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Sammanfattning

Fiske tar oss ut i naturen och naturen får oss att må bra, något jag 
tror är en stor anledning till varför så många fiskar i Sverige varje 
år. Fiskare sökte ett redskap som underlättade momentet att 
landa fisk, vilket innebär skedet från att man har en fisk på 
kroken tills att den är infångad. Att landa en fisk är ett moment 
som är stressigt och spänt för både fiskare och fisken, därav kan 
ett redskap som underlättar detta vara nödvändigt. 

Problemet som upptäcktes hos dagens redskap är att de sågs som 
för stora och klumpiga. Det saknades ett redskap som smidigt kan 
användas av endast en person.  Samt att fiskare önskade något 
som underlättar skonsam hantering av fisk så att chansen att 
lyckas fånga fisken i framtiden igen då den vuxit sig större ökar. 

Examensarbetet genomfördes med hjälp av en designprocess som 
innefattade diskussioner, observationer, idégenerering, 
prototyparbete och utvärderingar med målet att förbättra 
möjligheten att landa fisk i båtsammanhang. 

Utifrån en bred research genererades olika lösningar genom 
handskisser och 3-dimensionella prototyper. Dessa lösningar 
utvärderades mot hur bra de uppfyllde användarnas behov samt 
genom diskussion med experter inom sportfiske. 

Detta examensarbete resulterar i en produktutveckling av 
landningsredskapet Vaggan. Redskapets svarar på fiskarens behov 
då den nyttjar båtens yta väl, den är smidigt att använda av en 
person samt att den underlättar skonsam hantering av fisk. 



Förord

Tack till,

Catch With Care för expertis och hjälp genom processen.
Mina klasskamrater för stöd och visdom.

Gunnar Anderung för värdefulla lärdomar.   

        /Kristian
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund

1.4 miljoner i åldern 16-80 år fiskar årligen i Sverige (Statistiska 
centralbyrån 2016). Lägg till alla barn och unga under 16 år så pas-
serar siffran förmodligen 2 miljoner. Fiske är en 
aktivitet som tar oss ut i naturen vilket kan leda till rekreation och 
avkoppling (Nynäs 2011). 

De flesta fiskare är på jakt efter en stor fisk och för att öka 
chansen att fånga flera stora fiskar så är det nödvändigt att 
fiskaren utövar Catch & Release, alltså att fånga och återutsätta 
fångsten. Skonsam hantering av de stora exemplaren är viktigt för 
våra vatten då de påverkar allt från algblomning till vår fisketurism 
(Fränstam 2009). 

När man är ny och ska lära sig fiska kan det vara obehagligt att 
greppa fisken under landningsmomentet, att landa en fisk 
innebär som sagt momentet från att man har en fisk på kroken 
tills att den är infångad. Även för en mer erfaren fiskare kan 
gäddans käft vara läskig att närma sig. Många duktiga fiskare har 
bemästrat det effektiva gälgreppet (figur 1) men även de 
professionella fiskarna går inte alltid med händerna intakta efter 
en kamp. Det är inte bara gäddans många och sylvassa tänder 
som kan skada, även krokarna som man lyckas fästa i fiskens mun 
kan fastna i en hand då fisken greppas. 

När en man vevat in en stor fisk intill båten så vill man verkligen 
inte att den ska lossna då många önskar att ta ett foto med fisken 
och möjligen väga och mäta den. Gälgreppet är det vanligaste 
sättet att landa en gädda på. Andra vanliga redskap är håven, 
lipgrip, huggkrok och vaggan, mer om dessa under 
marknadsanalys. 

Svenska gäddrekordet är en fisk på 128 centimeter lång och hela 
21 kilo tung vilket innebär att även redskapen som hör till 

Figur 1. Gälgrepp.

landning av dessa monster blir stora. Alternativt kan man använda 
lipgrip som inte är lika klumpigt med istället för med sig skaderisk 
på fiskens underkäke. 

Ett tidigt beslut var att i första hand fokusera på spinnfiske, alltså 
fiske med kastspö, för att tidigt i projektet ha ett tydlig mål och på 
så sätt spara tid. Men också för att min erfarenhet och kunskap 
finns inom den kontexten. 

Landningen innehåller många olika problematiska moment vilket 
talar för att det finns ett tydligt behov av nya och bättre lösningar. 
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1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en ny 
spinnfiskeprodukt som underlättar för både människan och fisken 
vid landning i båt. 

1.3 Etiska perspektiv

Alla de kunniga fiskare som varit med i diskursen har blivit 
informerade om till vilket syfte informationen skulle användas. 
De involverade har valt att hållas anonyma för att de ska känna sig 
bekväma att ärligt uttrycka sina tankar (Blomkvist, Hallin 2015).

Jag skriver att det är viktigt att hantera fisk skonsamt, men 
faktum är att alla fiskar inte kommer klara sig. Istället för att köpa 
en fiskfilé i butik bör vi ta vara på de fiskar som råkar skadas av 
rekreations fisket och dela med oss av dess kött. Att själv avliva 
fisken skapar en större respekt för djuret och det kött vi 
konsumerar. 

1.4 Samhällelig relevans

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis 
resultera i att fler fiskar släpps tillbaka på ett skonsamt sätt. 
De stora individerna är som sagt målet för en sportfiskare, dessa 
individer är viktigast för reproduktionen. Försvinner dessa ur 
ekosystemet kan biodiversiteten minska vilket leder till 
algblomningar som förstör våra vatten. Förhoppningsvis så kan 
redskapet som har utvecklats i detta examensarbete 
underlätta Catch & Release av de stora individerna, vilket kan 
gynna både Sveriges fiskare och turismen som det innefattar 
(Fränstam 2009). 

Om produkten tas i produktion så skulle det även kunna 
generera olika typer av arbetstillfällen, allt från fabriksarbeten till 
säljare. 
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2. Metod

Då ett komplext problem behövde en lösning så genomfördes 
examensarbetet med hjälp av en modifierad variant av Österlins 
designprocess. Designprocessen innebär att ämnet först utforskas 
brett sedan genereras lösningar utifrån insamlad information 
för att förenkla problemet. Lösningarna utvärderas sedan för att 
minska mängden av alternativ. Denna process upprepas tills prob-
lemet är löst (Österlin 2010).

Under analysfasen samlade jag bred information om kontexten 
för att hjälpa mig att definiera problemet. Detta genom 
observationer och diskussioner på mässor och i den lokala 
fiskebutiken. Samt genom diskussion i grupper på Facebook för 
gädda och abborre fiske.

Under hela examensarbetet har marknadsanalys varit återkom-
mande och på så sätt undersöktes nuvarande redskap, vilka finns, 
hur och vid vilka tillfällen används de?

I syntesfasen genererades lösningar på problemet genom 
tvådimensionella och tredimensionella skisser för att göra 
problemet lättare att förstå. 

Lösningarna utvärderades mot krav och behov jag upptäckt under 
researchen i samfund med experter på ämnet samt med hjälp av 
mina egna erfarenheter som fiskare. 

I de följande kapitlen kommer genomförandet och resultatet av 
designprocessen att redovisas mer ingående.
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Fisken är krokad

Lossa kroken
Lyfter in fisken i båten

Posera och fota

21.2kg

Väga, Mäta

120

Lyfter fisken ur båten

Fisken återhämtar sig

Aktivitetsanalys

Figur 2. Illustration som visar aktiviteten Catch & Release.

3. Genomförande

3.1 Analys

3.1.1 Aktivitetsanalys

För att definiera aktivitetens ramar inom vilka produkten skulle 
kunna befinna sig så illustrerade jag aktiviteten Catch & Release 
(figur 2). Detta för att hitta och förtydliga behov och som ett        
underlag vid diskussion om problemet. 

Att ha ett underlag som detta förtydligade både för mig själv och 
de jag talade med om vilken del i aktiviteten som var på tal.  
Samt som hjälp vid idégenerering för att kunna vara kreativ men 
också för att inte gå i fel riktning. Jag kunde med hjälp av 
illustrationen hela tiden utvärdera om lösningarna höll sig 
innanför problemets ramar.  
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3.1.2 Marknadsanalys

Marknadsanalys har under projektets gång varit genomgående för 
att hitta utvecklingsmöjligheter (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 
2015).

Håven: 
Håvar (figur 3) finns i många olika utföranden till olika slags fisken. 
Håvar som är anpassade för gäddfiske har ett stort omfång och 
är djupa, medan en flugfiske håv för öring kan bli så pass liten att 
du kan ha den hängandes på ryggen. Med håven skopar du upp 
fisken efter att du har vevat in den och på så sätt säkrar fisken. 

Vaggan: 
Vaggan (figur 4) används likt håven men kan ha andra 
användningsområden där vissa är utvecklade för att kunna fånga 
upp fisken i efter den vevats in, medan andra är utvecklade för att 
endast bära, väga och kroka av fisk i. 

Lip grip: 
Lip grip (figur 5) nyper åt fiskens käke med en metallklämma likt 
en klädnypa och finns till för att öka anståndet från vassa tänder 
och krokar. Dock rekommenderas det att redskapet inte används 
på större fiskar då det medför skaderisk på fiskens käke då fiskens 
vikt hänger i greppet. 

Huggkrok:
Huggkroken (figur 6) går att landa fisk med som ska släppas 
tillbaka om personen som använder den har mycket erfarenhet 
men huggkrokens främsta användningsområde är då du tar upp 
fisken för mat. 

Figur 3. Håv (Landning net 
Dam effzett big pike 2017).

Figur 4. Vagga (Loki net 2016).

Figur 5. Lip grip (Lip grip 2018).

Figur 6. Huggkrok 
(Hook´R Gaff 2018).
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Figur 7. Håvar i båtar. 

3.1.3 Användare

I en Facebookgrupp specialiserade på gäddfiske frågade jag om de 
upptäckt något återkommande problem. 
Jag beskrev kontexten och frågade vad de svor över senast, vad 
som saknas och vart utveckling kan behövas. 
De uppmärksammade att håven som används för att landa fisk 
ofta är i vägen (figur 7). Den är stor och tar mycket plats samt att 
saker trasslar in sig i nätet.

3.1.4 Lokala fiskebutiken

Med den lokala fiskebutiken diskuterades aktiviteten att landa 
fisk. Jag observerade och diskuterade hur de använder håven och 
vaggan. Det uppmärksammades att vid landning av gädda krävs 
oftast två personer. Inget av de redskap som finns i dagsläget är 
optimerat för de gånger då någon fiskar ensam. Det är bra att 
smidigt och säkert kunna landa fisken utan medhjälpare vid 
tillfällen då man fiskar själv, men även då fler personer i båten har 
fisk på kroken samtidigt eller under en fisketävling då kastet som 
medhjälparen potentiellt hunnit med kan leda till en seger.

3.1.5 Forum

Jag hittade en omröstning på sportfiskeforum.se (Sportfiskeforum 
2006) som frågade forumets användare om de brukar fiska med 
någon eller om de oftare fiskar ensamma. Omröstningen visade 
att fler än 60% av de 137 personer som hade svarat nästan alltid 
fiskar ensamma. Denna siffra drog min uppmärksamhet då jag 
själv sällan fiskar ensam och inte direkt reflekterat över att de 
redskap som finns i min båt inte är optimala vid sådana tillfällen.
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Figur 8. BFT produkter. 

3.1.6 Uppdragsgivare

Tidigt i projektet inleddes en dialog med Catch With Care som är 
en av de ledande distributörerna inom sportfiske i Skandinavien. 
Catch With Care är distributör åt olika varumärken men har även 
egna välkända varumärken med produkter som är populära och 
finns i de flesta butiker och webshoppar. 

Deras team har expertis och är kända tävlingsfiskare vilket gjorde 
deras intresse att samarbeta med detta examensarbete extra 
roligt. Problematiken som uppmärksammats presenterades för 
företaget och de såg potential i produktgruppen om en relevant 
lösning hittades.
Redskapet som jag i detta arbete utvecklar hamnar under Catch 
With Cares varumärke BFT (Big Fish tackle). Nedan kan man se ett 
urval av BFT produkter (figur 8), mer information om Catch With 
Care och alla deras produkter går att finna på cwcab.com. 

3.1.7 Mässbesök

Allt för sjön mässan besöktes med intentionen att samla bred 
information om båtar och båtanvändare, samt för att få en känsla 
för utrymmet i många olika sorters båtar. På Allt för sjön mässan 
framkom det att användare ofta har håven hopfälld och 
nerpackad i olika stuvutrymmen i deras båtar medan de fiskar. 
Något som många var överens om var att när håven ligger 
nerstuvad och hopfälld så är den inte tillgänglig och redo för 
användaren då den stora fisken hugger, speciellt inte om man är 
ensam fiskare i båten. Då dessa personer berättat att de fäller 
ihop och packar ner håven fann jag mer validering i att håven i 
utfällt läge tar för mycket plats. 

På Sportfiskemässan hade Catch With Care en monter. 
Där passade sig ett första möte väl in. Jag fick chans att 
presentera skisser på lösningar för att sedan få deras 
tankar om för och nackdelar på dessa lösningar vilka visade sig 
vara användbara vid utvärdering av koncept. 

Jag fick även nyttig information om hur vaggan kan används då 
man fiskar ensam. Den variant som de hade testat stängdes med 
hjälp av en dragkedja vilket sågs som problematiskt då dragkedjan 
ibland felar samt är svår att få tag på i stundens hetta. 
En dragkedja i metall kan i samband med saltvatten börja rosta 
och i det långa loppet bli ännu besvärligare för användaren. 
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3.1.8 Krav och behov

Analysen ledde till olika krav och behov som hjälpte mig att 
utvärdera koncept för att ta mig framåt i arbetet.  

Krav:
Passa varumärke BFT. Redskapet skulle fungera med resterade 
produkter i Catch With Cares sortiment under varumärket Big Fish 
Tackle. 
Motstå korrosion.  Redskapet kommer hos vissa användare 
utsättas för saltvatten, därav satte jag som krav att inte använda 
material som kan rosta. 
Många som fiskar gör det från en båt därav var det avgörande att 
redskapet fungerade i båtkontext.

Behov:
Användarna sökte något som inte vara i vägen under fiske.
Därav var det viktigt att redskapet nyttjade båtens utrymme väl 
och jag såg det som något positivt om den även undvek det trassel 
användarna uppmärksammat hos håven. 

Då jag observerat att dagens redskap fungerar bäst med 
medhjälpare, samt dragit slutsatsen att fler än hälften av alla som 
fiskar gör det ensamma så bedömde jag att det var bra om 
redskapet kunde användas av en person.

Under landningen kan en fisk ta skada av stötar, fisken kan börja 
sprattla och dunka i kropp eller huvud i båtens hårda delar vilket 
kan skada vitala organ. Det är även lätt hänt att användare 
tappar fisken då den börjar sprattla. Fiskens slemskikt skyddar den 
mot infektioner och detta nöts lätt bort om man håller fisken mot 
kläder eller tappar den på båtens golv. 
Jag såg det alltså nödvändigt om redskapet var så skonsamt mot 
fisken som möjligt. 

Gäddan har som sagt många olika vassa kroppsdelar, samt att 
sylvassa krokar används vid fiske, därav kan ett viss avstånd från 
dessa vara nödvändigt. 
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3.2 Syntes

3.2.1 Brainstorm
För att få igång tankarna utfördes en brainstorm (Wikberg Nilsson, 
Ericson, Törlind 2015) med klasskamrater. Jag sökte kvantitet av 
ideér för att hjälpa mig hitta innovativa lösningar. Vi spånade kring 
hur man kan landa fisk, hur man kan släppa tillbaka fisk, hur man 
kan mäta och väga fisk. Detta resulterade i en bred lista med vilda 
idéer som jag hade med mig i bakhuvudet under arbetets 
syntesfas. 

Hur kan man fånga en fisk:
Genom att ta bort vattnet runt fisken
Magneter
Med en dammsugare
Med en harpun
Paddel händer
Med en grävskopa 
Med en skyffel
Med klister
Med ett durkslag
Skrämma upp fisken 
Locka in fisken i något 
Knuffa upp fisken
Dra 
Kemikalier

Hur kan man mäta en fisk:
Med en linjal
Med ögonmått
Med ett snöre
Med något som referens
Med ultraljud
Med laser
Med kroppen
I en ränna
Med ett mäthjul
Med fiskespöt
Med en lina

Hur kan man väga en fisk:
Direkt på kroken
Med en våg likt stjärntecknet vågen
Våg på fiskespöts handtag
Genom att räkna bort fiskens volym från en vattenbehållare
Direkt i håven

Hur kan man släppa tillbaks en fisk:
Kasta i
Med en katapult
I en rutchkana
Skjuta i den
Sparka i den 
Med handen
Tömma ut
Platå hiss likt hajfiske
Låta den simma tillbaka 
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3.2.2 Tången

Ett relativt okomplicerat koncept var en tångliknande lösning 
(figur 9). Tanken var att man skulle ta grepp om gäddans 
underkäke för att sedan lyfta in fisken i båten. 

Denna idé var intressant då den löste många problem. Den förde 
dock med sig en nackdel. Det pågår en negativ diskurs om 
redskapet Lipgrip, det fungerar bra att landa fisk med men har 
dock stor chans att skada fisken. Gäddor som fångas och tidigare 
varit landade med detta redskap har ofta väldigt allvarliga skador 
på undre käken. I många fall är det så pass illa att käken helt delat 
sig mitt i tu, vilket inte är särskillt bra om man ska släppa tillbaka 
fisken.

Ett liknande koncept var en skyddande grytvante (figur 10) som 
man på samma sätt landade fisken med, men med mer precision, 
dock med viss avsaknad av avstånd från vassa och farliga tänder 
och krokar. 

Figur 9. Skiss på Tången. 

Figur 10. Skiss på Handskydd. 10



Figur 11. Skiss på Verktygslåda 1. 

Figur 12. Skiss på Verktygslåda 2. 

3.2.3 Verktygslådan

För att lösa problemet med håven så skissade jag på ett koncept 
där håven skulle få en definitiv plats i båten (figur 11). En långsmal 
yta ligger dikt på relingen (båtens väggar), på varsin sida om denna 
yta hänger två fack ner. Facket på insidan av relingen är vattentätt 
där våg, kamera och beten med mera skulle förvaras (figur 12). 
Facket på utsidan av relingen var djupt men smalt, tänkt för håven. 
En utgröpning på fackets ena kortsida skulle rikta håvens handtag 
parallellt med relingen så att håven hela tiden var tillgänglig. 
Ovanpå ytan som ligger dikt på relingen fanns möjlighet att mäta 
fisken.
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Figur 13. Skiss på Fodral 1. 

Figur 14. Skiss på flytande fodral. 

3.2.4 Fodralet

Jag försökte eliminera det trassel användarna ansåg att håven 
medförde genom ett koncept där håvens nät samlas i ett fodral 
(figur 13). Landningens verktyg och tillbehör kunde fästas på detta 
fodral för att verktygen skulle vara tillgängliga och organiserade.

Jag utforskade även andra användningsområden för fodralet, 
(figur 14) visar en variant där fodralet var flytande och gick att 
använda som fender, alltså som stötskydd för båten då man 
lägger till vid en brygga. 
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Figur 15. Skiss på Släpet 1. 

Figur 16. Skiss på Släpet 2. 

3.2.5 Boat Cradle

Ett koncept var att släpa in fisken i ett utrymme som bestod av ett 
golv och tre väggar (figur 15). När man fått fisken att fastna på kro-
ken så skulle detta utrymme läggas i vattnet intill båten där fisken 
ska landas. 
Om Boat Cradle låg statiskt och kontrollerat i vattnet så skulle man 
behålla kontrollen på fisken med händerna på fiskespöt samtidigt 
som man stänger utrymmets fjärde vägg bakom fisken med en 
hand eller fot (figur 16). Därmed kunde all kringutrustning som 
kamera, tänger, våg och mätbräda förberedas i lugn och ro medan 
fisken ligger i säkert förvar och återhämtar sig.
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Figur 17. Matris. 

3.3 Utvärdering

Koncepten utvärderades mot de behov jag hittat under 
researchen och med hjälp av den feedback jag fått då jag 
presenterat lösningar för Catch With Care. Detta gjorde jag med 
hjälp av en matris där koncepten fick ett kryss om de uppfyllt 
behovet eller kravet (figur 17) (Österlin 2010).

Tången:
Det fanns potential i konceptet att på något sätt greppa 
underkäken på fisken och möjliga sätt att kringgå den skaderisk 
som konceptet skulle kunn medföra. Associationer den medförde 
till Lipgrip fick mig dock att släppa det konceptet som helhet då 
diskursen är så pass het. 
 
Fodralet:
Fodralet kändes som att sminka håven då den behöll håvens 
problem i och med att den skulle ta lika stor plats som den gör i 
dagsläget och vara lika svår att använda för den ensamma 
fiskaren. 

Verktygslådan:
Verktygslådan löste en intressant del av problemet. Eftersom 
håven skulle hänga på utsidan av båten så skulle den inte hamna i 
vägen på samma sätt som den gör i dagsläget. Dock är det i detta 
koncept också håven som används vilket även här medför dess 
problem. Catch With Care såg vissa bekymmer i hur bra 
verktygslådan kunde sitta fast med tanke på att det kan kan 
stutsa en del under båtfärd.

Boat Cradle:
Projektet riktades mot konceptet Boat Cradle där man stänger in 
fisken i ett utrymme. Inget av koncepten slopades dock helt, då 
alla hade olika intressanta aspekter. 
Både jag och Catch With Care såg potential i konceptet då vi 
ansåg att det var ett bra alternativ när man fiskar ensam.  
Den kunde bli skonsam mot fisken då man inte direkt behövde ta 
i den vilket mynnade ut i att fiskaren även fick avstånd från krokar 
och vassa tänder. Fisken kunde ligga instängd i utrymmet och 
återhämta sig från kampen den varit med om medan fiskaren 
kunde förbereda all kringutrustning. 

14



Figur 18. Vagga (Pro-tech 
musky cradle 2015). 

4. Konceptförfining
4.1 Vaggan      

För att inte designa något som redan finns så analyserades vaggan 
utförligare. 

Den består av två rör, ibland flytande, med ett nät hängandes 
emellan likt en stupränna (figur 18). En egenskap hos vaggan som 
uppskattas är att den kan rullas ihop  så att den inte tar mer plats i 
båten än rören själva.

Vissa av dessa vaggor är flytande, de möjliggör landning av fisk vid 
användning av en person, men är dock inte optimala för 
ändamålet. Vaggan läggs då ner i vattnet intill båten, rören flyter 
fritt, vilket innebär att de kan glida samman. När rören glider ihop 
så stängs vaggans öppning och gör det krångligt att släpa in fisken. 
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Figur 19. Skiss på salongsdörr variant. Figur 20. Skiss på salongsdörr variant 2.

4.2 Salongsdörrar

En idé var en salongsdörrs variant som kunde öppnas i en riktning 
men skulle vara låst i den andra riktningen. När man drar fisken 
genom dörrarna så skulle de öppnas för att sedan stängas bakom 
fisken när hela fisken är inne (figur 19). 
Dörrarna skulle kunna bli lätt böjda inåt (figur 20) vilket skulle 
underlätta möjligheten att pricka öppningen och till viss del hjälpa 
att leda fisken i rätt riktning. 
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Figur 21. Skiss på läpp som viks lodrät.

Figur 22. Skiss på rörliga dörrar.

4.3 Läpp

En annan tanke var att ha Boat Cradle flytandes ovan ytan med en 
läpp som går ner under vattnet. Läppen skulle vara rörlig i lodrät 
led (figur 21). Med ett rep fäst i läppen skulle man kunna dra i 
andra änden av repet för att fälla upp den och på så sätt stänga in 
fisken. 

Under kan man se en variant som skulle ha samma funktion med 
ett rep som sitter fäst i läppen men den skilde sig åt på så sätt att 
idén hade i sidled rörliga dörrar som drogs igen och blockerade 
utvägen för fisken (figur 22).  
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Figur 23. Skiss på variant med rörliga väggar. 

4.4 Väggar

För att minska mängd delar och led så funderade jag runt en idé 
där hela väggarna var rörliga och på så sätt samlas redskapets alla 
rörliga moment på ett och samma ställe (figur 23). 
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Figur 24. Prototyp solida väggar. 
Figur 25. Prototyp ramkonstruktion.

4.5 Prototyper

För att få en känsla för storlek samt för att testa om idéerna 
fungerade i verkligheten så inleddes enklare prototyparbete. 
Jag insåg att om det var två solida väggar så skulle 
vattenmotståndet när de klaffar ihop bli väldigt kraftigt (figur 24).  
Det skulle bli en tung och opraktiskt stängning. Jag såg det ändå 
väl värt att fortsätta utveckla denna idé, då det egentligen var 
material som skapade problem. 

Entrén på utrymmet behövde som sagt vara under vattnet för att 
fisken skulle kunna släpas in. Jag byggde en prototyp (figur 25) där 
utrymmet utforskades med en ramkonstruktion. Ramen hade en 
V-formad kropp och entré av en kryss-ram där PVC rör länkades 
ihop med anslutningar i ett fiberfritt modellmaterial som heter 
cibatol. Textilväggar skulle fästas mellan rören.  
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4.6 Utvärdering stängningsfunktion

Prototyperna diskuterades med Catch With Care. 
Salongsdörren och läppen innebar båda att krokar som sitter i 
fiskens mun och möjligtvis hänger utanför fiskens mun skulle 
komma i kontakt med någon av konstruktionens entréytor. 
En krok som fastnar i dessa ytor kunde ställa till besvär med tanke 
på att det även sitter en fisk på kroken. Fisken skulle då kunna slita 
sig loss från kroken som den har i munnen, vilket resulterar i 
förlorad fångst och potentiell skada på fisken och på redskapet. 

Bäst var om fisken inte hade någon kontakt alls med redskapet, 
utan endast släpas in genom vattenmassan i entrén. 

Jag började överväga att en en gång använda ett nät som väggar 
och golv. Ett nät medför en del negativa egenskaper som att saker 
kan trassla in sig i det. Men det var en kompromiss som jag valde 
att fortsätta med då de positiva egenskaperna övervägde, som 
hopfällbarhet, vikt och smidighet. Ett nät skulle samtidigt kunna 
lösa problemet med vattenmotståndet hos idén där båda 
väggarna klaffar ihop.

Under diskussionen med företaget upptäcktes intressanta 
egenskaper som redskapet bör besitta, dessa krav och behov 
utökade krav- och behovslistan. De poängterade att utrymmet 
som fisken släpas in i ska ha en minimum längd på 130 
centimeter. Formen på nätet som klär ramen blir mer skonsam för 
en rom- eller matstinn gädda om det följer fiskens buk. Vi talade 
om hur vaggan bättre skulle kunna användas av en person om 
redskapets öppning på något sätt skulle hållas öppen av sig själv 
utan att en andra part behövde göra detta. Samt att om endast 
entrén stängs bakom den insläpade fisken så har fisken möjlighet 
att hoppa ut genom det öppna taket.
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Figur 26. Skiss, vecklas ut automatiskt.

Figur 27. Prototyp, vecklas ut automatiskt.

4.7 Hopfällning

Då de former och lösningar jag undersökt skulle bli stora så 
började jag utforska hur dessa skulle kunna fällas ihop för att inte 
ta för mycket plats i båten. 

Den övre figuren (figur 26) visar en lösning där Boat Cradle ska 
vecklas ut automatiserat. Den skulle fällas ihop på så sätt att kort-
sidorna skjuts samman. Detta med hjälp av gravitation och 
flytmoment. Den svarta droppen i mitten på undre sidan var tänkt 
skulle sjunka och de fyra topparna på stavarna i hörnen var tänk 
skulle flyta vilket skulle veckla ut utrymmet och hålla det utfällt. 

Mellan alla stavarna sitter nät som väggar. Denna lösning 
testades med en träskiva som botten och stavar av PVC rör 
(figur 27). 

Lösningen stötte på problem då det var många olika led som 
behövde vara rörliga vilket fick lösningen att 
kännas otympligt och klumpig att hantera samt att många olika 
delar kan leda till höga tillverknings- och monteringskostnader.

Tankarna om att den skulle kunna veckla ut sig själv i vattnet 
kändes på papper möjliga, men stötte på ännu ett problem då den 
skulle slängas ner i vattnet. Hur skulle man få redskapet på rätt köl 
igen om den hamnar upp och ner? 
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Figur 28. Skiss, volym som viks.

Figur 29. Skiss, volym som rullas.

I figur 28 syns en lösning där utrymmet viks på mitten. Golvytan 
skulle ha ett veck på längden som viks uppåt för att fälla ihop 
konstruktionen så att den blir platt.

Fisken skulle lyftas från vattnet i utrymmet med hjälp av två 
handtag där fiskens egna vikt skulle hålla utrymmet utfällt. 

Nedanför ser man en idé där tanken var att konstruktionen skulle 
snurras upp på en rulle (figur 29). 
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Figur 30. Screenshot från videoklipp (Canada fishing guide 
2016).

Jag ansåg att alla dessa lösningar saknade den enkelhet jag 
sökte och därför utfördes en analys av olika videoklipp där vaggor 
används i praktiken. Då fisken landas av två personer med vaggan 
som redskap så observerade jag att en person håller rörens ena 
sida av vaggan mot båtens reling och riktar rören i vinkel ner i 
vattnet. Öppningen ligger då strax under vattenytan. 

Detta gör det möjligt för personen som har krokat fisken att släpa 
in fisken genom öppningen samtidigt som fiskens huvud hålls så 
högt som möjligt ovan ytan (figur 30) . Sedan slår den som håller i 
vaggan ihop rören mot varandra och stänger därmed alla 
öppningar och säkrar fisken. 
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Figur 31. Skisser på ramper.

Analysen diskuterades tillsammans med klasskamrater, vi talade 
om vaggans symbolik till flygplans nödrutschkanor. 
Jag skissade på olika varianter av en ramp med öppningen 
liggandes i vattnet där rampen skulle kunna fällas upp vågrät när 
fisken släpats in i utrymmet (figur 31). Tidigare utvärdering hade 
dock fått mig att inse att släpa fisken ovanpå eller mot ett material 
kan innebära att krokar fastnar i materialet vilket kan resultera i 
förlorad fångst. Men denna typ av lösning styrde mig i en 
intressant riktning som utforskades vidare. 

Prototyper där ena kortsidan av Boat Cradle ligger på båtens 
reling byggdes, medan entrésidan ligger under vattnet. 
Under detta stadie av prototyper märkte jag att om ingen håller i 
konstruktionen då den används så var det lättare att hitta sätt att 
fästa den i relingen om kortsidan som ligger på båtens reling var 
av ett hårdare material. Denna del skulle komma att bli en viktig 
del i konstruktionen.
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Figur 32. Prototyp som visar funktion.

4.8 Momentblock

Kortsidans hårdare del som ligger på relingen valde jag att ge 
arbetsnamnet momentblock. Ett hårdare material 
krävdes då denna del skulle bära de två armarna (vaggans rör) 
som håller nätet likt en stupränna. Momentblocket håller även vid 
entrén armarna ifrån varandra, samt klaffar ihop armarna för att 
stänga utrymmet.
När jag experimenterade med denna konstruktion så märkte jag 
att endast ena armen behövde vara rörlig för att möjliggöra 
stängning av redskapet. 

Jag gjorde en första prototyp på momentblocket (figur 32), längst 
till vänster syns två tomma hål, ett är felborrat, genom det andra 
ska en statisk arm gå. Det är borrat rakt genom momentblocket 
med samma diameter som armen.  
Till höger syns den rörliga armen som behövde två lägen, ett läge 
där utrymmet har en öppen entre och ett läge där utrymmet är 
stängt. För att skapa den rörliga armens två lägen borrades ett 
kors genom momentblocket med samma diameter som armens 
diameter. Hålet ser på båda sidorna av momentblocket ut som en 
liggande åtta. Den smala delen i mitten på åttan gör att det kräver 
viss kraft för att tvinga röret till andra läget.
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Figur 33. Prototyp på armar med relingskrokar.

4.9 Fäste för reling

Redskapet skulle på något vis sitta fast i båtens reling och klara 
påfrestningen av att någon trycker till den rörliga armen för att 
stänga in fisken. 

Jag testade att böja armarnas ändar till en krokform (figur 33). 
Dessa krokar skulle greppa relingen och motverka att redskapet 
gled ner i vattnet. Lösningen misslyckades dock då redskapet 
skulle ha haft möjlighet att pressas upp på båten av vågor eller 
vind. 

Den fasta armen skulle ligga orörligt i ett led så jag fäste ett block, 
hädanefter tvingblock, på armslutet på den sida som ligger över 
relingen. Armen kunde skjutas genom momentblocket för att fästa 
konstruktionen, likt en tving som används när man limmar ihop 
trä, på relingen. 

En skruv med ett greppvänligt handtag skruvas genom 
momentblocket och trycker mot armen för att låsa den vilket gav 
en tillförlitlig låsning av fästet. 

Jag byggde en provisorisk reling för att testa fästet. Pedalen som 
styr den rörliga armen krockade med tvingblocket på den andra 
armen. Därav omplacerades armarna. Istället för att ha dem 
bredvid varandra så placerades de ovanför varandra. 
När armarna klaffar ihop och möts så vill den rörliga armen lägga 
sig ovanpå den statiska armen. Detta minskade risken för glipa i 
entrén och taket.
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Figur 34. Skisser på formutvärdering.

4.10 Form

Det var främst funktion som fick styra den slutliga formen på 
momentblocket, tvingblocket och pedalen, men jag ville även att 
de skulle utstråla styrka och kännas robusta för att användaren 
ska känna tillit för redskapet. 
Jag utvärderade olika formerna tillsammans med klasskamrater 
som kommenterade vilka delar i formerna (figur 34) som 
uttryckte dessa egenskaper.

En rundare form ansågs uppfylla dessa egenskaper. När formen 
smalnade av för mycket eller hade skarpare kanter ansågs de 
svagare. Sidor med en viss sluttning ansågs också öka känslan av 
robusthet. Resultatet av utvärderingen parades ihop och giftes till 
en helhet. Helheten blev en form som fungerade bra tillsammans 
med armarnas rör och nätets slutliga utformning.

Jag ville ha en genomgående form på alla tre blocken, men ändå 
att de skilde sig så pass att man skulle förstå deras funktion 
utifrån form.
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Figur 35. CAD delar redo för 3D skrivaren.

4.11 3D print

Blocken byggdes i CAD för att skrivas ut i ABS i en 3D printer (figur 
35). De hål som går genom momentblocket kräver hög 
noggrannhet för att funktionen ska fungera. Samt att blocken inte 
har särskilt stor volym, därav passade det att printa dessa delar 
med hjälp av 3D skrivaren. 

Om produkten kommer till faktisk produktion så är inte tanken 
att dessa delar ska skrivas ut på detta sätt. Delarna skulle kunna 
optimeras till formpressning eller formsprutning för att få ner 
kostnader. Samt för att få möjlighet till ett material som besitter 
mer flexibla egenskaper. 

Det övre hålet med två lägen skulle på så sätt hålla sin form längre 
och ge produkten en längre livslängd. 
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Figur 36. Prototyp på nätet.

4.12 Nätet

Jag började göra prototyper på nätets utformning med en tunn 
textil som jag sydde på olika sätt med nylontråd (figur 36). Även 
om ramen till stor del styrde formen som helhet, så fanns 
möjlighet att påverka hur fisken ligger i utrymmet samt hur 
mycket material som krävs genom mängd nät. 

Nätkanaler syddes på varje sida av entrén. Rör, hädanefter 
entrérör, fördes ner i dessa kanaler på varje sida. När Boat Cradle 
står öppen skapar entrérören en V-formad entré för fisken. 

När armarna klaffar ihop så klaffar även entrérören ihop likt hur 
en laptop fälls samman. Eftersom entrérören ligger löst i 
nätkanalerna och inte sitter ihop med armarna eller varandra så 
finns möjligheten att fälla ihop dessa parallellt med armarna och 
inte påverka storleken på konstruktionen i hopfällt läge. 
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5. Resultat

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en ny 
spinnfiskeprodukt som underlättar för både människan och fisken 
vid landning i båt.

Detta har resulterat i en produktutveckling av den befintliga 
vaggan. Redskapet rullas enkelt ihop för att inte vara i vägen, det 
underlättar för den enskilda fiskaren då den kan kontrolleras med 
endast en hand eller fot. 

Nätet är gummibelagt och knutfritt för att vara skonsamt för fisken 
samt för att tåla de påfrestningar användandet bringar.

Till armarna valdes aluminium som material då de behövde ha en 
låg vikt men samtidigt klara vikten av nätet med en fisk i. 
Aluminium var även passande då redskapet kommer brukas i 
saltvatten. 

En av momentblockets funktioner är som sagt att hålla isär 
armarna vid entrén vilket gör att entrén inte kan råka stängas likt 
vaggan.

Då Boat Cradle står i öppet tillstånd så pekar den rörliga armen 
38 grader åt höger. I detta läge har ingången ett gap på 85 
centimeter. Avståndet baserades på bredden hos de större håvar 
som finns på marknaden. På motsatt sida från gapet sitter en 
pedal som förtydligar den rörliga armens funktion.

Den undre armen har ett tvingblock på änden som med hjälp av 
momentblocket fäster konstruktionen över båtens reling. 

Med hjälp av skruven som går genom momentblocket kan man 
justera fästet för att passa olika varianter av relingar. 

Färg och material speglar Catch With Cares varumärke BFT.  
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I figur 37-42 förklaras hur Boat Cradle används samt visas en 
förteckning av mått och beskrivning av delar.  



Figur 37. Då fisken är krokad 
placeras redskapet på relingen.

Figur 38. Fisken vevas in mot entrén.

Figur 39. Fiskens huvud lyfts högt 
och släpas in i volymen.

Figur 40. Pedalen trycks lätt till med 
handen eller foten för att säkra fångst.
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Figur 41. Redskapet fångar fisk.  32



Rörliga armens pedal.

Tvingblocket.

Gummibelagt nät. 

Aluminiumarmarna.
Momentblocket och 

skruven som låser fästet.
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Figur 42. Förklaring av delar.  

1500 mm.



6. Vidareutveckling

Funktionen som fäster konceptet i relingen har 
utvecklingspotential då det skulle behöva sitta fast hårdare. 
Ytorna som omsluter relingen på insidan av fästet kan också 
utforskas vidare sett till deras material. 

Om jag hittar ett alternativt material till momentblocket som 
besitter större flexibilitet så skulle redskapet få längre livslängd då 
friktionslåset skulle nötas mindre. 

Aluminiumrören bör även utforskas mer för att hitta den optimala 
diametern som fungerar bäst för friktionslåset. 
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