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Sammanfattning  

Detta examensarbete omfattar en process bestående av research, 

intervjuer, observationer, idégenerering, prototypbygge, tester och 

utvärdering i två omgångar med målsättningen att hitta en lösning för 

att förhöja upplevelsen för snowboardåkare vid användande av 

knapplift. Problemet med dagens knappliftar är att de inte är 

anpassade för snowboardåkare, eftersom ingen produktutveckling 

har gjorts på knappliften sen den uppfanns år 1908, och snowboarden 

kom år 1965.  

 

För att få veta problematiken med en knapplift, gjordes frågor till 

snowboardåkare för att ta reda på vilka brister som finns med 

knappliften. Här kom det fram att det som var problematiskt med 

dagens knapplift var att den skar in i benet vilket gjorde det obekvämt 

att åka i liften samt att man inte kunde stå rakt när man åkte upp i 

den. Ingen av användarna kunde heller tänka sig att köpa en extern 

produkt för att underlätta åkandet i knappliften. Här bestämdes då att 

detta arbete skulle bestå av att utforma en ny liftpinne som fungerar 

både för snowboard- och skidåkare. 

 

Nästa steg blev att utforma olika lösningar på hur en lift skulle kunna 

se ut samt att skissa upp dessa 3-dimensionellt för att lättare kunna 

se hur formen blev i verkligheten samt att kunna testa lösningarna på 

användarna. 3 olika prototyper av liftpinnar togs fram och testades på 

användare. Prototyperna utvärderades vilket ledde till att 2 av dessa 

gick vidare för förbättring och utveckling. 

 

Dessa 2 lösningar utvecklades utifrån vad som kom fram efter 

intervjuer och tester av användare samt av liftpersonal. Det blev 2 

liftpinnar som utformades, där den ena fick sin form utifrån 

användarnas synpunkter, medan den andra liftpinnen fick sin 

utformning efter de liftanställdas intervjuer och synpunkter. 

 

För att gå vidare i processen gjordes återigen tester på användarna 

för att fastställa vilken av dessa 2 lösningar som kändes säkrast och 

tryggast. Resultatet av dessa tester visade att en optimal liftpinne 

skulle vara en kombination av de 2 lösningarna. 

 

Efter detta vidtog arbetet att få fram en ny prototyp av knappliften 

för att lösa problematiken för snowboardåkare med att det är 

obekvämt samt gör ont i benet när man åker lift. Lösningen på detta 

problem blev en ny liftpinne som kan ersätta knappliften och som 

passar alla åkare i skidbacken, även skidåkare. Förhoppningsvis kan 

denna nya liftpinne bidra till att fler vågar åka snowboard, färre 

fallolyckor, ett uppsving för sporten samt ökad snowboarduthyrning 

vid skidanläggningar. 

Sökord: design, designprocess, liftlösning, snowboard, knapplift
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Knappliften finns på skidanläggningar i hela världen och används 

oftast i backar där nybörjare befinner sig. Anledningen till detta är att 

denna lift är enkel att lära sig att använda eftersom man inte behöver 

ha så mycket kunskap eller balans när man åker, detta gäller dock 

enbart för skidåkare. 

 

Knappliften är även den billigaste lift som en skidanläggning kan 

installera och köpa då det inte behövs lika mycket material eller styrka 

hos knappliften i motsats till andra liftar. Man byter heller inte ut 

knappliftar mot någon annan lift, eftersom knappliftar ofta är belägna 

på ställen där nybörjare åker samt att knappliften har ett enklare 

maskineri än andra lifttyper. 

 

Knappen på knappliften är idag formsprutad i PVA med en stång som 

antingen är gjord av PVC-rör eller aluminium-rör. Liftens rör är ihålig 

för att vara så lätt som möjligt och för att dra igenom snöret som 

förankrar liften i vajersystemet. Detta snöre dras igenom hela stången 

och ut ur knappens undersida där man i sin tur knyter en knut för att 

snöret ska hålla liften på plats och för att få allt att hänga ihop med 

varandra (se figur 1).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Knappliftens konstruktion. 
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1.2 Problem  

Hur många gånger har man inte haft problem när det kommer till att 

åka knapplift som snowboardåkare? Det gör ont, det är obekvämt och 

försämrar upplevelsen när man åker i knappliften (se figur 2). Denna 

lift är inte anpassad för snowboardåkare, eftersom knappliften 

uppfanns 1908 (John & Allen, 2009, s.40) och anpassades då för 

skidåkare. Så när snowboarden kom 1965 (Ryan & Ryan, 1997, s.11) 

gjordes inga större förändringar på knappliften för att även passa en 

snowboardåkare. Därför är det inte så konstigt att knappliften är 

obekväm att åka för snowboardåkare.  

 

I dagsläget är det bara 9% av alla utförsåkare i Sverige som är 

snowboardåkare och trenden går bara nedåt. Hur kan man få fler 

snowboardåkare i backen? Vad är det som gör att man inte vågar åka 

snowboard? Och hur kan man göra för att åkturen i liften ska bli 

bekvämare för snowboardåkare men samtidigt inte försämrar 

liftåkandet för andra åkare? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att hitta en lösning på de problem 

som snowboardåkare upplever när de använder sig av knappliftar. 

Frågeställningen är: Hur kan man utforma en liftlösning som är mer 

ergonomiskt anpassad för snowboardåkare, men samtidigt inte 

exkluderar andra åkare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Problem som uppstår för snowboardåkare i knappliftar. 
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1.4 Mål 

Målet med detta examensarbete är att vidareutveckla knappliften för 

att underlätta och förbättra åkturen i liften för snowboardåkare, men 

även att upplysa om de problem som finns i skidanläggningar när det 

kommer till att vissa liftar inte är anpassade för alla typer av åkare. För 

att nå detta mål krävs en ökad kunskap i hur liftar fungerar samt vilka 

moment en lift behöver för att komma ut på marknaden samt insikt i 

tekniska aspekter och marknadskrav som ställs på liftar. Ett samarbete 

med liftföretaget Boardie (Stjernberg, 2016) har gjorts, detta för att 

få tillgång till deras kunskap men även för att hjälpa produktlösningen 

att få möjlighet att kunna komma ut på marknaden när den är färdig. 

 

1.5 Målgrupp och avgränsningar 

Målgruppen kommer här främst att vara snowboardåkare, eftersom 

de har störst problem med knappliften. Knappliften passar idag alla 

andra åkare så därför bör även denna lösning, som har genererats 

genom detta arbete, också vara designad att passa samtliga åkare. 

Alla åkare i backen måste kunna använda sig av denna lösning för att 

inte känna sig exkluderade. Fokus i arbetet kommer att vara på själva 

liftpinnen och inte på den del av liftsystemet som liftpinnen fästs på 

såsom motorer, vajrar och stolpar. 

 

 

 

 

1.6 Etiska dimensioner och samhällelig relevans  

En viktig sak att tänka på är att det finns olika typer av åkare i backen 

och ingen av dessa ska exkluderas med denna nya produktlösning. 

Lösningen ska alltså utformas för att passa alla åkare i backen. 

Eftersom flera personer har varit inblandade under projektets gång, 

till exempel vid intervjuer och observationer, så var det viktigt att ta 

hänsyn till de etiska dimensionerna. Det som nämnts för de 

inblandade personerna, är att de blivit filmade och fotograferade. 

Under intervjufasen var det viktigt att dessa personer känt sig 

bekväma och kunnat svara så sanningsenligt som möjligt, därför var 

det av vikt att tänka på vilka frågor som ställdes.  

Rollen som examensarbetet har ur en samhällelig aspekt är att 

lösningen skulle kunna göra att fler vågar testa att åka snowboard. 

Detta i sin tur skulle öka intresset för att åka snowboard och göra i sin 

tur att generera att försäljning av snowboards ökar. Det kan leda till 

att fabriken behöver anställa fler arbetare, samt att tillverka en ny 

sorts lift ger fler arbeten på den fronten. Sedan kan även en ny 

liftlösning bidra till att liftanläggningar kan öka sin försäljning av 

liftkort och uthyrning av snowboard samt att fallolyckor för 

snowboardåkare i liftar kan minskas. 
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2. Metod 
Detta examensarbete löser problemet med knappliftar genom en 

cirkulär designprocess (Clarkson och Eckert, 2005) vilket har bestått 

av metoderna research, analys, intervju, observation, idégenerering, 

prototypbygge, tester och utvärdering. Dessa steg var relevanta för 

att  fastställa vad målgruppen själva ansåg var problemet men även 

för att få fram en ny liftmodell som främjar alla åkare. 

2.1  Cirkulär designprocess  

I Clarkson och Eckert (2005) beskrivs en cirkulär designprocess (figur 

3) på så vis att man har ett problem som ska lösas genom att genomgå 

olika steg för att till slut få en lösning som löser problemet. Det som 

är bra med en cirkulär designprocess är att man när som helst i 

processen kan gå tillbaka och börja om på nytt, för att återigen leta 

mer information för att kunna komma på nya lösningar.  

Att använda en cirkulär designprocess är kunskapsgenererande då 

kunskaper om lösningar och designproblem utforskas samtidigt i 

iterativa loopar. Samtidigt kan det ge en insikt på tidigare val som 

gjorts, lösningar som inte fungerade förut men som kan fungera i 

senare stadier i processen. De metoder som har används i detta 

examensarbetet har gett en inblick på vad som finns på marknaden 

och vad problemet är genom att ha pratat med och observerat 

användarna. Detta har lett till att olika idéer kommit fram som lett till 

prototyper som kunnat testas på användarna för att sedan 

utvärderas. I nästa kapitel kommer en mer ingående redogörelse av 

min process och mitt arbete.  

Figur 3. Illustration av en cirkulär designprocess. 



 

 

5 

3. Processbeskrivning 
 

I denna rapport beskrivs hur en designprocess har använts genom 

olika steg för att komma fram till en lösning på det problem som 

hittats. De steg som använts har bestått av faserna: research, analys, 

intervju, observation, idégenerering, utvärdering, prototypbygge, 

tester, feedback och utseendemodell. Det mesta av tiden har lagts ner 

på att prata med och testa olika lösningar med användare, eftersom 

de ska använda denna produktlösning i slutändan. Det andra har varit 

att tänka på de ergonomiska aspekterna, hur kan man utforma en 

bekväm lift för alla utförsåkare? 

 

För att finna vad problemet var så började det hela med att leta 

information om vad det finns för lösningar på knappliftar idag. Efter 

det gjordes en enkät för att få reda på vad användarna ansåg var 

problemet. Observationer i backen har även gjorts för att se hur 

användarna betedde sig i liften, samt för att se om svaren från 

enkäten var detsamma som man såg vid observationen. Efter denna 

del fastställde och formulerades ett mer specifikt problem vilket 

gjorde att syntesfasen kunde starta för att hitta lösningar på 

problemen (se figur 2). Först gjordes enkla skisser på papper för att få 

upp en bild med olika lösningar, vilket sedan blev till 3-dimensionella 

skisser för att få en bättre bild och känsla på hur de skulle fungera. 

Detta gjorde det enklare när man sedan skulle testa idéerna på 

användarna. Genom att användarna fick se och testa prototyperna, 

blev det lättare att förstå hur användarna upplevde dessa samt att 

förstå vilken utformning som var enklast att förstå sig på. Kontakt togs 

med företaget Boardie, som är ett företag som arbetar med att 

utveckla skidliftar (Stjernberg, 2016). Boardie gav feedback om deras 

synpunkter på de olika lösningarna samt gav förslag på olika material 

som skulle kunna användas i den slutliga produkten.    

 

Efter mötet med Boardie (Stjernberg, 2016) gjordes studiebesök i 

olika skidanläggningar för att tala med liftanställda, detta för att höra 

vad de hade för synpunkter och åsikter om dagens knappliftar och 

även för att få deras syn på de prototyper som gjorts som en ny 

lösning för knappliften. De liftanställda gav ett bra underlag för att 

kunna börja skissa igen och skapa nya och förbättrade lösningar som 

kunde gynna både åkare och liftanställda. Efter den fasen gjordes nya 

prototyper vilka sedan testades på användarna för att höra vad de 

ansåg om dessa lösningar. Utefter vad användarna sagt kunde ett 

slutgiltigt koncept väljas. När konceptet var valt började förbättringar 

göras på de delar som användarna ansåg behövde viss finjustering 

samt att man började gå in på hur varje detalj skulle se ut. Det 

slutgiltiga konceptet blev en blandning av de sista prototyperna 

utifrån användarnas åsikt om vardera prototyp. Ovan beskrivna 

användarnära arbetssätt har varit avgörande för att fastställa 

designproblemet och lösningen på detta. 

 

I nästkommande kapitel redogörs mer ingående för hur jag praktiskt 

genomfört min designprocess. 
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4. Genomförande  
 

I dag består snowboardåkarens utrustning av en bräda, bindningar 

och ett par skor. När man som snowboardåkare ska upp i en lift lossar 

man bakre bindningen för att minimera risken av att fastna i liften ifall 

man skulle ramla. För att en snowboardåkare ska få balans i liften 

måste man använda sig av sin tyngd, detta genom att luta sig fram och 

tillbaka på fötterna, alltså på tårna och hälarna. För att få reda på vad 

som finns på marknaden idag gjordes en research, detta för att se vad 

marknaden består av men även för att se vilka lösningar som finns för 

att underlätta åkturen i knappliften för snowboardåkare. Det som 

hittades var hur den första liften såg ut, med en rak liftpinne (se figur 

4) samt tidpunkten för när den första knappliften kom till Norden, 

1938 (SLAO, 2016) i norska Holmenkollen. Utöver detta kom det även 

fram att det finns en adapter på marknaden som snowboardåkare kan 

köpa för att underlätta åkandet i knappliftar (figur 5).  

 

4.1 Enkätundersökning med användare  

En enkät sammanställdes från tidigare faktainsamling, här togs frågor 

fram för att få svar från användarna vad som var problemet med 

dagens knappliftar. Enkäten lades ut på sociala medier för att få ett 

stort utbud av svar och för att snabbt få svar från olika åkare. Genom 

enkäten kom det fram vad respektive åkare kände och upplevde vid  

 

  

Figur 5. Den externa adaptern och dess användning (Berander, 2014). 

Figur 4. Hur knappliften ser ut.  (Cummings 2013)  
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användning av knapplift vilket gav en bättre uppfattning om 

problemet. 

 

De frågor som ställdes i enkäten var:  

 

Vad åker du i skidbacken? 

 

Vilken lift tycker du är skönast att åka? 

Varför tycker du det?  

 

Vad tycker du om knappliften? 

Varför tycker du så?  

 

Hur upplever du åkturen med knappliften? 

 

Hur vill du känna när du åker med en knapplift? 

 

Vad finns det för problematik med knappliften? 

 

Vad skulle du vilja förbättra med knappliften? 

 

Skulle du kunna tänka dig köpa en produkt som du tar med dig själv? 

Ja, Nej, Kanske, 

Varför?  

 

 

4.1.1 Sammanställning av enkät 

Detta är en sammanställning över vad de två olika grupperna som 

intervjuades sa i enkäten. Grupp 1 bestod av snowboardåkare och i 

grupp 2 var det personer som åkte både skidor och snowboard.  

 

Grupp 1:  

De flesta sa att de gärna skulle vilja kunna vila sina ben eller att det 

skulle finnas en valmöjlighet i hur man kunde åka. Genom att själv 

kunna vrida på sig på de sätt som man själv kände var behagligt.  

De ville även känna sig säker och stabil i liften men samtidig känna en 

samhörighet med de andra som man åkte med. Majoriteten svarade 

att de inte kunde tänka sig att köpa en extern produkt för att kunna 

åka i knappliften. Detta för att de ansåg att när man köper ett liftkort 

ska det ingå att man ska kunna åka i liften utan att behöva köpa en 

extra produkt.  

 

Grupp 2:  

De svarade även här att de ville kunna vila sina ben, men samtidigt 

kunna känna marken under sina skidor/snowboard, detta för att få en 

trygghetskänsla. De ville även kunna stå raka i liften för att känna sig 

mer stabil och säker samt att liften var enkel att förstå sig på, alltså att 

man på en gång förstod hur den fungerade. Det var även viktigt att 

den nya lösningen skulle vara bekväm att åka i. Majoriteten svarade 

även här att de inte kunde tänka sig att köpa en extern produkt för att 

underlätta åkandet i knappliften. Detta på grund av att man inte vill 

köpa en sak till att bära på för att kunna åka bekvämare i liften. 



 

 

8 Figur 7. Hur barn experimenterar när de åkte i knappliften. 

4.1.2 Observation och testning av lift 

Efter intervjufasen gjordes observationer på hur personer åker 

snowboard vid användande av knapplift. De personer som befann sig 

i backen använde sig av knappliften genom att ha knappen på främre 

ben eller genom att hålla om knappen under ena armen (figur 6). Man 

såg att vissa åkare hade problem med balansen i liften. Åkarna blev 

heller inte raka när de åkte i liften, de blev sneda när de åkte upp i 

liften. De personer som var yngre experimenterade lite mer och åkte 

liften genom att hålla liften med armarna (figur 7), alltså att de 

kramade knappsitsen mot bröstet.  

 

Genom att testa dessa positioner fastställdes att dessa tekniker kunde 

användas som lösning på problemet. Eftersom det var behagligare att 

ha knappliften under armen gentemot att ha den mellan benen. Dock 

blev man trött i armarna och hade svårt att hålla balansen när man 

åkte på det viset, eftersom liften kom alldeles för högt upp på 

kroppen. Genom denna information kunde det fastställas att ju mer 

centrerad dragkraften är på kroppen, desto lättare och mer jämnt 

blev trycket som medför att man fick mer kontroll. I normala fall åker 

användarna rakt i liften som gör att knappliftens pinne skär in i låret. 

För att få bort denna smärta testades att åka snett i liften för att 

knappliftspinnens böj längst ner skulle följa benet på ett behagligare 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Hur vissa snowboardåkare åkte i knappliften. 
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4.1.3 Analysering av problemet 

Nästa steg blev att analysera vad intervjuer, observationer och tester 

hade gett för svar.  

Genom att analysera dessa tre steg kunde det fastställas vad de flesta 

snowboardåkare kände var det största problemet. Detta var att de 

kände en smärta på insidan av benet när de åkte upp i liften. Men det 

fanns även flera problem som kommit fram i enkäten. För en 

snowboardåkare var det även jobbigt att man inte blev rak i liften, 

alltså att man inte kunde stå i snowboardens riktning utan att det 

skulle vara obekvämt. De ville även känna sig säkrare i liften samt 

känna att de har bra balans när de åkte upp i liften.  

Ingen av grupperna som intervjuades var positiva till att ha en extra 

produkt att ha med sig för att göra det bekvämare i knappliften. 

Därför blev valet att göra en lösning på en ny liftpinne, som är 

utformad för att inkludera snowboardåkare.  

 

För att få en bättre uppfattning över de problem en snowboardåkare 

möter i knappliften under färden upp, gjordes en visualisering av 

snowboardåkarens resa i liften (se figur 8). Detta för att visa vad 

snowboardåkarna känner när de åker i knappliften. Detta gjorde även 

att en bättre bild skapades på de problem som fanns, vilket i sin tur 

gjorde det enklare att se vad man borde förändra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustration över de problem som uppstår för en 

snowboardåkare i en knapplift. 
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4.1.4 Syntesfas 

 

Efter att all information blivit insamlad och problemet var fastställt, 

kunde syntesfasen börja. Det första som gjordes var att skriva upp vad 

det fanns för lösningar till varje problem (figur 9). Efter detta gjordes 

även några skisser (figur 9) för att få en uppfattning av de olika 

lösningarna men även för att få ut de lösningar som hade varit i 

huvudet sedan intervjufasen. Det var svårt att få en bra uppfattning 

på om dessa skisser skulle kunna fungera eller ej i verkligheten, därför 

beslutades det att det var bättre att skissa och testa idéerna 3-

dimensionellt. Detta för att det då skulle bli enklare att se vad som 

skulle fungera men även för att senare kunna visa och testa idéerna 

på användarna.  

 

För att det skulle vara enklare för användarna att känna igen sig i en 

ny liftlösning valdes det här att gå vidare med de lösningar som hade 

en likhetsfaktor med dagens knappliftar. Detta val gjordes även för att 

inte komplicera det hela för liftanläggningar när de ska applicera den 

i sina liftsystem som skidbackarna har idag.  

 

De lösningar som valdes att gå vidare med var de som inte avvek 

alltför mycket från den traditionella knappliftsutformningen. De var 

lösningar som skulle placeras på olika ställen av kroppen för att få bort 

de problem som kommit fram ur den förra fasen.  

 

 

Figur 9. De första skisserna som gjordes. 



 

 

12 Figur 11. Böjning av PVC-rör med värmepistol. 

4.1.5 3-dimensionell skissning 

De skisser som valdes ut att göra 3-dimensionellt var de lösningar som 

innebar att skidanläggningar inte behövde sätta in helt nya liftsystem, 

men även de lösningar som också inte avvek allt för mycket från 

befintlig utformning av liftpinnar. För att få en så stabil och säker 

konstruktion som möjligt valdes att jobba med rör eftersom de är lätta 

att hantera och man kan forma dem som man vill utan att materialets 

hållfasthet försämras nämnvärt.  

 

De material som användes för att göra prototyper var; PVC-rör, 

bränsleslang  och ståltråd (figur 10). PVC-röret användes till att göra 

en liftpinne vilket böjdes men hjälp av en värmepistol. Röret blev då 

mjukt och medgörligt för att få den form man ville ha (se figur 11). 

Genom att göra på detta vis skapade jag tre olika rör med olika 

böjning.   

 

Den ena stången fick en sits bestående av en bit ståltråd och 

bränsleslang. Här knipsades 8 stycken bitar av från ståltråden vilka 

sedan virades in i varandra och kläddes in i en bit bränsleslang (se figur 

12). Ståltråden användes för att kunna få en sits som man själv kan 

forma beroende på hur man vill ha sitsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Material som användes för 3-dimensionellt skissade. 
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Figur 12. Sitsen till en av de tre liftprototyperna. 

Figur 13. Konstruktion av sits till prototyp. 

För att sätta fast respektive del i varandra borrades ett hål igenom 

PVC-röret. Sedan gjordes öglor från de ståltrådsändar som stack ut 

från sitsens slang (se figur 13). För att kunna sammanfoga delarna i 

varandra fördes öglan in i PVC-röret, för att sedan använda en bit 

ståltråd som fördes in i de borrade hålen på röret, och igenom öglan 

i röret,  för att sedan linda ståltråden runt röret.  

 

 Genom detta arbetssätt skapades 3 olika prototyper som hade 3 olika 

sittalternativ och 2 olika sorters stänger. Genom att ha gjort 

prototyper på idéerna blev det enkelt att kunna se och känna på de 

olika formerna samt att testa hur de kändes mot kroppen. De olika 

prototyperna hade även nya alternativa sätt som de kunde användas 

på. Tanken med prototyperna var att se om formen hade någon 

betydelse i hur lättanvända de var för användarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

14 Figur 14. Krokkonceptet. 

4.1.6 Prototyper 

 

Krokkonceptet 

Denna liftpinne (figur 14) har fått sin utformning genom att ha haft 

ankarliften som inspiration. Denna prototyp har fått en skarpare böj 

för att snowboardåkaren ska kunna åka på samma sätt som skidåkare 

åker i ankarliften (se figur 20, sid 20). På så vis att man ska ha den runt 

rumpan och att sitsen ska vila mot höften (figur 15).  

Genom att snowboardåkaren kan åka på detta sätt får man bort 

belastningen vid ljumsken samt att man inte blir snedvriden när man 

åker upp i liften. Liften är utformad för att åkaren ska ha 

valmöjligheter i hur man vill åka, detta för att ge åkaren en 

självsäkerhetkänsla i liften men även för att åkaren själv ska få välja 

vilken position som känns bäst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

  
Figur 15. Exempel på hur en snowboardåkare kan åka i krokkonceptet. 



 

 

16 Figur 16. Öglakonceptet. 

Öglakonceptet 

Denna liftpinne (figur 16) inspirerades av knappliften, med en rak 

stång och sittyta längst ned. Här var tanken att bara utforma en ny 

sittyta, där sittytan ska kunna gå att bytas ut med knappen i dagens 

knapplift. Genom att bara utforma en ny sittyta minimerar man 

kostnaden för skidanläggningarna, detta gör att det blir enklare att 

bara byta ut en del av liften. Det som är speciellt med denna sits, är 

formen som åkaren själv kan justera efter benets form. Sitsen är även 

här en del av stången och sitsen kan justeras från att vara rak till att 

böjas. Detta gör att åkaren kan stå rak i liften. Man ska använda denna 

lift på samma sätt som knappliften (figur 17), genom att placera den 

mellan benen. Det som gör att sitsen är bättre än knappliftens knapp 

är att denna sits är gjord av ett mjukare material samt att belastningen 

mot benet på snowboardåkaren är på två ställen, vilket minska trycket 

mot benet, men även att sitsen går att böja för att följa benets form.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 Figur 15, hur en ankarlift ser ut. (Jelmini 2017) 

 

 

 

 

 

  

Figur 17. Hur en snowboardåkare åker i Öglakonceptet. 



 

 

18 Figur 18. Tryckpunktskonceptet. 

Tryckpunktskonceptet 

Denna liftpinne (figur 18) är den som har mest innovationstänk, den 

kom till genom att fundera på om man verkligen måste ha en lift som 

påminner om de liftar som finns idag. Med dessa tankar i huvudet, 

började idén om att göra en lift med tryckpunkter på två ställen. En 

ny lösning började utformas, med en sits med belastning på två 

ställen, för att sprida trycket och minimera eventuell smärta. Tanken 

är att man ska ha den på båda benen, på insidan av främre ben och 

på utsidan av bakre ben (figur 19). Detta för att få trycket på båda 

benen samt att få bort att trycket enbart är på ett ben. 
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Figur 19. Hur en snowboardåkare åker i Tryckpunktskonceptet. 
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4.1.7 Test av prototyper  

Dessa liftar blev valda för att de kan placeras på olika delar av kroppen 

vid användning. De kunde snabbt skissas upp 3-dimensionellt för att 

få en bättre bild hur idéerna såg ut i verkligheten samt för att testa 

om funktionen fungerade.  

  

Här valdes 10 personer för att testa prototyperna. Dessa personer 

åkte snowboard eller skidor, hade testat att åka snowboard men åkte 

enbart skidor och personer som testat att åka skidor men åker enbart 

snowboard. Personerna valdes för att få ett stort utbud av svar, men 

även för att höra de olika åkarnas åsikter om idéerna. Åkarna fick testa 

prototyperna genom att stå på en skateboard och bli dragen från en 

punkt till en annan. De som bara åkte skidor fick även testa att åka 

som en snowboardåkare. Detta för att höra om de kunde tänka sig 

åka snowboard med någon av lösningarna. För att inte styra 

användarna, fick de själva känna sig för hur de ville använda liftarna. 

Då syntes det vilka liftar som hade en förståelig form. Här nedan är en 

sammanställning på vad testerna av varje koncept gav. 

Krokkonceptet:  

Denna lift var enkel att förstå samt att man kände sig trygg och säker 

när man använde den. Det fanns även många valmöjligheter i hur man 

kunde placera liften; på främre ben (figur 21), midjan, bakre ben eller 

bakom rumpan (figur 15) och den passade för både snowboardåkare 

och skidåkare. Som skidåkare skulle sitsen kunna vara större för att 

bättre förstå att den skulle användas som ankarliften (figur 20).  

 Figur 20. Skidåkare i en traditionell ankarlift (Ski Kraliky, 2013). 

 

 

 

 

 

 

.  

Figur 21. Hur en skidåkare valde att åka i Krokkonceptet.  
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Testpersonerna som åkte skidor kunde tänka sig att testa att åka 

snowboard med denna lift för att de kände sig stabila i liften vid 

användning. De tyckte även om att det fanns något att hålla sig i och 

att man lätt kunde komma av liften med en enkel putt. Dock kanske 

böjen var lite för snäv vilket gör att det blev svårt för skidåkaren att 

åka i den samt att sitsens yta skulle kunna vara bredare.  

Öglakonceptet:  

Även denna lift hade många valmöjligheter när det kom till placering 

av lift, den kunde placeras på främre ben (figur 17), baksidan av bakre 

ben, runt midjan (figur 22) och under armen. Denna lift tyckte 

testpersonerna passade bra till både skidåkare och snowboardåkare. 

Testpersonerna tyckte att denna lift var skönare och behagligare att 

åka än Krokkonceptet. Här skulle man kunna tänka sig att testa 

snowboard om den hade en stång som var formad mer som 

Krokkonceptet. De kände att man skulle kunna få en lift som var mer 

stabil med en sådan stång.  

Tryckpunktskonceptet:  

Denna lift tyckte alla personer var svår att förstå sig på, de kunde inte 

hitta några liknelser med någon annan lift och kunde därför inte heller 

fastställa hur den skulle användas. De tog ett tag innan de kände att 

de fått liften rätt och kunde åka iväg. De valde att hålla i liften med 

händer (figur 23), mellan benen (figur 19), vid midjan och vid främre 

ben. Detta var den lift som testpersonerna inte tyckte passade för 

skidåkare, den var krånglig att sitta på och sitsen var alldeles för liten 

och obekväm.  

 Figur 22. Hur en snowboardåkare valde att åka i Öglakonceptet. 

 

 

 

 

 

 

.  

 Figur 23. Ett sätt som en snowboardåkare valde att åka i Tryckpunktskonceptet. 
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4.1.8 Utvärdering av tester 

Genom dessa tester framkom vilka former som var enkla att förstå för 

användarna. De former som var välbekanta var även de former som 

användarna kunde förstå hur de skulle användas, eftersom de liknade 

andra släpliftar. Detta innebär att utformningen av den nya 

liftlösningen ska ha en självklar form för användarna, detta för att man 

ska känna att det inte finns något rätt eller fel i hur de ska användas.  

 

En sak som märktes vid testerna var att användarna inte använde 

liftarna som man själv hade tänkt att de skulle, liftarna användes på 

helt andra sätt. Att använda en sådan här metod, där användarna 

själva fick bestämma hur liftarna skulle användas, gav insikt om på 

vilka former som var lätta att förstå sig på. Eftersom det fanns 

valmöjligheter kring liftarnas användning gav det en trygghetskänsla 

hos användarna när de kunde använda en position som de kändes sig 

trygga med. 

 

4.1.9 Möte med Boardie 

Efter att dessa tester var genomförda var det dags för ett möte med 

liftföretager Boardie, för att visa vad jag kommit fram till så här långt 

samt för att inhämta deras feedback på de olika koncepten. 

 

Boardie tyckte att Krokkonceptet var en bra idé och att det var bra att 

det fanns så många olika sätt som den kunde användas på. De tyckte 

om att formen var lite annorlunda, men samtidigt hade likheter med 

ankarliften. De trodde dock att böjen längst ner kunde vara för skarp 

vilket skulle kunna vara ett problem vid på- och avstigning, och att 

man kunde fastna i den. 

 

Öglakonceptet hade även den en form som de tyckte om, speciellt när 

det kom till sitsen eftersom den var lite annorlunda. Det enda som 

kunde vara problematiskt med sitsen var dess ögla och storlek, där 

fanns en risk att man kunde fastna. Här borde man göra tester på 

vilken storlek den skulle behöva ha för att passa alla utan risk för att 

fastna.  

 

Tryckpunktskonceptet trodde de skulle bli komplicerad för åkarna att 

förstå sig på och den var heller inte anpassad för skidåkare. Detta i sig 

var ett problem ansåg Boardie, då de är den största gruppen av åkare 

i backen. De tyckte därför att man borde prata med liftanställda för 

att få deras syn på dessa liftpinnar.  

 

4.1.10 Val av prototyper 

Nästa steg blev att välja vilka prototyper som man skulle gå vidare 

med, här valdes då Krokkonceptet och Öglakonceptet, eftersom dessa 

fick mest uppmärksamhet och bäst respons ifrån både användarna 

och av Boardie. För att komma vidare i processen bestämdes här att 

det var dags för intervjuer med liftanställda, för att få deras syn och 

råd om dessa prototyper.  
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4.2 Liftpersonal  

Här intervjuades  liftpersonal som arbetar med liftar dagligen, dessa 

intervjuades för att få fram vad de tyckte var problematisk med 

dagens liftar. Efter denna fråga visades de två liftar som tagits fram 

och frågor ställdes om dessa två lösningar, vad de trodde var 

problematiken med de nya förslagen, men även vad som skulle kunna 

vara en lösning för att gynna dem som liftanställda. Här nedan är en 

sammanfattning om vad intervjuerna med de liftanställda gav.   

 

4.2.1 Feedback av liftar 

Krokkoncept kände de hade en likhetsfaktor med ankarliften vilket de 

tyckte var bra samt att valmöjligheten på hur den kunde placeras var 

bra. Från en liftanställds perspektiv skulle denna lift kunna vara en 

sådan som placerades på fel ben. Det skulle kunna resultera i att man 

blir ostabil som åkare och kan då ramla och fastna i liften. Detta på 

grund av den skarpa böjen längst ner vilket de trodde skulle kunna bli 

svår att kroka av vid fall ifrån liften.  

 

Öglakonceptet tyckte testpersonerna hade en likhetsfaktor med 

knappliften och passade för både skid- och snowboardåkare. Detta på 

grund av sitsens utformning, val av material och att formen var 

utformad efter en kropp. De trodde att stången var för rak för att 

passa och vara bekväm för en snowboardåkare. Därför tyckte de att 

man borde böja till stången för att få den mer anpassad efter ens 

kropp. De trodde även att om man kunde få en sits som hade en 

rotation på 360°, skulle det kunna underlätta för de liftanställda då 

det skulle vara en fördel när de ska hjälpa snowboardåkarna på med 

liften. 

 

4.2.2 Analysering av feedback 

Den skarpa böj som krokkonceptet hade, kunde bli problematiskt för 

användarna, de skulle kunna fastna i denna så kallade krok och ha 

problem att komma loss. En sådan risk vill man inte att en lift ska ha, 

att åkaren ska fastna i eller ha problem att stiga av. Annars var formen 

på Krokkonceptet bra, eftersom skidåkare kunde använda den som en 

ankarlift samt att formen även passade för snowboardåkare då den 

följde kroppens form.  

 

Genom att Öglakonceptet påminde om knappliften kunde man lätt 

känna igen sig i hur den skulle användas. Stångens form kände de 

kunde vara mer följsam med kroppen och sittytan skulle kunna 

minimeras till storleken. Denna sits passade även bättre för skid- och 

snowboardåkare, eftersom belastningen blev på en större yta än med 

Krokkonceptet. Om sedan en del av liften hade en rotation på 360 

grader så skulle det kunna underlätta för liftpersonalen. 
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Figur 25. Öglakonceptets vidareutveckling med roterande sits. 

4.3 Vidareutveckling av koncepten 

Utefter vad som kommit fram från tester med användare och 

intervjuer med liftanställda, påbörjades idégenereringen igen. En 

vidareutveckling av de tidigare prototyperna påbörjades genom att 

skissa på papper (figur 24). Efter detta övergick skissandet återigen i 

3-dimensionella skisser för att få en bättre uppfattning om vad som 

skulle fungera och inte fungera i verkligheten.  

 

4.3.1 Modellbygge 

Vid  vidareutvecklingen av liftarna blev en av liftarna utformad utifrån 

Krokkonceptets liftpinne. Detta för att det var den liftpinne som 

testpersonerna tyckte var mest bekväm och som de kände sig mest 

stabil och säker i. Öglakonceptets liftpinne fick även den en 

vidareutveckling genom att ge den en mer följsam böj för att få en 

mer bekväm form som Krokkonceptets liftpinne. Eftersom den gav 

testpersonerna en ökad känsla av stabilitet och säkerhet.   

Öglakonceptets vidareutveckling fick funktionen med en roterande 

sits (figur 25). Detta för att en roterande sits kan göra att det blir 

enklare för liftpersonalen att hjälpa personer på med liften. Alla 

prototypers sits fick här samma form som Öglakonceptet, eftersom 

det var den som fick den bästa responsen från både testpersoner och 

liftpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 24. Skisser från vidareutvecklingen. 

360° 



 

 

25 Figur 26. Svängkonceptet. 

4.3.2 Prototyper 

 

Svängkonceptet 

Denna liftpinne (figur 26) är gjord utefter de resultat som kom fram 

från vad testpersonerna tyckte om de 3 olika liftkoncepten. Denna är 

en vidareutveckling av Krokkonceptet och Öglakonceptet utöver vad 

testpersonerna själva ansåg om vardera lift. De egenskaper som 

denna lift har är en vidareutveckling av Krokkonceptets stång, denna 

stång är vald för att det var den stången som hade flest valmöjligheter 

i hur den skulle användas på. Utöver vad användarna tyckte om 

sitsarna på de tidigare prototyperna fick denna liftlösning samma sits 

som Öglakonceptet, detta för att ge åkaren en behagligare resa 

genom att sitsen är formad för att följa benets form samt andra 

former på åkarens kropp. I jämförelse med Öglakonceptets sits är 

denna sits även mindre för att vara mer följsam men även för att passa 

bättre runt ett ben och en rumpa.   

 

  



 

 

26 Figur 27. Rotationskonceptet. 

Rotationskonceptet  

Denna liftpinne (figur 27) är framtagen från vad som kom fram när de 

liftanställda intervjuades. Denna lift blev genom deras svar, en 

vidareutveckling av Öglakonceptet, fast med en mindre sits och en 

stång som är böjd längst ned på stången för att stången ska bli rak vid 

användning när man åker upp i liften. Denna lift fick även funktionen 

att kunna rotera 360°. Den del som är roterbar är sitsen, detta för att 

underlätta för de liftanställda när de ska hjälpa snowboardåkare och 

skidåkare på med liften. Denna lösning ska användas på samma sätt 

som skidåkare och snowboardåkare använder ankarliften. Alltså 

genom att skidåkaren har sitsen på rumpan eller mellan benen och 

snowboardåkare har den på insidan av benet. Sitsen är densamma 

som på Öglakonceptet fast med en mindre sits för att göra den 

bekvämare för åkaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 Figur 29. En snowboardåkare som åker i Rotationskonceptet. 

4.3.3 Test av personer utomhus 

Här gjordes tester med personer på snö, för att se om belastningen 

blev densamma som när man blev dragen på skateboard inomhus. 

Här utfördes testarna både på snowboardåkare och skidåkare för att 

se om det fanns någon skillnad på att bli dragen på snö gentemot 

inomhus. Här nedan är en sammanfattning om vad testerna gav.   

Svängkonceptet:  

Denna lift var bra för att det fanns valmöjlighet i hur man kunde 

använda liften. Man kunde även använda den som en ankarlift utan 

större problem för både skid- (figur 28) och snowboardåkare samt att 

man kände sig mer bekväm och stabil i den när man hade den runt 

kroppen som snowboardåkare. Detta gjorde att stångens böj blev stor 

vilket gjorde att handtagen på stången blev obefintliga och som både 

skid- och snowboardåkarna saknade. Sitsens böj var även den lite för 

rak, något som gjorde att  det kändes som att sitsen höll på att glida 

av när man använde den enligt alla åkare.  

Rotationskonceptet:  

Här var liften bra på grund av att stången hade en bättre sväng än den 

förra, vilket gjorde att den passade bättre. Det som gjorde sitsen bra 

var att att den hade en svängradie som gjorde det lite enklare att få 

den på plats för en snowboardåkare (figur 29), dock var det lite 

problematiskt att den kunde rotera 360° utan spärr. Det fanns även 

bättre ställen att hålla i sig på denna lift. Nackdelen här var att det inte 

fanns några valmöjligheter i hur man skulle använda liftpinnen. Här 

framkom det även att sitsens form och dimension inte var optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. En skidåkare som åker i Svängkonceptet. 
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Figur 31. Ett naturligt handtag. 

4.3.4 Test av personer inomhus  

Detta test gjordes på liftarna inomhus med hjälp av en skateboard. 

Här valdes att utforska lite mer om hur stor sitsen behövde vara för 

att känna sig mer stabil, men även kolla vart belastningen på benen 

blir beroende på storlek av sitsens böj och mellanrum.  

Svängkonceptet: 

Testpersonerna kände här att liften hade en bra sittyta och att sitsen 

kändes säker och mer stabil när den inte var rörlig. Mellanrummet 

mellan sitsens delar kändes bättre och bekvämare med ett mindre 

avstånd. Detta för att de kom närmare varandra vilket gjorde att 

belastningen blev lika mycket på varje sida. Böjen på liftpinnen var lite 

för snäv, det gjorde att liftpinnen drog mot andra sidan av kroppen 

(se figur 32). Liftpinnen var bra då man snabbt såg hur den skulle 

användas. Man kände sig även tryggare med sitsens böj eftersom det 

kändes som att en hand kramade om ens ben (figur 30). 

Rotationskonceptet:  

Denna lift ansåg testpersonerna hade en bättre liftpinne då den inte 

var lika snäv och krokig, vilket i sin tur gjorde att man kände sig mer 

stabil i liften. Men de kände även att de ville ha en liftpinne som var 

mer följsam mot kroppen som den andra liften. Detta gjorde att man 

hade fler valmöjligheter på hur man kunde åka. Liftpinnen hade 

annars en bra stång med naturligt handtag (figur 31) . Själva sitsen 

kändes inte så stabil när sitsen gick att snurra på, man kände sig lite 

osäker och ville därför ha en fast sits. 

 

 

Figur 30. Hur sitsen kramar benet. 
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4.3.5 Sammanställning av tester  

Från vad som kom fram ifrån testerna skulle det mest optimala vara 

att göra en kombination av Svängkonceptet och Rotationskonceptet. 

Detta för att Svängkonceptet var den man kände sig säkrare i och för 

att man fick en trygghetskänsla när man åkte i den. Medan 

Rotationskonceptet gjorde att man kände sig mer stabil och att man 

kände att balansen blev bättre i denna lift, eftersom det fanns bättre 

ställen att hålla sig i. 

 

4.3.6 Slutresultat 

För att få en så optimal lift som möjligt blev valet att plocka ut olika 

funktioner från vardera del av varje lift som användarna kände var 

bra. Valet med stången blev att den skulle ha samma egenskaper som 

Svängkonceptet men på samma gång ha samma egenskap som 

Rotationskonceptet genom att inte bli sned (figur 33). Detta berodde 

på att den hade många valmöjligheter i hur den kunde användas. 

Samtidigt måste problemet med stången lösas, eftersom 

Svängkonceptets stång hade en för skarp böj enligt användarna. Här 

måste man även få in ett naturligt handtag på liften, ett ställe där man 

känner naturligt att hålla i sig på.  

 

För att finna lösningar på det som användarna tyckte behöver 

förändras på Svängkonceptet och Rotationskonceptet, valdes att gå 

tillbaka i processen för att se om man hade några tidigare idéer som 

skulle kunna fungera som lösning för att få ihop alla delar till en 

helhet. 

Figur 32. Illustration över när stången drar för mycket snett.  
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Sitsen som hade en svängradie på 360° gjorde att liften blev instabil. 

Denna funktion var annars en bra idé och ledde till tankar och 

funderingar på om man skulle kunna flytta denna funktion. Detta 

skulle i så fall lösa problemet med att stången inte blev rak. Att dela 

upp stången i två delar och låta  den ha en rotationsaxel på 360° gör 

att stången kan bli rak (figur 33). Sitsens storlek var sedan nästa steg, 

hur stor skulle den vara och hur ska allt sitta ihop? Det enda man 

visste här vara att den måste vara tillräckligt liten för att kunna passa 

ett barn, men samtidigt tillräckligt stor för att kunna passa en vuxen 

person. Valet blev att ha en sits som är mindre än den tidigare samt 

att göra böjen mer anpassad för ett barn men samtidigt inte vara för 

liten för en vuxen människa. Sedan valdes det att göra en böj som var 

anpassad för att följa kroppens form bättre.  

I övrigt ansåg testpersonerna att formen på sitsen var bra, det man 

skulle kunna göra är att minska avståndet mellan de två delarna i 

sitsen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Illustration över när stången är rak. 



 

 

31 Figur 35. Snöret som är knutet längst ned på stången och sitsens böjda form. 

5. Slutsats och diskussion 
 

5.1 Färdigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet heter Snowlift och är en liftpinne utformad 

för att göra det bekvämare att åka lift för snowboardåkare. Denna 

lösning är gjord för att vara bekväm för alla åkare men även för att 

öka balansen för snowboardåkare som ger en trygghetskänsla när de 

åker i liften. Liften är utformad på ett sådant vis att man själv ska 

kunna välja hur man vill använda den, detta beroende på hur säker 

man själv känner sig med att åka lift men även för att ge en 

trygghetskänsla för åkaren, genom att personer har valmöjlighet av 

placeringen av liften.  

 

Snowlift består av 2 olika delar, en stång och en sits.  Stången är ett 

ihåligt rör för att göra det lätt att dra igenom ett snöre för att förankra 

den i liftsystemet. Sitsen är en ögla för att minimera materialet men 

även för att det inte ska finnas så mycket material som kan bli kallt.  

 

För att stången ska kunna bli rak i vilken position man än väljer i liften 

är stången tvådelad (figur 34). Delningen gör att stången kan rotera 

dit kraften är, alltså upp mot vajern som drar hela liftsystemet framåt. 

Ett rep är placerat i hela stången vilket gör att liften är anknuten till 

vajern som drar liften, knuten dras till underdelen av stångens böj (se 

figur 35) och knyts fast genom en knut längst ner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 34. Delningen som gör att stången kan rotera. 



 

 

32 Figur 37. Tyginklädd sits med reklam på. 

Sitsen är rund och ihålig (figur 36) för att man ska ha en 

igenkänningsfaktor till knappliften. Sitsen är böjd (se figur 35) och 

formad utifrån en handform för att skapa en trygghetskänsla som från 

när man blev buren av sina föräldrar som liten.  

Sitsen kommer att vara infäst i stångens nedre del, som har en del 

som är solid förutom två hål där man ska fästa sitsen. Denna del 

kommer inte att vara rörlig på grund av tidigare konstaterande, då det 

blev för vingligt när sitsen roterades 360° samt att trycket mot låret 

blev enbart på ena delen av sitsen. 

 För att barn inte ska fastna mellan sitsens två delar med sin hand eller 

att någon annan fastnar, har jag valt att klä sitsen i ett tygöverdrag i 

ett material som tål väta. På detta tyg finns möjlighet att trycka loggor 

med reklam och på så sätt få in sponsorer (se figur 37). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Sitsens utformning. 
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5.2 Produktbeskrivning 

 

Snowlift (figur 38) är liften som är en vidareutveckling av knappliften. 

Denna lift skapar trygghet och säkerhet för åkaren när man ska åka 

upp i liftsystemet och förhöjer även åkturen genom att vara mer 

formad efter kroppen. Formen är gjord för att följa kroppen på en 

snowboardåkares baksida, detta för att locka fler personer att våga 

prova att åka snowboard. Istället för att ha liften mellan benen så kan 

man med denna lift välja att ha den runt kroppen (se figur 39 och figur 

40) för att känna att man har mer stöd men även för att få mer balans. 

Man kan även åka som man förut har gjort i knappliften som 

snowboardåkare (figur 41 och figur 42). Som skidåkare kan man välja 

att åka denna lift som hur man åker i en knapplift (figur 43) eller en 

ankarlift (figur 44). Denna lift kan introducera barn i hur en ankarlift 

används så att de kan lära sig i barnbacken hur man åker en ankarlift. 

Sitsen har en lätt böj för att den lätt ska kunna följa kroppens alla 

kurvor. Färgen är vald att vara orange för att ge en likhetsfaktor med 

de släpliftar som finns idag men även för att denna färg är den som är 

synligast i alla olika väderlekar.  

 

 

 

 

 

Figur 38. Snowlift. 



 

 

34  Figur 39. Hur man kan använda Snowlift vid snowboardåkning. Figur 40. Snowlifts användning från andra hållet. 



 

 

35 Figur 42. Från andra hållet.  Figur 41. Alternativt sätt att använda Snowlift vid snowboardåkning. 



 

 

36 Figur 44. Alternativ användning av Snowlift vid skidåkning.  Figur 43. Hur en skidåkare kan använda Snowlift. 



 

 

37 Figur 45. Hur Snowlift färdas i liftsystemet. 

6. Vidareutveckling  

Detta arbete löser aspekter inom både design och formgivning som 

att ge allmänheten bättre kunskap inom ämnet knappliftar och vilka 

problem som finns med dessa. Lösningen har en praktisk nytta vilket 

underlättar för alla åkare i backen och kommer genom detta att bidra 

till att få knappliftsåkandet att bli lättsammare och mer njutningsbart. 

Det bidrar även till en förbättring av knappliftens funktion för att 

transportera personer uppför backen. Arbetet har även gett inblick i 

att det finns olika typer av material för att förhöja användandet. Detta 

leder då till en produkt som är mer ergonomisk anpassad för alla som 

åker i skidbackar. 

 

Nästa steg kommer vara att tänka ut hur liften ska detaljkonstruerats 

med tanke på hållfasthet och material.  Kvar att göra är också att göra 

längre tester av  liften i en skidbacke för att se hur den fungerar och 

om dess funktioner fungerar på samma sätt som är tänkt. Det är även 

viktigt att se hur åkarna reagerar på denna lift och att de vågar testa 

de olika sätten som man kan åka i den. Utifrån dessa tester får jag se 

om det är några saker som behövs justeras eller göra om.  

 

När detta är klart är det dags att sälja in idén till ett företag som skulle 

vilja hjälpa till att färdigutveckla denna liftlösning. Där innefattar det 

att veta exakt hur allt ska fungera och hur den ska monteras. Detta för 

att det ska vara enkelt att producera liften vilket innebär att en ritning 

ska göras för att företaget som ska producera liften ska förstå vilken 
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form liften ska ha och i vilka material som den skall tillverkas i för att 

göra produktionen smidig.  

 

Min tanke med denna lift är att den ska bestå av så lika material som 

möjligt för att det ska vara så enkelt som möjligt att kunna återvinna 

den. Tanken är även att de delar som är av ett annat material ska 

enkelt kunna separeras för att kunna återvinna allt på liften. Detta 

genom antingen en plugg som förankrar de olika delarna som man 

sedan kan montera bort, eller via något gängningssystem där man lätt 

kan skruva av delen.  
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