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Sammanfattning 
 

 

En ny säkerhetsrelease har i detta examensarbete utvecklats på 

beställning av Totalskidskolan i Åre. Dagens system gjorde att en olycka 

har kunnat uppstå om en sitskiåkare fallit och släpats i liften. Syftet med 

examensarbetet var att utveckla en ny säkerhetsrelease som automatiskt 

löser ut åkaren från släpliften vid fall. Målet har varit att utveckla och 

presentera ett koncept för ett nytt system som var självutlösande men 

även enklare att lösa ut än dagens. Teoridelen presenterade hur 

sitskiåkning fungerade och det system som Totalskidskolan använde i 

dagsläget för transport i lift. Den process som arbetet bestod av var fem 

utvecklingsfaser; produktplanering, förstudie och produktspecificering, 

idéskapande, urval, detaljkonstruktion. En kombinerad metod för 

arbetet bestående av en litteraturstudie, observationer, intervjuer och en 

enkätundersökning har använts. Utifrån valda metoder upprättades en 

målspecifikation för slutprodukten, utifrån specifikationen utvecklades 

därefter fem koncept. Dessa koncept genomgick sedan en skattning mot 

kraven och önskemålen i målspecifikationen vilka minskades för att 

avslutningsvis skattas mot intressenter. Ett koncept valdes och 

vidareutvecklades till ett slutgiltigt förslag som presenterades för 

totalskidskolan. Resultatet av arbetet blev en konceptlösning av en 

säkerhetsrelease som var självutlösande och lättare att använda än 

dagens system vilket skapade ett nyhetsvärde för sitskibranschen. Från 

den marknadsanalys som gjordes visades att en sådan produkt idag inte 

finns på marknaden. Konceptet var ett resultat av en 

produktutvecklingsprocess och för fortsatt arbete föreslås utveckling av 

en prototyp för tester i verkliga förhållanden. Projektet omfattade 15 

högskolepoäng vilket motsvarade tio veckors heltidsstudier, inga 

ekonomiska kalkyler utfördes då beställaren ej önskade det. 

 

Nyckelord: Sitski, säkerhetsrelease, frisläppningsmekanism 
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Abstract 
 

A new safety release to sitski was ordered by Totalskidskolan in Åre 

and developed as a thesis project. The system used today makes it 

possible for accidents to occur if a sit skier falls and is dragged in the lift. 

The purpose with this thesis is to develop a new safety release that is 

selfreleased if the sit skieer falls. The goal was to develop and present a 

concept solution that easier to use than today’s solution. The project 

included 15 credit for the Swedish collage which was equivalent to ten 

weeks of full-time study. No economic calculations where performed. 

First theory is presented where it is explained how sitskiing works 

today. Furthermore, the current solution for the safety release that 

Totalskidskolan uses is described. The process consisted of five phases; 

product planning, a pre-study and product specification, creating an 

idea followed by selection of concepts and detail-design.  Mixed method 

was used containing a literature study, observations, interviews and a 

survey. The methods contributed to creating a specification based on 

several concepts. Concepts that after a selection process based on 

demands and wishes from Totalskidskolan and practitioners were 

reduced to one final concept. This concept was in its turn further 

developed into a proposal presented to Totalskidskolan. The result of 

the thesis became a concept- solution which was selfreleased and easier 

to use than the current solution. The concept was a result of a product 

development process, and for future work the writer recommends a 

prototype to be developed for testing in real conditions.  

 

Keywords: Sitski, safety release 
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Terminologi  
 

Nedan presenteras ord som är nödvändiga att förstå för att kunna läsa 

rapporten  

 

Sitski: Konstruktion på åkdon där åkaren åker sittande på en sits med 

en dämpare ner till en skida. [1] 

Biski: Konstruktion på åkdon där åkaren åker sittande på en sits med en 

dämpare ner till två skidor är i marken. [1] 

Släplift: Beteckning på liftsystem som drar upp åkaren uppför backen, 

exempelvis bygellift och knapplift. [1] 

Säkerhetsrelease: Alla delar till en självutlösande säkerhetsanordning 

på sitski som gör att åkaren inte släpas efter liften vid fall [1] 

Frisläppningsmekanism: Del på säkerhetsreleasen som vid fall släpper 

åkaren från liften. 

IDEO: Ett produktutvecklingsföretag som inspirerar till nytänkande 

Servocleat: Låssystem som används på totalskidskolans sitskis i nuläget 

och är till för att fästa rep i sitskin. 

Skothake: Fäste med säkerhetsöggla som är enkel att öppna och 

används exempelvis inom segling och hundspann.  

Målspecifikation: Dokument som sammanfattar alla krav och önskemål 

på den tilltänkta produkten. 

Krav: Delar av målspecifikationen för produkten som måste vara 

uppfylld. 

Önskemål: Delar av målspecifikationen för produkten som ger ett 

mervärde för kunden. 

Kryckstavar: Små kryckor med styrskidor längst ned för att hålla balans 

och att svänga vid sitskiåkning. [1] 

FEM-analys: Finite Element Method, en analys som bland annat räknar 

ut hållfasthet på mekaniska konstruktioner. 
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1 Inledning 
 

För att åka i en släplift uppför en slalombacke med sitski i dagsläget 

används ett rep som fästs på båda sidor om sitsen, därefter fästs repet i 

släpliften och åkaren dras upp, se bild 1 för fästsystemet. Vid ett fall är 

det upp till åkaren att med egna händer, hitta en av fästpunkterna till 

repet samtidigt som denne dras liggande i liften och riskerar att skadas. 

[1] 

 

 

Bild 1 visar hur totalskidskolan i dagsläget fäster repet i sitskin, fotograf: Emil Werner 

 

Många av sitskianvändarna har någon form av funktionsnedsättning 

från exempelvis en olycka eller ett medfött handikapp. Transporten upp 

i släpliften uppfattas av många som obehaglig och risken för olyckor är 

stor vid fall. [1] 
 

Totalskidskolan är belägen vid Rödkullen, Åre. Det är en skidskola som 

specialiserar sig på funktionshindrade och har som målsättning att alla 

ska kunna åka skidor. Under vintersäsongen har de tolv anställda som 

hjälper eleverna efter deras behov. De har cirka tio sitskis för uthyrning 

och priset för en sitski per dag är densamma som vanlig alpin 

utrustning på en skiduthyrning. [1][2] 
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1.1 Syfte 

Syftet är att skapa ett koncept till en självutlösande säkerhetsrelease för 

sitski till Totalskidskolan. I dagsläget är det ett orosmoment vid åkning i  

en släplift med deras nuvarande sitski för vid fall kan åkaren släpas 

efter och skadas. 

 

1.2 Mål 

Målet är att produktutveckla fram ett nytt konceptsystem för sitskin, 

som vid fall är självutlösande. Den ska samtidigt vara enklare att lösa ut 

jämfört med dagens där åkaren måste dra i ett rep. 

 

1.3 Avgränsningar 

Inga ekonomiska kalkyler kommer att presenteras för det nya konceptet 

då vikten för Totalskidskolan ligger i att den är säker och ska fungera. 

Säkerhetsreleasen kommer inte att säljas vidare utav totalskidskolan 

utan endast placeras på deras utrustning.   

Säkerhetsreleasen kommer endast anpassas till Totalskidskolans sitski.

  

1.4 Resurser 

Anställda på Totalskidskolan i Åre, möjlighet att kommunicera med 

sitskiåkare, tillgång till en sitski i produktutvecklingssyfte, handledare 

på mittuniversitetet. 

 

1.5 Tidsplan 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket är 10 veckors 

heltidsstudier. Se bilaga 1 för en utförlig tidsplan genom ett 

ganttschema.  

 

1.6 Författarens bidrag 

Fakta som presenteras och figurer där hänvisning saknas är tagna av 

författaren själv. Både genom experimentella studier under projektets 

gång och vetenskapliga kunskaper som fåtts genom undervisningen på 

universitetet. 
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2 Teori 
 

Den teori som ligger till grund för rapporten presenteras i kapitel 2.1 – 

2.5 

 

2.1 Utrustning sitskiåkning 

En sitski består av ett säte som är som är fastsatt i en dämpande fjäder 

och längst ner på den dämpplattan är en alpin skida monterad. 

Sitskiåkaren håller balansen och svänger med hjälp av ett par 

kryckstavar, se bild 2. I nedfällt läge används stavarna att styra med och 

i uppfällt läge används stavarna att staka sig fram med. Utöver det 

används hjälm och glasögon som skyddar huvudet vid fall. [3][4] 
  

 
Bild 2 visar ett par kryckstavar [5] till vänster och en sitskiåkare till höger 

 

2.2 Totalskidskolans säkerhetsrelease 

Två servocleatfästen sitter på var sida av sitskin fäst med två skruvar 

vardera, ett stumt rep träs igenom båda fästena så att en ögla bildas. 

Släpliften fästs sedan genom öglan och åkaren släpas efter i liften. Då 

åkaren vill bli fri från liften dras repet utåt från fästet på valfri sida med 

en hand så att öglan öppnas. Det stumma repet fäster bättre i 

servocleatfästen än ett elastiskt rep [4], bild 3 visar dagens lösning 
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Bild 3 visar dagens lösning för hur repet fästs i sitskin 

 

 

2.3 Funktionsnedsättning 

Det finns tre typer av funktionsnedsättningar; fysisk, neuropsykiatriska 

och intellektuella. Alla tre nedsättningar gör att personen har en nedsatt 

förmåga jämfört med personer utan. Exempel på fysisk 

funktionsnedsättning är ryggmärgsbråck, medan en neuropsykiatrisk 

nedsättning kan vara autism. En intellektuell medsättning kan vara att 

de kan ha svårt att förmedla och hantera information. Vissa är född med 

en nedsättning medan andra kan ha fått den genom exempelvis en 

olycka eller sjukdom. [6] 

Säkerhetsreleasen riktade sig främst till personer med fysisk nedsättning 

men ska fungera för alla användare. Genom att ta hänsyn till kroppens 

begränsningar och förutsättningar vid en utveckling av en ny produkt 

så ökar säkerheten och effektiviteten på produkten. [7] 
 

 

2.4 Patent 

Totalskidskolan har i dagsläget inga patent på en säkerhetsrelease [1] 

och sökningar gjorda i databaser visade att det inte fanns några patent 

på en självutlösande säkerhetsrelease till sitski.  

Däremot fanns det ett flertal patent på säkerhetsbälten vars mekanismer 

har en tryckknapp på sidan, eller på annat sätt liknande det slutgiltiga 

konceptet på frisläppningsmekanismen som presenteras i slutet av 

rapporten. Sökning på patent gjordes för att säkerställa att mekanismen 

inte redan fanns på marknaden. I kapitel 2.5.1 – 2.5.3 presenteras tre av 

dessa patent.  



Säkerhetsrelease till sitski 

i släplift  

Emil Werner 

Teori 

2015-06-11 

 

6 

2.4.1 Seatbelt buckle 

Patentet består av en bälteslösning där tryckknappen hålls uppe av en 

hävarm som höjer en låsplatta. Genom att trycka på knappen så 

frisläpps spärren och bältet släpper. På sidoväggarna finns fästen som 

håller ihop delarna och de spänna upp med en fjäder, se bild 4. [8] 

 

Bild 4 visar seatbelt buckle [8] 

2.4.2 Seatbelt buckle having a bilt-in microswitch 

Detta patent består av ett säkerhetsbälte med en inbyggd brytare så 

bilen kan endast starta då bältet är fastsatt. Då bilen är startad går 

spännet att öppna utan att bilen stängs av. Den har en knapp på sidan 

för att öppna bältet och styrskenor så att bältets spännet ligger på rätt 

ställe, se bild 5. [9] 

 

Bild 5 visar Seatbelt buckle having a bilt-in microswitch [9] 
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2.4.3 Sand-removing seat belt buckle 

Patentet består av ett bältesspänne och alla delar i den, genom att den är 

öppen nedtill så kan sand och annan fin smuts åka ut istället för att ligga 

kvar i bältet. Spärrdelen är fäst i en platta och hålls uppe av en fjäder, då 

frigöringsknappen trycks ner går bältet att öppna, se bild 6. [10] 

 

Bild 6 visar Sand-removing seat belt buckle [10] 

2.5 Fjäderbelastning 

För att beräkna den kraft som krävs för att trycka ner fjädern till 

knappen för frisläppningsmekanismen så kan Hooks lag användas. 

Enligt Hooks lag är Spänningen (σ) proportionell mott töjningen (ε), 

σ =ε*E där E är elasticitetsmodulen [11] På samma sätt går det att 

räkna ut spänningen genom Fn=(L₀-Ln)*C Där Fn är kraften som krävs 

för att trycka ner fjädern en viss sträcka, L₀ är ursprungslängden, Ln är 

den nedtryckta längden och C är fjäderkonstanten för just den fjädern, 

se bild 7. [12] 

 

Bild 7 visar förhållandet mellan spänningen och kraften som belastas på en fjäder 
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3 Metod 
 

I kapitel 3.1–3.6 redovisas den metodik som använts under projektets 

gång för att nå det slutgiltiga resultatet som presenteras i kapitel 4, 

resultat. 
 

3.1 Projektplanering 

Projektarbetet startades genom att formulera en SMART-plan vilket 

innefattade syfte, mål, avgränsningar, resurser samt en översiktlig 

tidsplan, vilket även presenteras i kapitel 1.1–1.6. [13]  

Produktutvecklingsprocessens olika faser framgår av Figur 1, den 

bygger på en samverkan mellan de olika faserna och kan genomgås 

flera gånger under ett projekt. Utvecklingsprocesser kan vara 

uppbyggda på mycket olika sätt beroende på en det är en nyutveckling 

av en produkt eller förbättring av en befintlig produkt. Allmänt 

används denna mall, se figur 1. [14][15] 
 

 

 

 

Figur 1 visar projektutvecklingsprocessens olika faser 

3.2 Produktplanering 

I avsnitt 3.2.1 – 3.2.4 presenteras produktplaneringen.   

3.2.1 Marknadsanalys 

En marknadsanalys utfördes för att se vilka säkerhetslösningar det i 

dagsläget fanns på marknaden för sitskianvändare, både nationellt och 

internationellt. [14] 

3.2.2 POD´s och POP´s 

För att skapa en uppfattning om hur säkerhetsreleasen skulle kopplas 

samman med andra säkerhetsreleaser på marknaden skapades en 

analys med POP’s och POD’s. Detta för att se inom vilka områden de 

utmärkande egenskaperna ska vara bättre än konkurrenterna, POD’s 

(points of difference).  Samt inom vilka områden den ska vara 

jämbördig med konkurrenterna, POP’s (Points of parity). [16] 

     Produktplanering  Förstudie och  
produktspecificering  

Idéskapande Urval Detaljkonstruktion 
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3.2.3 SWOT-analys 

För att projektarbetet skulle fungera så bra som möjligt var det 

angeläget att i ett tidigt stadium göra en SWOT-analys. Den visade de 

styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som skulle kunna 

uppkomma mot produkten genom att analysera både författaren och 

beställaren. [14]  

3.2.4 Positioneringsdiagram 

Genom positioneringsdiagram kännetecknas den nya säkerhetsreleasen 

av två variabler. Den ställs upp på två axlar och sedan tas beslut om vart 

säkerhetsreleasen bör vara placerad för att vara en så lyckad produkt 

som möjligt. [16] 

3.3 Förstudie och produktspecificering 

I kapitel 3.2.1 – 3.2.3 presenteras metoderna som använts i förstudien 

och produktspecificeringen för att identifiera vilka krav och önskemål 

olika intressenter kan ha på den kommande mekanismen [15].  

3.3.1 Intressentanalys 

Genom att en intressentanalys för en ny säkerhetsrelease sattes upp 

identifierades de berörda intressenterna för produkten. Genom olika 

metodansatser har sedan intressenterna berörts för att fastställa 

målspecifikationen. [16] 

3.3.2 Metodansatser 

För att få mer information och ökad förståelse inom området utfördes 

ett antal metodansatser. Detta genomfördes för att hitta olika krav och 

önskemål som intressentgrupperna haft på den framtida produkten. 

Metodansatserna grundades på nedanstående mall och anpassades till 

intressenten beroende på metod. [15][16] 

Urval: Vem/Vilka ska kontaktas inom området? 

Metod: Vilka metoder ska användas för att anskaffa informationen, 

experimentella- och observationsbaserade för att hitta obemärkt 

information eller frågebaserade metoder för att få tydlig information. 

Stimuli: Frågor baserade på nuvarande frisläppningsanordning som 

totalskidskolan använder 

Miljö/kontext: Under vilka förhållanden ska metoderna äga rum, på 

internet, telefon, där produkter används, möte mm. 
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3.3.3 Try it yourself 

För att öka förståelsen för sitskiåkning men framförallt hur dagens 

transportsätt i lift fungerar användes IDEO:s metodkort ”Try it 

yourself” [16][17] 

3.3.4 Ny teknik 

Då kunskapen om sitski och olika frisläppningsmekanismer ökat blev 

ett nytt steg att studera andra marknader som kunnat vara av intresse 

för nyutveckling av en framtida säkerhetsrelease. [16]  

3.3.5 Målspecifikation 

Fokus under produktplanering samt förstudie och 

produktspecificeringsfasen har varit att säkerställa en målspecifikation 

som innehåller de krav och önskemål som finns på säkerhetsreleasen. 

Inte bara från beställaren utan även från användarna. Från beställarens 

sida för att säkerställa att de fått den produkt de beställt men även från 

användarnas perspektiv så den tillfredsställer åkarens behov. 

Vidare blev önskemålen viktade från 1-5 där 1 inte var av hög vikt 

medan 5 gav mycket ökat värde. [14][16] 

3.4 Idéskapande 

I kapitel 3.3.1 – 3.3.4 redovisas de metoder som använts för att skapa 

olika koncept utifrån de funktioner som fastställts i målspecifikationen.  

3.4.1 Identifiering av behovsområden 

Analysen av funktionerna från målspecifikationen identifierade tre 

behovsområden som mest intressanta. Valet av behovsområden 

baserades på metodansatserna.  [16] 

3.4.2 Extremprototyper 

Utifrån de tre identifierade behovsområdena skapades tre 

extremprototyper genom en kreativ process. Dessa prototyper är 

utanför ramarna och meningen var att tänka i nya banor. [16] 

3.4.3 Generering av lösningar till delfunktioner 

Genom studie av funktionerna i målspecifikationen genererades flertalet 

lösningar till delfunktionerna. Denna fas grundar sig på både 

systematiska metoder och kreativa metoder. De systematiska metoderna 

var samtal med beställaren och andra erfarna inom sitskiåkning. Analys 

från enkäten men även från undersökning av andra marknader.  
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De kreativa var brainstorming, samt IDEO´s metod cards som baseras 

på Learn, Look, Ask, Try. ”Five Whys” där frågan ”varför” ställdes 

flertalet gånger för att hitta underliggande tankar och idéer. ”Character 

Profiles” byggd på olika karaktärer med olika handikapp för att försöka 

tänka sig in i hur de skulle velat ha säkerhetsreleasen användes också. 

[14][17] 

3.4.4 Konceptgenerering 

Då genereringen av lösningar till delfunktioner var slutförd 

sammanfogades de till olika totalkoncept genom en morfologisk matris. 

Avsikten med den morfologiska matrisen var att minska risken att 

förbise något lösningsalternativ i utvecklingsprocessen. Olika varianter 

från delfunktionerna paras ihop till koncept för att sedan jämföras mot 

varandra och ge en god grund för fortsatt arbete. [14] 

3.5 Urval 

Avsnittet om urval är en process för att systematiskt exkludera sämre 

lösningar genom att ställa de olika koncepten mot varandra. [14] 

3.5.1 Eliminering av lösningar 

Som ett första steg i urvalsprocessen sker en eliminering av dåliga 

lösningar mot frågan om konceptet löser huvuduppgiften, nämligen att 

frisläppas vid fall. Vidare kontrolleras koncepten mot resterande krav i 

målspecifikationen och om de är realiserbara samt att de måste passa 

Totalskidskolan. [14] 

3.5.2 Skatta lösningar mot önskemål 

I nästa steg i urvalsprocessen genomgår de kvarvarande koncepten en 

skattning mot varandra med hjälp av Pugh´s relativa beslutsmatris där 

de sämre koncepten sållas bort. Ett referenskoncept har valts och de 

andra koncepten skattades mot det konceptet med frågan; bättre än (+), 

sämre än (-) eller lika bra som (0). Därefter utförs matrisen en gång till 

med det bästa konceptet från första skattningen som referens. Ges 

samma resultat andra gången har processen konvergerat om samma 

rangordning gavs. Genom att hänsyn till viktningen tagits 

multiplicerades plus (+) eller minusbedömningarna (-) mot vitningen 

och gav ett resultat utifrån hur viktigt önskemålet var. [14] 
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3.5.3 Starkaste koncepten 

Här presenteras de starkaste koncepten för fortsatt utveckling. 

3.5.4 Utvärdering av konceptet mot intressenter 

Som ett sista steg i urvalsprocessen utvärderas konceptet mot 

intressenter för att se om ändringar behöver göras för att säkerställa en 

lyckad produkt. [16] 

3.6 Detaljkonstruktion 

I kapitel 3.6.1 – 3.6.4 presenteras de sista stegen med 

förbättringsmetoder mot det slutgiltiga konceptet. [14] 

3.6.1 Systematisk primärkonstruktion 

Först säkerställs vad som kan beställas som ”standardkomponenter”, 

delar som i nuläget finns tillgängliga på marknaden. Därefter 

undersökas vilka komponenter som kan ses som ”unika” delar och 

måste framställas genom nytillverkning, På så sätt bildas en 

produktsammanställning där det klargörs hur produkten skall byggas 

samman. [14][16] 

3.6.2 Säkring mot målspecifikation 

För att säkra produkten mot målspecifikationen så att alla krav är 

uppfyllda. Önskemålen i den mån det går är uppfyllda för att slutligen 

utforma produkten så den blir processriktig skapas ett koncept med 

fastställd produktbeskrivning för vidareutveckling. [16] 

3.6.3 Feleffektsanalys av kritiska komponenter 

En FMEA- analys utfördes på kritiska komponenter med avsikten att 

identifiera felrisker i konstruktionen Den gick systematiskt igenom 

kritiska delar för att hitta potentiella fel, orsaken till felet och vilken 

effekt felet skulle få. Den utvidgades sedan med en komplitterande 

skattning om sannolikheten för fel, felets allvar, sannolikheten för att 

felet skulle upptäckas samt rekommenderade åtgärder. [14][15] 

3.6.4 Slutgiltigt förslag 

I kapitel 4.6.4 presenteras det slutgiltiga förslaget på en säkerhetsrelease 

till sitski. 
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4 Resultat 
 

Under nedanstående kapitel 4.1 – 4.6 presenteras resultatet av 

produktutvecklingen av en ny säkerhetsrelease till sitski.  

 

4.1 Projektplanering 

Tidigt i projektet sattes ett GANTT-schema upp för att ge en översiktlig 

planering av projektet. Schemat delades upp i olika delar för att där ge 

en bra inblick över vad som skulle göras och när det skulle ske under 

projektet. GANTT-schemat går att se i bilaga 1, GANTT-schema. En 

tavla med tre kolumner upprättades där ej påbörjat, påbörjat och slutfört 

skrevs som rubriker. Alla planerade delar inom varje fas skrevs upp på 

post-it lappar så det lätt kunde förflyttas på tavlan för att på så sätt följa 

planeringen. Tidsplanen hölls bra och följdes genom projektets gång.  

4.2 Produktplanering 

I kapitel 4.2.1 – 4.2.4 presenteras resultatet av produktplaneringen som 

börjat med en marknadsanalys följt av POP´s och POD´s därefter 

kommer en SWOT-analys och avslutningsvis ett positioneringsdiagram. 

4.2.1 Marknadsanalys 

För att få en större inblick över dagens lösningar på marknaden 

genomfördes en marknadsanalys. En webbundersökning genom att 

söka upp så många sitskitillverkare som möjligt, detta för att se hur de 

löst problemet. Det kompletterades därefter med att undersöka filmer 

på Youtube för att få en bättre inblick över hur releaserna fungerade 

men även för att ge en ökad förståelse för åkningen. Även sökningar på 

sociala medier som Facebook genomfördes för att hitta grupper med 

intresse för sitskiåkning och undersöka vilka produkter de använde. 

Den sammanställda marknadsanalysen går att hitta i bilaga 2, 

marknadsanalys.  
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4.2.2 POP´s och POD´s 

POPs (Point of Difference)  

Säkerhetsreleasen ska bli bättre än tillgängliga produkter genom att: 
 Den ska vara enklare att använda med handskar på. 

 Vara mer förtroendeingivande än dagens säkerhetsreleaser. 

 Fästet löser ut vid fall. 

 Sitta på rätt ställe så åkaren ser den. 

 Åkaren ska kunna lösa ut repet utan att finmotorik i handen krävs. 

POD´s (Point of Parity) 

Säkerhetsreleasen ska vara likvärdig mot tillgängliga produkter genom 

att: 
 Vara lika lätt att hitta med handen. 

 Kunna användas av alla från nybörjare till elitåkare. 

 Åkaren ska kunna lösa ut repet med en knuten hand. 

Efter att POP´s och POD´s genomförts gavs en bild om hur 

säkerhetsreleasen ska särskilja sig mot konkurrerande produkter. Samt 

inom vilka områden den bedöms vara likvärdig mot konkurrenter. 

Genom denna metodik gjordes det kommande arbetet med 

målspecifikationen enklare. Det bidrog även med kunskap som 

frågeställningar i den kommande enkätundersökningen.  

 

4.2.3 SWOT-analys 

Då SWOT-analysen var upprättad visade det sig att både 

totalskidskolan och författaren hade flera möjligheter och styrkor som 

kunde användas under projektet. De svagheter och hot som uppkom 

analyserades tillsammans med styrkorna och möjligheterna för att sedan 

följa med under projektets gång. SWOT-analysen tillsammans med 

analys och beskrivande text återfinns i bilaga 3, SWOT-analys 

 

4.2.4 Positioneringsdiagram 

Genom att använda så mycket befintlig fungerande teknik som möjligt 

från andra marknader och applicera det på en ny marknad säkerställs 

det att delarna är testade och fungerar. Då den tilltänkta produkten ska 

kunna användas av nybörjare blev det enkelt för mer erfarna användare 

att även de använda den. Efter analys av marknadsundersökningen 

visade den att ingen mekanism är självutlösande vid fall och det var 

svårt att lösa ut de med en stav, en del åkare saknar motorik i händerna 

så det var en viktig parameter att ta hänsyn till. 

Positioneringsdiagrammet finns under bilaga 4, Positioneringsdiagram 
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4.3 Förstudie och produktspecificering 

I kapitel 4.3.1 – 4.3.5 presenteras resultatet av förstudie och 

produktspecificeringen. 

4.3.1 Intressentanalys  

Intressenterna som identifierats är uppdelade i två kategorier och 

presenteras nedan: 

Totalskidskolan och personer kring dem 

Skidlärare, Sponsorer som: sisu, Åre Continental in, Skistar m.fl. 

Ansvariga på Totalskidskolan, Montörer, Pistörer, Andra skidskolor i 

Sverige, Sitskitillverkare, Alpina handikappförbund, Biskiåkare 

Hyrare av sitskin och personer kring dem 

Alla skidåkare med bestående funktionshinder som ex: Synskadade, 

rörelsehindrade, amputerade osv. familj, kompisar, assistenter 

Hur det olika intressenterna berörs av den tilltänkta releasen visas i 

bilaga 4, Intressentanalys. Analysen visade vidare vilka som hade 

kännedom om sitskiåkning och gav en fingervisning för vilka som var 

kärnintressenter och skulle kontaktas genom olika metodansatser. 

4.3.2 Metodansatser 

I följande avsnitt presenteras de metodansatser till de intressenter som 

anses vara viktigast, skidlärare till totalskidskolan som är uthyrare och 

beställare av projektet och ansvariga samt användaren som använder 

produkten.  

 

Metodansats 1 

Medverkan i en workshop med elitidrottskolan i Svenska 

handikappidrottsförbundet gavs möjlighet att samtala med flertalet 

aktiva idrottare om hur en säkerhetsrelease på en sitski skulle fungera.  

Urval: Yngre idrottare på landslags och nära landslagsnivå inom olika 

idrotter. 

Metod: Workshop där diskussioner om krav/önskemål på produkten 

diskuterats. 

Stimuli: Brainstorming med bilder på dagens lösningar som grund. 

Kontext: Konferenslokal på Clarion hotell i Östersund  

 

Workshopen hade fokus på vilka krav och önskemål som utövare kan 

tankas ha vilket gav det en djupare förståelse för vad som 

funktionsnedsatta ansåg vara viktigt på sportprodukter.  
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Inte bara en säkerhetsrelease till sitski utan även på andra marknader. 

Bredden på de funktionshindrade och den höga kunskapen de besatt 

inom handikappidrott gav en god grund. Tanken var att 

säkerhetsreleasen måste fungera för alla oavsett handikapp.  

 

Metodansats 2 

Denna metodansats gick ut på att diskutera med skidskolelärare på 

totalskidskolan. Samtalen har genomförts genom personliga möten där 

skidlärare har fått beskriva de problem som uppstått i samband med 

sitskiåkning i släplift. Frågor liknande de i enkäten har legat till grund 

för diskussionen för att senare möjliggöra öppnare och mer djupa 

diskussioner.   

Urval: Skidlärare på totalskidskolan 

Metod: Personligt möte 

Stimuli: frågor utifrån dagens sitski 

Kontext: På Totalskidskolan i Åre 

 

Att inte ha en strikt uppstyrd intervju med färdiga frågor på ett papper 

utan mer följdfrågor som ”varför” på vanliga frågor för att hitta den 

egentliga grunden gjordes samtalen mer avslappnande och möjlighet för 

alla parter att slappna av. Resultatet gav inte bara en bättre 

kommunikation mellan författaren och skidlärarna. Den ökade även 

förståelsen för vad skidlärarna ansåg vara viktigt på en ny 

säkerhetsrelease. Information som att vissa sitskiåkare måste 

tejpa/spänna fast handen i staven framkom på detta sätt. Krav som att 

åkaren måste kunna lösa ut repet med knuten hand/stav lades till i 

målspecifikationen.  
 

Metodansats 3 

Under denna metodansats har författaren följt en skidlärare från det att 

utrustningen plockats fram, instruerats i skidliftarna och backarna till 

dess att utrustningen har plockats tillbaka i förråden. Här har allmän 

information presenterats om problem som kan uppstå vid användning. 

Det har även gett en inblick i de problem som både skidlärare och 

brukare upplever. Även problem som skidlärare inte tänkt på och 

förbisett.   
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Urval: Sitskiåkning med mig i sitskin och skidlärare bakom som 

assisterat 

Metod: Observationsstudie, skidläraren visar mig hur en sitski fungerar 

och förklarar de moment hen upplever som svåra 

Stimuli: Skidläraren har fått visa sitskin och dess funktioner samtidigt 

som hen åker bakom mig 

Kontext: Vid verklig åkning i baken med sitski 

 

Att ta rollen som en oerfaren sitskiåkare som med hjälp av en 

instruerande skidlärare ska lära sig att åka gavs en inblick över vad kan 

ske och som inte får ske under transport i lift. Genom att bli släpad av 

en lös lift som skidläraren drog i, påvisades det hur svårt det var att ta 

sig lös från liften då överkroppen släpades i marken. Det konstaterades 

från båda parter hur viktigt det var att säkerhetsreleasen måste vara 

lättillgänglig för åkaren. Även att skidläraren själv utan problem måste 

kunna lösa ut sitskin från liften då hen står bakom.  

 

 

Metodansats 4 

Intervju med en sitskiåkare angående frisläppningssystem för sitski och 

de upplevelser och erfarenheter han hade. 

Urval: Sitskiåkare 

Metod: Telefonintervju 

Stimuli: Enkät som grund för att sedan diskutera andra frågor som kom 

upp. 

Kontext: Där de två parterna befann sig för tillfället 

 

En semistrukturerad intervju där enkäten användes som grund vid 

samtalet för att sedan ställa följdfrågor på svaren gavs en god blick över 

hur den intervjuade såg på sitskiåkning. Då den intervjuade vill hålla 

balansen med kryckstavarna skulle det positivt om repet gick att lösas 

ut med en knuten hand eller stav. De tjocka handskarna gjorde det svårt 

att greppa repet. Då en skada i både ryggen och nacken gör det svårt 

röra huvudet för att se vart repet för frisläppning är så fanns en önskan 

om att frisläppningsmekanismen hela tiden skulle synas. [18] för hela 

telefonintervjun se bilaga 6, Telefonintervju med Jonas Bergqvison. 
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Metodansats 5 

Frågor angående hur sitskiåkare uppfattar dagens lösning för transport i 

släplift, vilka åsikter de har och hur de skulle vilja att en framtida 

säkerhetsrelease skulle fungera. Eftersom enkäten riktade sig till 

sitskiåkare som var geografiskt spridda även utanför Sverige beslöts det 

att den skulle vara på engelska och som en webbenkät [19].  Bilaga 7 

visar enkätundersökningen och Bilaga 8 visar 

resultatsammanställningen av enkätundersökningen. 

Urval: Aktiva sitskiåkare  

Metod: Enkät 

Stimuli: Dagens lösgöringssystem som totalskidskolan använder sig av 

Kontext: Internet 

 

Att använda åkarnas erfarenheter som grund för en vetenskaplig studie 

visade en bra uppfattning om vad de ansåg vara viktigt [20]. Enkäten 

riktades endast till sitskiåkare så hyrare av sitski på Totalskidskolan och 

de svenska alpina handikappförbunden kontaktades, de förde sedan 

informationen vidare till de aktiva i klubbarna [21]. Enkäten 

presenterades även på Facebookgruppen Sitski, en grupp där åkare 

diskuterar och delar tankar. Sammanställningen av enkäten visar på ett 

stort spann på åldrarna och 18 personer svarade. Samtliga av deltagarna 

som svarade hade någon gång använt en släplift. Den visade också 

tydligt att majoriteten skulle uppskattat om repet till sitskin kunde lösas 

ut med en knuten hand eller en stav. Vidare visade den att över 70 % av 

de tillfrågade skulle sett det positivt om dragrepet till sitskin löstes ut 

automatiskt vid fall. Det fullständiga resultatet av enkätundersökningen 

går att läsa i bilaga 8, Resultatsammanställning av enkätundersökning.  

 

4.3.3 Try it yourself 

I följande text presenteras resultatet av det genomförda experimentella 

testet.  

Som en del av marknadsanalysen har det genomförts ett experimentellt 

test där en av IDEO´s Method Cards, ”Try it yourself” använts. Det var 

en sorts experimentell studie där författaren satte sig in i användarens 

situation genom att åka sitski. Tanken var att ge en ökad förståelse för 

de känslor sitskiåkare upplever genom att själv sätta sig in i situationen. 

Ingen skidlärare användes utan bemöta saker som spänna fast sig och 

bruka liften själv gav dessa resultat från den utförda metoden  
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 Fästet för repet syns inte då åkaren satt rakt utan överkroppen 

måste luta sig åt en sida för att kunna se den vilket medförde att 

det blev svårare att hålla balansen  

 Staven var tvungen att flyttas i sidled för att få tag i repet 

samtidigt som kroppen var tvungen att lutas åt sidan för att 

kunna se vart repstumpen var.  

 Författaren satt på helspänn hela tiden då han visste att han 

skulle släpas i snön vid ett eventuellt fall. 

 Pistören vid liften gav ett lugnt och förtroendeingivande intryck.  

 Skulle en utlösare sitta väl synligt skulle det inte uppfattas som 

obehagligt att leta efter den. 

 Fästesanordningen måste vara konstruerad på ett sådans sätt att 

den inte går sönder om skidan kör över den.  Då repet är utlöst 

vid toppen av liften så hänger den ner i snön och det första 

åkaren måste göra vid toppen är att staka sig bort från liften för 

att på ett säkert ställe fästa repet i sitskin igen.  

 Repet gav ett avslappnande intryck då det var ett starkt rep som 

jag vet klarar tyngden från en sitskiåkare utan problem.  

 Det var stora problem att fästa repet på sitskin igen om åkaren 

hade tjocka handlar på sig.  

Det gav en större kunskap om området vilket senare användes för att 

kunna föra djupare konversationer med erfarna användare. 

4.3.4 Ny teknik 

Studie av ny teknik på andra marknader gav funktioner som bilbältet 

genom att analysera vinterrally [22]. Vidare hittades skothaken, en 

säkerhetshake vid draghundsåkning som används föra att snabbt släppa 

hundar vid exempelvis en olycka [23]. För hela efterforskningen om ny 

teknik går att se i bilaga 9, Ny Teknik 
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4.3.5 Målspecifikation 

Resultatet av de tidigare genomförda metoderna resulterade i en 

målspecifikation som visade de krav och önskemål som satts på 

säkerhetsreleasen. Dess innehåll har varit ett levande dokument och 

ändrats under projektets gång.  Nya krav och önskemål har fyllts i 

medan andra ej relevanta har tagits bort. Önskemålen viktades utifrån 

olika intressenters syn på säkerhetsreleasen sedan visade den om 

kraven och önskemålen var en funktion eller begränsning. Den 

slutgiltiga målspecifikationen presenteras i tabell 1.  

 

Målspecifikation 
Krav (K)/ 
Önskemål (Ö) 

Funktion (F)/ 
Begränsning 
(B) 

      

Ställbar utlösare (lättare för lättare personer) Ö (4) F 

utbytbara delar Ö (3) B 

Skidlärare ska kunna stå bakom och lösa ut den  K F 

Lättillgängligt för åkaren K F 

Utlösaren slår i marken vid fall K F 

Intuitiv (enkel att förstå) K F 

Ska kunna utlösas med knuten hand/stav K F 

Fungera i alla väder K F 

Får ej lossna av misstag Ö (4) F 

Återvinningsbart K B 

Tilltalande design Ö (1) B 

Lätt att återställa utlösningsmekanismen Ö (5) F 

placerad synlig för åkaren Ö (3) F 

releasen ska kännas med handen Ö (3) F 

Det ska synas att mekanismen sitter rätt K F 

Får max sticka ut 7 cm från sitskin Ö (2) B 

Fastsatt på sitskin i fyra punkter för att ta upp fördelad last K B 
Tabell 1 visar målspecifikationen 
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4.4 Idéskapande 

I kapitel 4.3.1–4.3.4 presenteras resultatet av det systematiska 

idéskapandet för generering av koncept.  

4.4.1 Identifiering av behovsområden 

Efter en analys av målspecifikationen genererades tre behovsområden 

från de funktioner som ansågs viktigast och mest intressant att arbeta 

vidare med. De områdena valdes ut som: 

– Enkel att förstå 

– Lätt att hitta med handen/staven 

– Klara alla väderväxlingar 

4.4.2 Extremprototyper 

Utifrån de behovsområden som presenterades i kapitel 4.4.1 skapades 

därefter tre extremprototyper som presenteras nedan:  

Simple Pro – enklaste att förstå 

Den har en stor tryckplatta som enkelt kan hittas med både staven eller 

handen genom att trycka på utsidan av sitskin. Från ett system liknande 

bilbältet går det att utan problem fästa spännet på 

frisläppningsmekanismen då styrspår på båda sidor säkerställer att den 

sitter rätt. Vid ett fall trycks plattan som hålls av en fjäder in och spännet 

frisläpps, se bild 8. 
 

 
Bild 8 visar extremprototypen Simple Pro 

 

 

 

 

 



Säkerhetsrelease till sitski 

i släplift  

Emil Werner 

Resultat 

2015-06-11 

 

22 

Grip Max – lättast att hitta med handen 

Montering av hela frisläppningsmekanismen med grepptape 

underlättar det för användaren att hitta den med handen utan att 

behöva se vart den sitter. Det stora klätterväggsfästet är ergonomiskt 

utformat för att ligga bra i handen och är så pass liten att den får att 

greppa även fast staven sitter i handen, se bild 9. 
 

 
Bild 9 visar extremprototypen Grip Max 

 

Power Climate – klarar alla väderväxlingar 

Då att alla delar är inkapslade med packningar och ringar är den helt 

vattentät. Power Climate har en solcellsplatta som ger ström till ett 

värmeelement och en accelerometer. Värmeelementet förhindrar 

frysning av komponenter i mekanismen medan accelerometern känner 

av sitskins position. Vid ett fall känner accelerometern av 

vinkelförändringen och frisläpper repet så åkaren blir fri, se bild 10. 
 

 

Bild 10 Visar extremprototypen Power Climate 

 

Bilaga 10, Extremprototyper, visar för och nackdelar med de olika 

prototyperna 
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4.4.3 Generering av lösningar från delfunktioner 

Nedan presenteras den genererade dellösningarna som har skapats 

genom en morfologisk matris, se tabell 2. Vissa dellösningar som bland 

annat arbetats fram genom ny teknik och ”Character profiles” är ej 

presenterade då det färdiga konceptet ej skulle bli realiserbar om de 

användes. För en beskrivning av dellösningarna, se Bilaga 11, 

Förklaringar på dellösningar.  

Delfunktioner Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

Ställbar utlösare 
(lättare för lättare 
personer) 

fjäderbelastad 
med skruv gasdämpare 

olika starka 
magneter 

Releasen sitter i 
repet liknande det 
på ett slanglås och 
är ställbart 

Elektroniskt 
ställbar 

Skidlärare ska kunna 
stå bakom och lösa ut 
den  

monteras på 
samma ställe 
på sitskin  

fästet får inte vara 
för långt fram dubbla spännen 

rep från releasen 
till ett fäste bak på 
sitskin 

Knapp bak på 
sitskin för 
skidläraren 

Lättillgängligt 
dubbla 
releaser synbar 

ska kunna kännas 
vart en är sitta på båda sidor fjärrkontroll 

utlöser vid fall tryckplatta 
spänne som på 
ryggsäck magneter 

Vid för högt tryck 
åker kulan in och 
repet släpper  accelerometer 

Enkel att använda stora detaljer 
okomplicerad 
konstruktion intuitiv 

inga lösa delar på 
sitskin, releasen 
sitter i rep kopplad 
till båda händerna bildbeskrivning 

Ska kunna utlösas med 
knuten hand/stav tryckplatta 

lufttrycksladdning 
som lätt pumpas 
upp efter 
frisläppning magnet 

Rep bundna i 
armarna till hake. tryckknapp 

Fungera i alla väder stora fästen enkel konstruktion 
alla delar 
korrosionsfria 

packningar/Ringar 
skyddar mot att 
vatten kommer in värmeslingor 

Får ej lossna av 
misstag fjäderbelastad lufttrycksbelastad 

skothake Armen måste dras 
långt bak oljetrycksbelastad 

Lätt att återställa 
utlösningsmekanismen styrskenor stora detaljer styrskenor 

releasdel på 
klätterrepet som 
lätt kan hakas 
tillbaka styrskenor 

placerad synlig för 
åkaren 

högt upp på 
sidan långt fram på sidan 

sticka ut 5 cm från 
sitskin 

sitter på repet 
framför sitskin 

Ljuskälla (LED-
lampa) 

releasen ska kännas 
med handen Bred 

tryckplatta grepptape klätterväggsfäste 

Genom att repet 
sitter i handen 
känns den hela 
tiden 

sticka ut 5 cm och 
ha trubbiga 
kanter 

Det ska synas att 
mekanismen sitter rätt styrskenor 

stora enkla 
spännen styrskenor 

Spärren till haken 
går hela vägen in  styrskenor 

Tabell 2, Visar en morfologisk matris 
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4.4.4 Konceptgenerering 

I följande avsnitt presenteras de fem totalkoncept som skapats med 

hjälp av den morfologiska matrisen. Koncepten byggde på funktionerna 

ut den tidigare presenterade målspecifikationen 

Koncept 1. Puch to release 

Detta koncept har inspirerats av bilindustrin och har en tryckplatta på 

sidan som är fjäderbelastad med en skriv. Trycks plattan in, exempelvis 

vid ett fall, släpps ett fäste som sitter i repet och sitskiåkaren är fri från 

släpliften. Då den har en stor tryckplatta kan den utan problem tryckas 

in med en knuten hand eller en stav. Vid återställning går det lätt att se 

att den sitter rätt då fästdelen i sitskin har styrskenor. Då delarna är 

stora minskar risken för frysning om vatten skulle komma in. Vill en 

skidlärare stå bakom sitskin i liften kan hen utan problem trycka till 

plattan om så önskas. Förutom tryckplatta på varje sida finns även en 

extra hake kopplad till en ögla framför tryckplattan. Dras öglan blir 

åkaren fri då haken öppnas, se bild 11. 

 

Bild 11 visar konceptet Puch to release 

 

Koncept 2. Rocket Release 

Detta koncept har ett spänne liknande de som sitter på vissa ryggsäckar. 

En hake med en spärr på ovansidan träs in i ett fäste på sitskin och 

kraften det krävs för att lösa ut den styrs av en liten gasdämpare. Då 

sitskin tippar trycks spärren in genom att den slår i snön och då blir 

åkaren fri från liften. 
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Spärren kan ställas med hjälp av att pumpa gasdämparen med en liten 

cykelpump för dämpare. Spärren går att ställa på ett sådant tryck att 

den även går att lösa ut med en knuten hand eller en stav. Då fästena 

sitter långt fram på sidorna sitter den synlig för åkaren samtidigt som 

skidläraren kommer åt den då hen står precis bakom. Eftersom alla 

detaljer är stora är den både lätt att återställa efter frisläppning men 

även lätt att använda. Tryckspärren är försedd med grepptape så den 

lätt känns med handen så åkaren inte behöver fundera vart den sitter, se 

bild 12. 

 

Bild 12 visar konceptet Rocket Release 

 

Koncept 3. Magnet Security 

Koncept tre bygger på magnetteknologi, då det går att byta ut 

frisläppningsmekanismen så sitter det olika starka magneter i den. För 

en lättare person sätts svagare magneter och för en tyngre person 

monteras starkare magneter. Magneterna med ett klätterväggsfäste 

sticker ut fem centimeter samt att den även har en skothake med en ögla 

på som alltid syns ser alltid åkaren och skidläraren 

frisläpningsmekanismerna. Vid ett fall så dras klätterväggsfästet bakåt 

från magneterna och åkaren blir fri. Då det är magneter som håller i 

repet är den enkel att använda och den kan lösas ut med en knuten 

hand eller stav genom att dra i den stora öglan till skothaken. 

Magneterna har styrskenor vilket gör det lätt att återställa 

utlösningsmekanismen samtidigt som det är enkelt att se då den sitter 

rätt, se bild 13. 
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Bild 13 visar konceptet Magnet Security 

 

Koncept 4. SitskiRope 

Koncept 4 har hela frisläppningssystemet på repet istället för fästen på 

sitskin vilket gör att åkaren och skidläraren de hela tiden ser de. Fästet 

sitter på båda sidorna repet så det är lättillgängligt då det går ett extra 

rep till båda armarna och är på så sätt enkel att använda. Dras armen 

långt bak så hakas kroken till haken upp och åkaren blir fri. Det går lätt 

att se att mekanismen sitter rätt genom att haken till kroken går i botten 

då den sitter rätt. Packningar i haken gör att vatten inte kan komma in 

och frysa och den kan inte frisläppas av misstag då armen måste dras 

hela vägen bak. Om skidläraren vill så kan hen ta repet på åkarens arm 

och själv dra i den för frisläppning. Framför haken finns ett fäste 

liknande de på gamla slanglås till cyklar, ett spänne med ett styrspår 

förs in i ett fäste med en fjäderbelastad kula i. Kulan ligger i spåret vid 

vanlig åkning och vid fall och åkaren släpas blir trycket på kulan för 

stort så den trycks in och åkaren blir fri, se bild 14. 

 

Bild 14 visar konceptet SitskiRope 
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Koncept 5. Sun Powerd 

Bygger på solenergi, den har en solcellspanel på baksidan ryggstödet 

som driver en accelerometer som känner av sitskins position. Vid ett fall 

löser repet ut automatiskt genom signal från accelerometern. Den har 

även en fjärrkontroll så åkaren kan haka loss sig själv med ett 

knapptryck. Vidare driver panelen värmeslingor i 

frisläppningsmekanismen så att ingen komponent fryser. Skidläraren 

kan även trycka på en knapp bak på ryggstödet för att frisläppa sitskin. 

Styrskenor visar då den sitter sätt och är samtidigt lätt att trycka tillbaka 

efter frisläppning. Mekanismen sticker ut fem centimeter och har LED-

belysning så vet åkaren alltid vart den är, se bild 15. 

 

Bild 15 visar konceptet Sun Powerd 
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4.5 Urval 

I Kapitel 4.5.1–4.5.3 presenteras resultatet av de utvärderade koncepten 

från föregående kapitel.  

4.5.1 Eliminering av lösningar 

Nedan presenteras resultatet av den första elimineringen av koncept 

mot huvudkravet att den ska frisläppas vid fall samt övriga krav i 

målspecifikationen men även om de är realiserbara och passade 

Totalskidskolan, se tabell 3. 

Krav  
Puch to 

release 

Rocket 

Release 

Magnet 

Security 

Sitski 

Rope 

Sun 

Powerd 

Skidlärare ska 
kunna stå bakom 
och lösa ut den  + + + + + 

Lättillgängligt för 
åkaren + + + + + 

Utlösaren slår i 
marken vid fall + + + + + 

enkel att 
använda + + + + + 

Ska kunna utlösas 
med knuten 
hand/stav + + + + + 

Fungera i alla 
väder + + + + + 

Återvinningsbart + + + + - 

Det ska synas att 
mekanismen 
sitter rätt + + + + + 

Fastsatt på sitskin 
i fyra punkter för 
att ta upp 
fördelad last + + + + + 

Realiserbar + - + + - 

Passar 
Totalskidskolan + - + + - 

Resultat + - + + - 

Tabell 3, visar en elimineringsmatris 

Matrisen visar att koncept 5, Sun Powerd och koncept 2, Rocket release 

tas bort innan fortsatt arbete främst för att de ej är realiserbara och 

passade inte Totalskidskolan. De koncept som arbetades vidare med är 

Puch to release, Magnet Security och Sitski Rope. 
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4.5.2 Skatta lösningar mot önskemål 

De tre resterande koncepten som klarade elimineringen i avsnitt 5.4.1 

skattades mot varandra med hjälp av Pugh’s relativa beslutsmatris. 

Denna matris skattades de olika koncepten mot varandra med hjälp av 

önskemålen i målspecifikationen. Viktningen på önskemålen gav sedan 

ett resultat som eliminerade koncept 3, Magnet security. 

Beslutsmatriserna för skattning mot önskemål ligger under bilaga 12, 

Pugh´s beslutsmatriser.  

4.5.3 Starkaste koncepten 

De två starkaste koncepten som arbetades vidare med var Puch to 

release och Sitskirope. Då de eliminerade koncepten hade en del 

intressanta dellösningar samt efter vidare analys av produktplanerings 

samt förstudie och produktspecificeringsfasen så modifierades 

koncepten lite för att förbättras, se bild 16-17. 

Puch to release 2.0 

- Fjäderbelastad med fjäder och ställbar skruv – Gör att trycket som 

krävs för att den ska frisläppas kan ändras så det är enklare för en lätt 

person att lösa ut den. Det gör samtidigt att repet inte kan lossna av 

misstag då fjädern hela tiden håller emot tryckplattan. 

- Fästet sitter på samma ställe på sitskin som dagens lösning – Gör att 

skidlärare enkelt kan lossa sitskin från liften genom ett tryck samtidigt 

som plattan står i marken vid fall. Det gör också så att åkaren utan 

problem känner plattan utan att behöva fundera vart den är.  

- Tryckplatta – Den har en bred tryckplatta som är fjäderbelastad och 

ställbar med en skruv. Trycks den in, exempelvis vid fall eller med ett 

tryck från staven frisläpps åkaren från släpliften. 

- Dubbla releaser – Förutom en tryckplatta har den en skothake med en 

linögla som är lättåtkomlig för åkaren. De dubbla systemen ökar inte 

bara säkerheten för åkaren utan det gör att åkaren hela tiden ser en av 

mekanismerna vilket bekräftades som en positiv sak efter 

telefonintervjun med Jonas, se bilaga 6. 

- Genom att den har en enkel konstruktion med stora detaljer så minskar 

risken för frysning jämfört med om den hade haft många rörliga delar. 

Den har dubbla releaser så ger den andra releasen en ökad trygghet om 

den första skulle fela.  
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- Då det sitter styrskenor på sidan går det enkelt att återställa 

mekanismen samtidigt som det syns att den sitter rätt.  

- Montering av  en firningsåtta mellan skothaken och repet så minskas 

risken att repet fastnar i skothaken.  

 

Bild 16 visar det vidareutvecklade konceptet Puch to Release 2.0 

 

Sitskirope 2.0 

- Eftersom det inte sitter något fästsystem på sitskin utan den sitter i 

repet så syns den hela tiden av åkaren. På repet sitter det spännen 

liknande det som sitter på slanglås. På sitskin går det ut ett litet rep som 

fästs i spännena till repet. Vid fall blir det för hög belastning på 

spännena som är fjäderbelastade med en kula ytterst och repet släpper 

från sitskin.  

- Fjädrarna till skrivarna är utbytbara med en skriv så det går att ställa 

in hur mycket kraft det krävs innan kulan trycks in. Eftersom de att det 

är ställbara minskas risken att de lossnar av misstag.  

- På det inre repet sitter en skothake med en ögla så både skidläraren 

och åkaren kan dra i den om så önskas. Öglan syns hela tiden av åkaren 

vilket gör att den inte behöver fundera på vart den är.  
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- Eftersom det är packningar och ringar till fästessystemet så skyddas 

den från att vatten kommer in och kan frysa.  

- Då det är ett spänne med spår i som ska in i ett fäste med en kula på en 

fjäder är det lätt att sätta tillbaka repet efter det att den löst ut. Både 

spännet och fästet är runt så det syns då den sitter rätt eftersom den 

bara kan sitta på ett sätt.  

 

Bild 17 visar det vidareutvecklade konceptet Sitskirope 2.0 
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4.5.4 Utvärdering av konceptet mot intressenter 

I följande text redovisas resultatet av utvärderingen av de två koncepten 

mot Erika som var beställaren på totalskidskolan, Bobbo som var en 

skidlärare på totalskidskolan samt Jonas som åker sitski. Bilder 

skickades, sedan genomfördes koncepten mot varandra genom en 

telefonintervju [1][4][16] 

Puch to release 

Då de båda koncepten sattes mot varandra ansåg de att detta var 

konceptet som skulle arbetas vidare med. Tanken att använda dubbla 

releaser, både tryckplatta och en skothake som 

frisläppningsmekanismer var ett koncept de aldrig hade tänkt på men 

de tyckte om det. En tanke att ta med inför det slutgiltiga konceptet var 

att vajern bör vara så pass styv att den inte böjs så att handen kan 

komma in och klämmas.  

Vid diskussion om dimensionerna ansåg de att diametern på 

tryckplattan borde vara runt 4 cm, och att den skulle sticka ut ungefär 1 

cm sen att hela mekanismen skulle sticka ut ungefär 5 cm. [1][4][16] 

SitskiRope 2.0 

Vid jämförelsen med puch to release ansåg samtliga intressenter att 

detta var det mindre bra konceptet med avseende på att det inte gick att 

säkerställa frisläppning från repet vid fall. Underlaget på snön kunde 

variera så pass mycket. Skulle det vara mycket is så friktionen från den 

släpande åkaren ej gav den dragökning som krävdes för att fästet skulle 

släppa fanns risk för skada. Vidare berättade det att dagens liftar kan bli 

mycket ryckiga så möjligheten fanns att åkaren kan ryckas av liften av 

misstag under transport i liften. Vid inlärningsfasen står även en 

skidlärare bakom och håller i sitskin vid transport i lift, ska åkaren åka 

ensam i liften efteråt måste spärren ändras till att släppas med mindre 

dragkraft. Skulle det glömmas bort och åkaren ramlar finns även där en 

stor risk att åkaren släpas efter liften. [1][4][16] 
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4.6 Detaljkonstruktion 

Kapitel 4.6 behandlade finförändringar av det valda konceptet att arbeta 

vidare med från föregående kapitel.  

4.6.1 Systematisk primärkonstruktion 

I tabell 4 redovisas vilka komponenter till Puch to release som kan 

köpas färdiga och vilka delar som måste nytillverkas. Då en önskan från 

Totalskidskolan var att så många delar som möjligt skulle vara 

standarddelar är konstruktionen gjord så att det endast var delarna 

kring frisläppningsmekanismen som behöver nytillverkas, se bilaga 13, 

systematisk primärkonstruktion för standarddelar. 

 

Komponent standardkomponent 
Unik 
del 

rep Standard   

Firningsåtta Standard   

Skothake Standard   

Vajerlås Standard   

Vajer Standard   

Bottenplatta   Unik del 

Mellanplatta   Unik del 

skruv för byte av fjäder   Unik del 

tryckknapp   Unik del 

Hålplatta   Unik del 

skydd för tryckknappen   Unik del 

skyddsplatta   Unik del 

Fjäder som spänner tryckknappen Standard   

Skruv mellan bottenplatta och sitski Standard   

Låsbricka mellan sitski och skruv Standard   

Tabell 4, visar en systematisk primärkonstruktion 

4.6.2 Säkring mot målspecifikation 

Ställbar utlösare (lättare att lösa ut för en person av lägre vikt 

personer) – Då fjädern är ställbar med en skruv så går den att ändra 

individuellt efter varje åkare, fjädrarna går att byta ut genom att lossa 

skruven från insidan sitskin.  

Utbytbara delar – Säkerhetsreleasen har många standardkomponenter 

som är lätt utbytbara är inte det ett problem, samtliga delar i 

frisläppningsmekanismen är utbytbara. 
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Skidlärare ska kunna stå bakom och lösa ut den – Det är i dagsläget 

inget problem för skidlärare att stå bakom sitskin och lösa ut den. 

Tryckplattan sitter på samma ställe som dagens lösning så detta inte ett 

problem.  

Lättillgängligt för åkaren – Tryckplattan sticker ut lite utanför 

skyddsplattan är den lätt att känna med handen utan att åkaren behöver 

kolla vart den är. Skothaken är även placerad framför sitskin och öglan 

till den syns. Det ger inte bara en dubbel säkerhet om den en skulle fela 

utan gör att åkaren hela tiden hela tiden ser en frisläppningsdel.  

Utlösaren slår i marken vid fall – Tryckplattan sticker ut lite och är 

placerad strategiskt rätt så den trycks den in vid fall.  

Intuitiv (enkel att förstå) – För att inga funderingar ska uppstå vid 

användning är konstruktionen enkel att förstå. Skothaken styrs av en 

linögla som dras i och tryckplattan frisläpps genom ett enkelt 

knapptryck. Knappen är även målad röd så att den lätt syns och kan 

associeras till ett bilbältes funktion.  

Ska kunna utlösas med knuten hand/stav – Tryckplattan är 

lättåtkomlig och genom ett tryck är åkaren fri.  

Fungera i alla väder – Snöskyddet till tryckknappen gör att risken för 

frysning minskar i mekanismen.  

Får ej lossna av misstag – Då tryckplattan är fjäderbelastad går trycket 

för frisläppning att ställa genom byte av fjäder.   

Återvinningsbart – Samtliga komponenter är valda så att de kan lämnas 

på en återvinningscentral. 

Tilltalande design – Genom en enkel konstruktion, tryckplattan röd och 

bottenplattan svart så ska de likna ett bilbälte och den ska vara både 

tilltalande och förtroendeingivande.  

Lätt att återställa utlösningsmekanismen – Då releasedelen har 

styrspår mot fästplattan är den enkel att trycka tillbaka, vidare är det 

bara att stänga skothaken så går den att använda igen.  

Placerad synlig för åkaren – Skothaken är placerad ovanför sitskin så 

den syns hela tiden av åkaren.  
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Releasen ska kännas med handen – Genom att tryckplattan sticker ut 

lite känns den med handen.  

Det ska synas att mekanismen sitter rätt – Styrspåren gör så att den 

endast kan sitta på ett sätt. Även skothaken kan bara sitta på ett sätt.  

Får max sticka ut 7 cm från sitskin – Genom att sätta en begränsning 

utanför sitskin minskar risken för att åkaren kommer åt den av misstag. 

Konstruktionen är innanför det max satta måttet.  

Fastsatt på sitskin i fyra punkter för att ta upp fördelad last – 

Bottenplattan är gjord lite bredare så den sitter i fyra skruvar istället för 

dagens då den sitter i två skruvar. 

 

4.6.3 Feleffektsanalys mot kritiska komponenter 

En feleffektsanalys utfördes för att säkra upp mot kritiska komponenter 

i konstruktionen. Resultatet av analysen gav att istället för att bara 

använda en fjäder som reglerar tryckknappen så går de att byta ut. 

Vidare konstruerades tryckplattan om så den blev rundare för att 

minska risken att kanten spricker. Bottenplattan gjordes även lite 

bredare och med rundade hörn för att minska risken för att den 

spricker. För att skruvarna som håller i mekanismen inte ska gå sönder 

användes M6 8.8 skruvar med en sträckgräns på 640 MPa [24]. Vajern 

som fäster releasedelen i skothaken är en 5mm plastbeklädd vajer med 

en brottgräns på 540 kg [25]. Vajern fästs i vajerlås både nere vid 

releasedelen och vid skothaken, vajerlåset klarar 100 % av brottgränsen 

för vajern [26] För den fullständiga analysen se bilaga 14, FMEA-

feleffektsanalys 

4.6.4 Slutgiltigt förslag 

Nedan presenteras det slutgiltiga förslaget som uppfyller 

målspecifikationens krav och önskemål med bilder och beskrivande 

text. Först presenteras frisläppningsmekanismen, därefter de resterande 

delarna i säkerhetsreleasen.  Frisläppningsmekanismen är uppbyggd av 

14 delar, nio av de delarna visas på bilden nedan, se bild 18. De 

resterande fem delarna är M6 skruvar för att fästa och hålla ihop 

delarna. 
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Bild 18 visar delarna i frisläppningsmekanismen 

 

 

De nio delarna är  

- Bottenplatta – gjord av rostfritt stål, fästs i sitskin med fyra M6 

skruvar 

- Fjäder – fjäderstål EN 10270-1 [27] trycker upp tryckknappen 

- Teknisk data på fjäder Hämtad från Lesjöfors, se tabell 5 [27] 

Art nr ytterdiam fjäderkonst. Kraft för att trycka ner fjädern 2mm 
L₀  
[mm] 

Ln 
[mm] 

1610 25 12.1 24.2 N (2,4kg) 25 13 

1659 28 19.1 38.2 N (3.89kg) 25 13.7 

1710 29 27.8 55.6 N (5.67kg) 30 18.5 

1773 28 52.7 105.4 N (10.74kg) 30 21 

Tabell 5 visar värden för fjäder 

 

- Tryckknapp – Gjord av karbonatplast, slagtålig amorf termoplast 

[28]. gjord av rostfritt stål, hålls upp av fjädern och då den trycks 

ner släpps releasedelen 

- Mellanplatta – gjord av rostfritt stål, fästs på bottenplattan och är 

till för att hålla i tryckknappen 

- Skruv för byte av fjäder – gjord av rostfritt stål, Sitter på 

bottenplattan och gör att fjädrarna kan bytas. Skruven skruvar 

från insidan sitskin så byte kan ske med säkerhetsreleasen 

monterad på sitskin. 

- Hålplatta – är ett skydd få att tryckplattan inte åker för högt upp 

samtidigt som det är styrskenor för releasedelen så den enkelt 

kan sättas i rätt läge 
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- Releasedel – gjord av rostfritt stål, Är delen som släpper då 

tryckplattan trycks in. Hålet fram på den är gjord för att fästa en 

5mm tjock vajer. 

- Skydd till tryckknappen – Gjord av karbonatplast, Ett extra 

snöskydd för att förhindra att snö kommer in samtidigt som den 

skyddar tryckknappen.  

- Skyddsplatta – gjord av karbonatplast, Skyddar delarna innanför 

för stötar och snö.  
-  

Montering av frisläppningsmekanismen och dess 

egenskaper  
Bottenplattan fästs i sitskin med fyra M6 skruvar, skruvarna skruvas 

från insidan sitskin in i plattan. De tre bakre skruvarna är 22mm och de 

två främre är 12mm för att de ska passa bra [29] Samtliga skruvar är av 

hållfasthetsklass 8.8 vilket ger en hållfasthet på 800 MPa och en 

sträckgräns på 640 MPa [24]. På bottenplattan fästs en mellanplatta i de 

två bakre skrivarna som är 22mm, därefter sätts tryckknappen och 

hålplattan fast. Efter det fästs fjäder och skruven för att reglera fjädern 

fast från insidan sitskin och avslutningsvis monteras skyddsplattan. 

Plattan fästs i de två skrivarna bak på bottenplattan och fram fästs den i 

en femte M6 skruv till som går igenom sitskin och skrivas in från 

insidan och är 12 mm [29]. Skisser på frisläppningsmekanismen finns i 

bilaga 15, skiss på frisläppningsmekanism. 

 

Nedan visas en bild där mellanplattan och tryckknappen är monterad 

på bottenplattan, se bild 19 

 
Bild 19 visar delar av monteringen på frisläppningsmekanismen 
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Därefter har hålplattan monterats. Bilden visar hur tryckknappen håller 

emot releasedelen så länge den är i uppfällt läge. Då knappen trycks ner 

släpper releasedelen som är fäst i en 5mm vajer som går till skothaken, 

se bild 20.  

 
Bild 20 visar delar av frisläppningsmekanismen 

 

Nedan visas säkerhetsreleasen med skyddsplattan och skyddet för 

tryckknappen på. Vänstra bilden visar mekanismen med releasedelen 

inne och den högra bilden visar mekanismen med releasedelen utanför 

se bild 21.   
 

 
Bild 21 visar mekanismen 
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Säkerhetsreleasen 

På frisläppningsmekanismen fästs en vajer i ett vajerlås och på andra 

sidan fästs en skothake i ett vajerlås. För att minska risken för att repet 

fastnar i skothaken sitter det en firningsåtta på repet som fäster i 

skothaken, se bild 22 nedan. Skothaken öppnas genom att linan till 

sprinten dras ut  

 
Bild 22 visar hela säkerhetsreleasen 
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5 Slutsatser 
 Då marknadsanalysen var utförd visades det tydligt att en 

självutlösande produkt inte finns på marknaden utan en 

nyutveckling var kommande. 

 Syftet och målet med projektet har uppnåtts då ett nytt koncept 

för en säkerhetsrelease har produktutvecklats fram och 

presenterats i rapporten ovan.  

 Det slutgiltiga konceptet är självutlösande vid fall och enklare att 

lösa ut än dagens release som Totalskidskolan använder vilket 

skapar ett nyhetsvärde för sitskibranschen.  
 

5.1 Förslag till åtgärder och rekommendationer 

För vidareutveckling av säkerhetsreleasen bör FEM-analyser göras på 

konceptet för att säkerställa att delarna klarar de påfrestningar som kan 

uppstå. För slutkonceptet är bottenplattan, mellanplattan, tryckknappen 

och hålplattan gjorda i rostfritt stål medan skyddet till tryckknappen 

och skyddsplattan gjorda i karbonatplast. Efter FEM-analysen kan 

modellen göras om så den klarar belastningarna bättre.  

 

Det bör också göras dragprov på hur mycket krafter som uppstår i repet 

vid åkning i lift vid riktig sitskiåkning för att kontrollera hur stora 

krafter som uppstår. De värdena kan sedan användas som 

referensvärden för dragprov på delarna i prototypen för att säkerställa 

att alla delarna klarar belastningen med god säkerhetsmarginal.  

 

En lika stor kraft som belastar repet vid åkning i lift kommer uppstå 

mellan tryckknappen och releasedelen. 

Blir den kraften för hög finns risken att tryckknappen inte kan tryckas 

ner som konstruktionen är nu. Skulle så vara fallet kan kanten på 

tryckknappen där releasedelen fäster fasas av så den enklare kan tryckas 

ner.  

 

Tester på en riktig prototyp bör göras för att se hur den fungerar i 

verkligheten, konceptet är utarbetat genom en process där exempelvis 

fel som kan uppstå har undersökts i en feleffektsanalys. För att 

kontrollera prototypens funktioner och säkerställa att alla krav 

verkligen är uppfyllda bör den kontrolleras under riktiga förhållanden.  
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6 Diskussion  
 

Den utvecklingsprocess som genomförts under projektets gång ligger 

till grund för det slutgiltiga konceptet. Metoderna som använts under 

de olika faserna har varit till stor hjälp och har fungerat bra tillsammans. 

Då totalskidskolan lade vikt på säkerhet och inte satte några 

avgränsningar på kostnader så skulle samma process utförts igen om 

projektet upprepades. Genom att sitta själv gick brainstormingen bitvis 

långsamt men att göra något annat eller se det från nya perspektiv 

genom ”character profiles” som en sitskiåkares eller en skidlärares så 

kom nya idéer. 

 

Då en ny produkt skulle arbetas fram lades vikt på hur sitskiåkning 

fungerar och hur dagens lösning ser ut för totalskidskolan. Inga patent 

på en säkerhetsrelease till sitski hittades i sökningar vilket påvisar att 

det i nuläget inte finns någon sådan produkt. Under fasen 

detaljkonstruktion togs beslut att söka efter patent på säkerhetsbälten 

med mekanismer liknande frisläppningsmekanismen. Inga patent med 

liknande mekanism fanns att hitta. 

 

GANTT-schemat som före projektets start sattes upp gjorde det enkelt 

att följa den uppsatta tidsplanen då projektets olika faser gavs 

lättöverskådligt. Genom att använda en fasplanering och skriva upp vad 

som skulle göras i varje fas på post-it lappar för att sedan sätta upp de 

på en tavla gavs en god överblick. Den visade även hur fasen låg till 

tidsmässigt. Tavlan var uppdelad i tre kolumner, ej påbörjat, påbörjat 

och klart och post-it lapparna följde de stegen. Följden av att dessa steg 

följdes underlättade produktutvecklingen och schemat hölls. 

Produktplaneringsfasen blev omfattande då stor vikt lades på att 

försöka hitta en produkt som hade liknande egenskaper bland alla 

sitskitillverkare. Den internationella marknaden är stor men flera 

företag hade liknande lösningar. Det visade sig vidare att flera 

tillverkare inte hade någon lösning alls för släplift då de var gjorda för 

sittlift. Nästa steg var att skatta de bättre lösningarna på marknaden mot 

den tilltänkta releasen genom POP´s och POD´s.  
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Resultatet av det visade att det fanns stor möjlighet för produkten att 

fungera på dagens marknad. SWOT-analysen och 

Positioneringsdiagrammet gav en bättre uppfattning om hur nuläget 

såg ut och vilka situationer som kunde uppstå. Redan innan projektets 

start hade totalskidskolan föreslagit att många detaljer som möjligt 

redan skulle finnas på marknaden vilket var en viktig aspekt att ta 

hänsyn till under projektets gång. 

 Förstudien och produktspecificeringsfasen blev desto enklare då en 

bred grund redan fanns från den tidigare fasen. Intressentanalysen som 

utfördes visade att det är många parter som är berörd av 

nyutvecklingen. Analysen delades upp i två undergrupper, 

Totalskidskolan och Hyrare av sitski. Efter diskussioner med 

totalskidskolan visades det att specialskidskolorna i Sverige 

samarbetade och delade med sig av information och utrustning. Om den 

nya säkerhetsreleasen fungerade bra skulle andra skidskolor få ta del av 

tekniken då totalskidskolan inte kommer sälja eller marknadsföra 

mekanismen. 

För att få bra förutsättningar för att hitta krav och önskemål användes 

därefter de två olika undergrupperna som utgångspunkt genom olika 

metodansatser. Det visade sig att båda grupperna ville ungefär samma 

sak. Enkätundersökningen riktade sig endast till sitskiåkare, 18 stycken 

svarade och resultatet av den gav som bra grund för att förstå hur 

åkarna tänkte i olika situationer, 100 % av de som svarade hade åkt 

sitski varav 66,7% hade åkt mer än åtta gånger. 

Med de olika metodansatserna gavs en god förståelse för krav och 

önskemål från de olika intressenterna. Även förstudien och 

produktspecificeringen gav författaren bredare förståelse för de problem 

som kan uppstå. En anledning till att både åkarna och skidlärarna hade 

ungefär samma krav och önskemål kan vara att skidlärarna själva har 

fått åka mycket sitski.   

 

En följd av att använda metoden try i yourself var att det gavs en 

djupare inblick över de situationer som kan uppstå vid sitskiåkning, inte 

bara uppför backen i liften utan även utför. Det gjorde det enklare att 

sedan sätta sig in i sitskiåkarnas situation och förstå de problem som 

kan uppstå. Skulle samma metod utförts igen hade det räckt att testa 

själv uppför backen för att sedan fått hjälp ner för de upprepade fallen 

var utmattande både psykiskt och fysiskt. 
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Mer arbete hade kunnat läggas på visualisering av de olika 

extremprototyperna med ex. mockups. Ett sådant arbete hade kunnat ge 

andra tankar hos intressenter eller vid ideskapandeprovesser, det 

bedömdes däremot att det inte fanns tid för detta inom ramen för detta 

projekt 

Det gick dock bra att ta bilder, skicka de till intressenter för att sedan 

samtala med dem och beskriva bilderna och funktionerna med ord. Det 

är inte säkert att mockups hade blivit bättre att visa upp för intressenter 

då samtalen var genom telefon så de skulle inte haft möjlighet att 

klämma och känna på dem.   

Två av koncepten togs i den första urvalsprocessen bort då de inte 

passade totalskidskolan och var därför ej realiserbar. Totalskidskolan 

hade inte satt något krav på kostnader för säkerhetsreleasen. Skulle 

varje del däremot kosta allt för mycket så är det inte försvarbart att 

arbeta vidare med dem då de inte skulle haft råd att förverkliga 

produkten. 

Frisläppningsmekanismen visade sig vara svårkonstruerad. Först var 

tanken att det inte skulle vara så svårt då de inte är många delar men 

efter ett flertal skisser och mycket tankemöda behövdes det fler delar 

innan den fungerade. Ett problem som kan uppstå med att belastningen 

som läggs på repet vid drag uppför liften kommer ligga mot 

tryckknappen är att tryckknappen kan bli svårare att trycka ner. Tester 

måste därför göras på sitskiåkning i lift för att se hur hög belastning som 

kommer läggas på tryckknappen. Ett sätt att lösa det problemet är att 

fasa av kanterna på tryckknappen och releasedelen så att inte två 90 

graders kanter ligger mot varandra. Resultatet av testerna kan sedan 

ligga som grund för vilken vinkel det ska vara men blir vinkeln för liten 

finns risken att releasedelen kan åka ut av misstag.  

Fördelen med att använda olika styva fjädrar är att det enkelt att byta 

dem för att ändra den kraft som krävs för att trycka in knappen. 

Fjädrarna som är presenterade i rapporten är standardfjädrar och har en 

ytterdiameter på 25-29mm. Det går att specialbeställa fjädrar med 

samma dimension men med olika fjäderkonstant men det valdes att 

använda existerande fjädrar för att hålla kostnaden nere. 
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Snötillgången denna tid på året gör det svårt att utföra tester i 

verkligheten. Hade tid funnits inom projektets ramar hade det varit av 

intresse att testa en riktig prototyp och utvärdera den. Tester borde 

också göras med ett elastiskt rep, exempelvis en typ av klätterrep istället 

för det stumma rep som används i dagsläget. Det stumma repet 

används för att det fäster bättre i servocleaten men med detta koncept 

behövs inte det utan det elastiska repet borde ge en mjukare åkning i 

liften.  

En möjlig felkälla till rapportens resultat kan vara missuppfattningar 

under diskussion med intressenter. Detta har i den mån det var möjligt 

säkrats genom så god och tydlig kommunikation.  
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 Bilaga 1: GANTT-Schema 
 

 

 

 
Bild 23 visar GANTT-Schemat 

 

 

 

Tabell 6 visar vilka delar varje fas består av 
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Faser  
       
start 

          
dagar 

        
stopp 

Produktplanering 23-Mar 11 02-Apr 

   Marknadsanalys       

   POP´s och POD´s       

   SWOT-analys       

   Positioneringsdiagram       

Förstudie och prototypspecificering 03-Apr 11 13-Apr 

   Intressentanalys       

   Metodansatser       

   Try it yourself       

   Ny teknik       

   Målspecifikation       

Idéskapande 14-Apr 11 24-Apr 

   Identifiering av behovsområden       

   Extremprototyper       

   Generering av lösningar till delfunktioner       

   Konceptgenerering       

Urval 25-Apr 6 30-Apr 

   Eliminering av lösningar       

   Skatta lösningar mot önskemål       

   Starkaste koncepten       

   Utvärdering av koncept mot intressenter       

Detaljkonstruktion 01-May 15 15-May 

   systematisk primärkonstruktion       

   säkring mot målspecifikation       

   Feleffektsanalys mot kritiska komponenter       

   slutgiltigt förslag       

rapportskrivning 16-May 14 29-May 

inlämning till opponering 29-May 1 29-May 

opponering på annan rapport/förberedelser 
presentation 

30-May 6 04-Jun 

presentation projektarbete 04-Jun 1 04-Jun 

muntlig opponering  04-Jun 1 04-Jun 

Inlämning ex-jobb för betygsättning 11-Jun 1 11-Jun 
Tabell 6 visar delarna i varje fas för GANTT-Schemat till projektet 
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Bilaga 2: Marknadsanalys 
 

Tillverkare: Nordic Sitski 

Land: Sverige 

Frisläppningssystem: Servocleat där rep fästs 

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://hem.fyristorg.com/NordicSitski/html-hemsida-2002/index.html 
 

 

 
Bild 24 visar en sitski från Nordic Sitski med deras frisläppningssystem 

 

 

Tillverkare: Bardum 

Land: Norge 

Frisläppningssystem Öggla till en krok 

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://www.bardum.no/produktkatalog/praschberger-monoski/ 
 

 

 
Bild 25 visar en sitski från Bardum med deras frisläppningssystem 

http://hem.fyristorg.com/NordicSitski/html-hemsida-2002/index.html
http://www.bardum.no/produktkatalog/praschberger-monoski/
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Tillverkare: Yetti 

Land: Canada 

Frisläppningssystem: Sankas 

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://www.radventures-yetti.com/website/site/radventures_equip.php 
 

 

 
Bild 26 visar en sitski från Yetti utan frisläppningssystem 

 

Tillverkare: Spokes´n motion 

Land: USA/Frankrike 

Frisläppningssystem: Öggla till en krok 

Sjävutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://www.spokesnmotion.com/monoski-alois%20praschberger?form=129 
 

 
Bild 27 visar en sitski från Spokes´n motion med deras frisläppningssystem 

http://www.radventures-yetti.com/website/site/radventures_equip.php
http://www.spokesnmotion.com/monoski-alois%20praschberger?form=129
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Tillverkare: ET 

Land: USA 

Frisläppningssystem: Saknas 

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://enablingtech.com/products/kbg-lynx 
 

 

 
Bild 28 visar en sitski från ET utan frisläppningssystem 

 

Tillverkare: Dyn Access 

Land: USA 

Frisläppningssystem: Saknas  

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://dynaccessltd.com/monoski/our-models/ 
 

 
Bild 29 visar en sitski från Dyn Access utan frisläppningssystem 

http://enablingtech.com/products/kbg-lynx
http://dynaccessltd.com/monoski/our-models/
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Tillverkare: Alois Praschberger 

Land: Österrike 

Frisläppningssystem: Öggla till en dragkrok 

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://www.praschberger.com/de/wintersport/snowball/ 

 
Bild 30 visar en sitski från Alois Praschberger med deras frisläppningssystem 

 

 

Tillverkare: Tessier 

Land: Frankrike 

Frisläppningssystem: Dragkrok till öggla  

Självutlösande vid fall: Nej 

Hemsida: http://www.dualski.com/en/solo/ 
 

 
Bild 31 visar en frisläppningssystem från Tessier 

http://www.praschberger.com/de/wintersport/snowball/
http://www.dualski.com/en/solo/
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Tillverkare Anders Olsson, tillverkar Totalskidskolans sitski 

Land: Sverige 

Frisläppningssystem: Servocleat sär rep fästs 

Självutlösande vid fall: Nej  

Hemsida: Saknas  

 
Bild 32 visar totalskidskolans säkerhetsrelease 

 

Tillverkare: ET 

Land: USA 

Frisläppningssystem: Krok till öggla 

Självutläsande vid vall: Nej  

Hemsida: http://enablingtech.com/products/quick-release-mechanism-for-t-bars-1 
 

 

 
Bild 33 visar en säkerhetsrelease från ET 

Filmer som visar sitskiåkning i lift 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbxVJpxEYM 

https://www.youtube.com/watch?v=O7yPvLWIO28 

https://www.youtube.com/watch?v=k_tD1sDOKGI 

https://www.youtube.com/watch?v=h82bsnfKe3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=50W55uWocOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xHNUuw3Qnv4 

https://www.youtube.com/watch?v=tWDK0KhEDNU 

https://www.youtube.com/watch?v=-o63tBjIalE 

http://enablingtech.com/products/quick-release-mechanism-for-t-bars-1
https://www.youtube.com/watch?v=ChbxVJpxEYM
https://www.youtube.com/watch?v=O7yPvLWIO28
https://www.youtube.com/watch?v=k_tD1sDOKGI
https://www.youtube.com/watch?v=h82bsnfKe3Y
https://www.youtube.com/watch?v=50W55uWocOQ
https://www.youtube.com/watch?v=xHNUuw3Qnv4
https://www.youtube.com/watch?v=tWDK0KhEDNU
https://www.youtube.com/watch?v=-o63tBjIalE
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Styrkor 

Bilaga 3: SWOT-Analys  
 

 

 

 

 Figur 2, visar SWOT-analysen 

 

 

Styrkor 
Totalskidskolan är kapitalstark, de kan tack vare donationer, fonder, sponsorer 

finansiärer och samarbetspartners subventionera priserna så att det kostar lika 

mycket att hyra en sitski med tillhörande utrustning som det kostar att hyra vanlig 

alpinutrustning. De har cirka 10 sitskis de använder där säkerhetsreleasen ska 

monteras så produkten behöver inte serietillverkas. 

  
Positiva faktorer 

 
Negativa faktorer 

 
 
 
Inte
rna 
fakt
orer 

Styrkor 
 Totalskidskolan är kapitalstark 

 Begränsat antal sitskis 

 Gott anseende bland turister 

 Bra samarbete med skistar 

 Stor kunskap om sitskianvändning 
 

 Lätt att lära mig nya saker 

 God kommunikation mellan mig och 
totalskidskolan 

 Jag tänker i andra banor än 
Totalskidskolan 

 

Svagheter 
 

 Jag har lite kunskap om sitski 

 Kanske ej kommer ej fram till en 
tillfredställande lösning 

 Tidsbegränsat projektarbete 

 Liten möjlighet till 
gruppdiskussioner 

 Liten målgrupp 

 
 
 
 
Exte
rna 
fakt
orer 

Möjligheter 
 Andra skidskolor vill använda 

produkten 

 Produkten kan öka säkerheten 

 Bra läge och bra backar 

 Ej funktionshindrade vill åka sitski i 
större utsträckning 

 Kan appliceras på biski 
 

Hot 
 Snötillgången=säsongen kan 

minska 

 Produkten kan fungera dåligt 

 Det finns redan en bättre och 
billigare produkt framtagen 

 
 Jag fastnar på fel spår 

 Totalskidskolan får inte det de 
beställt 
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Flera av de turister som bokar upp några dagar återkommer år efter år och bokar 

upp ett år i förväg. Totalskidskolan är en egen förening och har gott samarbete med 

skistar, totalskidskolans lärare får med elever exempelvis gå före i liftkön. De lärare 

som arbetar på totalskidskolan återkommer ofta och arbetar flera säsonger då de 

brinner för skidåkning och tycker om att hjälpa andra att åka skidor. [1][2] 

En styrka jag har är att jag har lätt för att lära mig nya saker och kan tänka mer från 

ett produktutvecklingsperspektiv än totalskidskolan som bygger lösningar med 

saker i garaget då de ej har tid att sätta sig ner på samma sätt som mig. Deras jobb är 

oftast att vara ute i backen och hjälpa åkare, inte att produktutveckla fram nya 

lösningar. Jag har genom personliga möten och telefonkontakt fått en bra ömsesidig 

kommunikation med flera av de anställda. En annan fördel är att jag vet ju inte i 

förhand vad de har testat så jag kan arbeta och vidareutveckla eventuella lösningar 

de har förbisett.  
 

 

Möjligheter 
Att andra skidskolor använder produkten sen inte totalskidskolan som ett problem, 

de vill dela med sig av den kunskap de har genom ett ömsesidigt 

informationsutbyte. Exempelvis tannådalen/hundfjället där totalskidskolan ofta lånar 

ut utrustning under utbildningar och annan verksamhet. Fungerar 

säkerhetslösningen så kommer känslan för de åkande att förbättras i liften då många 

upplever ett obehag inför risk för just fall och bli släpad efter liften. Totalskidskolan 

ligger i direktkontakt med skidbackarna, försvinner obehagskänslan att åka släplift 

finns möjligheten att många mer vill prova på att åka sitski vilket gör att 

totalskidskolans verksamhet kan utvidgas. En annan fördel är att samma lösning kan 

appliceras på en biski, det som skiljer en sitski och en biski åt är att biskin har två 

skidor medan sitskin bara har en, annars är de nästan identiska i konstruktionen. 
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Svagheter 
Då författaren inte hade stora kunskaper om sitskiåkning krävdes en stor marknadsanalys 

men även att hen åkte sitski några gånger själv för att få en ökad förståelse för sporten men 

även för att ge en ökad förståelse för de känslor som kunde uppkomma i samband med 

åkning i släplift.  

 

Hot 
Bemötande av eventuella hot som kan uppkomma är ett viktigt steg i 

utvecklingsprocessen för att ett lyckat resultat ska uppkomma. Risken finns att 

snötillgången i Åre kan minska i framtiden vilket gör att veckorna det går att åka 

skidor minskar. Det är dock inte ett hot mot själva säkerhetsreleasen utan mot Åre i 

helhet. Ett annat problem som kan uppstå är att produkten fungerar dåligt så att 

åkare släpas uppför liften trots att de ramlat på releasen, genom att granska 

komponenterna kommer risken för det att minska. Ett hot för mig är att det finns en 

bättre och billigare produkt redan på marknaden, efter en omfattande 

marknadsundersökning och samtal med flera av de anställda på totalskidskolan har 

inga av oss hittat eller hört talas om någon som produkt som är självutlösande vid 

fall. Ett annat hot för mig är att jag i ett tidigt stadium fastnar på fel spår så jag 

utvecklar en produkt som skulle kunna vara bättre, med det i tankarna tänker jag så 

brett jag kan och har så god kommunikation med totalskidskolan som möjligt så att 

det bästa tänkbara konceptet utvecklas. 
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Bilaga 4: Positioneringsdiagram 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bild 34 visar positionersdiagram 
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Bilaga 5: Intressentalays 
 

Intressentanalysen har delats upp i två kategorier, Totalskidskolan som är uthyraren 

sedan hyrare av sitskin och personer kring dem, se bild 35. 
 

 

Totalskidskolan 

- Skidlärare 

- Sponsorer som: sisu, Åre continental in, Skistar m.fl. 

- Ansvariga på Totalskidskolan 

- Montörer 

- Pistörer 

- Andra skidskolor i Sverige 

- Sitskitillverkare 

- Alpina handikappförbund 

- Biskiåkare 

 

Hyrare av sitskin och personer kring dem 

- Alla skidåkare med bestående funktionshinder som ex: Synskadade, 

rörelsehindrade, amputerad osv. 

- Familj 

- Kompisar 

- Assistenter 

Totalskidskolan: 

Denna grupp har störst kontakt med säkerhetsreleasen. Skidlärare och ansvariga på 

totalskidskolan vill att deras utrustning ska fungera i alla väder och inget ska vålla 

besvär för varken skidlärare, åkare eller andra i dess närhet. Då totalskidskolan är 

beroende av sponsorer och andra typer av bidrag är det viktigt att de har gott 

anseende och rykte. Säkerhetsreleasen måste vara så lättanvänd så att pistörer inte 

behöver fundera hur den fungerar utan de kan koppla på den på liften utan problem. 

Vidare delar skidskolorna i Sverige med sig av sin utrustning och om den nya 

säkerhetsreleasen fungerar bra kommer de andra skolorna automatiskt få ta del av 

tekniken från totalskidskolan, samma saker gäller för sitskitillverkare, 

totalskidskolan har inte för avsikt att sälja produkten utan att sitskiåkning i Sverige 

ska utvecklas. 
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De alpina handikappförbunden är en intressent då de har åkare som åker sitski. 

Tanken är att säkerhetsreleasen ska innefatta så lite nykonstruerade detaljer som 

möjligt utan snarare att delar tas från andra beprövade områden så att 

totalskidskolan själv kan montera delarna och byta ut delar som gått sönder, därför 

berörs inte tillverkare så stor utsträckning annat än att de får sälja mer detaljer.  

Ett behov totalskidskolan har är att säkerhetsreleasen även ska kunna anpassas till 

biski i framtiden, skulle det fungera kommer även de åkarna uppskatta det nya 

systemet utifrån de jag varit i kontakt med.  

 

Hyrare av sitskin och personer kring dem: 

Denna grupp har som mest interaktion med själva åkaren och vill att allt ska fungera 

smidigt. Säkerhetsreleasen ska vara användarvänlig och allt ska flyta på smidigt. 

Användarna ska inte ha några problem att använda utrustningen oavsett 

funktionshinder. Användarna är uppdelade i två undergrupper, användare med 

finmotorik i händerna och användare utan finmotorik i händerna, då det finns åkare 

utan några som helst problem att använda fingrarna och åkare som måste ha 

händerna fastspända i stavarna. Oftast hyr åkaren sitski i flera dagar och familj och 

vänner följer oftast med och de delar upplevelsen tillsammans. Med familjen följer 

vanligtvis assistenter med och allt ska flyta på smidigt för alla.  
 

 

 
Bild 35 visar de olika intressenterna 
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Bilaga 6: Telefonintervju med Jonas 
Bergqvision 
 

Telefonintervju Jonas Bergqvision 

Telefonnummer: 070-850 39 97 

Datum: 2015-04-09 

För att få större förståelse kring åkning i lift kontaktades Jonas Bergqvision för en 

telefonintervju 

Han skadade ryggen i en olycka för 30 år sedan och skadade nacken i en bilolycka för 

sex år sedan. Han berättade att han har provat nästan alla handikappidrotter, 

alltifrån friidrott, styrketräning simning och bordtennis till att spela basket i 

handikapplandslaget i några år. Han berättar vidare att han började åka förra året 

och uppskattar verkligen frihetskänslan av att kunna ta med familj och vänner för att 

åka skidor, sen för kicken han får av att kunna åka snabbt i backen. Skadan från den 

första olyckan sitter mellan 5-6 bröstkotan så han har full kontroll i armarna och 

händerna men skulle ändå uppleva det positivt om repet kunde lösas ut med en 

knuten hand eller med en stav då han har handskar på sig då han åker. Han har 

ramlat i liften några gånger och skulle vilja att det finns en mekanism som löser ut 

automatiskt vid fall så han inte släpas efter, han berättar vidare att han och andra 

åkare han känner skulle uppskatta om det fanns dubbla säkerhetslösningar så han 

vet att den andra fungerar om den första skulle krångla. Efter andra olyckan har han 

problem att röra nacken samtidigt som hjälmen tar bort lite av synfältet så han vill att 

säkerhetsreleasen syns eller att den är så pass stor att den känns så han vet vart den 

är, säkerhetsspärren får gärna sitta lite längre fram så han vet vart den är då han 

sitter framåtlutad i liften för att hålla balansen. Han ser inget större behov med att 

det ska vara olika svårt för olika tunga personer att lösa ut den utan snarare att det är 

lätt för alla. Han poängterar att säkerheten är mycket viktig för honom och vill att allt 

ska fungera och vara smidigt, det ska synas att utrustningen sitter rätt för att minska 

obehagskänslan. Då han åkt i liften skulle han uppskatta om fästanordningen är lite 

större och rejälare då dagens lösning med en repstump är vindkänslig och repet 

kunde lätt fladdra i vinden då han satte tillbaka den.  Han avslutar med att säga att 

han inte upplever ett för stort obehag att åka lift i nuläget utan att han måste spänna 

kroppen och vara uppmärksam i liften samtidigt är bra träning för honom även om 

det är ansträngande.  
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Sitski safety release 

Hi and welcome to this survey.  
This survey is aimed to you who are a sitskier and will take around ten minutes to conclude. In this survey I am interested in finding out how you as a 

sitskiier are experiencing the ski lift (T-bar, Button lift) and more specifically I am interested in your experience of security when falling in the ski lift. 

Furthermore, I am interested in researching your feelings around the ski lift, i.e. if you are afraid of falling and be dragged by the lift. It is of great 

importance that I get your response since this survey will lay the foundation for the continued development of security measures for sitskiers. The aim 

of this study is to find out information that can help us work to prevent accidents in the ski lift.  

Your participation in this survey is voluntary. No personal information that you may add will be registered and you will be anonymous. 

Age? 

 

 Sex? 

 

How many times have you tried sitskiing? 

 

Have you ever used a skilift? (a t-bar, not a chairlift) 

 

What was your experience when you used the lift? (1-5) 1=unpleasant 5=relaxing 

 
 

 

 

Yes 

No 

1-2 3-4 5-6 7-8 more than 8 times 

Male Female Gender neutral 

1 2 3 4 5 
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Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I fully agree:  

It would be positive if the rope to the sitski automatically is released when the skiier falls 

 

Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I fully agree:  

It would be positive if the rope could be released with one hand, eg. a fist or a ski stick 

 

Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I fully agree:  

It would be positive if the rope more easily could be fastened at the sitski efter transport by the skilift 

 

 
 

 

 
Can I contact you for further questions through a phone interview or e-mail? 

 Yes 

 No 

How would you like a safety release in a sitski to work? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Why did you experience it like this? 

Other comments 
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If yes, please fill in your contact information below (your answers will be anonymous) 
If you answered no on the previous question, klick next 

 

Thank you for your participation! :) 

Name 

Phone number 

E-mail 
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Bilaga 8: Resultatsammanställning av 
enkätundersökning 
Text som presenteras i bilaga 10 är skriven av deltagare i enkäten, stav- och grammatiska fel 

är ej korrigerade utan texten är i orginalform.  

 

Fråga 1: Age? 

Antal deltagare: 18 

26, 30, 57, 46, 29, 24, 25, 20, 59, 53, 51, 35, 42, 46, 14, 56, 52, 50 

 
 

 
2 Diagrammet visar åldern på deltagarna för X-axeln och Y-axeln visar antalet 

 

Fråga 2: Sex? 

Antal deltagare: 18 

14 (77.8%): Male 

4 (22.2%): Female 

- (0.0%): Gender neutral 

 

 

 

Fråga 3: How many times have you tried sitskiing? 

Antal deltagare: 18 

3 (16.7%): 1-2 

1 (5.6%): 3-4 

1 (5.6%): 5-6 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17463478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17511138
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17519431
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17561279
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17562769
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17563073
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576557
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576952
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576968
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17577312
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17578183
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17580717
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17599740
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17635439
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17641573
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17707623
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002170&ftid=9219891&ftid_wert=0#E4002170
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002170&ftid=9219892&ftid_wert=0#E4002170
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002170&ftid=9219893&ftid_wert=0#E4002170
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002182&ftid=9219927&ftid_wert=0#E4002182
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002182&ftid=9219928&ftid_wert=0#E4002182
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002182&ftid=9219929&ftid_wert=0#E4002182
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1 (5.6%): 7-8 

12 (66.7%): more than 8 times 

Fråga 4: Have you ever used a skilift? (a t-bar, not a chairlift) 

Antal deltagare: 17 

17 (100.0%): ja 

- (0.0%): nej 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5: What was your experience when you used the lift? (1-5) 1=unpleasant 

5=relaxing 

Antal deltagare: 17 

3 (17.6%): 1 

3 (17.6%): 2 

2 (11.8%): 3 

8 (47.1%): 4 

1 (5.9%): 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6: Why did you experience it like this? 

 Jerky start 

 

 No stress except when the lift stopped 

 

 Failure to release 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002182&ftid=9219930&ftid_wert=0#E4002182
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002182&ftid=9219931&ftid_wert=0#E4002182
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002253&ftid=1&ftid_wert=0#E4002253
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002253&ftid=0&ftid_wert=0#E4002253
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002361&ftid=9220233&ftid_wert=0#E4002361
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002361&ftid=9220234&ftid_wert=0#E4002361
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002361&ftid=9220235&ftid_wert=0#E4002361
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002361&ftid=9220236&ftid_wert=0#E4002361
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002361&ftid=9220237&ftid_wert=0#E4002361
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17463478
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17511138
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17519431
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 I am a qualified Adaptive Ski Instructor (specialising on the mono-ski) and have learnt 

how to ride the t-bar lifts with a variety of quick release devices. 

 

 

 det är blandat, ibland kan det vara rätt behagligt att åka lift, man dras bara uppåt precis 

som stående skidåkare fast sittande. När liftspåret är kraftigt uppåkt så kan det vara 

jobbigt, åker skidan upp och ner på den spåriga snön och då blir man ner dragen åt 

vänster och höger då behöver man ha tryck på stavarna för att hålla sig uppe (jag vet 

inte riktigt hur jag ska förklara det på bästa sätt men jag hoppas du för stod det jag 

skrev om känslan att åka lift när det är uppåkt). 

 

Knapplift funkar likadant bara att de är oftast långsammare. vissa knappliftar 

framförallt de äldre kan vara lite osäkert om man inte är säker på hur man ska göra för 

att åtgärda det jag kommer berätta. När det är glapp mellan knappen och liftpinnen kan 

liftsnöret fastna där mellan, det hände mig i åre för några år sedan och det hände mig i 

Trysil förra veckan. Jag brukar slå då på knappen och om den inte släpper då så löser 

jag ut snöret på den andra sidan. Jag kan säga att det tror jag inte händer så ofta. 

 

 Most often it opens well, rarely a problem. This is for T-bar drag lift. For a Tellerlift is 

a different story. It gives a lot of problems. 

 

 I prefer it above a seatlift, from the latter I am always afraid to fall out or to get no 

assistance when arriving at the exit 

 

 Good but It is woeling in a t bar lift, beslissen that you need to Be docused because the 

personeel is that not always 

 

 Taking a skilift with t-bar requires a lot of effort and musslepower. Difficult to keep 

balance. Afraid of falling out of the lift, end stations are sometimes not guarded. 

 oostenrijk 

 

 I broken my ribs once and another time get fracture in my foot due to falling in the lift. 

 

 Ramlat och skadat mig två gånger i släplift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576557
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576557
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576968
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576968
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17578183
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17578183
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17599740
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17599740
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17635439
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17641573
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17707623
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Fråga 7: Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I 

fully agree:  

 

It would be positive if the rope to the sitski automatically is released when the skiier falls 

Antal deltagare: 17 

1 (5.9%): 1 

1 (5.9%): 2 

1 (5.9%): 3 

5 (29.4%): 4 

9 (52.9%): 5 

 

 

Fråga 8: Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I 

fully agree:  

 

It would be positive if the rope could be released with one hand, eg. a fist or a ski stick 

Antal deltagare: 17 

2 (11.8%): 1 

- (0.0%): 2 

1 (5.9%): 3 

2 (11.8%): 4 

12 (70.6%): 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002446&ftid=9220352&ftid_wert=0#E4002446
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002446&ftid=9220353&ftid_wert=0#E4002446
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002446&ftid=9220354&ftid_wert=0#E4002446
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002446&ftid=9220355&ftid_wert=0#E4002446
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002446&ftid=9220356&ftid_wert=0#E4002446
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002459&ftid=9220384&ftid_wert=0#E4002459
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002459&ftid=9220385&ftid_wert=0#E4002459
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002459&ftid=9220386&ftid_wert=0#E4002459
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002459&ftid=9220387&ftid_wert=0#E4002459
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002459&ftid=9220388&ftid_wert=0#E4002459
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Fråga 9: Would you agree with the following statements, where 1= not at all, and 5= I 

fully agree:  

 

It would be positive if the rope more easily could be fastened at the sitski efter transport 

by the skilift 

Antal deltagare: 16 

1 (6.3%): 1 

1 (6.3%): 2 

4 (25.0%): 3 

- (0.0%): 4 

10 (62.5%): 5 

 

 

 

 

Fråga 10: How would you like a safety release in a sitski to work? 

Antal deltagare: 7 

 You need to have a quick release device which is easy to release on both sides of the 
sit ski (for left/right handed people). The best option around that I have tried is the 

one which is used on the Praschberger sit-skis. This can be released on both sides of 

the sit-ski frame and is easy to reset following a dismount. 

 

Have a look at their website: http://www.praschberger.com 

 

 Att sitskisnöret kunde vara mer avancerat dvs om man kunde göra olika inställningar 
vid området till exempel så släpper snöret om man åker i en knapplift som är i 

nedförsbacke. Det är rätt irriterande när den släpper. till exempel om man drar ihop 

de olika repen med varandra och får loss dem med att lösa ut snöret. Det är något 

som jag skulle sakna i vissa situationer. 

 

 With some kind of relase without much force. 

 

 I would prefer a two sided release. Mine is only at one side. If you fall at that side, or 

if the release gets stuck, you don't have a backup 

 

 Easy acces and operation, need to handle with one hand and high level of security 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002504&ftid=9220474&ftid_wert=0#E4002504
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002504&ftid=9220475&ftid_wert=0#E4002504
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002504&ftid=9220476&ftid_wert=0#E4002504
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002504&ftid=9220477&ftid_wert=0#E4002504
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=4002504&ftid=9220478&ftid_wert=0#E4002504
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17555252
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576557
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576968
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17576968
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17578183
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 It works oke at this moment (Tessier). No idea. 

 

 I quick hit with your pool when you get off the lift are has fallen in the lift. it must 

work on both side of biski/sitski. 

 

Fråga 11: Other comments 

Antal deltagare: 2 

 På en av frågorna gav jag en 1:a det beror på att om man skulle krascha i liften 
behöver man kunna lösa ut snöret åt andra sidan för att komma loss. Det finns på 

biski en anordning som man löser ut snöret med att dra fram armen om det var något 

sånt du menade så skulle det vara bra för vissa men för mig och andra som är fullt 

självständiga och duktiga åkare så finns inte behovet.  

På en annan fråga gav jag en 2:a det beror på att jag tror inte att det skulle funka för 

olika liftar är olika branta och det gör också att det sätts mer eller mindre tryck och 

vikt på snöret, vissa liftar är väldigt ryckiga. om man kraschar i liften så kommer 

snöret lösas ut någon gång under liftfärden om man inte löser ut sig snabbt vilket 

iallafall jag gör i rent muskelminne. Så jag tror inte att man kan göra repet säkrare 

utan att försämra dess funktion att dra åkaren i liften. 

 

 My release once got obstructed and did not open at the end of the skilift. Me and my 

helper were torn over the sticks until finely we hit a safety chain, which stopped the 

whole lift. Nothing serieus had happend, besides that the other liftusers had to wait 

until we found out how to put back the power supply again. It was a scary experience 

at that time, but the good thing is that we now know what happens if things go wrong 

and that made me less scared. Since that time, I always check the safety release 

before departing with the lift. 

 

 

Fråga 12: Can I contact you for further questions through a phone interview or e-mail? 

Antal deltagare: 17 

8 (47.1%): ja 

9 (52.9%): nej 

 

 

 

 

Fråga 13: If yes, please fill in your contact information below (your answers will be 

anonymous) 

If you answered no on the previous question, klick next 

Antal deltagare: 9 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17599740
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17641573
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17641573
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=340648&f_rid=17567415
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Bilaga 9: Ny teknik  
Spänne som på ryggsäck 

Inom friluftsbranschen används ibland spännen på ryggsäckar där en knapp måste 

tryckas in innan spännet går att öppna. Genom att göra om spännet så det bara är 

knappen som måste tryckas in för öppning går det att använda den delen till 

frisläppningsmekanismen. 

Hemsida: http://www.strapworks.com/release_buckle_p/crb.htm 

http://usalanyards.com/large-ladder-lock-center-release-plastic-buckle-p-009-38.aspx 

 

Panikhake som på hästsporten 

Inom ridsporten används grimma för att leda och kontrollera hästen. Längst ut på 

grimman sitter det en panikhake mellan snöret och hästen, vid ett kraftigt tyck 

frisläpps panikhaken och hästen blir fri. Liknande tänk borde gå att appliceras på en 

sitski. 

Hemsida: http://www.strapworks.com/Metal_Panic_Snaps_p/mps.htm 

 

Tryckspänne 

I klädesindustrin används ett spänne för att dra åt och hålla snören på exempelvis 

jackor och tröjor. Det spännet är oftast i plast men om det görs i en hårdare metall 

och dimensioneras upp går den att spänna direkt på ett klätterrep. Klätterrep är det 

som används på sitski i nuläget för bogsering i liften. 

Hemsida: http://www.strapworks.com/Metal_Panic_Snaps_p/mps.htm 

 

Krokhake 

Inom transportindustrin används krokhakar på spännband för att låsa material vid 

exempelvis transport. Delar av krokhaketänket kan användas som grund vid något 

konstruktionskoncept. 

Hemsida: http://www.ratchetstraps.com/2-winch-strap-w-wire-hook 

 

Fjädrande låsspänne 

För att låsa spännband går det att använda låsspänne som sitter på vissa band. 

Spännet är fjädrat och trycks det in blir repet fritt. Ett liknande spänne kan efter 

modifiering användas på en sitski 

Se metal cam lock buckle 

Hemsida: http://bucklewebbinghardware.com/ 

 

 

 

 

http://www.strapworks.com/release_buckle_p/crb.htm
http://usalanyards.com/large-ladder-lock-center-release-plastic-buckle-p-009-38.aspx
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Gyrosensor (accelerometer) 

En accelerometer är känslig mot rörelse i en riktning men ser rörelser i andra 

riktningar som brus. Genom att använda en accelerometer som känner av om sitskin 

tippat kan en elektrisk impuls göra så att sitskin frisläpps från liften. 

Hemsida:https://developer.tizen.org/dev-

guide/2.2.1/org.tizen.native.appprogramming/html/guide/uix/gyro_sensor.htm 

 

Skothake som på segelbåtar och hundspann 

Inom seglingen används ofta skothakar för att fästa band, inom draghundsindustrin 

har många lånad det spännet och använder den som en panikfrisläppningshake. 

Samma hake borde kunna användas till frisläppning av sitski. 

Hemsida:http://www.clasohlson.com/se/Skothake/Pr314256002?userSelection=B2C&r

ememberCookie=false 

 

Fäste för klättring 

Inom klättringen används ett fäste som heter friend, den säkrar klättraren i 

exempelvis ett berg. Vill klättraren ta bort den kan hen dra i ett fäste så är den lös 

Hemsida: http://www.xn--klttring-1za.com/se/klatterutrustning/friends/black-

diamond-camalot-c4-2.html 

 

Bilbälte/säkerhetsbälte 

Bilbältet ökar skyddet för bilens resenärer och är ut säkerhetssynpunkt den viktigaste 

delen på en personbil. Genom ett knapptryck släpps bältet och resenären kan kliva 

ur bilen 

Hemsida: http://www.ntf.se/konsument/bilar/skyddssystem/default25921.asp 

http://shop.sodexohjalpmedelsservice.se/tillbehor-till-rullstol/sakerhetsbalte-med-

billas/ 

 

Dämpare med luftstyrning som mountenbike 

Dämparen bak på en mountainbike har ofta flera lägen beroende på åkning. Trycket i 

dämparen är ställbart genom att pumpa in mer eller mindre luft i dämparen. 

Hemsida: http://www.bikester.se/fox-racing-shox-float-x-factory-bakdaempare-ctd-

remote-216-x-63-mm-381976.html?eqrecqid=543806c1-ed97-11e4-aa3f-002421dde24d 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.tizen.org/dev-guide/2.2.1/org.tizen.native.appprogramming/html/guide/uix/gyro_sensor.htm
https://developer.tizen.org/dev-guide/2.2.1/org.tizen.native.appprogramming/html/guide/uix/gyro_sensor.htm
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http://www.clasohlson.com/se/Skothake/Pr314256002?userSelection=B2C&rememberCookie=false
http://www.klättring.com/se/klatterutrustning/friends/black-diamond-camalot-c4-2.html
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Fettnippel som traktorer 

Genom att använda en smörjnippel och fetta detaljerna så minskar risken att detaljer 

fastnar om vatten kommer in.  

Hemsida:http://www.internordic.com/Produkter/Smorjnipplar/Traktor/Traktorsmorj

nipplar/799726-799104.html 

 

Gasdämpare som bakluckan på en bil 

Den vanligaste formen av gasdämpare är en tryckande dämpare, trycket i fjädern och 

fjäderns dimension går att variera efter önskemål 

Hemsida: http://aratron.se/tryckande-1 

 

Magneter  

Fidlock är ett företag som tillverkar magneter i sina spännen. Magneterna gör så att 

spännena bara går att öppna på ett sätt samtidigt som det är säkert. 

Hemsida: www.fidlock.com 

 

Styrskenor som på en skidbindning 

Genom att använda ett liknande system som på en skidbindning för 

längdskidåkning så ökar chansen att säkerhetsreleasen alltid hamnar på rätt ställe 

med hjälp av styrskenorna. 

Hemsida: http://www.outnorth.se/rottefella/nnn-bc-magnum 

 

Slanglås till cykel 

Slanglås har en fäste med ett spår utskuret, fästet trycks in i låsmekanismen och en 

fjäderbelastad kula lägger sig i det utskurna spåret. 

Hemsida: http://www.trygghetsexperten.se/slangl%C3%A5s-abus-1900-55-svart 

 
 

 

http://www.internordic.com/Produkter/Smorjnipplar/Traktor/Traktorsmorjnipplar/799726-799104.html
http://www.internordic.com/Produkter/Smorjnipplar/Traktor/Traktorsmorjnipplar/799726-799104.html
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http://www.fidlock.com/
http://www.outnorth.se/rottefella/nnn-bc-magnum
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Bilaga 10: Extremprototyper 
 

 

 

 

 

SimplePro   GripMax   PowerClimate 
+ - + - + - 

Långt brett 
fäste som 
inte går att 
missa 

Känslig för 
frysning 

Klätterväggs
fästet är 
svårt att 

missa 

Fästet är så 
pass stort att 
den kan 
kommas åt av 
misstag 

Då tekniken 
fungerar är 
det ett 
fungerande 
styrsystem 

Solceller är 
teknik som 
kräver ljus 

Styrplattan 
gör att den är 
enkel att 
måntera på 
rätt ställe 

Kommer det 
snö i 
styrplatan 
och spännet 
kan den ej 
monteras 

Grepptapen 
gör att 
handel och 
staven får 
bra grepp 
på 
frisläppning
smekanisme
n     

många delar 
och 
packningar 
som kan gå 
sönder 

          

går 
gyroskåpet 
sönder kan 
åkaren 
frisläppas på 
fel ställe 
alternativt att 
åkaren släpas 
efter 

          

går 
elektroniken 
sönder är 
sitskin ej 
brukbar 

Tabell 7, visar resultatet av extremprototyperna 
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Bilaga 11: Förklaringar på dellösningar 
Fjäderbelastad med skruv: Tryckknapp som hålls uppe med hjälp av en fjäder 

Gasdämpare: Dämpare som är fylld med gas 

Olika starka magneter: Genom att använda olika starka magneter så krävs olika stor 

kraft för att dra isär dem. 

Releasen sitter i repet en låsande fjäder: istället för att releasdelen sitter på sitskin så 

är den monterad i repet. En fjäderbelastad kula ligger i ett spår på releasdelen och 

vid för hög belastning släpper den genom att fjädern trycks in. 

Elekroniskt ställbar: Genom att koppla in elektronik så kan kraften som krävs för att 

releasdelen ska släppa ställas in olika. 

Monteras på samma ställe på sitskin: Genom studie på dagens sitski fastställa att 

den framtida säkerhetsreleasen monteras på samma ställe. 

Fästet får inte vara för långt fram: Sätts fästet för långt fram finns risken att åkaren 

och läraren ej når frisläppningsdelarna. 

Dubbla spännen: Genom att använda dubbla spännen på varje sida så finns det 

alltid en extra om den första skulle gå sönder. Det gör det även enklare för en 

skidlärare att lösa ut sitskin. 

Rep från releasen till ett fäste bak på sitskin: Genom att en skidlärare ska kunna stå 

bakom sitskin i lift och lösa ut den så kan ett rep från releasdelen till ett fäste bak på 

sitskin förenkla det.  

Knapp bak på sitskin för skidläraren: Efttersom även en skidlärare ska kunna stå 

bakom och lösa ut sitskin så kan en knapp kopplad till releasen tryckas in.  

Dubbla releaser: Genom att använda dubbla spännen på varje sida så finns det alltid 

en extra om den första skulle gå sönder. 

Synbar: Genom att den hela tiden syns blir den mer lättillgänglig.  

Ska kunna kännas vart en är: Då den känns med handen så blir den lätt att hitta 

Sitta på båda sidor: Då åkaren måste hålla balansen samtidigt som frisläppning sker 

i liften så blir det lättare att komma åt delarna om de sitter på båda sidorna beroende 

på hur underlaget ser ut.  

Fjärrkontroll: Gör frisläppningen mer enkel genom att hålla i en fjärrkontroll och 

trycka på en knapp, kräver elektronik.  

Tryckplatta: platta belastad med tryck 

Spänne som på ryggsäck: På vissa ryggsäckar finns det spännen som måste tryckas 

in innan den går att öppna 

Magneter: stelkroppar som ger upphov till ett magnetfält, den positivt laddade sidan 

attraherar negativt laddade sidor.  

Krok som hakar i och släpper: En krok hakar i en öggla med exempelvis ett 

släpankare på, vid fall släpar ankaret i snön och kroken hakar av 
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Accelerometer: Kan användas som lägesgivare och känner av sitskins position 

Stora detaljer: Stora detaljer gör den lättare att använda med exempelvis ett par 

handskar på. 

Okompliserad konstruktion: Genom att den är enkelt konstruerad så blir det lättare 

för alla att använda den.  

Intuitiv: Enkel att förstå 

Inga lösa delar på sitskin: releasen sitter i rep kopplad till båda händerna 

Bildbeskrivning: Genom beskrivande bild är det enklare att förstå hur den fungerar 

Lufttrycksladdning som lätt pumpas upp efter frisläppning: Genom att luft 

pumpas in i ett tryckkärl kan den komprimerade luften lösa ut releasen istället för en 

hand eller stav. 

Rep bundna i armarna: Går ett rep från frisläppningsmekanismen till armen räcker 

det med att dra armen i en position så att repet löser ut sitskin från liften.  

Stora fästen: Större än de på dagens lösning 

Enkel konstruktion: Inte allt för många små, komplicerade rörliga delar 

Alla delar korrisionsfria: Delarna löses inte upp genom kemiska reaktioner med 

omgivningen.  

Packningar/Ringar: Maskinelement som skyddar mot att vatten och andra flytande 

medier kommer in i mekanismen  

Värmeslinga: tråd av stållegering med hög värmetålighet och stort elektiskt 

motstånd, behöver elektrisk källa för att avge värme.  

Fjäderbelastad: Rörlig del som är belastad med en fjäder 

Lufttrycksbelastad: Rörlig del, belastad med ett tryck högre än i atmosfären 

Skothake: Hake med två fästdelar där den ena går att öppna, används inom segling 

för att fästa rep. 

Armen måste dras långt bak: för att releasdelen inte så lossna av misstag så kan ett 

rep till releasdelen fästas på armen och armen måste dras långt bak för att den ska 

lösa ut.  

Oljetrycksbelastad: Vätska i rör håller emot tryckknappen så det krävs en viss kraft 

för att trycka ner den. 

Styrskena: hjälper till att styra en rörlig del till rätt ställe 

Stora detaljer: Genom att detaljerna är stora förenklas det att återställa 

säkerhetsrleasen 

Releasdel på klätterrepet som lätt kan hakas tillbaka: Releasdelen monteras på 

repet istället för på sitskin 

Högt upp på sidan: Jämfört med dagens lösning 

Långt fram på sidan: Jämfört med dagens lösning 

Sitter på repet framför sitskin 

Ljuskälla (LED-lampa): Ger ifrån sig ett ljus så det syns vart den är 

Grepptape: Tape med klister på insidan och ger  grepp mot andra ytor på utsidan 

Klätterväggsfäste: Fäste som sitter på en klättervägg 
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Bilaga 12: Pugh´s Beslutsmatriser 
 

Önskemål Viktning 
Referens (Puch 
to release) 

Magnet 
security 

Sitski 
Rope 

Ställbar utlösare (lättare för 
lättare personer) 4   - - 

utbytbara delar 3   - 0 

Får ej lossna av misstag 4   0 - 

Tilltalande design 1   0 0 

Lätt att återställa 
utlösningsmekanismen 5   0 0 

placerad synlig för åkaren 3   - + 

releasen ska kännas med handen 3   - + 

Får max sticka ut 7 cm från sitskin 2   - 0 

Summa +     0 6 

Summa 0     3 4 

Summa -     15 8 

Nettovärde   0 -15 -2 

Rangordning   1 3 2 

Vidareutveckling   Ja Nej Ja 
Tabell 8, visar första skattningen mot önskemål med Puch to release som referens 

 

 

Önskemål Viktning 
Referens (Sitski 
Rope) 

Magnet 
security 

Puch to 
release 

Ställbar utlösare (lättare för 
lättare personer) 4   - + 

utbytbara delar 3   - + 

Får ej lossna av misstag 4   - + 

Tilltalande design 1   0 0 

Lätt att återställa 
utlösningsmekanismen 5   - 0 

placerad synlig för åkaren 3   - 0 

releasen ska kännas med handen 3   - 0 

Får max sticka ut 7 cm från 
sitskin 2   0 0 

Summa +     0 3 

Summa 0     2 5 

Summa -     5 0 

Nettovärde   0 -22 11 

Rangordning   2 3 1 

Vidareutveckling   Ja Nej Ja 
Tabell 9, visar andra skattningen mot önskemål med Sitski Rope som referens 
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Bilaga 13: Standardkomponenter   
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Bilaga 14: FMEA- Feleffektsanalys   
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Bilaga 15: Skiss på 
frisläppningsmekanismen   

 

Nedan presenteras ritningarna till frisläppningsmekanismen 

  

 
Bild 36 visar bottenplattan 

 
Bild 37 visar mellanplattan 
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Bild 38 visar skriven som sitter i bottenplattan och håller i fjädern 

 

 
Bild 39 visar releasedelen 
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Bild 40 visar den fjäderbelastade tryckknappen 

 

 

 
Bild 41 visar hålplattan som fästs i mellanplattan och håller i tryckknappen 
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Bild 42 visar skyddsplattan 

 

 

 
Bild 43 visar skydder för tryckknappen 
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Bild 44 visar fjädern 


