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Avsiktligt tomma sidor har lagts till i rapporten för att nya kapitel skall hamna på framsidan av blad 

vid dubbelsidig utskrift. 



Författare: Emelie Malmstad 
Projektnamn: Kajakpaddlande och sittergonomi. 
 

Abstract 

Kayaks originate from the Inuits and is a watercraft that is used for hunting and fishing. Today, kayaks 

are also used for recreational paddling and this project focuses on producing a material that gives a 

better understanding of how the ergonomic sitting in a kayak should look. The purpose of the project 

is to carry it out independently in an engineering way and to present it orally and in writing. The 

project is carried out using methods such as observations, interviews, questionnaires and searching 

for facts. It culminates in an information base which can be the basis from which continued work can 

be carried out. The information has been presented to the end users in the form of a brochure and 

the conclusion drawn is that the information has been received favourably and that good ergonomic 

sitting is complex.
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Sammanfattning 

Kajaker härstammar från inuiterna och är en vattenfarkost som användes för att jaga och fiska. Idag 

används kajaker även till rekreationspaddling och detta projekt fokuserar på att framställa ett 

material som ger bättre förståelse för hur det ergonomiska sittandet i en kajak bör se ut. Syftet med 

projektet är att genomföra det självständigt på ett ingenjörsmässigt sätt och presentera detta 

skriftligt och muntligt. Projektet genomförs med metoder såsom observationer, intervju, enkäter och 

faktasökning och mynnar ut i ett informationsunderlag som kan ligga till grund för fortsatt arbete. 

Informationen presenteras för slutanvändare i form av en broschyr och slutsatsen som dras är att 

informationen som presenterats för slutanvändarna faller i god jord samt att ett gott ergonomiskt 

sittande är komplext.
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Ordlista och begrepp 

Nedan följer en beskrivning av ord och facktermer vilka förekommer i denna rapport. 

akter - båtens bakre del 

antropometri - läran om måttförhållanden gällande människokroppen 

divergent - någonting sprids åt olika håll 

durk - golvet i en båt eller ett fartyg 

dynamisk - ett tillstånd vilket genomgår en förändring i kraft och rörelse 

ergonomi - läran om den arbetande människan 

eskimåsväng - en kanotmanöver där kanotisten vänder en kantrad kanot på rätt köl med hjälp av sin 

paddel 

fors  -  snabbt strömmande vattendrag 

för  -  båtens främre del 

holistisk -  helheten är mer än summan av delarna 

iterativ - upprepad handling 

kapsejsa - luta till ett läge från vilket upprätning ej är möjlig 

konvergent - strävan efter samma mål från olika håll eller på olika sätt 

lovar - styr i den riktning varifrån vinden kommer 

lovgirig - en vattenfarkost lovar lättare än vanligt 

rank - ostadig, vanligt förekommande i båtsammanhang 

sittbrunn - det utrymme i vilket paddlaren sitter och manövrerar kajaken 

skott - vägg på ett fartyg eller i en båt 

slagsida - när en båt eller ett skepp lutar åt ena långsidan 

statisk - ett tillstånd genomgår inte förändring fastän detta kan vara önskvärt 

stäv - den vertikala kanten i fören eller aktern på ett fartyg 

tendens - benägenhet att göra något på ett särskilt sätt 

white water - skummande vatten, vilket vanligtvis förekommer i forsar eller floder med starka 

strömmar 

wet exit - att lämna kajaken medan den är upp och ned 
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1.  Inledning 

Denna rapport redovisar det examensarbete som Emelie Malmstad utför i kursen MSGC12 - 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. Projektet för kursen 

utförs på uppdrag av Marinexus AB, Kristinehamn och handlar om det ergonomiska sittandet i 

kajaker och faktorer som påverkar paddlarens upplevelse.  

Kursen avslutas i juni 2018 och omfattar 22,5 högskolepoäng vilket motsvarar 600 effektiva 

arbetstimmar. Kursen ingår i högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid 

fakulteten för Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Handledare är Lennart 

Wihk vid Karlstads Universitet och examinator är professor Leo de Vin. 

1.1  Bakgrund 
Uppdragsgivaren, Marinexus AB grundades 2015 med bas i Kristinehamn. Tidigare har Marinexus AB 

producerat träkajaker, men dessa har tills vidare lagts åt sidan för att istället fokusera på tillverkning 

av kompositkajaker och en prototypbild av en Wavebrave-kajak, ses i Figur 1. Tanken är även att 

träkajakerna kommer att återlanseras, då under namnet Longboatkayaks. 

 

 

Figur 1: Prototypbild av Wavebrave-kajak, bild tillhandahållen av Marinexus AB och används med tillåtelse. 

 

Träkajakerna som Marinexus AB tidigare har producerat kräver ett stort antal arbetstimmar för att 

färdigställas och dessa kajaker får därmed ett högre försäljningspris som passar en snäv målgrupp. 

För att nå en bredare målgrupp önskar därför Marinexus AB fokusera på kompositkajaker, vilka 

kommer att gå under varumärkesnamnet Wavebrave. Wavebrave kommer att bestå av olika 

kajakmodeller där prototyper för en tur-kajak samt en lek-kajak står först på tur. Senare skall en 

kajakmodell för snabbare paddling att utvecklas, men även ett billigare alternativ som skall 

benämnas Wavebrave Fun. 
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1.2  Problembeskrivning 
Projektet börjar med en problembeskrivning som Marinexus AB tillhandahöll. Denna finns att tillgå i 

Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning. Beskrivningen av problemet innefattade en önskan om att kajaksitsen 

skulle vara justerbar i de riktningar som kajakpaddlare anser vara önskvärda medan den också önskas 

vara unikt anpassad till varumärket Wavebrave. 

Utifrån den problembeskrivning som tillhandahölls, formulerades en preliminär frågeställning till: 

“Hur kan en kajaksits konstrueras så att den är ergonomisk, justerbar och har en design anpassad till 

Wavebraves kajaker?”  

Denna har under projektets gång omformulerats allt eftersom djupare kunskap kring ämnet 

utvecklades och slutligen landat i formuleringen: 

”Hur ser ett ergonomiskt sittande ut i en kajak?” 

1.3  Syfte 
Projektets syfte är att självständigt genomföra arbetet på ett ingenjörsmässigt arbetssätt, ett arbete 

som dessutom skall presenteras både skriftligt och muntligt, detta i enlighet med de kursmål som är 

uppsatta för kursen. För att se KursPM i sin helhet - se Bilaga 2: KursPM. 

Detta arbete avser även finna en lösning för en sits vilken är justerbar i kajakens längdriktning, som 

går att ställa in efter olika antropometriska mått och som dessutom är unikt anpassad för 

Wavebraves olika kajakmodeller. 

1.4  Mål 
Målet med projektet är att ge uppdragsgivaren en god teoretisk grund att utgå ifrån vid fortsatt 

arbete i form av en rapport. Rapporten skall innehålla bland annat exemplifierande och förklarande 

av sittställningar och ge insikt i hur komplext ett bra sittande ser ut ur ett ergonomiskt perspektiv.  

Utöver detta skall även följande akademiska mål uppnås: 

• Godkänd projektplan i form av ett dokument vilket lämnas in på lärplattformen innan kl. 

17.00 den 9/2 2018 

• Godkänt metodkapitel i form av ett dokument vilket lämnas in på lärplattformen innan kl. 

09.00 den 19/3 2018 

• Muntlig delredovisning den 21/3 2018 

• Dokumentera arbetet skriftligt i en fullständig slutrapport i form av ett dokument vilket 

lämnas in på lärplattformen innan kl. 09.00 den 25/5 2018 

• Genomförd utställning mellan kl. 10.00-14.00 den 30/5 2018  

• Muntlig slutredovisning den 31/5 2018 

• Godkänd opponering 7/6 2018 

• Kompletterad slutrapport efter opponering i form av ett dokument vilket lämnas in på 

lärplattformen innan kl. 09.00 den 18/6 2018 

I samband med att projektet startades upp, var det ett gemensamt önskemål från uppdragsgivaren 

och projektledaren att arbetet skulle landa i en prototyp. Projektledaren insåg dock ungefär halvvägs 
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genom projektet att det inte skulle vara genomförbart med avseende på tidsbristen och 

avgränsningar gjordes därefter.  

1.5  Avgränsningar 
Trots att den initiala målsättningen var att ta fram ett prototypunderlag i form av ritningar, skisser 

och dokument, har det varit nödvändigt att göra avgränsningar med avseende på tid. Projektet 

kommer alltså inte att landa i ett prototypunderlag, utan mynnar ut i ett huvudstudie-underlag i form 

av dokument, vilket kommer att ge uppdragsgivaren förståelse i hur sittandet i en kajak ser ut. Denna 

avgränsning motiveras med att sittandet är ytterst komplext ur en ergonomisk synvinkel och att det 

därför är av vikt att fokusera på att en god grund till förståelse för detta klarläggs. Detta underlag 

avser även ge uppdragsgivaren en tydligare problemdefinition utifrån vilken fortsatt arbete är 

möjligt. 
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2.  Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som använts under projektets gång. Genomförandet av projektet 

följer den Stage-Gate-modell vilken är lämplig enligt Johannesson et al. (2013) om det är möjligt att 

dela upp projektet i faser och delmål. En beskrivning av de aktuella metoderna samt anledningen till 

att de har använts behandlas kronologiskt i detta kapitel. 

 

Projektet har följt den designprocess som beskrivs av Wikberg et al. (2015), en process med flera 

faser av endera divergens eller konvergens, vilket innebär att när problemet presenteras så inleds en 

fas av divergens där problemet utforskas och mängder av olika lösningar undersöks. Så småningom, 

när en bättre förståelse för problemet har erhållits, går processen in i en fas av konvergens, där idéer 

och lösningar som inte håller måttet sållas bort igen (Wikberg et al., 2015).  

 

Denna process kan även benämnas som “Double Diamond”, vilket Design Council (2018) kallar den, 

för att sedan illustrera detta med två diamantformade figurer bredvid varandra, där en diamant 

motsvarar en divergent och en konvergent fas, se Figur 2. På ena sidan av den första diamanten visas 

det att problemet presenteras, som en startpunkt, medan de på andra sidan visar att resultatet efter 

den första diamanten är en problemdefinition (Design Council, 2018). Resultatet efter den första 

diamanten ligger alltså som grund för den andra diamanten, som efter ytterligare en divergent och 

konvergent fas skall leda fram till en lösning på det ursprungliga problemet. 

 
Figur 2: Illustration av designprocessens Double Diamond. 

 

Wikberg et al. (2015) beskriver också hur iterationen är en viktig del av designprocessen, eftersom 

detta bidrar till att säkerställa att processen leder fram till ett tillfredsställande av användarbehoven. 

Wikberg et al. (2015) menar att detta innebär att under processens gång hela tiden gå tillbaka till 

uppdragets formulering för att utveckla förståelsen för problemet. 

 

Wikberg et al. (2015) beskriver vikten av att ett designprojekt är processorienterat istället för 

lösningsorienterat, vilket innebär att fokus ligger på att utforska alternativa lösningar istället för att 

tidigt ge sig in i en form av lösning. Wikberg et al. (2015) beskriver hur den viktigaste egenskapen för 

en designer är att vara processorienterad istället för att fokusera på att skynda sig in i en lösning på 

problemet. Wikberg et al. (2015) menar också på att när ett projekt är processorienterat så innebär 

det att problemet undersöks så att förståelse utvecklas för flera aspekter på samma gång och kallar 

detta för att undersöka problemet holistiskt. Att kombinera det iterativa med den holistiska 

approachen ökar möjligheterna för att projektets lösning kommer att tillfredsställa användarens 

behov (Wikberg et al., 2015). 
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Slutligen, så avser detta kapitel även belysa hur komplext sittandet i en kajak är. Denna komplexitet 

omfattar inte bara hur den fysiska sitsen bör utformas, utan även vad som krävs av paddlarens 

positionering för att denne inte skall utsättas för onödiga påfrestningar genom sin sittposition. 

 

2.1  Projektplanering 
Arbetet startar med en projektplanering. En projektplan är ett bra underlag för uppföljning av 

projektet och kan även fungera som en skriftlig uppgörelse mellan projektgruppen och 

uppdragsgivaren (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Den ger uppdragsgivaren ett sätt att förstå hur 

uppgiften är tänkt att lösas och ger projektgruppen information vilken är av nytta under projektets 

gång, såsom tidsramar och en översikt av uppgifterna (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Projektplanen 

behandlar bland annat bakgrunden, målet, syftet, en projektmodell och en riskbedömning. 

 

2.1.1  Projektmodell 

Tidsplan 

Tidsplanen ger en grafisk överblick av de milstolpar och tidsgränser som definierats i projektet. 

Syftet med en tidsplan är att göra det enklare att göra uppföljningar (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

 

Work Breakdown Structure 

Work Breakdown Structure (WBS) är en nedbrytningsplanering, vilket innebär att projektet bryts ned 

i mindre delar för att lättare kunna se vad som behöver utföras för att projektet skall lyckas, såsom 

underuppgifter eller underprojekt (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Resultatet av nedbrytningen 

åskådliggörs i ett träddiagram, där slutresultatet placeras överst och underuppgifter placeras 

nedanför i en hierarkisk ordning och där kopplingar mellan deras beroenden skall markeras (Eriksson 

& Lilliesköld, 2004). En nedbrytningsplanering saknar helt tidsrelationer, så den anger aldrig när 

någonting skall göras, eller vem som ska utföra det; den skall dock visa vad som skall göras för att 

kunna färdigställa projektet (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

 

GANTT-schema 

GANTT-schema kallas även aktivitetsplaner och används alltså för att illustrera hur projektets olika 

aktiviteter hänger ihop (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Det är en tidsplaneringsmetod som ritas upp i 

ett koordinatsystem, där den ena axeln står för aktiviteterna medan den andra representerar tiden 

(Eriksson & Lilliesköld, 2004). En aktivitet motsvaras av en horisontell linje, där dess längd motsvarar 

aktivitetens varaktighet (Johannesson et al., 2004). 

 

2.1.2  Riskbedömning 
Då projektet är av den mindre sorten genomförs en riskbedömning med miniriskmetoden, en metod 

som används för att uppskatta risker och möjligheter i projekt (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Metoden 

består av två huvuddelar; skattningsproceduren samt en process där åtgärder föreslås för att 

kontrollera eller eliminera riskerna, risker som normalt identifieras med en brainstormingsession 

(Eriksson & Lilliesköld, 2004). Riskernas sannolikhet, samt hur stor konsekvensen av denna risk blir, 

betygssätts sedan mellan 1–4, där 1 är lägst och sedan räknas en riskfaktor ut, vilket innebär att 

sannolikhetstalet multipliceras med konsekvenstalet (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Ju högre 

riskfaktor, desto större anledning att ta risken seriöst, enligt Eriksson och Lilliesköld (2004), och efter 
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att riskfaktorn räknats ut, skall åtgärder planeras för att eliminera eller åtminstone minimera 

riskerna. 

2.2  Huvudstudie 
Eftersom projektledaren saknar tidigare erfarenheter inom området kan projektledaren göra en 

omfattande undersökning av problemet med hjälp av en grundlig huvudstudie. Huvudstudien leder till 

ett bakgrundsmaterial som ger bättre insyn i problemet och därmed även ger bättre förståelse för 

problemet, vilket ökar sannolikheten att lösningen uppfyller problemformuleringen. Huvudstudien 

skall leda fram till en första kravspecifikation, i vilken de funktionella kraven skall fastställas 

(Johansson et. al, 2004). 

Huvudstudien delas in i följande huvudområden: 

• Informationssökning 

• Benchmarking 

• Intervjumetodik och observationer 

• Användarcentrerade studier 

• Problemanalys  

Informationssökningen genomförs för att hitta en vetenskaplig grund för förståelsen av hur 

människan sitter. Här söks främst information kring ergonomi och hur olika faktorer, såsom höjden 

på sitsen, kan påverka paddlarens upplevelse. 

Benchmarkingen utförs för att få en inblick i de produkter som finns och används av paddlarna idag 

och studiebesök görs för att bilda denna uppfattning. Utöver analys av olika sorters sitsar studeras 

även hur en del paddlare valt att modifiera sina sitsar så att deras upplevelse blir ännu bättre. 

Intervjumetodik och observationer användes för att interagera med paddlarna, för att få en bättre 

inblick i de problem som användarna har idag. Intervjuer har skett med personer som är erfarna 

paddlare och därför är väl insatta i området, men även med en sjukgymnast som har god inblick i 

vilka skador som är vanligt förekommande i olika typer av sittande. 

Användarcentrerade studier riktas för att förstå paddlaren, hur de sitter i sina kajaker och vilka 

stödytor de använder vid framförandet av vattenfarkosten. Här studeras även en vanlig manöver och 

vad som påverkar en kajaks egenskaper. 

En analys av problemet görs för att få klarhet i hur problemet behöver definieras för att angripas på 

bästa sätt. Analysen kopplar samman berörda delar av huvudstudien till en mer detaljerad 

problemdefinition vilken i sin tur kunde kondenseras ned till en tydligare problemformulering. 

2.2.1  Informationssökning 

Inledningsvis görs en litteraturstudie för att få en djupare förståelse för hur vidare intervjuer och 

observationer behöver utföras. Detta ger ett underlag för insikt i vilka behov som behöver 

tillfredsställas med utvecklandet av produkten. 

För att få inblick i hur kroppen rör sig när de som vill få ut mest av paddlingen paddlar, används den 

vetenskapliga artikeln “Determinants of kayak paddling performance” skriven av Jacob S. Michael et 

al. (2009).  
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För att få förståelse för hur människans bakdel skiljer sig åt mellan kvinnor och män, används den 

vetenskapliga artikeln “Seated buttock contours: a pilot study of Australian senior high-school 

students”, skriven av N. Tuttle et al. (2007). 

 

Hur kvinnors paddlande påverkas av skillnaderna i sitsens höjd förklaras i den vetenskapliga 

artikeln ”Improving paddling efficiency through raising sitting height in female white water 

kayakers”, skriven av Shelley A. L. Broomfield et al. (2015). 

Utöver dessa artiklar granskas antropometriska data för att kunna ta hänsyn till de ergonomiska 

faktorer som kan vara av vikt vid utformandet av produkten. Antropometriska data delas in i 

strukturella, statiska, samt funktionella, dynamiska data, där det tidigare innebär att datan beskriver 

dimensioner samt avstånd mellan anatomiska kännetecken i standardiserade positioner, exempelvis 

kroppslängden i stående position (Bohgard et al., 2015). De funktionella antropometriska datan 

beskriver istället det utrymme som önskas i specifika situationer gällande rörelseutrymme och 

räckvidd (Bohgard et al., 2015). 

Ergonomi  

Ergonomi handlar om människan i arbete och begreppet syftar vanligen på fysiska attribut såsom 

kroppsmått, rörelser och krafter, men det handlar även om människans arbetsmiljö såsom ljudnivå, 

samt det utbyte med apparater som människan har (Österlin, 2010). Johannesson et al. (2004) menar 

att denna lära har tagit fasta på hur människan i arbetet fungerar och omfattar kunskaper om 

människans begränsningar och prestanda. 

Antropometriska data används inom ergonomi och är nödvändiga för dimensionering då dessa data 

beaktar människans proportioner, dess räckvidd och hur stort utrymme som krävs vid vissa rörelser 

(Bohgard et al., 2015). Människokroppens dimensioner är statistiskt sett är normalfördelade över en 

population, enligt Bohgard et al. (2016), vilket gör att dessa data är av stor nytta. Fördelningen av 

dessa dimensioner beskrivs enligt Bohgard et al. (2015) med två mått - medelvärde eller 

standardavvikelse, men varken kroppsvolym eller muskelstyrka följer en normalfördelning helt utan 

har en skevhet i fördelningen. Ett tecken på en fördelnings skevhet är att medelvärdet skiljer sig från 

den 50:e percentilen, den så kallade medianen (Bohgard et al., 2015). Det är enligt Bohgard et al. 

(2015) normalt att använda sig av och utgå ifrån dessa percentiler, där det är vanligast att utgå från 

den 95:e percentilen, vilket innebär att av normalpopulationen kommer 95% att kunna använda det 

som designas.  

Det är vanligt att prata om statisk belastning i samband med ergonomi, vilket innebär att kroppen 

utsätts för en långvarig kontinuerlig belastning utan variation; medan låga belastningar av statisk sort 

sällan ger akuta besvär, kommer det dock i längden att ge upphov till olika sorters besvär eller 

sjukdomar i leder och muskler (Bohgard et al., 2015).  

I den vetenskapliga artikeln ”Determinants of kayak paddling performance” av Michael et al. (2009), 

går författaren igenom faktorer som påverkar hur effektivt en kajak kan framföras och påvisar att 

användandet av en roterande sits skulle kunna göra rörelsen mer ekonomisk, sett ur energisynpunkt. 

Den sittande människan 

Människor kompenserar tidigt sitt sittande för att undvika positioner som snabbt skulle bli 

obehagliga ifall de inte kompenserar för det, enligt Engström (2002). Engström (2002) tar upp vad 
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som skiljer fasta och mjuka sittytor åt samt faktorer som påverkar människans tendens att sjunka 

ihop med överkroppen i en sittande position. Engström (2002) redovisar även för hur sitsens vinkel 

påverkar bäckenets stabilitet. 

I den vetenskapliga artikeln ”Seated buttock contours: a pilot study of Australian senior high-school 

students” av Tuttle et al. (2007) visas det att det finns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. 

Männen hade större skillnader än kvinnorna för alla profiler i vertikalt led, medan en av de 

horisontella profilerna var mindre för män än för kvinnor (Tuttle et al., 2007).  

 

2.2.2  Benchmarking 
Benchmarking är en konkurrensanalys som ger en insikt i kundtillfredsställelsen hos nuvarande 

produkter, vilken även kan användas för att se om de egna konstruktionslösningarna uppfyller 

kundönskemålen (Johannesson et. al, 2004). Benchmarking går ut på att förbättra det som inte 

fungerar väl och även Bohgard et al. (2015) beskriver att benchmarking blir en utgångspunkt vilket 

det egna arbetet går att jämföra med.  

För att få en uppfattning om hur produkterna ser ut i dagsläget görs studiebesök på Karlstad 

PaddlarKlubb, där tillgång till ett större antal kajaker gavs. I paddlarklubbens lokaler fanns både 

kajaker som tillhörde privatpersoner, men även kajaker som tillhör klubben vilka används till 

uthyrning under de varmare månaderna. Detta medgav tillgång till en stor variation av sitsar.  

Sitsarna studeras formmässigt, vilket material de är tillverkade i samt vilka justeringsmöjligheter som 

finns tillgängliga. Eventuella lösningar som privatpersoner gjort studeras också. Besöket ger en god 

bild av vilka sorts sitsar som finns på marknaden idag. 

2.2.3  Intervjumetodik och observationer 

Intervju 

Intervjuer genomförs för att erhålla information om användarnas åsikter och tankar - genom 

intervjuerna kan kunskap om personers åsikter, upplevelser och erfarenhet samlas in och även ge en 

förståelse för hur de resonerar (Bohgard et al., 2015). Intervjuformen som används är av den 

ostrukturerade formen, som Bohgard et al. (2015) beskriver som en öppen intervju, vilken låter den 

intervjuade få chansen att prata fritt om sina åsikter och de områden som denne tycker är viktiga.  

Denna sorts intervju passar bra när intervjuaren inte har så stor kunskap inom ämnet och bara har en 

vag idé om inom vilket område intervjuaren behöver mer information om (Bohgard et al., 2015). 

Intervjutypen ger den som intervjuar en möjlighet att ta reda på mer inom ett område som denne 

behöver mer information om, även om data från muntliga intervjuer inte alltid är så lätt att 

analysera. Detta beror på att det kan vara svårt att fånga alla kontextuella sammanhang i en skriftlig 

representation av det som berättas.  

Observation 

Observationer används för att komplettera intervjuerna för att ge insikt i hur användaren agerar i en 

verklig situation med syftet att uppnå förståelse för situationen för användaren (Bohgard et al., 

2015). Observationerna kan ge kunskap om beteenden som användaren själv inte är medveten om 

och kan således hjälpa observatören att skilja på vad användaren faktiskt gör, inte bara vad de själva 

säger att de gör (Bohgard et al., 2015).  



Författare: Emelie Malmstad 
Projektnamn: Kajakpaddlande och sittergonomi. 

18 
 

Observationer kan var direkta eller indirekta, där de direkta observationerna innebär att 

observatören själv är närvarande och iakttar det som denne finner intressant med endera ögon eller 

andra sinnen (Bohgard et al., 2015). Indirekt observation innebär att registreringen istället sker 

genom exempelvis kontinuerlig filmning (Bohgard et al., 2015). Bohgard et al. (2015) menar också på 

att det finns systematiska och osystematiska observationer, där de sistnämnda innebär att allt av 

intresse noteras och är användbart för att samla in information på ett tidigt stadium.  

Observationer som görs under projektets gång är mestadels indirekta och iakttagelser utförs via 

videoklipp på webbplatsen Youtube (2018). Inledningsvis är observationerna osystematiska med 

avsikt att notera allt av intresse. Allt eftersom projektet fortlöpte, övergick observationerna till att 

notera sittställningar för att slutligen mynna ut i att observera mängder av utföranden av 

eskimåsvängar för att förstå hur paddlare lutar sig över både fördäck och akterdäck medan de utför 

manövern. 

De direkta observationerna som utförts under projektet har gjorts med fokus på själva sitsen, vilket 

gjordes under studiebesök och dessa observationer gav insikt i hur de nuvarande sitsarna är 

utformade och på vilket sätt de är justerbara.  

 

Enkät 

Innan ett frågeformulär, en enkät, skapas, görs allmänna efterfrågningar om tankar, idéer och 

problem som användarna stöter på i Facebook-gruppen ”Paddla in i Norden”, detta för att, likt vid en 

öppen intervju, få ett bredare spektrum på insamlingen av information. 

Efter detta skapas en enkät för att samla in data från ett större antal personer under ett kortare 

tidsintervall, vilka kan vara svåra att nå ut till (Bohgard et al., 2015). En enkät är en frågemetod som 

saknar personlig kontakt mellan den som intervjuar och den som intervjuas så det är därför av vikt 

att frågorna är enkla och tydliga (Bohgard et al., 2015). Enkäter kan innehålla frågor med bundna 

svarsalternativ såsom “ja” eller “nej” eller med skalor, men kan också bestå av öppna frågor, där den 

som svarar får skriva egna svar på frågan - här kan de öppna frågorna ge en mer kvalitativ analys 

medan de frågor med bundna svarsalternativ lämpar sig bättre för kvantitativ analys (Bohgard et al., 

2015). 

Enkäten som skapas innehåller några stängda frågor, där de som deltog kunde välja ett 

svarsalternativ. Enkäten innehöll även en mängd öppna frågor, där de deltagande kunde välja att 

skriva in ett svar av valfri längd. De öppna frågorna gav mycket information, men denna typ av 

svarsalternativ är överlag svårare att sammanställa än de stängda frågorna.  

En enkät skapas även i projektets slutstadie för att utvärdera den sammanställda informationen, som 

även den bestod av öppna och stängda frågor.  

2.2.4  Användarcentrerade studier 

Kajaken, eskimåsvängen och paddlaren 

Utforskande av kanot som samlingsnamn gav insikt i vad som ingår i samlingsnamnet samt vad som 

skiljer en kajak från exempelvis en kanadensare och denna information erhölls via broschyren ”Råd 

och tips till dig som vill paddla kanot”, från 2015, som Transportstyrelsen (TS) tagit fram i samarbete 
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med Svenska KanotFörbundet (SKF). Broschyren från TS och SKF gav även kunskap gällande kajaker 

och kanadensares ursprung och på vilka sorters vatten de normalt används. 

Vid kajakpaddling pratas det ofta om att göra en eskimåsväng. Information om vad denna manöver 

är, samt hur en paddlare gör för att utföra den fås via Nationalencyklopedin (NE) (2018) samt 

Thomasson (2018).  

 

Förståelse för på vilka sätt en kajak är stabil, att en kajaks stabilitet är dess strävan att förbli parallell 

med vattenytan fås från Thomasson (2018), som även delar in denna stabilitet i initialstabilitet och 

slutstabilitet samt hur kajakens bredd och höjd påverkar stabiliteten. Thomasson (2018) samt 

Ostkostenkajak (2018) redogör också för hur kajakens egenskaper kan påverkas av hur paddlaren 

fördelar sin packning. 

 

Information om hur en erfaren paddlare har större nytta av en rankare kajak har också erhållits, även 

detta genom Thomasson (2018).  Förståelse för hur en sits som placeras högre upp i kajaken påverkar 

effektivt paddlande för kvinnor som paddlar i så kallat ”white water” erhålls från den vetenskapliga 

artikeln ”Improving paddling efficiency through raising sitting height in female white water 

kayakers”, skriven av Broomfield och Lauder (2015). 

 

2.2.5  Problemanalys 
Problemanalysen grundar sig i de insikter och intryck som huvudstudien gav och har för avsikt att 

sammanfatta dessa.  

Analysen tar hänsyn till den information som framkommit från enkäten vilken skickades ut till 

paddlare med varierande erfarenhet, men tar även hänsyn till intervjuer med paddlare som har god 

kännedom inom ämnet samt intervju med sjukgymnast vilken har stor kunskap inom ergonomi. 

Innan huvudstudien började ansågs ett problem vara att sitsen inte är tillräckligt ergonomisk. Ett 

annat var att en standardsits sällan passar flera paddlare av olika antropometriska mått, en egenskap 

som uppdragsgivaren önskar. 

2.2.6  Presentation 
Informationen som samlats in under detta arbete anses vara viktigt nog att det bör presenteras 

direkt för slutanvändaren. Eftersom det som presenteras i denna rapport är skrivet på ett akademiskt 

vis, kan det dock uppfattas som svårsmält och göra det besvärligt för slutanvändaren att ta till sig 

informationen. Efter att ha rådfrågat en oerfaren paddlare utformas därför en broschyr, där 

materialet redovisas på ett sätt som är lättläst och enklare att ta till sig. Denna delas i form av en 

enkät, där användare kan lämna återkoppling på dess innehåll och skickas även ut till några olika 

användare med olika erfarenhet för att erhålla en personligare återkoppling på hur de tar emot 

informationen. 
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3.  Resultat 

I detta kapitel beskrivs och presenteras resultatet av arbetet i projektet. Det omfattar planeringen av 

projektet samt resultatet av de metoder som presenterats i metodkapitlet.  

 

3.1  Projektplanering 
Projektet inleddes med en skriftlig och muntlig uppdragsbeskrivning av uppdragsgivaren, utifrån 

vilket arbetet planerades med avseende på tidsaspekten samt den befintliga kursplanen. I 

projektplanen beskrivs syfte, mål och bakgrund men även projektets tidsramar med slutdatum samt 

organisation. Även en riskbedömning samt en beskrivning av dokumenthantering och en 

projektmodell beskrivs i projektplanen, vilken finns att tillgå i sin helhet i Bilaga 3: Projektplan. 

 

3.1.1  Projektmodell 
Projektplanen innefattade en projektmodell där faserna projektplanering, informationssökning, 

delredovisning, användarcentrerad studie, intervjumetodik, observationer, problemanalys, 

rapportskrivning, utställning, slutredovisning och opponering samt justering av slutrapporten ingår. 

 

Tidsplan 

En enkel tidsplan ställdes upp, där inlämningar och presentationer samt den vecka respektive dag de 

skulle vara färdigställda redovisas. Tidsgränser för de skriftliga examinationerna markerades i svart 

och de muntliga examinationerna med grått och den enkla uppställningen gjorde att viktigaste 

punkterna i projektet syntes tydligt, se Tabell 1. För större tabell, se Bilaga 4: Tidsplan. 
 

Tabell 1: Projektets tidsplanering. 

 Veckodag  

Vecka Må Ti On To Fr Inlämningar Presentationer 

4 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   

5        

6      Projektplan  

7        

8        

9        

10        

11        

12      Metodkapitlet Delredovisning 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21      Slutrapport  

22       Utställning resp. Slutredovisning 

23      Opponering  

24        

25      Slutrapport, korrigerad  
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Work Breakdown Structure 

En WBS skapas i Microsoft Word med ett hierarkiskt diagram för att åskådliggöra de delar i projektet 

som behövde genomföras. Denna WBS, av vilken ett utsnitt syns i Figur 3, utgår ifrån projektets tre 

övergripande faser: startfas i form av projektplanering, genomförandefas i form av metod samt 

slutfas i form av redovisning, rapportskrivning och opponering samt utställning. För fullständig WBS, 

se Bilaga 5: WBS. 

 

 

 
Figur 3: Utsnitt av projektets WBS. 

 

GANTT-schema 

Ett GANTT-schema skapades i Excel där diagrammets x-axel motsvarade veckorna i projektet. På y-

axeln ställdes de olika arbetsfaserna upp, vilket gav insyn i ungefär hur mycket tid varje fas kunde 

behöva. Även projektets tidsgränser finns med i GANTT-schemat, vilka markeras med en svart ruta i 

diagrammet, se Tabell 2. För större tabell, se Bilaga 6: GANTT-schema. 

 
Tabell 2: Projektets GANTT-schema. 

 

 

3.1.2  Riskbedömning 
Enligt den riskbedömning som gjordes var de tre främsta problemen otydlig problemformulering, 

tidsbrist samt stresskänslig projektledare, se Tabell 3. Åtgärder listade för att undvika dessa problem 

var att diskutera fram en tydlig problemformulering med uppdragsgivaren, att sätta upp ett tydligt 

schema med bestämda pauser och jobba med god framförhållning, samt att planera arbetet väl, att 

jobba effektivt och vid behov kunna bortprioritera delar som inte bidrar till helheten, även om 

projektledaren själv är fäst vid den. För större tabell, se Bilaga 7: Riskbedömning. 
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Tabell 3: Projektets riskbedömning. 

 

Riskbeskrivning S* K* R* Föreslagen åtgärd 

Stresskänslig projektledare - 
utmattningssymptom 3 4 12 Ha ett tydligt schema med bestämda pauser. Jobba med god framförhållning. 

Rastlös projektledare 3 2 6 Ta regelbundna pauser för att motverka rastlöst beteende. 

Prokrastinerande projektledare 1 4 4 Ha tydliga uppgifter och tydlig struktur på hur de skall lösas. 

Tidsbrist 4 3 12 Planera arbetet väl, jobba effektivt på arbetspassen och vid behov "kill your darlings". 

Projektledare drabbas av sjukdom 1 4 4 Eventuellt uppsöka läkare, se över vad som drabbas vid frånvaro och vidta lämplig åtgärd. 

Bristande kommunikation med 
uppdragsgivare 2 4 8 Ha regelbunden kontakt med uppdragsgivaren. 

Svårighet att finna relevanta, vetenskapliga 
källor 2 4 8 Inspireras av andra kunskapsområden med liknande problem. 

Otydlig problemformulering 4 4 16 Diskutera fram en tydlig problemformulering med uppdragsgivaren. 

Bristfällig dokumentation 1 4 4 
Avsätta tid för att dokumentera vad som gjorts vid varje avslutat arbetspass. Spara 
intressanta källor omedelbart. 

Slutresultat uppfyller inte upptalade mål 2 4 8 Stäm av med projektplan samt produktspecifikationen med jämna mellanrum. 

Missnöjd uppdragsgivare 1 4 4 Vara lyhörd för vad uppdragsgivaren vill ha, samt stämma av med denne efter vägen. 

Missnöjda intressenter 2 4 8 Vara lyhörd för intressenternas önskemål 

Fabriken brinner upp 1 4 4 Konstruera så att det är möjligt att tillverka i liknande fabrik 

Datorhaveri / Moln-haveri så att data går 
förlorad 2 4 8 Ha back-ups på flera ställen. 

Uppdragsgivaren i konkurs 1 4 4 - 
     

S* = Sannolikhet (graderat från 1–4, där 1 är lägst) 

K* = Konsekvens (graderat från 1–4, där 1 är lägst) 

R* = Riskfaktor, K*S 

3.2  Huvudstudie 
Efter att projektet planlagts inleddes en huvudstudie. Denna huvudstudie ligger till grund för bättre 

förståelse för problemet och är en utgångspunkt för framtida kravspecifikationer. Under 

huvudstudien har litteraturstudier, intervjumetodik och observationer, användarcentrerade studier 

samt en problemanalys genomförts.  

 

3.2.1  Informationssökning 
För att få bättre förståelse för problemet och ta lärdom av den vetenskapliga information och 

kunskap som finns att tillgå, utfördes litterära studier. 

Ergonomi 

Utforskandet av ergonomi och antropometri som begrepp har gett insikt i vad ergonomi innebär, 

samt vikten av att ta hänsyn till detta för att produkten skall arbeta med människan istället för mot 

denne. Det inses också att människokroppen inte bör utsättas för statisk belastning i onödan, då 

framför allt hög statisk belastning kan ge nedsatt blodcirkulation, då vanligen med uttalad trötthet 

och smärta, framför allt i muskulaturen (Bohgard et al., 2015).  

 

Michael et al., (2009) lyfter att den största skillnaden gällande sitsar som uppkommit i 

kajaktävlingssammanhang är att användandet av en vridbar sits blev tillåtet. Överkroppsrotation är 

en viktig del av paddeltaget och Michael et al. (2009) talar på skillnaden mellan ett fixt säte och ett 

säte som kan rotera - i det fixerade sätet så går energi åt för att trycka bak skinkorna mot sitsens 

baksida när bäckenet roterar. Användandet av en roterande sits i en kajak kan bidra till att minimera 

syreförbrukningen samt reducera lokal muskelutmattning och detta anses vara för att paddlaren 

förlorar energi när skinkorna trycks bak i sitsen vid ett paddeltag (Michael et al., 2009).   
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Den sittande människan 

Från huvudstudien inses det hur en fast respektive en mjuk sits påverkar människan. Skillnaden 

mellan dem, enligt Engström (2002), är stabiliteten och tryckfördelningen. Engström (2002) beskriver 

att de fasta sittytorna stabiliserar bäckenet samt hindrar det från att tippa bakåt, medan de mjuka 

sittytorna tillåter bäckenet att tippa bakåt eftersom kroppen sjunker ner i sitsen, se Figur 4.  

 

Figur 4: T.v.: fast sittyta, T.h.: mjuk sittyta. 90 graders vinkel mellan sittyta och ryggstöd för båda fallen. Illustration efter 
Engströms (2002) bild om hur en fast och mjuk sittyta påverkar människans tendenser att sjunka ihop med överkroppen. 

Detta leder till att det är svårare att sitta så att ryggraden hålls upprätt i en mjuk sits, men en mjuk 

sittyta är en fördel när den sittande inte är alltför aktiv i sitt sittande (Engström, 2002). En fast sittyta 

skulle istället bli ett för hårt underlag att sitta på om den sittande inte är särskilt aktiv (Engström, 

2002). De fasta sittytorna används ibland när det är önskvärt att uppmuntra till aktivitet vid upprätt 

sittande, då en fast sits gör det enklare att sitta upprätt, detta på grund av dess stabiliserande av 

bäckenet (Engström, 2002). 

Utöver sitsens hårdhet, redovisar Engström (2002) att det finns två faktorer som påverkar 

människans tendens att sjunka ihop med överkroppen i en sittande position. En av dessa faktorer 

nämner en sjukgymnast1, vilket är att hamstringsmuskeln, vilken har sitt ursprung i höften, på 

sittbensknölen, och sitt fäste nedanför knät, vid sträckning kommer att orsaka att bäckenet tippas 

bakåt. 

 

Den andra faktorn, enligt Engström (2002), är att människans ryggrad sjunker ihop vid avslappning 

och att det är av vikt att minska denna tendens i sittställningar där överkroppen önskas vara aktiv. 

Engström (2002) beskriver också att när bakåttippande av bäckenet sker, utan att förhållandet 

mellan ryggraden och bäckenet förändras, så kommer bröstryggraden tendera att böja sig mer än vid 

upprätt sittande. Sjukgymnasten2 berättar vidare om vikten av att ryggen hålls upprätt och inte snett, 

då detta kommer att resultera i att diskarna i ryggen tenderar att tryckas ur sin ursprungliga position, 

vilket kan leda till smärtor och skador. 

 

Vidare redovisar Engström (2002) hur vinkeln på sitsen påverkar bäckenets stabilitet, där den plana 

sitsen vanligen gör att lårets mjukdelar trycks ihop och då hamnar lårens nedre del längre ner än den 

                                                           
1 Per Ingemarsson, leg. sjukgymnast KMTI, intervju 19/4–2018 
2 Per Ingemarsson, leg. sjukgymnast, föreläsare i Ergonomikursen MSGB36 8/11–2017 
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del som är närmast bäckenet, vilket i sin tur gör att bäckenet lyfter från sitsen samt tippas bakåt. 

Detta medför att en sits bör utformas så att bäckenet vinklas bakåt, enligt Engström (2002). Är sitsen 

anatomiskt utformad, skall den vara utformad så att bäckenet får bättre stabilitet, det vill säga så att 

låren inte sjunker ner (Engström, 2002). En anatomisk, horisontell, sits ger bäckenet god rörelsefrihet 

både framåt och bakåt, medan en framåtvinklad sits gör att bäckenet tippar framåt och av detta följs 

den naturliga reaktionen att sträcka på överkroppen (Engström, 2002). 

 

En bakåtvinklad sits som tippar bäckenet bakåt ökar stabiliteten i både bäcken och överkropp, men 

gör att överkroppen tenderar att sjunka ihop, medan ett bäcken som tippas lätt framåt och är 

balanserat, ger överkroppen en chans att lättare bibehålla sin position samt ger utrymme för 

variation i sittpositionen enligt Engström (2002). Se Figur 5 för enkla illustrationer av dessa tre 

positioner och hur dessa påverkar överkroppens tendenser.  

 

 
Figur 5: Fr.v.: bakåtvinklad sits, plan sits samt framåtvinklad sits. Illustration efter Engströms (2002) bild om hur 

bäckenets vinkel påverkar sittpositionen. 

 

Ett lätt framåttippat bäcken är bäst även enligt sjukgymnasten3, som vidare förklarar att det är 

vinkeln i höften som avgör den lämpligaste vinkeln på sittytan och att höftvinkeln skall vara öppen, 

särskilt vid sittande med raka knän.  

 

Ett ryggstöd som stabiliserar bäckenet kan avhjälpa att benen sträcks ut, men Engström (2002) påstår 

också att för mycket stöd i ryggen, särskilt om stödet ej är i rätt position, faktiskt erbjuder mindre 

stöd och då gör att det blir mer arbetsamt att sitta. 

 

Det framgår dessutom från Bohgard et al. (2015) att det är av vikt att, om möjligt, ta hänsyn till könet 

på den som skall nyttja sitsen, då det finns skillnader mellan män och kvinnors antropometriska 

utformningar och att detta innebär att något som passar det ena könet inte nödvändigtvis fungerar 

för det andra. 

 

3.2.2  Benchmarking 
Under huvudstudien genomförs en konkurrensanalys på vridbara sitsar samt på ett flertal kajaksitsar 

som fanns hos Karlstad PaddlarKlubb. Tack vare denna analys erhölls större förståelse för hur olika 

justeringsmöjligheterna såg ut men även hur det kan se ut när en paddlare modifierat sin sits för att 

passa denne bättre. 

                                                           
3 Per Ingemarsson, leg. sjukgymnast KMTI, mejlkontakt 12/2–2019 
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På Figur 6 syns en enkel sits med en anatomisk utformning. Fästet vilket möjliggör justeringar består 

av hål i den utstickande delen av sitsen och en sorts mutter i plast som skruvas på en liten metallbult 

som sticker upp. Det är detta skruvförband som är utgångspunkten för justeringarna; sitsen placeras 

så att denna bult passar det önskade hålet innan muttern skruvas på för att säkra positionen. 

 

 
Figur 6: Vit sits med skruvförband. 

På Figur 7 synes en annan vit sits, även den är anatomiskt utformad. Denna sits sitter dock högre upp 

än den förra. Istället för endast ett skruvförband sitter denna sits fast med fyra skruvförband, två 

fram och två bak. Alla fyra skruvförband, som synes på Figur 8, måste skruvas ur innan sitsen kan 

flyttas.   

 

 
Figur 7: Vit sits med skruvförband. 
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Figur 8: Tydligare bild på skruvförbanden, t.v.: baktill, t.h.: framtill. 

På Figur 9 synes en svart sits som även denna är anatomiskt utformad. Vid första anblick är det svårt 

att se hur denna sits är justerbar, men vid närmare granskning syns en spak, likt den som finnes på 

framsätena i lite äldre bilar. Denna spak syns tydligare i Figur 10 och så gör även de hakar som denna 

anordning använder sig av för att säkra positionen.  

 

 
Figur 9: Svart sits med spak undertill. 
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Figur 10: Tydlig bild på spaken och de hakar som säkrar positionsinställningen. 

På Figur 11 syns en lösning som en privatperson skapat med skumgummi bakom sin sits. Personen i 

fråga har lagt skumgummi bakom ryggen, i bilden markerat med 1, samt lite vaddering av något slag i 

kanten på sittbrunnen, i bilden markerat med 2, för att få ett mjukt underlag när denne lutar sig 

bakåt, endera när denne vill slappna av eller göra en eskimåsväng. Skumgummit nere i sittbrunnen är 

till synes oskyddat mot väta, medan den lilla vadderingen tycks ha blivit täckt med något 

plastmaterial för att stå emot vätan. 

 

 
Figur 11: Privatpersons lösning på att förbättra komforten med skumgummi. 
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På Figur 12 syns en vridbar sits av märket Vajda, vilken är vridbar 360˚4. Infästningen på durken är lik 

de fixerade sitsarnas infästning, på infästningen finns även utrymme för sitsen att svänga. Till skillnad 

mot de fixerade sitsarna, där infästningarna sitter fast i utkanterna av sitsen, finns en axel i 

infästningen vilken i sin tur är fäst i mitten av sitsen. Det är runt denna axel som sitsen kan rotera.  

 

 
Figur 12: Bild på Vajda "seat roto", används med tillstånd av företaget (VajdaGroup). 

På Figur 13 syns ett sitsfäste som gör det möjligt att justera sitsen i kajakens längdriktning samt är 

roterbart. På bilden är sitsen inte fastmonterad vilket gör att det är lättare att få förståelse för hur en 

roterande sits fungerar. 

 

 
Figur 13: Roterande sitsfäste utan sittyta, används med tillstånd av A.W Niemeyer (awn24.se) 

 

                                                           
4 Andrea, Vajda Group, mejlkontakt 5/2–2019 



Författare: Emelie Malmstad 
Projektnamn: Kajakpaddlande och sittergonomi. 

29 
 

3.2.3  Intervjumetodik och observationer 

Intervju 

Den inledande intervjun med Malin5, en erfaren paddlare, ger insikt i att det är önskvärt att sitta med 

rak överkropp för att kunna få tillgång till att vrida överkroppen på bästa sätt. Vidare fås insikt om att 

sitsen i kajaken önskas sitta tajt runt paddlaren för att den som paddlar önskar att kajaken ska 

kännas som en förlängning av deras egen kropp och det därför är av vikt att kajaken följer paddlarens 

rörelser. Detta gäller framför allt när paddlaren skall göra en eskimåsväng och här påvisar den 

intervjuade också vikten av knäna i sittpositionen - de hjälper paddlaren att stanna kvar i kajaken 

under manövern. Malin påpekar även, precis som Thomasson (2018), att när paddlaren utför sin 

eskimåsväng, även kallat roll, så lutar sig paddlaren bakåt över akterdäck i slutet av manövern, se 

Figur 14. Detta innebär att ett ryggstöd som sticker upp över sittbrunnens kant skulle hindra 

paddlaren från att utföra denna manöver.  

 

 
Figur 14: Illustration av hur en paddlare lutar sig över akterdäck under en eskimåsväng. 

Malin berättar om alternativa lösningar på ryggstöd som hon iakttagit - många användare tejpar fast 

bitar av skumgummi i sittbrunnen på ställen som passar dem bäst för att ge dem den stabilitet de 

önskar få i sin kajak. En liknande lösning som den Malin beskriver kunde iakttas vid studiebesök på 

Karlstad PaddlarKlubb och syns i Figur 11 på sida 27. Malin har även sett en paddlare som skapat en 

egen lösning där denne hade frigolitkulor i en plastpåse, ur vilken denne sedan pumpar ur luften med 

en cykelpump för att få en god formpassning till dennes kropp. 

 

Malin påpekar också att ett ryggstöd vilket är skilt från sitsen inte bidrar till skavsår för de kvinnor 

som har en våtdräkt vilken öppnas bakåt. Skavsår är vanligt för de kvinnor med denna typ av våtdräkt 

på de sitsar som har ett integrerat ryggstöd. Malin berättar vidare att en del kajaksitsar har en otät 

stoppning fastnitad i sitsen, vilket innebär att om det av någon anledning kommer in vatten i kajaken 

så att denna stoppning blir blöt, så går det inte ta loss denna för att torka den igen.  

 

Under intervjun framkom det att i de kajaker som finns idag, så är justeringsmöjligheterna beroende 

av olika sorters sprintar eller skruvar, vilket gör det omständligt att justera dem och därmed inte är 

någonting som görs under färd. En lösning som gör det enkelt att justera sitsen i kajakens 

längdriktning under färd skulle vara önskvärt. En justering som den intervjuade helt saknar i kajaker 

är möjligheten att kunna vinkla sitsen och således tippa bäckenet en aning åt något håll, likt hur detta 

är möjligt på en kontorsstol. 

 

                                                           
5 Malin Olin, paddlare, intervju 5/2–2018 
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Under intervju med legitimerad sjukgymnast6 framkom det att, eftersom att ryggradens diskar inte 

har några egna smärttrådar, innebär det att det kan ta lång tid innan problem och smärtor upptäcks 

vid en felaktig sittställning. Detta kan förekomma även när ett ryggstöd finns, menar sjukgymnasten 

och förklarar att även den bekvämaste soffan inte är särskilt bra ur ett ergonomiskt perspektiv och 

istället kan ge en falsk känsla av komfort. 

 

Vidare framgick det från intervjun att en sittposition där hamstringsmuskeln är maximalt utsträckt är 

dålig för ryggens diskar. Sjukgymnasten påtalade dessutom att ifall fötterna vinklas upp maximalt 

medan huvudet hänger framåt i denna sittposition, så innebär detta att ischiasnerven sträcks, en 

sittposition som är så dålig den kan bli ur ett ergonomiskt perspektiv. Illustration av denna 

sittposition syns i Figur 15. 

 
Figur 15: Dålig ergonomisk sittposition - påfrestningar på både ryggens diskar och ischiasnerven. 

 

Vidare intervju med Jonas7 ger insikt i att en sits som roterar är lämplig för motions- och racekajaker 

men inte för havskajaker, eftersom en sådan sits gör det svårt för paddlaren att få bra kontakt med 

kajaken och därmed bibehålla balansen i sjögång.  

 

Jonas belyser också vikten av att om en dyna är löstagbar så måste den vara lätt att fästa och 

därefter sitta fast ordentligt. Dynan får inte hamna snett när paddlaren sätter sig i kajaken. Jonas 

beskriver även hur det är viktigt att sitsens framkant inte är för hög i förhållande till resten av 

sittytan, då benen tenderar att domna annars. 

Vidare berättar Jonas att det kan vara en fördel att ha ett ryggstöd som är placerat en bit ifrån det 

aktra skottet och den aktra delen av sittbrunnen, ifall ryggstödet är flexibelt och följer med paddlaren 

när denne lutar sig bakåt. Eftersom paddlaren behöver luta sig bakåt är det viktigt att ryggstödet inte 

hindrar denne och då krävs även att ryggstödet inte tar i sittbrunnskanten. Han nämner även att det 

är vanligt med utrymme för förvaring mellan sitsens baksida och akterskottet. 

                                                           
6 Per Ingemarsson, leg. sjukgymnast KMTI, intervju 19/4–2018 
7 Jonas Alexanderson, mejlkontakt 8/2–2019 
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Peter8 lyfter att fotstöden i kajaken är en viktig aspekt i sittandet i en kajak, eftersom det i 

havskajaker är vanligt att paddlaren justerar fotstöden istället för att justera sitsen. Han berättar att 

det är ovanligt att en havskajak har en sits som är enkel att justera med exempelvis ett 

enhandsgrepp, likt det som syns i Figur 10 på sidan 27. Jonas påpekar att en lösning likt den i Figur 10 

på sidan 27 blir en väldigt tung lösning för en havskajak, en lösning han aldrig har stött på i den 

sortens kajak. Istället har han sett enklare utföranden där paddlaren lossnar på en skruv i ett 

skruvförband för att kunna flytta sitsen någon centimeter, likt skruvförbandet som syns i Figur 6 på 

sidan 25.  

 

Både Jonas och Peter nämner också att det inte är särskilt vanligt att en nybörjare ger sig på att göra 

en eskimåsväng. Jonas tillägger att en del paddlare aldrig lär sig att utföra manövern. 

 

Observation 

Från videon ”How to Sit in a Kayak” (2014) fås förståelse för hur viktigt det är med kontaktpunkter i 

kajaken, då det är dessa punkter som gör att paddlaren får kontakt med kajaken och då mer effektivt 

kan överföra energin från sitt paddeltag. I videon berättar de även att med hjälp av 

kontaktpunkterna får paddlaren en känsla för vad som händer när denne paddlar och att detta 

hjälper paddlaren att utvecklas och bli bättre (”How to Sit in a Kayak”, 2014). Videon går även 

igenom hur paddlaren bör sitta – upprätt och varken sitta framåtlutad eller med hopsjunken 

överkropp (”How to Sit in a Kayak”, 2014). 

 

I både videon ”How to Kayak : How to Maintain Proper Kayaking Posture” (2008) samt videon ”Kayak 

– How to Sit” (2009) nämner de vikten av att sitta upprätt för att kunna maximera användandet av 

överkroppen. I ”Kayak – How to Sit” (2009) informerar de om hur en god sittposition dessutom 

minskar risken för att skada axlarna. Bra hållning hör också ihop med en bra paddlingsteknik, enligt 

videon ”How to Kayak : How to Maintain Proper Kayaking Posture” (2008). 

 

I videon ”Kayaks: Cockpit Overview and How to Sit in a Kayak” (2015) demonstreras en kajaks 

sittbrunn med dess olika komponenter samt hur de olika komponenterna bidrar till en bra 

sittposition. Från videon fås förståelse för hur många aspekter som ingår i kajaksittandet och att det, 

utöver sitsen, kan inkludera ryggstöd, höftstöd, stöd för knäna och låren, samt fötterna (”Kayaks: 

Cockpit Overview and How to Sit in a Kayak”, 2015). 

 

Från videon ”Paddling vid Långholmen” (2013), filmas två paddlare när de övar på mängder av 

eskimåsvängar. Från denna video fås förståelse för hur paddlaren lutar sig vid utförandet av 

manövern och det iakttas framför allt hur de lutar sig bakåt över akterdäck för att utnyttja kajakens 

egna strävan att hamna på rätt köl (Paddling vid Långholmen, 2013). 

 

Enkät 

Från den inledande enkäten framkommer det att en sits ej skall placeras för högt eftersom detta gör 

att kajaken upplevs som rank och det framgår också att de flesta paddlare sitter med endera knäna 

uppdragna eller uppdragna och lutade utåt sidorna. Det lyfts även att sittytan ej bör ansamla vatten 

och att sitsen bör kunna varieras samt att ryggstödet bör vara flexibelt. 

                                                           
8 Peter Gustavsson, mejlkontakt 13/2–2019 
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I enkäten deltog totalt 111 personer, varav 41 stycken svarande identifierade sig som kvinnor och 70 

stycken som män. Majoriteten deltagande är alltså män, vilka representerar 63% av de deltagande, 

se Tabell 4. 

 
Tabell 4: Antal svarsdeltagare med könsfördelning. 

 Antal deltagare Andel i procent 

Kvinnor 41 37 

Män 70 63 
x 

Från svarsalternativen visar det sig att de som identifierar sig som män spenderar mer tid i sina 

kajaker än de som identifierar sig som kvinnor. Samtliga ombads uppskatta den genomsnittliga tid de 

spenderar i sin kajak varje år, se Tabell 5, och dessa siffror visade på att männen spenderar mer än 

150 timmar per år i sin kajak, medan kvinnorna bara spenderar knappt 100 timmar per år i sin kajak. 

 
Tabell 5: Svarsfördelning på frågan hur mycket tid användaren spenderar i kajaken. 

Av användaren uppskattad genomsnittlig tid spenderad i kajaken. 

Kön Tid per kajaktur (i timmar) Antal gånger/månad  Tid per år (i timmar) 

Kvinnor 3,4 29 98,6 

Män 3,7 48 177 
x 

Från de stängda frågorna framkommer det också att ungefär hälften av de deltagande paddlar med 

ett rodersystem, se Tabell 6.  

 
Tabell 6: Svarsfördelning på frågan om de deltagande paddlar med eller utan roder. 

 Utan roder Med roder 

Kvinnor 21 st. 20 st. 

Män 35 st. 35 st. 

Totalt 56 st. 55 st. 
x 

Eftersom sittpositionerna skiljer sig åt, ombads de deltagande via en stängd fråga välja om de sitter 

med knäna uppåt, med knäna uppåt och utåt, med raka ben, eller på ett annat sätt. Endast tre 

deltagare svarade att de sitter på ett annat sätt, samma antal svarade att de sitter med raka ben. 

 

35 deltagare angav att de sitter med knäna uppåt när de paddlar och 70 deltagare angav att de sitter 

med knäna uppåt och utåt, se Tabell 7. Svaren från enkäten tyder på att det är vanligare att sitta med 

knäna uppåt och utåt, oavsett kön. Se Figur 16 för en illustration av de två vanligaste 

sittställningarna, knäna uppåt och utåt, samt knäna uppåt.  
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Tabell 7: Svarsfördelning sittposition. 

Sittposition 

 Knäna uppåt och utåt Knäna uppåt Raka ben Annat 

Kvinnor 

Utan roder 16 st. 3 st. - 2 st. 

Med roder 12 st. 8 st. - - 

Män 

Utan roder 24 st. 8 st. 3 st. - 

Med roder 18 st. 16 st. - 1 st. 

Totalt 70 st. 35 st. 3 st. 3 st. 
x 

x 

 
Figur 16: Sittposition med knäna uppåt och utåt (t.v.) samt sittposition med knäna uppåt (t.h.). 

Från enkäten framgår det också att någon form av plast är det vanligaste materialet i användarnas 

sitsar, se Tabell 8. På andra plats är det någon form av och komposit, endera med glasfiber eller 

kolfiber. Några användare var inte säker på vilket material deras sitsar bestod av och andra nämner 

andra material såsom trä eller skum-material.  

 
Tabell 8: Svarsfördelning på frågan om kajaksitsens material. 

Material på kajakens sits 

Komposit – glasfiber eller kolfiber 33,3% 

Plast 50,5% 

Annat / vet ej 16,2% 
x 

I samband med frågan om vilket material som kajaksitsen är ställs även frågan ”tillhandahåller denna 

sits tillräckligt med komfort?”, där det framgår att majoriteten av paddlarna är nöjda med komforten 

som sitsen erbjuder. Det framgår också att det är kvinnorna som är betydligt mer missnöjda med sin 

komfort, se Tabell 9. 

 

Det är framförallt de kvinnor som paddlar utan roder samt med knäna uppåt och utåt som är mest 

missnöjda, se Tabell 10. De män som är mest missnöjda är de som paddlar utan roder samt med 

knäna uppåt och utåt.  

 
Tabell 9: Svarsfördelning komfort. 

”Tillhandahåller denna sits tillräckligt med komfort?” 

 Ja Nej 

Kvinnor 63,4% 36,6% 

Män 81,4% 18,6% 

Totalt 74,8% 25,2% 
x 

x 
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Tabell 10: Svarsfördelning komfort (utökad). 

”Tillhandahåller denna sits tillräckligt med komfort?” 

 Knäna uppåt och utåt Knäna uppåt Raka ben Annat 

Kvinnor 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Utan roder 75% 25% 100% 0% - - 100% 0% 

Med roder 32,3% 67,7% 62,5% 37,5% - - - - 

Totalt 57,2% 42,8% 72,7% 27,3% - - 100% 0% 

Män 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Utan roder 87,5% 12,5% 87,5% 12,5% 66,6% 33,3% - - 

Med roder 72,2% 27,8% 87,5% 12,5% - - 0% 100% 

Totalt 81% 19% 87,5% 12,5% 66,6% 33,3% 0% 100% 
x 

En av frågorna i enkäten adresserade hur användarna löst problemet med en obekväm sits och några 

av svaren anger att de använder sig av extra dynor, sittunderlag eller sittlappar för att göra sitsen 

bekvämare. Andra anger att de använder kudde eller ett hoprullat liggunderlag för att använda 

bakom ryggen eller under knäna för att ha extra stöd och några anger att de själva justerar sin 

sittposition på olika sätt när det blir obekvämt. 

 

En av frågorna rör även huruvida sitsen i kajaken är en mjuk eller en fast sits. Från frågan ”Har din sits 

stoppning?” framgår det att är relativt jämnt fördelat mellan mjuka och fasta sitsar, se Figur 17. Till 

de som har en mjuk sits ställs frågan om dynan på denna är löstagbar, vilket lite mer än hälften har. 

Till de som har en fast sits ställs frågan om de önskar ha en mjuk sits, där majoriteten är negativt 

inställd till en mjuk sits, se Figur 17. 

 

 
Figur 17: Illustration av enkätfrågor med svarsfördelning. 

Användarna blev även tillfrågade ifall de tyckte det var önskvärt att ha en mjuk sits där dynan är 

löstagbar, där majoriteten är positivt inställda till detta, se Tabell 11.  

 

Har din sits stoppning?

Ja

52,3%

Är denna löstagbar?

Ja

53,5%

Nej

44,8%

Ej svarat

1,7%

Nej

47,7%

Vill du ha stoppning?

Ja

26,4%

Nej

69,8%

Ej svarat

3,8%
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Tabell 11: Svarsfördelning löstagbar stoppning. 

Är det önskvärt att stoppningen är löstagbar? Ja Nej Ingen åsikt 

Kvinnor 72,2% 16,7% 11,1% 

Män 70,5% 20,5% 9% 
x 

För att ta del av samtliga data som analyserats i den inledande enkäten, se Fel! Hittar inte 

referenskälla..  

 

Den avslutande enkäten fick ett mindre genomslag än den inledande med 11 deltagare. Av de som 

svarade på enkäten anser majoriteten att den information som presenterats är lätt att ta till sig, se 

Tabell 12.  

 
Tabell 12: Svarsfördelning broschyr lättförståelighet. 

Anser du att informationen i broschyren är lätt att ta till sig? 

Ja 10 st 

Nej 1 st 

Ingen åsikt 1 st 
x 

Den som ansåg att informationen var svår att ta till sig lämnade återkopplingen att bilderna inte 

hjälpte till att öka förståelsen för texten. 

 

Vidare blev de som svarade på enkäten även tillfrågade om de tyckte att broschyren innehöll 

relevant information, om de lärt sig någonting från broschyren och ifall de saknade någon 

information. Av de som svarade på enkäten tyckte lite mer än hälften, 66%, att informationen var av 

relevans, se Tabell 13.  

 
Tabell 13: Svarsfördelning innehållets relevans. 

Tycker du att broschyren innehåller relevant information? 

Ja 8 st 

Nej 2 st 

Ingen åsikt 1 st 
X 

Återkoppling som gavs lyfte att information om sittställningar var relevant samt att information om 

vridsitsar upplevdes som överkurs. Från enkäten framgår det att ett lika stort antal deltagare lärde 

sig någonting som de som inte lärde sig någonting, se Tabell 14. En av de som uttryckte att de inte 

lärde sig någonting från broschyren motiverade detta med att informationen som fanns i 

dokumentet helt enkelt inte var några nyheter för denne. 

 
Tabell 14: Svarsfördelning lärdomar. 

Lärde du dig någonting från att läsa detta dokument? 

Ja 5 st 

Nej 5 st 

Ingen åsikt 1 st 
x 
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Slutligen blir deltagarna tillfrågade om de saknar någon information i dokumentet och här lämnas 

återkoppling där deltagarna efterlyser information gällande vikten av ett stabilt fotstöd. Annan 

läsning som efterfrågas är hur paddlaren kan träna upp styrkan i kroppen så att ett ryggstöd inte 

behövs samt tips gällande hur paddlare själva kan modifiera sin sits. 

 

För att ta del av samtliga data som analyserats i den avslutande enkäten, se Bilaga 10: Avslutande 

enkät.  

 

3.2.4  Användarcentrerade studier 

Kajaken, eskimåsvängen och paddlaren 

En kajak är en smal vattenfarkost som ingår i samlingsnamnet kanot (NE, 2018; TS och SKF, 2015). TS 

och SKF (2015) berättar vidare att förutom kajaker, så går även kanadensare och ståpaddling under 

detta samlingsnamn. Enligt TS och SKF (2015) härstammar kajakerna från inuiterna, kanadensaren 

från de nordamerikanska indianernas farkost och ståpaddling från vågsurfing, där den sistnämnda 

skulle göra det enklare att komma ut till bra vågor att surfa på med hjälp av den enkelbladiga 

paddeln.  

Kajaken användes av inuiterna för att kunna jaga och fiska, vanligtvis utsatta för kyla och blåst, 

medan kanadensaren istället har en stor lastförmåga och dessutom passar bäst i mindre vattendrag 

eftersom det krävs stor skicklighet för att hantera denna typ av kanot i blåst eller sjögång (TS och 

SKF, 2015). Även en kanadensare framförs, likt vid ståpaddling, med en enkelbladig paddel, medan 

en kajak framförs med en dubbelbladig paddel (TS och SKF, 2015). Det finns mängder av olika 

utföranden för kajaker för att passa till olika ändamål, exempelvis motionspaddling, forspaddling 

eller havspaddling (TS och SKF, 2015). 

Utseendemässigt skiljer sig kanoter och kajaker vanligtvis åt genom att de förstnämnda är helt öppna 

och där förstäv samt akterstäv vanligtvis är uppåtböjda medan kajakerna är helt täckta, bortsett från 

sittbrunnen, se Figur 18 för en enkel illustration av dem båda (NE, 2018). 

 

Figur 18: Enkel illustration av en kanot (t.v.) och en kajak (t.h.), den senare illustrerad efter Marinexus konceptbild av 
Wavebrave-kajaken. 

Kunskapen om skillnaderna mellan dessa två vattenfarkoster gav också insikt i varför en eskimåsväng 

bara utförs i kajaker och hur manövern skulle orsaka kapsejsning hos en kanadensare då denna är 

öppen och således skulle ta in vatten.  
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Vidare analyseras rollen som manöver och hur paddlaren rör sig medan rollen utförs. Manövern 

innebär att paddlaren vid kapsejsning vänder kanoten på rätt köl, vanligtvis med hjälp av sin paddel 

(NE, 2018). Jämfört med en wet exit har en roll flera viktiga fördelar, där några, enligt Thomasson 

(2018), är att på grunt vatten är risken mindre att paddlaren slår huvudet i botten. En roll är möjlig 

att göra på så grunt vatten som 40–45 cm ifall paddlaren är framåtlutad över fördäcket, enligt 

Thomasson (2018). Thomasson (2018) nämner också en annan fördel, vilken är att så fort rollen är 

klar - vilket bara tar ett par sekunder, även om det är en långsam roll - kan paddlaren fortsätta på sin 

färd, utan att behöva pumpa ut vatten. Thomasson (2018) menar också på att det inte är lika roligt 

att öva på en wet exit, vilket gör att en paddlare vanligtvis är mer bekväm med att göra en roll, 

eftersom att paddlaren tränar mer på denna manöver. 

 

En vanlig roll initieras vanligtvis genom att paddlaren lutar sig framåt mot fördäck, för att sedan 

kapsejsa åt önskat håll medan paddeln hålles stilla tills paddlaren hänger vertikalt i kajaken - ett steg 

som bara används under inlärningsfasen, enligt Thomasson (2018). Sedan skall paddelbladet dras ut 

åt sidan längs ytan, samtidigt som paddlaren sträcker ut det ena benet samtidigt som denne lyfter 

det andra, exempelvis höger knä mot höger armbåge, om kapsejsningen sker åt vänster (Thomasson, 

2018).  

 

Rörelsen med benen är enligt Thomasson (2018) till för att vrida in kajaken under paddlaren och när 

paddeln är vinkelrät mot kajaken avslutas rollen med att paddlaren lutar sig bakåt över akterdäck för 

att utnyttja kajakens egna strävan efter att hamna på rätt köl, för att slutligen dra sig upp i en 

sittande position. Thomasson (2018) beskriver att paddlaren skall luta sig bakåt över akterdäck när 

huvudet kommer ovanför ytan för att göra det lättare att komma upp.  

 

När det gäller kajakens stabilitet, delas den in i initialstabilitet samt slutstabilitet (Thomasson, 2018). 

Initialstabiliteten är den stabilitet som kajaken har när paddlaren sitter stilla i den. Initialstabilitet 

innebär även att den är lätt att kliva i och ur, den har samma stabilitet som flatbottnad roddbåt 

(Thomasson, 2018). Slutstabiliteten handlar istället om hur kajaken beter sig när paddlaren lutar 

kajaken 20–30 grader åt sidan (Thomasson, 2018). En kajak med stor slutstabilitet följer med utan att 

paddlaren slår runt, vilket inte gäller för en kajak med liten slutstabilitet som istället kommer att 

kapsejsa (Thomasson, 2018). 

 

Initialstabiliteten kan visualiseras med en triangel där basen i triangeln motsvarar kajakens 

vattenlinjebredd medan höjden är avståndet mellan tyngdpunktens centrum samt vattenlinjen, se 

Figur 19. Ifall triangeln är bred och låg blir kajaken mer initialstabil än en smal, medan en hög och 

smal triangel innebär en mer rank kajak (Thomasson, 2018). Personer med lång överkropp upplever 

kajaken som mer rank än de med kort överkropp vilket innebär att män överlag upplever en kajak 

som rankare än vad en kvinna upplever den, enligt Thomasson (2018). 
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Figur 19: Initialstabilitet, där basen är kajakens vattenlinjebredd. Triangelns höjd motsvarar sittarens längd i sittande 

position. 

Hur paddlaren väljer att fördela sin packning kan också påverka en kajaks egenskaper (Thomasson, 

2018). Att packa kajaken tungt akterut gör att kajaken vill svänga från vinden eftersom att aktern, 

som då ligger djupare än fören, får bättre grepp i vattnet (Thomasson, 2018). När kajaken istället är 

packad tungt i fören så händer det motsatta - kajaken blir lovgirig och vill svänga upp mot vinden 

(Thomasson, 2018). Paddlaren kan undvika att kajaken blir svårstyrd och till och med slagsida, ifall 

denne ser till att den tyngsta packningen packas centrerat i kajaken (Ostkostenkajak, 2018). 

 

En onödigt rank kajak gör att paddlaren måste anstränga sig mer för att balansera den och förlorar 

därmed energi som annars skulle gått åt att föra kajaken framåt (Broomfield och Lauder, 2015). 

Broomfield och Lauder (2015) kommer i sin diskussion fram till att endast tre deltagare får 

förbättrade resultat och menar på att anledningen till att så få deltagares resultat förbättrades 

berodde på att sätet höjts endera för mycket eller för lite i testerna. Höjden på paddlarens sits bör 

vara individuellt anpassad efter varje paddlare, beroende på deras antropometriska kroppstyp 

(Broomfield och Lauder, 2015) 

 

3.2.5  Problemanalys 
Efter att ha rådfrågat paddlare med varierande erfarenhet samt intervjuer med paddlare med god 

kännedom inom ämnet, inses det att problemet med dagens kajaksitsar framför allt saknar enkla 

justeringsmöjligheter under färd. En del paddlare menar på att en sits som är rätt inställd från början 

inte behöver efterjusteras, men de ergonomiska efterforskningarna visar på att det är önskvärt att 

kunna justera sin sittposition vid långvarigt sittande. Huvudstudien har gett goda insikter i hur 

komplext ett sittande är och att det är av vikt att målgruppen är väldefinierad vid utformning för att 

kunna ta hänsyn till antropometriska data. 

 

Problem som finns på nuvarande lösningar är, som ovan nämnt, avsaknad av vissa möjligheter till 

justeringar. Ett annat problem är att det vanligtvis inte finns möjlighet att ta bort eller byta ut 

stoppningen på de sitsar som har en mjuk sittyta och därmed begränsar användarens möjlighet att 

exempelvis ta bort stoppningen för att torka den ifall det kommit in vatten i kajaken. 

 

Som det framgår av analysen och dess resultat finns det många aspekter att ta hänsyn till vid 

utformandet av en sits. En sits som erbjuder god ergonomi innebär att en god förståelse för ämnet 

ergonomi ligger till grund för utvecklandet av den. Det är också av relevans att förstå slutkundens 

önskemål och behov på vilka justeringar som är önskvärda. 
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Problemanalysen resulterar i den problemformulering som följer: 

Hur ser ett ergonomiskt sittande ut i en kajak? 

 

3.2.6  Presentation 
Informationen i denna rapport presenteras på ett akademiskt sätt, vilket gör att den kan upplevas 

som aningen svårsmält för en läsare som vill ta till sig informationen snabbt. Den är också viktig nog 

att redovisa för de som paddlar, i synnerhet de som har lite eller ingen erfarenhet.  

Efter att rådfrågat en oerfaren paddlare hur denne önskar ta till sig informationen, paketeras 

informationen i en kortare broschyr för att göra den lättläst för paddlare som vill sätta sig in i det 

som presenterats.  

Broschyren förklarar inledningsvis vad en kajaks stabilitet är och att den delas in i två olika sorters 

stabilitet samt hur dessa olika sorters stabilitet skiljer sig åt. Vidare tar broschyren upp hur kajakens 

egenskaper kan påverkas av hur paddlaren fördelar sin packning samt hur en roterande sits kan vara 

något för paddlaren som vill maximera sitt paddlande. 

Broschyren tar sedan upp hur sittpositionen påverkar paddlandet, hur de inte bör sitta samt vad som 

händer i kroppen vid en felaktig sittställning. Den tar också upp skillnaden mellan fasta och mjuka 

sitsar och hur ett ryggstöd kan påverka paddlarens möjligheter att utföra en roll.  

Dokumentet passar sig bra för att skriva ut på papper, men fungerar även som ett dokument att läsa 

elektroniskt. Fokus har legat på att göra broschyren lättläst, med kortare, informativa textstycken 

och tillhörande bilder.  

Broschyren testas på några användare med varierande erfarenhet, dels genom personlig kontakt, 

dels genom en enkät och alla utom en av de som lämnat återkoppling ansåg att materialet var lätt att 

ta till sig.  

Sarah9 anser att informationen är lättsmält och tycker informationen om fast och mjuk sits var 

särskilt intressant. Hon uttrycker även att hon önskat mer information om olika sorters kajaker. Även 

Alma10 anser att materialet var lätt att förstå och att informationen är pedagogiskt förklarad. 

Malin11 finner materialet intressant och tillägger att hon tror att många skulle ha nytta av den och 

önskar även få dela med sig av den till en kompis som hon tror kan ha nytta av informationen i den. 

Henrik12 flikar in att han gärna hade läst materialet innan han själv köpte sin kajak.  

Enligt Peter13 är ämnet gällande rotationssits i dokumentet aningen överkurs, någonting som även 

lyfts av en deltagare i den avslutande enkäten som poängterar att en rotationssits inte passar sig för 

en havskajak. Jonas14 förklarar att anledningen till detta är att i en havskajak behöver paddlaren god 

kontakt med kajaken, vilket en rotationssits inte bidrar till.  

                                                           
9 Sarah Fräjdin, mejlkontakt 12/2–2019  
10 Alma Ågeby, mejlkontakt 13/3–2019 
11 Malin Olin, mejlkontakt 5/3–2019  
12 Henrik Vesterberg, mejlkontakt 11/2–2019 
13 Peter Gustavsson, mejlkontakt 13/2–2019 
14 Jonas Alexanderson, mejlkontakt 8/2–2019 
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Henrik, Robin15 och Peter samt två deltagare från enkäten påpekar också att även läsning om fotstöd 

hade varit av intresse att se i dokumentet. Det lyfts även, precis som Malin16 nämner i den inledande 

intervjun, att det är önskvärt att lättare kunna justera sitsen i en havskajak, någonting som saknas i 

dagsläget. 

Broschyren finns att tillgå i sin helhet i Bilaga 8: Broschyr.   

                                                           
15 Robin Sundin, mejlkontakt 12/2–2019 
16 Malin Olin, paddlare, intervju 5/2–2018 
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4. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoden som använts och det resultat som denna metod lett fram till under 

projektet. Detta kapitel kan innehålla personliga åsikter och intryck.  

 

Allt eftersom arbetet fortlöpte, behövde ändringar av de faser som tidigare definierats i 

projektplanen göras och några av dessa ändringar ledde till att delmoment uteslöts. Detta skedde 

framför allt ungefär halvvägs in i projektet när projektledaren kom till insikten om att problemet var 

löst definierat, och därför krävde mycket faktainsamling. 

 

Istället förlängdes huvudstudiefasen med ytterligare informationssökning för att få bättre förståelse 

för problemet och för att skapa en bra grund att stå på. Detta beslut togs med avseende på 

yrkesheder - det hade varit genomförbart att skapa en produkt utifrån de kunskaper som hade 

införskaffats vid den här tidpunkten, men det som hade producerats hade saknat ett gott 

utgångsunderlag. Detta hade mest troligt lett till en produkt av sämre kvalité vilken inte 

tillfredsställer slutkunden. Att gå vidare vid denna tidpunkt hade säkerligen inneburit att ändringar 

skulle behövt göras senare i processen, vilket kan bli mycket kostsamt beroende på hur långt i 

processen en sådan ändring skulle skett. Istället fortsatte studierna, vilka riktades mot de 

ergonomiska aspekterna av sitsen samt studier som gav insikt i vad de som paddlar kajak har för 

behov och önskemål. 

 

Från den inledande enkäten har det blivit tydligt att de som identifierar sig som män är mer nöjda 

med komforten än de som identifierar sig som kvinnor. Det visar sig också att kvinnorna paddlar ett 

mindre antal timmar än männen. Eftersom det från huvudstudien blir tydligt att det är skillnad i de 

avtryck som lämnas av respektive köns bakdel, vore det av intresse att utforska om de sitsar som 

finns på marknaden idag är bättre anpassade för män. Om så är fallet, skulle detta kunna vara en 

faktor som bidrar till att kvinnorna är mindre nöjda med sina sitsar än männen. 

 

Sent i arbetet har mycket fokus lagts på hur informationen som framkommit under arbetets gång 

skall presenteras på ett sätt som gör att slutanvändaren kan ta till sig det på ett bra sätt. Det som 

presenteras i rapporten kan lätt uppfattas som väldigt matigt och kräver en dedikerad läsare som är 

beredd att ta sig an det akademiska språket för att kunna tillgodogöra sig informationen. En broschyr 

om sittandet i en kajak är den idé som valdes för att presentera de fakta som insamlats. I 

utformningen av denna har fokus legat på att göra informationen lättsmält och enkel att ta till sig. 

Den är också utformad för att kunna ta del av både elektroniskt och i pappersform.  

 

Att delge slutkunderna information som förhoppningsvis kan göra deras sittande ännu bättre, 

framför allt ur ett ergonomiskt perspektiv, är någonting som förhoppningsvis kan stärka 

uppdragsgivares profil.  

 

Att bistå med information som ökar förståelsen för en bra sittposition och varför denna är bra är 

någonting som inte är särskilt enkelt att ta reda på idag, och att ha den informationen tillgänglig kan 

göra uppdragsgivaren mer attraktiv som producent. 
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5. Slutsats 

Detta kapitel redogör för de slutsatser som uppstått utifrån projektets målsättningar med hänsyn till 

det arbete som utförts. Även en kortare redogörelse för huruvida projektets syfte har uppnåtts görs i 

detta kapitel. 

 

Den största slutsatsen som dras utifrån detta arbete är att det är inte så enkelt att skapa en sits och 

att det är mängder med aspekter att ta hänsyn till.  

 

Projektet har lett fram till förståelse för den komplexitet som människans sittande är och har gett 

insikter i slutanvändarnas önskemål och behov. Slutanvändarnas önskemål är någonting som kan 

analyseras och utforskas ytterligare om så önskas, eftersom att de flesta har olika upplevelser och 

åsikter om vad som behövs vid sittandet i en kajak. Arbetet har även gett förståelse för att ett 

ryggstöd inte alltid är önskat, varför det bör utformas så att det inte stör slutanvändaren vid en roll 

och att det är högst individuellt huruvida ett ryggstöd är nödvändigt. 

 

Efter att broschyren presenterats för användare dras slutsatsen att det material som samlats faller i 

god jord hos slutanvändarna. Den anses vara lättläst och dess material relevant. En användare anser 

att bilderna i broschyren är av låg kvalitet, vilket är någonting som kan ses över vid fortsatt utveckling 

av broschyren. Det framkommer också att informationen gällande en roterande sits är överkurs för 

de flesta paddlare och att det inte är lämpligt för havskajaker. Från detta inses det att avsnittet om 

en roterande sits inte är av nytta för slutanvändarna och att det är bättre att styrka det ur 

broschyren.  

 

Broschyren kan alltså utvecklas ytterligare för att tilltala slutanvändaren ännu mer och då användare 

efterlyser ett avsnitt om fotstöd och deras roll förstås det att även detta spelar en central roll i 

sittandet i en kajak.  

 

Det huvudsakliga syftet, att utföra arbetet självständigt och redovisa det både muntligt och skriftligt, 

har uppfyllts. Arbetet avsåg även finna en lösning för en sits vilken skulle vara justerbar, efter olika 

antropometriska mått samt i kajakens längdriktning samt unikt anpassad till Wavebrave-kajakerna. 

Detta har inte uppnåtts, vilket har berott på en löst definierad problembeskrivning, som lett till att tid 

istället behövts läggas på att göra efterforskningar för att definiera problemet bättre. 

 

I enlighet med designprocessens Double Diamond (Design Council, 2018), är detta dokument 

resultatet av den första divergenta och konvergenta fasen och det som nu lämnas över till 

uppdragsgivaren är ett mer definierat problem, som denne kan fortsätta att arbeta utifrån. 

 

För fortsatt arbete rekommenderas följande: 

• Konkretisera problemformuleringen i en produktspecifikation: 

o Gör en checklista av alla kriterieområden: livscykelfaser, intressenter och aspekter. 

o Använd checklistan för att översätta kundens krav på produkten till tekniska krav och 

vikta dessa för att lättare kunna se vilka aspekter som är viktigare att uppfylla samt 

huruvida en framtida lösning uppfyller de uppställda kraven. 
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o Gör en analys på vad som kan gå snett vid användandet av produkten, vad orsakerna 

till dessa fel kan vara och vilka effekter detta kan få. 

• Genomför idégenerering för hur problem kan lösas: 

o Idégenerering med exempelvis brainstorming eller brainwriting. 

o Sålla bort idéer som inte bidrar till en lösning. 

• Utveckla idéer och koncept som framkommit under idégenereringen: 

o Dimensioneringsberäkningar. 

o Materialval och tillverkning. 

o Kostnadskalkyl. 

o Skapande av prototyp.  
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Produktutveckling Wavebrave 2018 

Justerbar kajaksits 

Framtagning av en justerbar kajaksits. 
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Projekt (justerbar kajaksits) 

Översikt 

Framtagning av ett komplett, justerbar kajaksits som passar till olika storlekar av sittbrunnar för 

Wavebraves kajaker. 

Uppdragsbeskrivning 

Kajaksitsen ska vara anpassningsbar för de olika kajakmodellerna i bredd, den ska även vara justerbar 

i de riktningar som är önskvärda för en kajakutövare. Kajaksitsen ska vara unikt anpassat till 

Wavebraves olika kajakmodeller. 

Kriterier 

• Kajaksitsen måste erhålla en hög kvalitetsnivå och funktionsgrad motsvarande- eller 

överstigande den hos liknande system på marknaden. 

• Tillverkningsprocessen ska vara kostnadseffektiv (t.ex. formsprutning, ”vacuum infusion”). 

• Kajaksitsen ska ha ett visuellt tilltalande uttryck som passar in i Wavebraves grafiska profil. 

• Wavebrave förbehåller sig rätten att patentskydda de tekniska lösningar som framtas inom 

projektet. 

Resurser 

Möten för inspiration, vägledning och uppföljning kommer att hållas regelbundet, både personligen 

och via digitala medier (skype, e-post). Länkar samt informationsmaterial finns tillgängligt vid behov. 

Ekonomi 

Visst ekonomiskt stöd för framtagning av kajaksitsen kommer att finnas tillgängligt vid behov och 

efter överenskommelse (t.ex. tillgång till befintliga kajaksits, tillgång till kajak etc.) 

Tidsperiod 

Detaljerad tidsplan efter senare överenskommelse. 

Övrigt 

Projektet kommer att utvecklas under arbetets gång. Förändringar och/eller tillägg kommer 

förmodligen att tillkomma efter senare överenskommelse. Sekretess kan komma att bli viktigt och får 

diskuteras hur det skulle kunna se ut. 

 

 

 

Kontaktperson 

Patrick Spelling 

Marinexus AB 

Värmlandsgatan 47  

681 32 Kristinehamn  

0732-644308  

info@marinexus.com 
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Bilaga 2: KursPM 
Antal sidor: 4 
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KursPM - UTKAST  

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design  

MSGC12  - vt 2018 - 22,5 hp – anmälningskod 29868  

 

Generell information:  

Kursens syfte är att studenten skall:  

- tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett produktutvecklingsprojekt, eller ett 

produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt.  

- utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt genomföra en 

kritisk bedömning av andras arbeten.  

  

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

- identifiera, formulera och avgränsa problem  

- tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda 

området  

- självständigt planera, genomföra och dokumentera ett produktutvecklingsprojekt eller produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt  

- på ett målgruppsanpassat sätt presentera resultatet skriftligt och muntligt  

- dokumentera den egna arbetsinsatsen i en rapport enligt ingenjörsmässig och vetenskaplig praxis  

- granska och ge synpunkter på produktutvecklingsprojekt eller produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter på eget arbete.  

Kursen innehåller:  

- enskilt arbete  

- handledning  

- delredovisning  

- slutredovisning (muntlig och skriftlig)  

- utställning  

- opponering på annan students rapport.  

Examination  

Examinationen sker genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i delredovisning, muntlig 

slutredovisning, opponering, examensutställning samt att arbetet dokumenteras i form av skriftlig 

rapport.  

För att bli godkänd på kursen krävs:  

- Godkänd projektplan  

- Godkänt metodkapitel  

- Genomförd delredovisning och närvaro vid delredovisningsseminariet  

- Projekt av tillräcklig omfattning (motsvarande 22,5 hp)  

- Närvaro vid slutseminarium och genomförd slutredovisning  
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- Genomförd utställning, vanligtvis i anslutning till slutredovisningen  

- Fullständig slutrapport inlämnad i tid till respektive opponeringstillfälle  

- Godkänd opponering och inlämnad opponeringsrapport  

- Kompletterad rapport efter opponering inlämnad efter opponeringstillfälle på Itslearning17 med 

kommentarer och svar på framkommen opponering enligt nedanstående datum för respektive 

examinationstillfälle.  

Översikt av proceduren i startfasen  

Nedanstående text inkluderas för att ge studenten ett intryck av proceduren i startfasen:  

- Studenten ansvarar själv för att hitta ett lämpligt examensarbete  

- Det skriftliga eller muntliga uppdraget ska utvecklas till en projektplan. Man ska då akta sig för 

orimliga sekretesskrav eftersom enbart den offentliga delen av arbetet/rapporten ligger till grund för 

examination.  

- Examinatorn godkänner projektplanen när projektplanen anses ge studenten tillräckligt bra 

vägledning under genomförandefasen av projektarbetet. Godkänd projektplan krävs inför 

delredovisningen.  

- Även innan projektplanen blir godkänd brukar det vara möjligt att påbörja vissa aktiviteter så som 

litteraturorientering eller förstudie.  

- Inför delredovisningen ska en första version av metodkapitlet lämnas in.  

Att tänka på inför examination av rapporten  

När ni lämnar in er rapport för opponering påbörjar examinationsprocessen av rapporten.  

Det betyder bland annat:  

- En rapport som inte godkänns för opponering blir underkänd.  

- Om rapporten inte redigeras inom angivna tidsramar efter opponeringen examineras versionen som 

inlämnades inför opponeringen. Detta innebär vanligtvis stor sannolikhet att rapporten blir 

underkänd.  

När ni lämnar in en rapport för examination anses handledningen vara avslutad. Då har ni således 

inte längre rätt till handledning även om rapporten skulle bli underkänd.  

Efter inlämning av en rapport för examination blir utgången antingen godkänd eller underkänd.  

- Om rapporten är godkänd kan examinatorn ändå rekommendera vissa förbättringar, men det är i så 

fall upp till studenten att bestämma om den vill genomföra en sådan ändring.  

- Om en rapport endast kräver mindre redaktionella ändringar (så som något störande stavfel eller 

ett översättningsfel i titeln/abstract) kan examinatorn kräva att de åtgärdas (inom en angiven 

tidsram). Uteblir den redigerade rapporten blir utgången underkänd.  

- En rapport som kräver fortsatt projektarbete eller innehållsmässiga ändringar, innehåller slarv, eller 

som saknar akribi blir underkänd.  

- När rapporten är godkänd ska studenten ladda upp den på DIVA då detta är nödvändigt för att 

resultatet kan registreras i Ladok.    

                                                           
17 Eller den lärplattform som KAU använder vid aktuell tidpunkt (gäller även ”Itslearning” i resten av texten)  
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Tidsplan för examensarbete IoD 2018  

22 eller 23 januari  Kursstart (se schema, vi har angett preferens för 23/1 e.m.)  

7 februari  
Föreläsning om att skriva examensarbetsrapport samt om några verktyg 

som ni kan använda under projektets gång. Även skrivtips för 

projektplanen tas upp.  

9 februari  

Projektplan inklusive riskanalys klar. Inlämning på Itslearning senast 

17.00. Godkänd projektplan krävs för att få delta i delredovisningen.  

19 mars  
Rapportens metodikdel inklusive underlag hur litteratur sökts ska vara 

skriven och inlämnad på Itslearning kl 09:00  

21/3 + 22/3  
Delredovisning med obligatorisk närvaro. I samband med denna 

redovisning skall examenrapportens metodikdel (inklusive underlag hur 

litteratur sökts) vara skriven och vara inlämnad på Itslearning.  

31/5 + 1/6  Slutredovisning med utställning. Aktiviteterna är obligatoriska.  

7/6 + 8/6  Opponering  

Redovisningsdagen/dagarna maj/juni  

Det planerade upplägget ser ut på följande sätt:  

- Muntlig presentation i seminarieform  

- Utställning: Projekten visas upp i en offentlig utställning där studenterna ska finnas närvarande i 

anslutning till sina respektive projekt för att besvara frågor från besökande.  

 

Avvikelser från ovanstående tidsplan  

En student som p.g.a. force majeure (t.ex., långvarig sjukdom) missar en inlämningsdeadline eller ett 

obligatoriskt moment ska i samråd med lärarna (handledare, examinator, kursansvarig lärare) och 

eventuellt studievägledaren ta fram en alternativ tidsplan. Examination sker dock som regel enbart 

vid tre examinationstillfällen enligt nedanstående schema.  

Av praktiska skäl (t.ex., handledarnas arbetstider och tillgänglighet kan ovanstående schema komma 

att justeras under tiden)  

Inlämningar/inlämningsdatum  

Formella inlämningar (bl.a. rapport för opponering och rapport för examination) sker i anvisad mapp 

på Itslearning. Detta för att alla lärare ska ha tillgång till materialet och för att det ska vara bestående 

över tid. Berörd mapp öppnas som regel en vecka eller några veckor innan sista inlämningsdatum. 

Om ni vill lämna in ett dokument och mappen är fortfarande stängd kan du be lärarna att öppna den. 

Inlämningar via epost eller någon box behandlas ej.  

Examinationstillfälle 1 _______________________________________________  
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25 maj  Klockan 09.00 ska rapporten finnas på Itslearning för opponering i juni. 

Bedömning görs då om rapporten innehåller tillräcklig substans för 

opponering. OBS: Inlämning kan inte göras efter angivet klockslag eller 

på annat sätt än via Itslearning.  

01 juni  Presenteras listan på de som godkänns för opponering i juni. 

Opponenten skickar opponeringsrapporten senast 48 timmar innan 

opponeringstillfället till respondenten, handledaren, och examinator.  

Vecka 23+24  Opponeringar enligt separat schema. Examinationsprocessen av 

slutrapporten sätts då igång.  

Rapport för examination:  Den 18/6 klockan 9.00 på Itslearning. Om justerad rapport inte har 

inlämnats då kommer betyg att sättas på den senast inlämnade 

rapporten, utan eventuellt nödvändiga ändringar.  

Examinationstillfälle 2 _______________________________________________________  

Rapport för opponering:  Den 13 augusti klockan 09.00 inlämning av rapport inför opponering. 

Gäller de som inte genomgått opponering tidigare.  

Den 16 augusti meddelas vilka som godkänns för opponering. Vecka 34: 

Opponering enligt separat schema.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Rapport för examination: Den 03 september klockan 09:00 inlämning av rapport för examination i 

inlämningsmappen på Itslearning.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Examinationstillfälle 3 _______________________________________________________  

Rapport för opponering:  Den 17 december klockan 09.00 inlämning av rapport inför opponering i 

januari. Gäller de som inte genomgått opponering tidigare.  

Den 21 december meddelas vilka som godkänns för opponering.  

Vecka 1 eller 2: Opponering enligt separat schema.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Rapport för examination: Den 21 januari klockan 09:00 inlämning av rapport för examination i 

inlämningsmappen på Itslearning.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Examinationstillfälle 4 _______________________________________________________  

Är ordinarie examinationstillfälle (examinationstillfälle 1) för nästkommande år.  
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Bilaga 3: Projektplan 
Antal sidor: 3 
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Projektplan 

Bakgrund  

Uppdragsgivaren, Marinexus AB grundades 2015 med bas i Kristinehamn. Tidigare har Marinexus AB 

producerat träkajaker, men dessa har tills vidare lagts åt sidan för att istället fokusera på tillverkning av 

kompositkajaker. Tanken är dock att träkajakerna kommer att återlanseras, då under namnet 

Longboatkayaks. 

Träkajakerna som Marinexus AB tidigare har producerat kräver ett stort antal arbetstimmar för att 

färdigställas och dessa kajaker får därmed ett högre försäljningspris som passar en snäv målgrupp. 

Därför önskar Marinexus AB fokusera på kompositkajaker, vilka kommer att gå under 

varumärkesnamnet Wavebrave.  

Wavebrave kommer att bestå av olika kajakmodeller där prototyper för en turkajak samt en lek-kajak 

står först på tur. Senare skall en kajakmodell för snabbare paddling att utvecklas, men även ett 

billigare alternativ som skall benämnas Wavebrave Fun. 

Referensdokument 

Projektbeskrivning, se bilaga 01 

Kurs-PM, se bilaga 02 

Mål  

Målet med projektet är att skapa ett konceptunderlag för en justerbar sits i form av skisser, dokument 

och ritningar. Strävan kommer att ligga i att försöka uppnå detta mål, men allt eftersom projektet 

fortlöper kommer det att bli tydligare ifall det är realistiskt genomförbart att uppnå målet. Är det inte 

det så kommer avgränsningar att behöva göras för att kunna ge uppdragsgivaren ett underlag som är 

väl genomarbetat, så denne har ett gott underlag att utgå ifrån vid fortsatt arbete. 

Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en sits vilken är justerbar i kajakens längdriktning, som går att ställa 

in efter olika antropometriska mått och dessutom är unikt anpassad för Wavebraves olika 

kajakmodeller. 

Projektets tidsram 

Projektet skall avslutas vecka 21 då slutrapporten skall lämnas in på It’s, den 25/5 klockan 09.00. 

Därefter följer en slutredovisning vilken äger rum vecka 22, den 31/5 samt en Opponering vecka 23 

med chans att göra korrigeringar fram till vecka 25, den 18/6. Samtliga datum avser året 2018. 

Organisation  

Projektmedlemmar och andra personer som är knutna till projektet 
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Emelie Malmstad  - projektledare. 

Patrick Spelling (Marinexus AB) - uppdragsgivare. 

Lennart Wihk   - handledare. 

Leo De Vin   - kursexaminator. 

Beskrivning av ansvarsområden  

Projektledare - Ansvarar för att varje fas av projektet genomförs. 

Uppdragsgivare - Tillhandahåller projektet och agerar även kontaktperson. 

Handledare - Delar med sig av erfarenheter för att hjälpa studenten i sitt arbete. 

Examinator - Särskilt utsedd lärare vilken beslutar betyget. 

Projektmodell  

Projektets faser består av: 

Projektplanen 

I projektplanen görs en riskbedömning, en förstudie samt en projektmodell i form av en tidsplan, en 

WBS och ett GANTT-schema, detta för att ge ett underlag för uppföljning av projektet. Tidsplanen och 

GANTT-schemat ger en överblick av hur tiden bör disponeras medan WBS-en ger en överblick över vad 

som skall genomföras. WBS-en finns att tillgå i bilaga 05. 

Metodkapitlet 

Kallas även genomförande och avser de deluppgifter som behöver utföras för att föra arbetet framåt 

och således slutföra projektet. Metodkapitlet omfattar; 

Förstudieanalys, där informationen som inhämtats under förstudien analyseras. 

Produktspecifikation, där problemet skall konkretiseras och det skall definieras vad som skall 

åstadkommas. Denna skall också fungera som utgångspunkt för att kunna bedöma vilka lösningar som 

är lämpligast (Johannesson et al. 2013). 

Idégenerering, vilken inkluderar olika metoder för att försöka komma på ett antal lösningar på 

problemet. 

Konceptgenerering, där idéer skall kombineras och ej realiserbara koncept skall elimineras. 

Konceptutveckling, där realiserbara koncept skall utvecklas vidare i form av dimensioneringar, 

kostnadskalkyler, materialval, detaljerade mock-ups, CAD och ritningar. 

Slutrapporten 

Är den rapport som skall redogöra för det arbete som utförts under projektets gång. 

Del-/slutredovisning  

Menar de muntliga presentationer som skall göras halvvägs genom projektet samt i slutet av 

projektet, där den tidigare visar upp hur arbetet fortskridit samt vad som återstår att genomföra och 

den senare redovisar hela projektet från start till slut. 

Färdigtidpunkter 

Projektplanen skall vara inlämnad fredagen vecka sex, metodkapitlet skall vara inlämnat måndag vecka 

tolv, vilket följs av en delredovisning - även denna under vecka tolv. Slutrapporten skall vara inlämnad 
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fredag vecka 21 och en slutredovisning sker under vecka 22, då även opponeringslistan lämnas ut. 

Opponeringen sker under vecka 23 och efter detta kan slutrapporten korrigeras fram till måndagen 

vecka 25. 

Kommentarer  

Tidsplanen samt GANTT-schemat är preliminära då ingen av dem har tagit hänsyn till kommande 

högtidsdagar, såsom Påsk, och kan därför att komma att ändras. De finns att tillgå i bilaga 03 och 

bilaga 04 respektive. 

Riskbedömning  

En av de allvarligaste riskerna för detta projekt gäller studenten och arbetsbördan. Studenten är 

stresskänslig och om arbetsbördan blir för stor, i samband med tidsbrist, kan detta resultera i 

utmattningssyndrom och därmed en försening i projektet. En åtgärd för att minimera denna risk är att 

ha en tydlig arbetsstruktur med pauser, dygns- samt veckovila. En annan risk av betydelse är bristande 

kommunikation med uppdragsgivaren vilket kan resultera i missnöjd kund. En åtgärd för detta är 

löpande och tydlig kommunikation. Riskbedömningen finns att se i bilaga 06. 

Dokumenthantering  

Säkerhetskopiering 

Projektets dokument lagras i Google Drive samt i Projekt på It’s för att säkerställa automatisk 

säkerhetskopiering. Dokumenten lagras på två olika ställen för att minimera risken för att data går 

förlorad. 

Namngivning 

Projektets dokument kommer att namnges med författarens namn, följt av ett beskrivande namn för 

dokumentet för att sedan avslutas med aktuellt datum. För inlämningar kommer dokumenten att 

namnges med Wavebrave_sits, ett beskrivande namn för dokumentet, författarens namn för att 

sedan följas med aktuellt datum eller versionsnummer.  

Bilagor  

Bilaga 01  Kurs-PM 

Bilaga 02  Projektbeskrivning 

Bilaga 04 Tidsplan  

Bilaga 05 WBS 

Bilaga 06 GANTT  

Bilaga 07 Riskbedömning 

Referensförteckning 

Johannesson, Hans, Persson, Jan-Gunnar & Pettersson, Dennis (2013). Produktutveckling: effektiva 

metoder för konstruktion och design. 2. uppl. Stockholm: Liber 
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Bilaga 4: Tidsplan 
Antal sidor: 1 
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 Veckodag  

Vecka Må Ti On To Fr Inlämningar Presentationer 

4 xxx xxx xxx xxx xxx   

5        

6      Projektplan  

7        

8        

9        

10        

11        

12      Metodkapitlet Delredovisning 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21      Slutrapport  

22       Utställning resp. Slutredovisning 

23      Opponering  

24        

25      Slutrapport, korrigerad  
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Bilaga 5: WBS 

Antal sidor: 1 
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examensarbete

projekt: Kajaksits

startfas

projektplan

projektmodell

tidsplan WBS GANTT

riskbedömning förstudie

litteraturstudie

genomförandefas

förstudieanalys produktspecifikation idégenerering konceptutveckling

slutfas

justering slutrapport

opponering

muntlig 
slutredovisning

utställning

rapportskrivning



Författare: Emelie Malmstad 
Projektnamn: Kajakpaddlande och sittergonomi. 

64 
 

Bilaga 6: GANTT-schema 
Antal sidor: 1 
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Bilaga 7: Riskbedömning 
Antal sidor: 1 

 

 



Författare: Emelie Malmstad 
Projektnamn: Kajakpaddlande och sittergonomi. 

67 
 

 

Riskbeskrivning S* K* R* Föreslagen åtgärd 

Stresskänslig projektledare - 
utmattningssymptom 3 4 12 

Ha ett tydligt schema med bestämda pauser. Jobba med god 
framförhållning. 

Rastlös projektledare 3 2 6 Ta regelbundna pauser för att motverka rastlöst beteende. 

Prokrastinerande projektledare 1 4 4 Ha tydliga uppgifter och tydlig struktur på hur de skall lösas. 

Tidsbrist 4 3 12 
Planera arbetet väl, jobba effektivt på arbetspassen och vid 
behov "kill your darlings". 

Projektledare drabbas av sjukdom 1 4 4 
Eventuellt uppsöka läkare, se över vad som drabbas vid 
frånvaro och vidta lämplig åtgärd. 

Bristande kommunikation med 
uppdragsgivare 2 4 8 Ha regelbunden kontakt med uppdragsgivaren. 

Svårighet att finna relevanta, 
vetenskapliga källor 2 4 8 Inspireras av andra kunskapsområden med liknande problem. 

Otydlig problemformulering 4 4 16 
Diskutera fram en tydlig problemformulering med 
uppdragsgivaren. 

Bristfällig dokumentation 1 4 4 
Avsätta tid för att dokumentera vad som gjorts vid varje 
avslutat arbetspass. Spara intressanta källor omedelbart. 

Slutresultat uppfyller inte 
upptalade mål 2 4 8 

Stäm av med projektplan samt produktspecifikationen med 
jämna mellanrum. 

Missnöjd uppdragsgivare 1 4 4 
Vara lyhörd för vad uppdragsgivaren vill ha, samt stämma av 
med denne efter vägen. 

Missnöjda intressenter 2 4 8 Vara lyhörd för intressenternas önskemål 

Fabriken brinner upp 1 4 4 Konstruera så att det är möjligt att tillverka i liknande fabrik 

Datorhaveri / Moln-haveri så att 
data går förlorad 2 4 8 Ha back-ups på flera ställen. 

Uppdragsgivaren i konkurs 1 4 4 - 

     

S* = Sannolikhet (graderat från 1–4, där 1 är lägst) 

K* = Konsekvens (graderat från 1–4, där 1 är lägst) 

R* = Riskfaktor, K*S 
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Bilaga 8: Broschyr 
Antal sidor: 10 
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Sitsguide                                                      .  

KAJAKPADDLING 

 

 

 

Lite tips om sittandet i en kajak. 
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Kajakens stabilitet                                                  . 

En kajaks stabilitet delas upp i initialstabilitet samt slutstabilitet. 

Initialstabiliteten i en kajak beskriver kajakens strävan efter att förbli parallell med 

vattenytan när du sitter stilla i den, eller kliver i och ur den.  

 

Initialstabiliteten kan visualiseras med en triangel, där triangelns bas motsvarar kajakens 

vattenlinje, medan triangelns höjd är avståndet från vattenlinjen till tyngdpunktens centrum. 

 

En triangel som är bred och låg, likt triangeln du kan se i 

bilden till höger, innebär en mer initialstabil kajak.  

 

 

 

 

En högre och smalare triangel innebär däremot en 

rankare – ostadigare – kajak.   

Om du har en lång överkropp kan du alltså uppleva kajaken som rankare än någon 

som har en kort överkropp. 
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Slutstabiliteten handlar istället om hur kajaken följer med dig när du lutar dig åt sidan, 

ungefär 20–30 grader.  

Har kajaken en stor slutstabilitet kommer den att följa med dig utan att du slår runt. Har den 

istället en liten slutstabilitet kommer du att kapsejsa. 

 

En van paddlare har nytta av en rankare kajak eftersom att balansen då beror på paddlaren 

och inte kajaken. Detta gör att kajaken rör sig lugnt och förutsägbart även i sjögång. 

En ovan paddlare som har en alltför rank kajak behöver anstränga sig mer för att balansera 

den och förlorar då energi som annars skulle använts till att föra kajaken framåt. 

 

Initialstabilitet och slutstabilitet kan även appliceras på 

en stol; en vanlig stol med fyra ben har en hög 

initialstabilitet – den står mycket stadigt.  

 

 

 

Stolen har dock låg slutstabilitet – när du 

gungar den kan den välta plötsligt och 

okontrollerbart.  
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Varför paddlar du?                                                 .                                      

Kanske ska du ut på en härlig utflykt? 

Hur du packar din kajak har också stor inverkan på din upplevelse. Det gäller att fördela din 

packning jämnt! Kajaken bör ligga rakt i vattnet eller vara aningen tyngre akterut. 

Ifall du packar din kajak för tungt akterut, som i bilden ovan, kommer aktern att lägga sig 

djupare än fören och kajaken kommer att få bättre grepp i vattnet, vilket innebär att din 

kajak kommer att vilja svänga från vinden.  

 

Skulle du istället packa din för tyngre än din akter, som i bilden nedan, händer det motsatta, 

och kajaken vill svänga upp mot vinden.  

Tänk också på att om du packar det tyngsta centrerat i kajaken så minskar du risken för att 

kajaken blir svårstyrd, drar åt ett håll – du kan till och med undvika slagsida!  
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Varför paddlar du?                                                 . 

Kanske vill du maximera dina rörelser? 

 

Om du är motionspaddlare eller tävlingspaddlare och vill öka dina möjligheter att få ut det 

mesta av ditt paddeltag, kan en roterande sits vara något för dig.  Eftersom 

överkroppsrotation är en viktig del av ditt paddeltag, kan en roterande sits göra att dina 

rörelser blir mer ekonomiska ur energisynpunkt.  

Den skulle även kunna reducera lokal muskelutmattning, eftersom att den roterande sitsen 

gör att du inte förlorar energi när du trycker bak skinkorna mot sitsens baksida när du rör 

dig.  

Ett exempel på hur en roterande sits kan se ut 

syns i bilden till vänster. Det är en vridsits från 

Vajda, och mer om just denna sits finns att läsa 

om på Dietz.se. 

 

 

 

  

Tänk på att en roterande sits kan ha en konstruktion som gör att din sittyta höjs och 

att du då får en kajak som upplevs som rankare. 
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Sittandet och du                                                     . 

Det är viktigt att du aktiverar hela kroppen när du paddlar. 

En bra sittposition kommer att göra det lättare för dig att utnyttja hela ditt paddeltag. Detta 

innebär bland annat att du vill kunna sitta rak i ryggen och ha möjligheten att rotera 

överkroppen utan att du blir motarbetad av din sits eller ditt ryggstöd. 

För att finna en bra sittposition behöver du också veta vad du ska undvika när du sitter! 

 

Det första du ska tänka på är att inte sitta 

med helt raka ben när du sitter ner, som 

bilden till vänster porträtterar.   

Att sitta med raka ben innebär att din 

hamstringsmuskel sträcks ut maximalt, 

vilket leder till att ditt bäcken tippas bakåt.  

 

 

 

 

Ett bakåttippat bäcken gör att du tenderar att sjunka 

ihop med överkroppen, någonting som gör att det 

blir mer arbetsamt för dig att paddla. 

  

Hamstringsmuskeln är den muskel du har på baksidan av ditt lår. Den 

har sitt fäste vid sittknölen och slutar precis bakom ditt knä. 
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När du sjunker ihop med överkroppen, belastar du dessutom 

din rygg och dina ryggkotor maximalt och eftersom 

ryggkotorna inte har några egna smärttrådar, tar det lång tid 

innan du känner av en felaktig ställning.  

 

 

Den absolut sämsta sittpositionen porträtteras i 

bilden till höger. Det är alltså när du sitter med 

raka ben, så att du sträcker ut din 

hamstringsmuskel och sjunker ihop med 

överkroppen. Lägg sedan till att du vinklar dina 

fötter maximalt samt hänger med huvudet. 

 

Denna position gör att det inte bara är dina ryggkotor som belastas illa – denna position gör 

att du även belastar din ischiasnerv.  

 

Denna sittposition bör undvikas, och den största skillnaden 

gör du genom att undvika att sitta med raka ben! 

 

De flesta som sitter i en kajak med böjda ben 

låter knäna vila mot sidorna av kajakens insida. 

Att ha knäna ut mot sidorna kan ge ett extra 

stöd när du paddlar eller när du ska göra en 

roll – en eskimåsväng. Då kan det vara bra att se till att det finns mjuka stöd att vila knäna 

emot, så att även denna del av ditt sittande känns bekvämt.  
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En bra sits tillåter ditt bäcken att tippas 

lätt framåt utan att du hamnar i obalans. 

En sådan sits gör det enklare för dig att 

kunna bibehålla en bra sittposition och 

ger dig dessutom utrymme för variation i 

ditt sittande. 

 

Ur ett ergonomiskt perspektiv är det en fördel om du enkelt kan variera din sittposition en 

aning, till exempel genom att vinkla sitsen framåt eller bakåt.  

Det kan även vara bra att ha en sits som är lätt att variera framåt och bakåt i kajaken så att 

du enkelt kan justera din tyngdpunkt i kajaken en aning även under färd ifall du upptäcker 

att du exempelvis packat obalanserat.  

 

Det finns många olika sätt att justera 

sitsens position i kajaken, till höger syns 

ett exempel där du drar i en spak under 

sitsen och sedan skjuter du sitsen framåt 

eller bakåt efter önskemål. Att kunna 

flytta sitsen på detta vis kan även göra 

det lättare för dig att ta dig i och ur sittbrunnen. 

 

Med stabiliteten i åtanke, är det även av intresse för dig att se på hur högt upp från kajakens 

botten din sits är placerad. Önskar du att kajaken skall kännas rankare kanske du ska kolla på 

en sits som är något högre placerad – annars bör du leta efter en sits som inte tillför mer 

höjd än nödvändigt.  
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Sittandet och du                                                     . 

Komfort – lite om fasta och mjuka sitsar. 

 

En mjuk sits, där du sjunker ner i ytan, tillåter 

bäckenet att tippa bakåt, vilket gör att även 

överkroppen tenderar att sjunka ihop.  

En mjuk sits är dock en fördel när du inte är 

alltför aktiv i ditt sittande – en fast sits skulle 

snart bli onödigt hård. 

 

En fast sittyta stabiliserar dock ditt bäcken och gör det 

därmed enklare för dig att sitta upprätt. Detta är 

anledningen till att fasta sittytor ibland används när det är 

önskvärt att uppmuntra till aktivitet.  

 

 

Ett tips är att välja en sits som har en löstagbar dyna – ifall dynan blir blöt kan du ta loss den 

för att torka den igen. Eller varför inte bara använda det som sittunderlag när du gått i land? 
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Sittandet och du                                                     . 

Ryggstöd och rollen. 

Ett ryggstöd som hjälper dig att stabilisera ditt bäcken kan avhjälpa att dina ben sträcks ut 

och på så sätt hjälpa dig bibehålla en god sittposition och därmed få bättre rörlighet när du 

paddlar! 

När det gäller ryggstöd är det viktigt att tänka på att ett ryggstöd som sticker upp ur 

sittbrunnen kan orsaka obehag eller smärta när du lutar dig bakåt för att göra en roll. Det gör 

det dessutom svårare för dig att utföra manövern. 

 

Ett ryggstöd bör även vara följsamt, så att det inte 

hindrar dig från att luta dig bakåt över akterdäck. 

Sitsen och ryggstödet bör även vara placerat en bit 

ifrån den aktra kanten på sittbrunnen, så att det 

finns utrymme för dig att luta dig bakåt. 

 

Det finns en uppsjö av olika utformningar på sitsar, 

både med och utan ryggstöd. På bilden till vänster 

syns en sits där den bakre delen av sitsen är en 

aning upphöjd och därmed fungerar som ett sorts 

ryggstöd.  

Paddlar du med en våtdräkt som öppnas baktill kan det vara bra att tänka på att ett 

ryggstöd som sitter ihop med sittytan kan orsaka skavsår. 
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Bilaga 9: Inledande enkät 
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? Hur ofta paddlar du under 
vinterhalvåret? (Oktober-Mars)

Hur ofta paddlar du under 
sommarhalvåret? (April-

September)

Hur länge paddlar du vid 
varje tillfälle?
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Hur föredrar du att 
sitta med knäna när 

du paddlar?
Vilket material är sitsen i den kajak du paddlar i idag?
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Kvinna en gång per månad en gång i veckan 1-6 timmar Nej Knäna vinklade utåt plast med liten sittdyna Nej
Man 5-10 ggr per månad 15 ggr per månad Ca 5 timmar Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja
Man 2 ggr /månad 2 ggr /vecka 2 timmar Nej Rakt fram / raka ben Plast + fårskinnsbit Ja

Man
En gång i veckan innan isen 
lägger sig. Tre gånger i veckan 2 Ja Annat Plast Nej

Man
olika mycket olika år men en 
gång i månaden kan vara snittet en eller flera gånger i veckan 3 till 8 timmar Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber o gummipad Ja

Kvinna Alldeles för sällan, tyvärr. 3
Också alldeles för sällan, pga 
en trasig rygg. 5 2-3 H Ja Knäna vinklade utåt

Plast, med neoprendyna. Har även separata sittundetlag. Ett uppblåsbart och 
ytterligare ett i skumgummi. Nej

Man Inget Tio till femton turer. 2 timmar Ja Knäna vinklade utåt Plast o fom Ja

Man Ca 20 Ca 50 4 Ja Knäna vinklade utåt Glasfiber mm. ( egen konstruktion). Ja

Kvinna Aldrig 1-3 långhelger, 4-6 h/dag 5 h/dag. Ofta ca 3 dagar i rad. Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej
Kvinna 1-2 gånger 15-20 ånger 3 Ja Uppåt / böjda ben plast med en fodrad dyna för rygg och rumpa Ja

Kvinna
Några gånger i oktober, sen 
kommer isen... Minst en gång i veckan 2 tim Ja Knäna vinklade utåt Plast med en tunn cellplastdyna Nej

Man Sällan Ofta 3 timmar Ja Knäna vinklade utåt Prison sits, något i plast med neoprene ovanpå Ja
Man Ca 2 ggr/månad om det är isfritt 4-8 ggr/månad 3-5 timmar Ja Knäna vinklade utåt Plastöverdragen skum Ja
Kvinna Aldrig 10-15 ggr 5-7 Ja Uppåt / böjda ben Plast med vaddering Ja
Man 10ggr Så ofta de går 4 Ja Knäna vinklade utåt Skum uppblåsbar Ja

Man
Händer någon/några gånger 
varje år. typ två gånger i månaden 4-6 timmar Nej Uppåt / böjda ben plast med stoppning i tyg Ja

Man
Några gånger under 
vintersäsongen Ett par gånger i veckan Ett par-tre timmar Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja

Man
1 - 2 gånger per vecka utom 
cirka 1 månad då det är is

2 gånger per vecka utom någon 
vecka kanske

1 till 3 timmar eller längre 
någon gång kanske max 10 
timmar Nej Knäna vinklade utåt Valley-sits. Glasfiber med stoppning/väv Ja

Kvinna Ca 5-10 gånger 25-30 gånger Fyra till sex timmar Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej
Kvinna 0 En gång i veckan i snitt 1 Ja Knäna vinklade utåt Plast Ja

Kvinna 5ggr 6 2 tim Nej Uppåt / böjda ben Plast Ja

Kvinna ingen någon gång i veckan ca två timmar Ja Knäna vinklade utåt plast med mjuk stoppning tror jag Ja
Man Inte ofta. Ofta Flera timmar Ja Knäna vinklade utåt Nån typ av foam. Ja
Kvinna En gång i månaden En gång i veckan 6 timmar Nej Knäna vinklade utåt Skumplast Ja
Man Inget pga av att isarna ligger Några ggr i veckan Dag Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja
Man 0 3 4 tim Nej Rakt fram / raka ben Mjuk Nej
Man En gång i månaden Minst varannan vecka 3-8 timmar Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja

Kvinna Ca 20 ggr Ca 3-5ggr i veckan 2-5 timmar Ja Uppåt / böjda ben Glasfiber Nej

Kvinna 2 Varje vecka 2 Ja Knäna vinklade utåt Glasfiberkajak m liknande sits Nej
Kvinna ett par gånger Varje vecka 2 tim till 6 tim Nej Knäna vinklade utåt plast med neopren Ja
Man Nästan en gång i veckan Flera gånger i veckan Någon eller några timmar Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber med en tunn gummiduk Ja
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Man 0 dagar 20 dagar

3 - 24 timmar/dag. Max tre 
dygn om man gör något 
längre. Ja Knäna vinklade utåt Tjock foam, (typ liggunderlag) med canvasyttertyg. Nej

Man inget alltför litet...ska bli mer 2 till 3 Nej Knäna vinklade utåt Trä Ja
Kvinna Fem ggr Ofta 3 Nej Annat Plast Ja
Kvinna Sällan Så ofta som möjligt 2-3 timmar Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej
Man 1-2 dagar i veckan Ca 5 dagar/vecka 5 Nej Uppåt / böjda ben Plast med stoppning (Valley) Ja
Man 1-2 gånger på hela vintern 3ggr/vecka 3 Ja Uppåt / böjda ben glasfiber Ja
Man Aldrig Var fjortonde dag 5 Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej

Kvinna

Senaste åren 1 gång/vecka , 
men tyvärr inte detta år då jag nir 
i Åre Flera gånger/vecka Oftast 1-3 timmar Ja Knäna vinklade utåt Plast med sits på Nej

Man
Minst en gång i månaden gärna 
mer.

Så ofta jag bara kan alltid minst 
1gång i månaden. Minst ett par tre timmar. Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber foam Ja

Man 1-4 gånger i månaden Oftast varje vecka. Minst 2 timmar Nej Knäna vinklade utåt Carbon Ja
Man 2 ggr / månad 4 dagar / månad 6 Nej Uppåt / böjda ben Sittunderlag Ja

Man
2-3 gånger/månad under jan//feb, 
3-5 ggr övriga milda månader 1-3 gånger/vecka

1-5 timmar, kortare pass vid 
aktiv träning, längre vid 
”utflykter” Ja Uppåt / böjda ben Carbon (VKV-sitsen) Ja

Man 1-2ggr 5-10 1-3tim Ja Uppåt / böjda ben Formad plast med mjukt inlägg Ja
Man Aldrig Ofta 2-3 dagar Ja Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja

Kvinna
Så ofta som möjligt. 1-2 ggr/mån 
minst

Så ofta som möjligt. 3-4 
ggr/mån

4 tim/tillfälle, vid turpaddling 
blir det oftast längre tid/dag. Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber med tunn dyna Ja

Kvinna Inte alls Kanske 1gång /vecka 3 Ja Knäna vinklade utåt Plast med en något mjukare lös dyna Ja
Kvinna 2-3 gånger 10-20 4 Nej Knäna vinklade utåt hårdplast Ja
Kvinna Någon gång per år. En gång/månaden 6 h Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja
Man 10-15 60-70 2-5 timmar Nej Uppåt / böjda ben plast Nej
Man Minst 1 gång/mån 1 till 2 gånger i veckan 4 timmar Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja
Kvinna Bara när det är isfritt i Mälaren Ett par ggr/ vecka 2,5 timme Ja Uppåt / böjda ben Hård med dyna Nej
Man Aldrig För lite, en gång i bästa fall 4 Nej Knäna vinklade utåt Mjukt, osäker på vad. Ja

Man
Beroende på isläget... någon till 
några gånger i månaden Varje vecka, samt veckoturer Från 4 till 10 h Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej

Man
Varje vecka utom då isen ligger 
på Mälaren (jan-mars) 3 gånger i veckan 3 Ja Uppåt / böjda ben Kolfiber Ja

Man Väldigt sällan pga is. Dagligen 2 - 4 timmar Nej Uppåt / böjda ben Plast med en tunn dyna Ja
Man 2-3 ggr/månad 2 ggr/vecka 3 timmar Ja Uppåt / böjda ben Glasfiberkompesit Ja
Kvinna Inget tyvärr 1-2 gånger i veckan 1 Ja Uppåt / böjda ben Kolfiber (paddlar Surfski så sitsen är samma som kajaken) Ja
Kvinna 4 dags turer En tur var tredje vecka ca 3 Nej Knäna vinklade utåt Plast och Mjuk skumgummi Ja

Kvinna
Någon gång i månaden i 
bassäng

Senaste sommaren blev det ca 
sju veckor totalt 5 Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja

Kvinna
1-10 ggr, beror på väder och 
isläge Ofta, ett par ggr/vecka

Varierar, från 1 timme till 2 
veckor ( kan bli 6-8 h/ dag) Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber, plast Ja

Kvinna 0 5-10 1-2h Ja Knäna vinklade utåt Hm vet ej Nej

Kvinna
Mycket sällan, men det har hänt 
enstaka gånger Minst två veckor 6 h/dag Nej Knäna vinklade utåt Neopren och plast Ja

Man 1ggr per månad 1 ggr per vecka 3- 4h Nej Knäna vinklade utåt plast eller glasfiber med tunt skumgummi på Ja
Man Ca 2 gånger i månaden Minst en gång i veckan 1 till 2 timmar Nej Knäna vinklade utåt Uppblåsbar Ja
Kvinna 10 ggr 20 ggr 4 Nej Knäna vinklade utåt Plast med någon vaddering Ja
Kvinna 4 20 1,5 Nej Uppåt / böjda ben kolfiber Ja
Man 2 ggr 50 ggr 5 timmar Nej Uppåt / böjda ben Plast Ja
Kvinna För tillfället mycket sällan Cirka 2 gånger i månaden 2 timmae Ja Uppåt / böjda ben Plast Nej
Kvinna 2 gånger per år 10 gånger per år 1-2 Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber/ plast Nej
Man Aldrig 3-4dagar i veckan 1tim Ja Uppåt / böjda ben Kolfiber/plast Ja
Kvinna 5 gånger 25 gångwr 2 Ja Knäna vinklade utåt Plast med extra skumplast dyna Ja
Man Inget Två gånger i veckan 2 till 6 timmar Ja Uppåt / böjda ben Glasfiber Ja
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Kvinna 14 dagar träningsläger portugal
förr då jag tävlade paddlade jag 
5 dagar i veckan 1-2 h Ja Uppåt / böjda ben plast Ja

Man 1 tur per månad typiskt 1 tur varje vecka 5 timmar Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja
Kvinna Någon enstaka gång 2-3 gånger i månaden 5h Ja Uppåt / böjda ben Inte säker på material.. Den går att pumpa upp. Ja
Man Mer sällan, 1-2 20 2-6 Nej Knäna vinklade utåt Plast med mjukt material överst Ja
Man Inte alls Varje helg 2-3 timmar Ja Uppåt / böjda ben Trä Ja
Man Inget 1-2 ggr/vecka 3 Nej Knäna vinklade utåt Hårdplast Ja
Man Sällan. Max 1ggr per månad Minst 1ggr i veckan 2h Nej Rakt fram / raka ben Glasfiber Ja
Man 0 14 ggr 4-8 Ja Uppåt / böjda ben Plast Nej
Man 20 ggr 80 ggr 1 Ja Uppåt / böjda ben Kevlar Ja
Kvinna 5 ggr 25 ggr 6 timmar Nej Annat plast med dyna i liggunderlag Ja
Man 1g/mån 2g/v 1t Ja Uppåt / böjda ben Glasfiber med höftstöd och formfrigolit sits, Ja
Man 0 Någon gång i veckan 2t Nej Knäna vinklade utåt glasfiber alt glasfiber med tunt "liggunderlag" Ja

Man
Inte jätteofta men det händer, ca 
1 ggr per månad Ofta, flera gånger per vecka 4 Ja Knäna vinklade utåt Glasfiber Nej

Man 2-3 ggr/mån 3-4 ggr/v 1½ tim Ja Knäna vinklade utåt gjuten plast som är polstrad med vävtäckt skumplast Ja
Man 0 2-3 ggr/v 1-5 h Ja Knäna vinklade utåt Tygklätt skum Ja
Man Aldrig Ungefär en gång i veckan 2 Nej Knäna vinklade utåt Plast Nej
Man 5 50 4-10 Ja Knäna vinklade utåt Luftkudde Ja
Man Varannan vecka Två gånger i veckan 2 Nej Uppåt / böjda ben Glasfiber Ja
Man 4 Varje dag 2 Ja Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja
Man 1/månad 3/vecka 2 tim eller hel dag Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber Nej
Man 1 g/v 3 g/v 1-3 tim Ja Uppåt / böjda ben Komposit Ja
Man ca 2ggr/månad om det är isfritt 1ggr/vecka 1-2 tim Ja Knäna vinklade utåt samma som kajaken (polyeten, glasfiber Ja
Kvinna Aldrig Fem gånger, 2 Nej Knäna vinklade utåt Plast Nej
Kvinna 1-2 gånger 20 gånger 3 Nej Knäna vinklade utåt Hård/kolfiber med löstagbart sittunderlag Nej
Man Några ggr Ganska ofta, några ggr/månad 3 Nej Knäna vinklade utåt Skumplast Ja
Man Var fjortonde dag Varje vecka, minst. 2-3 timmar Nej Uppåt / böjda ben Gummi Ja
Man 2 ggr En gång per vecka 1-4 h Ja Knäna vinklade utåt Glasfiber Ja
Man 1-2ggr Fler 2-3h Ja Uppåt / böjda ben Plast Nej
Kvinna 1-3 helger/månad Samma som vinterhalvåret 2-6 Nej Knäna vinklade utåt Plast Ja

Kvinna En gg i månaden, i okt något mer 

2-5 dgr i månaden i snitt. 2011-
2015 varje ledig stund, men nu 
har jobbet tagit över mer 6 timmar Nej Knäna vinklade utåt

Plast. Rak. Viktigt med whiplash att inte ha bakåtlutad sits!!!! Det valde jag kajak 
utifrån.   Oxh jag trivs inte med för mkt tryck under låret, som vissa sitsar ger pga 
uppåtlutning. Jag har pedaler, men skädda istf roder. Ja

Man Aldrig Varannan vecka 4 Ja Knäna vinklade utåt Plast Nej
Man 1gång/mån Flera gånger /månad 3timmar Nej Knäna vinklade utåt Tillverkat av Knäskydd Ja
Man 20-30 gånger. Mer än 60 dagar. Minst 4-5timmar Nej Knäna vinklade utåt Glasfiber som är vadderad med liggunderlag Ja
Man 5 - 6 ganger Hver dag 1 - 2 timer Ja Uppåt / böjda ben Carbon Ja
Man Aldrig 10 ggr Heldag Ja Uppåt / böjda ben Vet ej Ja
Kvinna 1-5 30-40dagar 4 Nej Uppåt / böjda ben Gjuten plast med typ neopren på Ja
Man 5 ggr 10 Ggr 3 Nej Knäna vinklade utåt Plast Nej
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Om nej, hur gör du för att öka komforten när du paddlar?
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Om nej, är det önskvärt att stoppningen är 
löstagbar eller utbytbar?

Vad för inställningar/justeringar finns på din nuvarande sits?

egen tjockare sittdyna som jag kan ta ut och torka. 
originaldynan är supertunn, är fastsatt och torkar aldrig. Ja Ja Nej ja, så den kan torka inga

Nej Nej Ja Nej
Ja Ja Ja Ja Ingen

Har tjockt sittunderlag Nej Ja Ja Tre lägen
Ja Nej ja men den måste sitta ordentligt fast Lite fram o bakåt o lite upp o ned

Kudde i ryggslutet. Nej Ja Nej Ingen!
Ja Ja Rygg
Ja Ja Självklart. Använder den på land. Flyttbar i längsled och tillräckligt rymlig för att kunna ändra sittställning.

Ett eller två sittunderlag Nej Ja Nej
Ja, löstagbar men behöver sitta på plats där den ska 
utan att glida. Enbart justering för ryggstöd finns

Ja Ja ryggen upp och ned, sitsen har kuddar som regleras med luft
Lägger dit en ihopvikt handduk, extra dyna el dyl Ja Ja Ja Ja, lättare att torka när den blivit blöt eller byta ut Ryggstödet går att flytta framåt/bakåt 

Ja Ja Ja Framåt och bakåt, och ryggstödet kan justeras också 
Ja Nej Nej Luftblåsor i rygg, under lår och kring höften

Ja Nej Ja
Ryggstödet hänger i remmar som kan regleras. Det kan skjutas upp eller ner en bit när 
man sitter.

Ja Nej Lår svank sidor luftkuddar
händer att jag lägger i sittunderlag för väta och andra skäl Ja Ja Något på lutningen

Nej Nej Nej Inga

Ja Ja
Ryggstöd går att justera och ta bort. Om jag plockar fram verktygslådan kan jag flytta 
eller ändra höjd förmodar jag.

Byter ställning, sträcker på benen osv Ja Ja Lite lutning av ryggstöd
Nej Nej Nej Kan byta ut hela sitsen
Nej Nej Nej Justering end m verktyg
Ja Nej ja skulle vilja kunna justera lite mer för ryggen

Ja Ja
Justering av rygg med spännband och justering av framdel av sitts samt stoppningen 
mot höfterna.

Ja Ja Ja Inga
Nej Nej Inga
Ja Ja Nej Lutning
Nej Nej Nej Inga

Sittdyna för att komma upp Nej Nej Ja Absolut
Im
Inga 

Sitter på ett liggunderlag på del av sits, den är något för tvär 
baktill. Nej Nej Nej Har aldrig ställt om den. Endast justerat ryggbandet.

Nej Nej Nej Ingen
Nej Nej Nej Inga, bara ryggstödet som justerats så det inte ligger mot ryggen vid paddling. 

Byter ställning då och då. Ja Ja Nej Alltid bra med valfrihet! Inga
Nej Nej Ja ja sitsen är mer eller mindre fastmonterad på exakt rätt ställe i kajaken
Ja Ja Ja Ja Hårdhet, läge fram o bak,

Lägger något bakom ryggstödet, så det stöder mera framåt. Ja Ja Ja Kan flyttas framåt _bakåt

Ja Nej
På mina Valley kajaker går det att lossa på stoppningen men det är knepigt. Sitsen går 
att flytta framåt och bakåt med justerbart ryggstöd.

Nej Nej Nej Om jag hade stoppning måste den vara löstagbar Frammåt bakåt
Liggunderlag som jag skurit till Nej Ja Nej Ryggstödsremmen kan justeras framåt / bakåt 
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Extra underlag Nej Ja Ja Ryggen
Ja Ja Ja Skruvar.

Kompletterar med gelsits typ "skwoosh" Nej Nej Ja Ja Bara i längsled 
Har anpassat det själv, ersatte originalstoppningen Ja Ja Fram - Bak

Nej Nej Ja, har flera kajaker varav en med stoppad sits. I längdled 
Ja Nej Vill kunna byta Ingen
Ja Ja Intet.
Ja Ja Nej Nej Flytta ryggstödet
Ja Ja Det är nog inte nödvändigt Justeras i längsled, ryggstödet kan justeras också tror jag
Nej Nej Nej hål i bandet som håller upp ryggstödet

Sittlapp i skumplast för ökad isolation. Nej Nej Ryggstödet kan justeras fram/bak, upp/ner. Sitsen kan justeras fram/bak.
lägger ett sittunderlag. Nej Ja dålig i höjdled.

Nej Nej Löstagbart Olika vinkling uppåt
Flera olika dynor Nej Ja Nej Ja Inga
Skruvar mig lite och böjer ryggen Ja Nej Kan väl vara bra Oklart, inte min egen kajak jag paddlar i
Sänkt sitsen samt paddat den Ja Nej Kunde vara bra 2 höjdlägen i original

Nej Nej Framåt/bakåt
Ja Ja Ja Längd och höjd
Nej Nej Inga på sitsen däremot ryggstöd
Nej Nej Ingen på sitsen men mycket på pedalerna

Ja Nej
Mycket önskvärt då det förenklar torkning av sitsen och 
stoppning. Inga

Nej Ryggstöd
Ja Nej Nej Ja! Ryggstöd/ backstrap

Sittunderlägg Nej Ja Ja Ingen 
Ja Ja Ryggstöd går att höja och sänka samt skjuta fram och bak 

Ja Nej Ja
Svårt att göra då det kräver både skruvmejsel och skiftnyckel samt åtta skruvar som 
skall lossas = man gör det inte

Ja Ja Lös uppblåsbar sits
Ja Nej Nej Inga
Nej Nej framüt och baküt
Nej Nej Ja Skjuta fram/bak

Använder cykelbyxor Nej Ja Ja Mindre justeringar
Sätter ibland något stöd bakom ryggen Nej Nej Inga, man kan spänna lite bakom ryggen, men ej tillräckligt för att göra skillnad

Nej Nej Justera höjden
Ja Ja Ryggstöd kan justeras
Ja Ja Nej

sitsen är en vridsits Nej Nej Nej jag tävlade racingkajak så kanske fel forum hehe framåt å bakåt
Ja Ja Inga
Ja Nej Nej Går att pumpa upp till större storlek, eller mindre
Ja Ja Bara justera ryggstödet
Nej Nej Inga
Nej Nej Inga

Nej Nej
Det ska gå att rotera höften i sätet, inget som ökar 
friktion tack Inga 

Byter position, sittunderlag av olika slag, bena somnar Nej Ja Nej Ingen dum ide, ja! Horisontellt, framåt bakåt. 
Nej Nej Nej Längd o vinkel
Ja Ja ryggstödet kan justeras

Ja Ja Frigolitsitsen är utbytbar 
Glasfibersitsen är justerbar genom fastsättning i kajakskrov+liten justering av 
frigolitsitsen  på glasfibersitsen

Nej Nej
för de som vill bör den vara lös annars blir det svårt att 
torka antar jag. lågt ryggband

Sitter på ett sittunderlag, men funderar på att montera något 
lite tjockare Nej Ja Ja det tycker jag Inga

Ja Nej ja lutning på ryggstöd
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På långa padddlingar sitter jag ibland på en egenframtagen 
tjock skumdyna... Ja Ja Nej Ja Position i längsled - +/- 20 cm ungefär
Sittunderlag Ja Ja Nej Ja Ryggstödet går att justera

Ja Nope Rygg, sitsen, sidorna 
Nej Nej Inga
Nej Nej Nej Inga

använder uppblåsbara sitsunderlag Nej Ja Ja Lös, enkelt att ta loss, för att kunna torka vid rast Inga justeringar
Nej Nej Olika

ändrar sittställning då och då genom att ta tag i sargkanten Ja Ja ja ifall den behöver torkas framåt-bakåt
Rullat liggunderlag under knäna för att avlasta Nej Nej Nej Justerbat ryggstöd
Skulle behöva ändra ryggstödet och kunna vinkla bäckenet 
men kan inte det. Ja Ja Det går att ändra ryggstödet, främst i "djup" men även något i höjd.
Byter ställning med benen. Ja Nej Hela sitsen är mjuk, skumplast. Längdjustering.

Nej Nej Nej Lättjusterade fotstöd. Justerbart  ryggstöd
Varierar min egen lutning, fram osv Ja Ja Ja, hygien Rygg lutning, sitt lite fram i tillbaka
Liggunderlag Nej Ja Ja Inga 

Nej Nej Ingen 

Vintertid en vsnlig sittdyna fr Biltema sim isolering. Nej Nej

Ja. Stoppning blir blöt sp torkmöjlighet är bra. Men om 
man paddlar 4-dagarstur hinner den inte torka och man 
kyls underifrån medan man sitter på den. Vått tyg ger 
större friktion. 

Inga för sitsen. Ergonomiskt utformad plast. Utbytbar sits vid behov. Ryggstödet som 
hör till har spännremmar för att ställa in närhet till ryggen 

Olika typer av dynor. Liggunderlag mm Nej Ja Ja Inga direkt
Ja Nej Ingen, fastlimmad
Ja Nej Inga förutom ryggstödet. 
Nej Nej Nei Justerbar I lengde-retningen
Ja Nej Nej, bra som det är. Inga tror jag.

Oftast ngr gånger har jag lagt en extra sittdyna på sitsen Ja Ja Nej Ja Spännen för att justera ryggstödet
Ja Ja Ja Inga
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Är denna justering viktig för dig - hur bidrar den till ditt 
paddlande?

Vad för inställningar/justeringar saknar du på din nuvarande sits? Hur 
skulle en sådan inställning/justering bidra till ditt paddlande?

Finns det ett separat, från sitsen, ryggstöd i den kajak du paddlar i idag? Passar 
denna lösning dina behov? Om nej, vänligen beskriv varför.

inte inte
finnes och fungerar hyfsat. slår dock i ryggen i sargen när jag rollar. så ett lite bredare 
ryggstöd hade varit toppen.

Ja Kunna ändra vinkeln i framkant. Ja
Nej Ingen Ja
Behöver justering, har ryggproblem Att kunna vinkla sätet, lite mer formbar säte Separat ryggstöd. Fungerar inte för mig.

Ja för att få en skön sittställning så benen inte somnar inga

fanns men borttaget då man sätter sig på det när man går i. Nu används en liten foambit 
just bara i svanken. Lättare att gå i o lättare att rolla. dessutom skapas packutrymme vid 
sidorna.

Ja, den borde finnas. 
Jag skulle vilja ha en uppblåsbar sits, som sluter in bäckenet, som man 
pumpar upp. 

Jag har ju fixat egna lösningar, för att kunna paddla. Jag har en extremt dålig rygg med 
mycket värk. 

Bra På längden Ja
Klart viktig. Ändrar stolens placering deroende på fotbeklädnad 
bland annat. Vid längre paddel pass vill jag kunna ändra 
sittställningen radikalt ibland. 

Känns som jag efter 40 års paddlande kommit fran till en sits som passar just 
mig. U Nej. Det är på sätt och vis integrerat med sitsen. 

Bättre sittkomfort med ryggen stadig
Memoryfoam i sitsen vore intressant att testa. Dock löstagbart för att kunna 
torkas. Ja. 

ja saknar ingen ja
Ja, det är viktigt att få stöd för ryggen Högre ryggstödsdyna, mjukare sits Man kan säga att det är separat eftersom det är flyttbart, och det är bra
Sitsen nej, ryggstödet ja Det är bra som det är Det finns - justerbart och löstagbart
Ja Ingen Ja, ryggstödet är höj och sänkbart separat
Ja, ryggen orkar längre, det går att sträcka ut kroppen vid 
pauser men ändå få ett tillräckligt stöd vid paddling. Inga. Ja, i remmar. Den är absolut den bästa jag testat.
Skön sitts Inga Ja
Jag är extremt lång 2 meter så jag ligger redan på max, få 
kajaker som passar min kropp. Mina problem ligger mer runt knäna,  samt in och ur kajaken. Ryggstödet hänger ihop med sitsen. Funkar. 
Om sitsen är rätt placerad från början behövs ingen justering Flytta sitsen framåt/bakåt kan vara användbart om det är enkelt Använder inte ryggstöd, bättre rörlighet utan

Har en kajak där jag borrat nya hål och flyttat fram sätet för att 
det ska gå lättare att rolla.

Valley-sitsen passar mig perfekt. I min kajak kräver kajaken som sådan en 
mer upprätt position av ryggen. Jag tar det som en träningssak. Det är också 
positivt för hur jag paddlar. effektivare paddeltag och lättare att påverka 
kajaken i längsled.

Finns. passar.  Den kajak där jag plockat bort ryggstödet - där märkte jag att det inte 
gjorde någon nytta för mig. Det är jobbigt att paddla den på våren men ryggen blir sen 
starkare.

Justerar aldrig utan har i ett läge. Skulle vilja ha en mjukare sits och mer stöd i svanken. 
Ja. Funkar men kunde vara än mer flexibelt, lättare att ändra under paddlingen för att 
variera sittställning

Nej Inga Ja
Justerar fotstöd isf sits - Nej
ja tro om jag inte blir så trött i ryggen med bättre hållning 
kommer jag orka hålla rätt hållning för ett bättre paddeldrag.

nu är den ganska fast, måste använda skruvmejsel och skiftnyckel för att 
justera. finns inte så många hål heller att justera till hm jo ett lite ryggstöd finns som går att justera men i liten skala

Mycket viktig, vill sitta bekvämt.
Sittsen kunde va bättre, mjukare och mer formbar. Kanske vore en luftfylld bra 
eller delvis luftfylld så att man kan justera bättre.

Det finns ja men den är något sladdrig, kunde vara mer stabil.
Sambons Wilderness har fint och stabilt stöd.

Nej, men sitsen är anpassad till mig från början Den blir lätt blöt. Skulle vilja kunna ta loss den. Ja
Har inga justeringar Saknar inga Passar mina behov
Den är lös skulle vilja ha fast Kunna låsa i olika lägen Nej
Nej Längdjustering Ja
Ja,sittkomforten Skulle vilja kunna vinkla och flytta fram och tillbaka Ja, använder det inte 
Viktigt att ryggband går att justera.  saknar inga inställningar. Saknar bara ren mjukare rundning på sitsen. Ja
nej Saknar inget Har ett ryggstöd men sitter inte lutad mot det.
Bättre rotation vid paddelisätt Saknar inga- -
Skulle vilja ha. Bakåt och framåt. Höjden kan man ju lösa själv. Ja
den är omsorgsfullt utprovad för max komfort saknar ingenting ryggstödet är integrerat i sitsen o även det omsorgsfullt inprovat
Mkt viktigt att sitta rätt Höjdjustering vore bra. Jag är kort. Ja. Ganska bra. Sitter skönt, men ändrar gärna efter några timmar.
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Absolut, bättre sittställning med stöd ger bättre comfort och 
bättre stöd Lättare att ändra Nej , jag vill ha mer stöd i svanken
Ja Funkar bar Separat. Bra stöd och rörligt för att lätt kunna rolla
nej Att enkelt kunna få "tight" passform i sidled ja, ja
Viktig, för att få rätt stöd för ryggen Vinkla sitsen uppåt / neråt Det finns, men kunde gärna vara bredare för mer komfort 
Viktigt med justering Mer anpassad för just mig/min stjärt Ja 
Ja. Att den är stabil Ja.

Påverkar kajakens "balans" Ett enklare/säkrare fastsättning av gelinlägg likt ovan.
Ja. Fungerar bra. 
Har bara en liten bit skummtrl mitt för ryggraden 

Har backat sitsen för utrymme och lovgirighet Jag har byggt om och sänkt sitsen, speciellt framdelen Ja
Nej, har alltid samma läge Möjligen i höjdled. Ja, ett uppblåsbart stöd. Funkar OK. Kan alternera hur mkt luft och därmed stöd.
- Vet ej Separat ryggstöd mjukt och justerbart
Nej Intet Ja
Ja, flyttar bak det när på vintern när jag har mina 
vinterpaddelstövlar. Funkar bra som det ör Ja
Inte så viktig om man kan justera fotstöd/roderpedaler Svankstöd Ja det finns, skulle vara ännu bättre om man kunde ha justerbart svankstöd
nej, den sitter där den sitter. Inga på själva sitsen, men ett enklare sätt att justera fotpedalerna. Ja

Väldigt viktigt med sitsens placering för rätt balans i kajaken i 
längsled. Det påverkar förmåga att surfa, hantera vågor.

Jag saknar inget på min egen båt. Andra kajaker kan bli för breda för min 
rumpa, så jag "kanar runt" lite mycket. Där kan en stoppning på sidorna av 
sitsen förbättra. Ja, det finns och passar mina behov. Jag gillar att ryggstödet är löst från sitsen.

ingen höjdled, paddlar ändå. finns ej.
Nej Saknar ingen justering Ja
Saknar Behöver kunna variera för att avlasta onödigt tryck Ja Ja
Jo Har ingen kajak men kunna justera hur ryggen är hade vart bra! Ibland

Ja. Med kraftiga lårmuskler behöver jag få ner ditsen framkant Tilt, sidostöd, svank Ja det finns. Nej den fungerar inte perfekt. Omständig att justera.

Ja, skulle jag tillfälligt vilja sitta med benen vinklade utåt för att 
rolla behöver sitsen eller pedalerna flyttas lite

Möjligen justering i höjdled. SItta högre för bättre paddelergonomi resp lägre 
för bättre balans vid högre sjö.

Nej inget ryggstöd för min sits från VKV är uppsvängd baktill och det ger mig det mothåll 
som krävs. Ett ryggstöd högre upp skapar bara skavsår då kroppen vrids vid aktiv 
paddling.

Vet ej. Ställde den när jag köpte kajaken och har inte ändrat. 
Fick det väl det rätt.  Vet ej Ja. Känner aldrig av det, paddlar aktivt med rotation och då har ryggstödet ingen funktion
ja Saknar inga inställningsmöjligheter Ja
Sitsen behöver inte justeras men längden på pedalerna är a 
och o Ingen

Nej, inget ryggstöd finns. Det passar behoven bra eftersom Surfski kräver en aktiv 
sittställning 

Går inte justera Tilt funktion så man kan få med aggressiv hållning Ja, och nej. Blir trött i ryggen pga lite stöd på långturer

Ja absolut, med dåligt ryggstäd får jag ont i ryggen
Kanske mäjlighet att vinkla själva sätet (så man sitter med bäckenet mer eller 
mindre vinklat) Ja

Ja, viktigt att ryggstödet inte blir hindrande
Saknar nog inte nöt. Möjligen hade det varit intressant att kunna justera 
placering

Ja, det finns. I en av kajakerna är ryggstödet för stort, så jag har lossat på det. I den andra 
har jag ett backstrap som är bra och funktionellt.

Nej Mjukare/bekvämare Nej, har inget ryggstöd
Ja, det gör att jag får stöd för ländryggen vilket gör att jag kan 
paddla längre utan att bli trött Saknar inget Det finns inget separat ryggstöd, sits och ryggstöd sitter ihop. Det passar mig bra 

Vore skönt att ändra sittställning på lite längre paddlingar. Enkelt justerbar i lutning framåt/bakåt samt i längd ( framåt/bakåt i kajaken)
Ställbar men skruvat i sittdynan, lika jobbigt att justera som sitsen. Vore bra om man kunde 
justera enkelt för att få en ny sittställning på längre turer.

Nej
Ibland vill jag ha den lägre och ibland högre, men det kan jag inte justera när 
jag sitter i kajaken Ja, separat ryggstöd

Inte mycket Ingen Separat ryggstöd. Passar bra. 
ytterst viktig, bidrar till hur bra tryck man får i vrid-rörelsen. kanske att en uppåt/nedåt vinkling hade varit coolt. nej
Nej Inget Har tagit bort ryggstödet. Saknar funktion.
Ja Justering av ryggpartier På grund av skada
Ej tillräcklig, men skulle ge mig bättre ställning och avlasta 
ryggen. Jag skulle vilja kunna få bättre stöd bakom ryggen Ja, men för klent gör ingen skillnad.
Att få bättre tag när man paddlar, sitter man för lågt så får man 
inte ut rätt teknik

Man kan andvända teflon på sitsen för att få bättre rotration när man sparkar 
med bena

Nej, för i denna båt behövs de inte men i havskajak kan det vara skönt när man paddlar 
lugnt å harmoniskt. 

Lite Höja stöd under rumpa på sidor för mer avlastning Ja
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Nej Inget

Ja ett fast ryggstöd som kan anpassas vid montering. Vore bra om det gick att finjustera. 
Men justeringar brukar haverera efter ett tag. Så enkel justering i både höjd och längd 
(djup) vore kanon

ja - inget ryggstöd
Nej Inga Nej. Ja.
Ja, för komfort Vet inte om jag saknar nått, inget jag tänkt på Ryggstödet sitter ihop med sitsen

Ja får stöd när jag trycker på med benen
Nu är min sits bra placerad, men kan tänka mig att man kan behöva justera 
sitsens placering i längsled JA

Nej Är nöjd utan Ja

Inte viktigt
Tilt för att få lårstöd när jag har böjda knän men kunna sänka när jag paddlar 
med raka ben. Ja

Inga justeringar på mina kajaker och surfskis Möjligt att luta framkanten vore intressant Fast svankstöd i form av rundat skum
Påverkar vinkel i ben, relation gill kajaken i helhet, speciellt vid 
tuffare väder

Vinkling verikalt och höjdledes. Bättre kontakt med kajake  och benen somnar 
inte. 

Ja det finns men jag använder inte det annat än vid stilla paddel och vila. Du får inte balans 
eller korrekt muskelgrupp att jobba med, ingen kraft.  

Ja, rätt position o längd till fotstöd Ingen Nej
Har aldrig använt, sen installation Vet ej Ja

Mest för engångsjusterin Nej  jag är nöjd
Akterskotts väggen är lutande och utgör ryggstöd, här kompletterar jag med sittunderlägg 
och en uppblåsbar kudde.

stoppar rumpan bakåt. saknar inget, nej. Ryggstöd hindrar bålrotation och försvårar roll tycker jag.
Nej Kanske lie enklare att justera ryggstödet Ja, ett ganska lågt 
ganska viktig, lutar framåt vid mer aktiv motionspaddling ? Ja och det är helt avgörande för komforten

Jag är lång och sitter alltid i bakersta läget. Om flera använder 
samma kajak kan det var viktigt - annars inte... men någon 
gång gång kanske den säljs till någon som inte är lika lång... -

I VKV Seagull (=min kajak) så har man en uppblåsbar dyna som man sätter fast med ett 
par gummiband. Jag är inte helt nöjd med den lösningen.
- Den tenderar att läcka luft
- Den rör på sig under paddling
Jag kommer nog designa min egen tygklädda skumdyna istället.

Nja, lite.  vet ej Ja
Ja, sitter stabilt Inga Ja 
Viktigt är att höften kan rotera med paddeltaget Vinkel Har tagit bort det i min ena kajak. D
Nej Inga Ja. Ryggstöd är överskattat.
Justering är bra Flyttbar framåt och bakåt. Bättre inställning mellan fotstöd och ryggstöd Ja. Passar inte. Går inte att justera från kajaken samt saknar bra buntning.
Beror på vilken båt jag paddlar Inga Ja
brukar inte ändra = inte så viktig lite breddinställningar, kanske ja

Ger extra stöd för ländryggen. 
Möjlighet att vinkla sitsen framåt/bakåt. Som en kontorsstol. Så man kan 
justera vinkeln på bäckenet. Finns ej

Hade önskat att det gick stt justera mer då jag upplever att jag 
sitter dåligt och det påverkar paddlingen negativt. Skulle säga 
att det är viktigt att kunna justera.

Jag saknar möjlighet att luta sitsen bakåt/framåt för att få en bättre vinkel på 
mitt bäcken och bättre kontakt med sittbenen. Samt för att kunna justera 
sitsen under längre turer för stt få variation.

Ja, tyvärr går det inte att justera så mycket och det är svårt att justera, det krävs två 
skiftnycklar och mycket tid och tålamod, ger inte heller särskilt stor skillnad. Hade också 
önskat kunna justera mer i höjdled.

Bara till dess att jag hittat rätt position, då kommer jag fixera 
sitsen helt. Har gjort detta med min nuvarande, den förra var för låg och lutade bakåt. Ja.
Fotstöden viktig vid paddling, vill också ha ordentligt stöd i 
ryggen. Nöjd Stöd vid knäna, fungerar bra.
Ja, kan ju variera lite beroende på tur, eller mera träna Eg inga Ja, kan tas bort o packa bakom., sen ryggstöd tillabaka
Motions kajaken har reglerbar sits Luta Ja
Behövs inte Saknar inte justering Ja

Justerar pedalerna istället 

Den borde ha någon fluffig islolering under, som skydd för grlcoaten. Nu efter 
flitig användning i sex år och 7 års ägo har gelcoaten skavts ner en del vid 
sitsens framkant. 

Ja oxh ja. Den har stärkt mina ryggmuskler gm tillfällig avlastning så idag anv jag den bara 
vid slappapaus 

Vet inte Saknar inte. Pedalerna är justerbara Ja, slutar i svanken och passar min dåliga rygg
Nej. Egenbyggd kajak anpassad till mig Skulle vilja kunna sänka den för att få bättre balans Ryggstöd och bakre skott är samma
Inte så speciellt viktig. Skulle vilja ha mer stöd under låren  Ja för det mesta. 
Viktig for å kunne flytte tyngdepunktet I kajakken 
fremover/bakover Ingen Ja, oppblåsbar pute, anvendes kun ved pauser/hvile.
Justeringen sker med hjälp av fotstöd, inte sits. Inga. Nej. Fungerar bra utan.
Vet ej Vet ej Vet ej
T Vinkeln Ja dåligt
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Kan ryggstödet i den kajak du paddlar idag justeras på något sätt? Saknar du någon funktion eller möjlighet för justering på det ryggstöd du har idag? Vilken?

ja, något upp och ner och fram och tillbaks nej
Ja Nej
Ja Nej
Fem lägen Önskvärt med svankstöd
nej. Egenformat o utprovat för min kropp nej
Ja, fast den är fast och går inte att justera under paddling. Skulle behöva svankjustering samt mjukare sits. 
Ja Nej har ett som går att pumpa till t rätt läge.
Det är justerbart. Vid aktiv paddling har jag ej kontakt med det. Nej. 
Ja, med remmar Nej
i höjd nej
Se tidigare svar Att det gick att justera i höjdled
Ja Nej
Höja och sänka samt med ovan nämnda luftblåsa Nej
Ja, ryggstödet-se svar ovan. Nej
Upp och ner plus svank Nej
ja. Inte så som jag ser på det. 
Remmen kan justeras i längd + ryggstödet kan stoppas undan Nej

Vet ej - har inte kollat. Antar att det finns en rem bakom ryggstödet som jag kan spänna åt.
I så fall ett lätt mothåll där ryggstödet har sitt absoluta ändläge framåt och bakåt men att det följer ryggen och ger visst 
stöd i mellanlägena.

Lite lätt i svank Lättare att ändra under själva paddlingen 
Ja, tror det. Spändhet sett till kajakens längdriktning. Nej
Nej Nej
ja skulle vilja kunna justera mer
Ja, genom band som ger mer/mindre lutning. Den halkar lätt ner i ländryggen/rumpan.
Nej Nej
Ja Saknar ingen
Nej Nej
Längden Nej 
Kan spännas Nej 
Ja, längd kan justerats Nej. 
Ja med skruvar Nej
Ja Nej 
Nej Att den vore något högre... och lägre.
behövs inte ytterligare justering nej
Ja. Den är justerbar bakåt o framåt samt i hårdhet via pump Nej, den är bra.
Ja, det kan spännas mer eller mindre Att den skulle vars enklare, för att flytta hela sitsen så måste jag skruva
Ja, in och ut. Inte i höjdled. Inget
ja nej
Bakåt / framåt Nej 
Ja ?
Ja. Nej
Nej. Nej.
Ja Att flytta på snabbt
Ja, se ovan Nej
Ja Enkelt att häkta av för att komma åt saker bakom
Ja Nej
Ja Nej
Kommer inte ihåg... Tycker jag redan har svarat på det
Ja Nej
Fram/bak framför allt med remmar, delvis upp/ner. Nej.
nej nej
Ja Nej
Nej Ja, motsvarande som för sitsen kunna variera
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Oklart Jag saknar en KAJAK! ;) 
Ja Ja. Snabb justering
Som tur var kan det helt tas bort :-) Nej
Ja, höjd och framåt/bakåt Nej
Ja Möjligheten att justera höjd
Finns inget ryggstöd Nej
Ja, framåt och bakåt Höj och sänk bar för att kunna ge stöd på långturer
Ja Nej
Ja Nej
Nej Ja, saknar ryggstöd. Vore nice med ett ryggstöd som går att vinkla/justera upp och ner för passform för rygg
Ja, se ovan Nej 
Men skruvmejsel, skiftnyckel och tålamod Höjdjustering, det går inte idag att flytta det uppåt eller neråt
Ja, det går att flytta fram o bak. men inte när jag sitter i kajaken. Nej
Lite Nej
nej nej
Har inget ryggstöd. Det hindrar bäcken- och bålrotation. Ryggstöd inbjuder till bakåt-tippning av bäckenet och hösäck-ställning i ryggen.
Nej Kunna dra fram ryggstödet
Kan spänna lite Jag skulle vilja att det han mer stöd
Ja i havskajaken Höj å sänkbar
Ja Nej
Se ovan Se ovan
- -
Ja. Bandet kan stramas åt eller släppas ut. Mej
Nej Kanske ändra lutningen, så man kan sitta mer upprätt när man paddlar hårt och lite mer bakåtlutad om man paddlar 
Ja Nej
Nej Är nöjd
Nej Nej
Nej Nej.  Ryggstöd har ingen egentlig funktion. Tycker man detta är viktigt paddlar man fel 
Ja, spännas Nej
Nej Nej
Ja Nej
Fler sittunderläggsbitar mer luft kudden Nej
har ej ryggstöd -
Nej Ja kanske kunna höja det litet
se ovan nej
Höjdled lite grann. +/- 5-10 cm Nope
Ja Nej
Ja Nej 
Nej Höjd
Nja Nej
Det går, men endast med verktyg på land. Ryggstödet skall vara integrerat med sitsen och/eller enkelt att justera ryggstödet när man sitter i kajaken
Nej Nej
ja, spännas med band så att den kommer närmre ryggslutet bra om det kan justeras inifrån sitbrunnen (går på en av kajakerna)
Spännas åt lite Nej

Ja, djupledes och med en hemmasnickrad lösning även i höjd.
Ja, hade önskat kunna justera mer steglöst och med ett enklare handgrepp även sittande i kajaken både hur djupt/grunt 
ryggstödet är men också höjden på det.

Nej Ja
Ja. Nej
Ja lite mera upprätt eller bak Nope
Nja Nej
Ja Nej
Närhet till rygg anpassas med remmar. Tyginkätt ryggstöd. Slitet i överkant nu efter att rumoan ska förbi vid 
varje istigning. Plastfodret sticker fram. Nej, inte längre. I börjqn som ny paddlare hade jsg velat fp det närmare och kunnat ändra lutningsvinkel 
Obetydligt men är ok Nej
Nej Nej
Ja man kan släppa och spänna åt det. Nej 

11
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Øke/senke lufttrykket I puten Nei
Finns ej ryggstöd. Nej.
Endast lite Vet ej
Nej Ja
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Bilaga 10: Avslutande enkät 
Antal sidor: 4 
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Synpunkter / 

kommentarer sida 1

Synpunkter / 

kommentarer sida 2

Synpunkter / 

kommentarer sida 3

Synpunkter / 

kommentarer sida 4

Stabiliteten har inget med 

kroppslängden att göra.

Lite taffliga bilder. Den 

nedersta är dessutom inte 

speciellt beskrivande. 

Kajaken ser ju nästan plan 

ut. 

När jag ser det där med 

triangeln så börjar jag 

tänka på bottenform och 

stabilitet. Jag har ju inte 

läst mer än såhär långt  

och ser inte vad som 

kommer sen men enkelt 

kanske är bäst. I så fall ta 

bort det där med 

trianglarna.

Att slutstabiliteten följer 

med mig är abstrakt och 

jag fattar inte riktigt. 

Slutstabilitet är för mig en 

kant där jag känner att 

kajaken håller emot när 

jag lutar. En trygg kant. 

"En van paddlare har 

nytta...." Det finns kajaker 

som äldre eller allra 

nyaste Valley Nordkapp 

där man inte känner 

stabiliteten men den finns 

där ändå och de går 

väldigt bra i sjö. Det finns 

andra kajker som North 

Shore Atlantic där man 

klart känner 

sekundärstabiliteten men 

de går ändå hur fint som 

helst i hög sjö. Nu förstår 

jag vad du menar. Att en 

van paddlare kan hålla 

högre fart i en mer rank 

(rundbottnad) kajak. 

Den baklastade kajaken får 

inte bättre grepp i vattnet. 

det är aktern som får bättre 

grepp i vattnet. Om du 

sätter en gubbe i kajaken 

så ser man lättare åt vilket 

håll som är fören. Bra 

annars.

Krökt rygg, för låg sits, 

undermåliga pedaler.

Stämmer förvisso men 

inga vettiga alutsatser kan 

dras av detta Ja, stämmer Ja, visst
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Synpunkter / 

kommentarer sida 5

Synpunkter / 

kommentarer sida 6

Synpunkter / 

kommentarer sida 7

Synpunkter / 

kommentarer sida 8

Majoriteten av eliten 

använder inte vridsits, 

man kan få till bra 

höftrörelse med gliddyna.

Benen ska inte spännas 

mot något stöd, de ska 

vara fria att röra sig.

Ingen vill att kanoten ska 

kännas rankare när man 

höjer sitsen, man vill ha en 

bättre vinkel på paddeln 

mot vattnet.

Bilden borde exemplifiera 

en kajaktyp  där en 

vridsits faktiskt kan 

användas. Nuvarande bild 

illustrerar inte texten. 

Bra tankar om möjligheten 

at kunna flytta sitsen 

enkelt. Skulle kunna vara 

något även för 

havskajaker. Jag tänker 

att nog ingen vill ha en 

rankare kajak bara för 

den sakens skull utan i så 

fall för att få till en mer 

kraftfull paddling.

Jag har tidigare svarat att 

det här skulle vara en bra 

lösning också i havskajak. 

Det skulle bli extremt svårt 

att åstadkomma eftersom 

sits, fotstöd och lårstöd 

hänger ihop.

Säljer du rotationssits? 

Partsinlaga.....

Rotositsar använda ibland, 

men är bara en av många 

möjligheter när god 

paddelteknik utvecklas.

Ja, helt korrekt. Dessutom 

bör benen användas som 

"mothåll".

Första delen är korrekt.

Det som handlar om att ha 

knän mot sidan omöjliggör 

ergonomisk paddling 

genom att bäckenet trycks 

bakåt, som vid helt raka 

ben.

Ok
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Synpunkter / kommentarer sida 9 Synpunkter / kommentarer sida 10

Ryggstöd ska man inte ha om man vill paddla 

effektivt.

Måste vara en tunn dyna i så fall. Kan skära ut hål 

i dynan för "sittbenen"

Nej, helt galen info. Faktaresistent. Ryggstöd 

medför att bäckenents position blir fel. Detta måste 

flanörpaddlarna i havskajak ha tutat i dig. De vill ju 

helst sitta i sin vardagsrumssoffa.
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1a Anser du att 

informationen i 

broschyren lätt 

att ta till sig? 1b: Kommentarer på fråga 1a?

2a: Tycker du att 

broschyren 

innehåller 

relevant 

information? 2b: Kommentarer på fråga 2a?

3a: Lärde du 

dig någonting 

från att läsa 

detta 

dokument? 3b: Kommentarer på fråga 3a?

4a: Saknar du 

någon 

information i 

broschyren? 4b: Kommentarer på fråga 4a?

Ja Ja Nej

Ja Ja Ja Nej

Ja Nej

Ibland är den helt ute och 

cyklar. Ja Ja

Vikten av ett stabilt fotstöd 

som går att trycka på utan 

att kanoten börjar svänga.

Ja Ja Ja Nej

Nej

Bilderna hjälper inte riktigt 

till att öka förståelsen för 

texten. Ja

Definitivt relevanta ämnen. 

Framförallt sittställning. 

Vridsits däremot känns 

som aningen överkurs. Nej

Helt enkelt inga nyheter för 

mig Ja

De flesta sitsar är inte alls 

så ställbara som de du 

beskriver. Mycket ovanligt 

faktiskt. Vore bra med 

några exempel och smarta 

tips, med illustrationer på 

hur man kan modifiera 

och anpassa sin befintliga 

icke inställbara sits för att 

uppnå bättre sittegonomi. 

Ja

Jag har lämnat svar när 

jag tyckt att det inte riktigt 

fungerar. Ja

Det vore intressant att 

komplettera det här med 

ett avsnitt om paddlar. Ja Ja

Kanske saknar jag info om 

att man kan träna upp sig 

till att inte behöva 

ryggstöd. Kan man träna 

upp sig till att sitta med 

raka ben i typ 

grönlandskajak.

Ja Ja Nej Nej

Ja

Ja, men delvis helt 

felvisande. Knän mot 

kanten och ryggstöd 

medför en ergonomiskt 

skadlig position. Nej

Vissa saker är helt rätt, 

andra direkt felaktiga ur 

en ergonomisk synvinkel. Nej Ja

Vikten av att ha ett bra 

fotstöd. Det är helt centralt 

och viktigare än sitsen. Du 

verkar inte paddla själv.

Ja Ja Ja Nej

Ja Ja Nej Nej
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1a Anser du att 

informationen i 

broschyren lätt 

att ta till sig? 1b: Kommentarer på fråga 1a?

2a: Tycker du att 

broschyren 

innehåller 

relevant 

information? 2b: Kommentarer på fråga 2a?

3a: Lärde du 

dig någonting 

från att läsa 

detta 

dokument? 3b: Kommentarer på fråga 3a?

4a: Saknar du 

någon 

information i 

broschyren? 4b: Kommentarer på fråga 4a?

Ja Ja Nej

Ja Ja Ja Nej

Ja Nej

Ibland är den helt ute och 

cyklar. Ja Ja

Vikten av ett stabilt fotstöd 

som går att trycka på utan 

att kanoten börjar svänga.

Ja Ja Ja Nej

Nej

Bilderna hjälper inte riktigt 

till att öka förståelsen för 

texten. Ja

Definitivt relevanta ämnen. 

Framförallt sittställning. 

Vridsits däremot känns 

som aningen överkurs. Nej

Helt enkelt inga nyheter för 

mig Ja

De flesta sitsar är inte alls 

så ställbara som de du 

beskriver. Mycket ovanligt 

faktiskt. Vore bra med 

några exempel och smarta 

tips, med illustrationer på 

hur man kan modifiera 

och anpassa sin befintliga 

icke inställbara sits för att 

uppnå bättre sittegonomi. 

Ja

Jag har lämnat svar när 

jag tyckt att det inte riktigt 

fungerar. Ja

Det vore intressant att 

komplettera det här med 

ett avsnitt om paddlar. Ja Ja

Kanske saknar jag info om 

att man kan träna upp sig 

till att inte behöva 

ryggstöd. Kan man träna 

upp sig till att sitta med 

raka ben i typ 

grönlandskajak.

Ja Ja Nej Nej

Ja

Ja, men delvis helt 

felvisande. Knän mot 

kanten och ryggstöd 

medför en ergonomiskt 

skadlig position. Nej

Vissa saker är helt rätt, 

andra direkt felaktiga ur 

en ergonomisk synvinkel. Nej Ja

Vikten av att ha ett bra 

fotstöd. Det är helt centralt 

och viktigare än sitsen. Du 

verkar inte paddla själv.

Ja Ja Ja Nej

Ja Ja Nej Nej

 


