fallHjälp av liftvärd Ergonomi användareErgonomi liftvärd

Sträcker ut höger arm
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Flödesschema - snowboard

Start Åker fram till lift Hur många?

Vilken sida?

Vilken sida?

Tittar över vänster axel

Tittar över höger axel

Tittar över vänster axel

Tittar över höger axel

1

2

HÖGER

VÄNSTER

HÖGER

VÄNSTER

Tar emot liften med två 
händer

För den in mella benen Tittar framåt

Släpper bakre hand Åker upp :) C

C Får högre fart än 
liften och gilder fram

Skjuter ut bygeln från 
benen

Släpper b ygeln Stakar sig bort från 
avstigningsplatsen

Slut

Kommer 
den rätt?

 JA

NEJ
Justerar Kommer 

den rätt?

 JA

NEJ

Släpper bakre hand Åker upp :) C 

Släpper taget och 
börjar om.

Start

Tar emot liften med två 
händer

För den in mella benen 
på ena åkaren Tittar framåt

Släpper bakre hand Åker upp :) C

Kommer 
den rätt?

 JA

NEJ
Justerar Löser det 

sig?

 JA

NEJ

Släpper bakre hand Åker upp :)

Släpper taget och 
börjar om.

Start

För den in mella benen 
på andra åkaren

C

Åker lift

Störst risk för fel eller fallHjälp av liftvärd Ergonomi användareErgonomi liftvärd

B

B

A

A
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Flödesschema - sitski

Start Åker fram till lift Tar fram snöre

A Åker upp :)

Åker lift

Drar i utlösarsnöret.

Åker åt sidan Slut

Tar liftvärden 
snöret?

 JA

NEJ

Liftvärd håller snöre 
höger hand

Fångar lift vänster 
hand

Trär lift i snöre Styr ut A

Assistent håller upp 
snöre

Liftvärden fångar lift 
två händer

Trär lift genom snöre Styr ut A

SITSKI:

Störst risk för fel eller fallHjälp av liftvärd Ergonomi assistantErgonomi liftvärd

Funkar det?

 JA

NEJ Drar i andra 
utlösarsnöret.

Funkar det?

 JA

NEJ

Åker åt sidan Slut

Väntar på att trä�a 
brytsnöret Slut
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Flödesschema - skicart och snowbike

Åker fram till lift Fixar till plattan i 
rumpan.

Fixar till styrpinnarna Låser liftfästet Flyttar fram ski carten 
med lift fästet

Fångar liften med 
båda händerna högt 
upp

Pressaer ner liften Placerar i fästet A

A Skjuter ski carten i 
rätt läge

Åker upp :)

Åker lift

Släpper fästet Åker åt sidan

Start Åker fram till lift Tar fram snöre

A Åker upp :)

Åker lift

Släpper fästet Åker åt sidan

Störst risk för fel eller fallHjälp av liftvärd

Slut

Ge snöre till 
liftvärd?

 JA

NEJ

Liftvärd håller snöre 
höger hand

Fångar lift vänster 
hand

Trär lift i snöre Styr ut A

Håller upp snöre Liftvärden fångar lift 
två händer

Trär lift genom snöre Styr ut A

Ergonomi användare Ergonomi liftvärd

Start

Slut

SKICART:

SNOWBIKE:

Åker fram till lift Fixar till plattan i 
rumpan.

Fixar till styrpinnarna Låser liftfästet Flyttar fram ski carten 
med lift fästet

Fångar liften med 
båda händerna högt 
upp

Pressaer ner liften Placerar i fästet A

A Skjuter ski carten i 
rätt läge

Åker upp :)

Åker lift

Släpper fästet Åker åt sidan

Start Åker fram till lift Tar fram snöre

A Åker upp :)

Åker lift

Släpper fästet Åker åt sidan

Störst risk för fel eller fallHjälp av liftvärd

Slut

Ge snöre till 
liftvärd?

 JA

NEJ

Liftvärd håller snöre 
höger hand

Fångar lift vänster 
hand

Trär lift i snöre Styr ut A

Håller upp snöre Liftvärden fångar lift 
två händer

Trär lift genom snöre Styr ut A

Ergonomi användare Ergonomi liftvärd

Start

Slut

SKICART:

SNOWBIKE:
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Flödesschema - liftvärd

Start Åker till lift Startar liften Hämntar 
avisningsredskap

Slår med stålklubba 
på bygeln

Slår med stålklubba 
på sprintern 

Slår med stålklubba 
på medbringararmen

Tar tag kring sprintern 
mad höger hand

Riktar slag mot 
sprinterns spärr A

A Slår ut spärr Lirkar ut sprintern Slår några extra slag för 
att få bort isen och snön

Lägger sprintern 
i en hink

inväntar nästa lift Slut

Följer efter liften

Följer efter liften

Urtagning sprint:

Hjälpa användare:

Start Placera 
användare rätt

Inväntar liften Fångar liften Drar ner liften Placerar den där 
användarna vill ha den

Hjälper 
anväendarna i väg

Slut

ggr alla liftar!!

ggr ca 3000

Isättning sprint:

Start Hämntar 
sprintredskap

tar en sprint och 
gör sig redo

Inväntar lift Siktar och för spint 
igenom hålet på liften

Säkar sprinten Slut

Följer efter liften

ggr alla liftar!!

Störst risk för fel eller fallErgonomi liftvärd
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Flödesschema - liftvärd forts.

Byte av medbringare:

Kör fram liften till 
trasig lift kommer

Hämtar stege 
och verktyg

Klättrar uppför 
stegen

Lossar fösta muttern Lossar andra muttern Skaka hel med-
bringaren och bygeln

Lyfter av medbingaren 
och placerar den uppepå 
vajern

Lyfter ner medbringaren 
till stegen

Lyfter ner medbringaren 
till markenA Hämtar ny 

medbringare
Lyfter upp ny medbring-
are till toppen på stegen

Lyfter upp ny medbring-
are på vajern

Lossar fösta muttern Lossar andra muttern Skaka hela med-
bringaren och bygeln

Spänner fösta muttern Spänner andra muttern

A

B

B Klättra ner frö stege Hämtar nytt ankareSpänneryttre muttern 
med momentnyckel

Spänner innre muttern 
med shiftnyckel

Klättra ner frö stege Klättrar uppför 
stegen

Ta bort gammal linasnutt
från ankaret B

B Drar ut nya linan Fäster den under foten För änden på linan 
genom hålet på anakaret

Gör en dubbel 8:a knop 
på änden av linan

Släpper upp ankaret 

För�yttning av medbringare:

Kör fram liften tills 
rätt medbringare 
kommer

Hämtar stege 
och verktyg

Klättrar uppför 
stegen

Lossar fösta muttern Lossar andra muttern Skaka hel med-
bringaren och bygeln

Klättra ner frö stege

Spänneryttre muttern 
med momentnyckel

Spänner innre muttern 
med shiftnyckel

Skjuter mdebringaren 
30 cm bakåt A

A

ggr ca 3

ggr ca 30 var tredje dag

Störst risk för fel eller fallErgonomi liftvärd

Start

Start

Slut

Slut
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Problemlistning - påstigning

Påstigningen
Skidåkare

Vet intevart man ska stå

Handikappskidåkning

Handikappade behöver hjälp för att bygla sig

Alla

Snowboard
Liftvärdarna

Snowbike, Downhill

Stress när kunderna hamnar fel

Kunderna åker fram förtidigt

Puttar fram barnen för tidigt

Kunderna är för lata och förlitar sig på att värdarna tar han om bygeln

Klämrisk när man byglar sitski mm

Vanten fastnar bakom folks rumpor

Folk åker fram förtidigt

Måste hålla upp linan för liftvärdarna

Linan lossnar när det är blött och isigt

Ramlande gäster krockar med nedkommande ankare så att det svingas runt i vändhjulet

Tar liften hårt och flippar den närman vänder sig om 

Liften blir sned när man åker lång och kort eller väger olika

Svår att fånga utan hjälp

svår att tajma med partnern

Vuxna kan peta barn med stavarna

Rycker när fjärdern blir dålig

Vrider bygeln efter man är byglad

Kan få ankaret i huvudet

Svårt om någon framför trillar

Svårt att åka lång och kort eller olika vikt

Felskär i ojämnt spår

Monotomnt arbete i axlarna = smärta Kunderna vänder sig inte om när liften kommer

Böja sig när man byglar barn

Nybörjare på snowboard lutar sig mot liftvärdarna

Medbringare i huvudet

Missar bygeln

Hårt sittande byglar

Är man själv måste man välja vem man ska hjälpa

Stavarna är i vägen och kan peta ur ögon

Blöta handskar om bygeln är blöt

Ont i ryggen av att stå en hel dag

Kogitivt mycket att hålla koll på

Kommer för fort

Tittar över fel axel

Svårt att åka två med samma fot fram

Svårt att få bygeln rätt

Svårt att hålla två händer
Svårt att hålla linan själv

Måste ha hjälp

Linan lossnar när det är blött och isigt 

Fastnar med kläder i bygeln

Liften

Dåliga fjädrar gör att ankaret inte åker in

Medbringaren för tung

Kraftig vind gör att byglarna trasslar, fastnar och flänger
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Problemlistning - resa

Resan
Skidåkare

Handikappsskidåkare

Alla

Snowboard

Liftvärdarna

Snowbike, Downhill

Ont om liften stoppar i branter

Sliter på fjädern

Ojämna spår

Förstör spåren

Ont i rumpan, smal och kantig

Fastnar med kläder i bygeln

Böjer sig ner för att hålla om sittsen i sitskin (asistant)

Långtråkigt

Svårt om någon framför trillar

Svårt att åka lång och kort eller olika vikt

Ont insida lår

Branter jobbiga krampframkallande

Rycker när fjädern blir dålig

Ingen ser om det händer något i liften under resan

Gör ont när man åker med barn

Linan lossar vi is och regn

Linan lossar vid nerförbackar

Linan lossar vid nerförbackar

Linan lossar vi is och regn

Linan lossar vid nerförbackar

Liften

Dåliga fjädrar gör att ankaret inte åker in

Kraftig vind gör att byglarna trasslar och flänger

Kraftig vind gör att byglarna fastnar i stolparna
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Problemlistning - avstigning

Avstigning

Skidåkare

Handikapskidåkare

Alla

Snowboard

Liftvärdar Snowbike, Downhill

Fastnar med kläder i bygeln Svårt att glida av bygeln

Liften

Kraftig vind gör att byglarna fastnar i stolparna 

Kraftig vind gör att byglarna trasslar och flänger

Dåliga fjädrar gör att ankaret inte åker in = fastnar i brytlina

Sitski linan lossnar inte

Kan få ankaret i huvudet

Staka sig bort från avstigningen

Staka sig bort från avstigningen

Svårt att åka av när man är lång och kort eller olika vikt

Svårt om någon framför trillar

Kan bli påkörd

Läskigt när ingen ser

Måste åka och vara berädd med nödstopp
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Utverdering - dubbelbygeln
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Utverdering - selekonceptet
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Utverdering - sittytor

- Snö fastnar
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Moodboard - Enkel

ENKEL:  LÄTTFÖRSTÅLIG  LÄTT  FÅ DELAR

ANVÄNDARE



68

Moodboard - vänlig

VÄNLIG:  INBJUDANDE  OMTÄNKSAM

ANVÄNDARE
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SPORTIG:   DYNAMISK  ANPASSAD EFTER MILJÖN

KONTEXT

Moodboard - Sportig
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Moodboard - Tålig

TÅLIG:   PÅLITLIG  KVALITÉ  SÄKER

PRODUKT
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Moodboard - Sammanställning

ANVÄNDARE

PRODUKT KONTEXT

ENKEL

VÄNLIG

SPORTIG

TÅLIG

SÄKER
PÅLITLIG

LÄTTFÖRSTÅLIG
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Andvändartest - formuttryck



73

Skisser
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Skisser
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Logotypframtagning

double uphi’ 

ski  
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Färgkombinationer




