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Sammanfattning 

 

Sportfiskarna söker ständigt efter nyheter inom branschen. Konkurrensen är tuff bland företag 

inom branschen och det gäller att ständigt kunna erbjuda det senaste. En innovativ produkt 

som kan skapa uppmärksamhet hos fisken är en eftertraktad nyhet.  

 

Examensarbetets genomförande sker med en projektplan innehållande en tidplan, 

riskhantering, organisation och filhantering. Projektets faser består av planering, förstudie,  

produktspecificering, konceptgenerering, konceptval, konstruktion, formgivning, prototyp 

samt en patentansökan. 

 

Med hänsyn taget till en kravspecifikation, som upprättades under förstudien där brukarens 

behov och önskemål samt krav från samarbetspartnern definieras, genererades det slutgiltiga 

konceptet. Förstudien fokus har främst legat på brukaren, för att definiera vad han eller hon 

vill ha. Förstudien visar att brukaren i första hand vill ha något innovativt och enkelt.  

 

Vid idégenerering användes verktyg som 6-3-5, skissande av hela koncept samt 

brainstorming. Dessa verktyg användes vid konceptgenerering, men även under arbetet med 

patentansökan. Den förstnämnda användes för att generera olika möjligheter för hur och vad 

som konceptet ska lösa. Den andra användes för att identifiera vad experter inom 

sportfiskebranschen anser vara ett lyckat fiskedrag. Det tredje verktyget användes för att finna 

potentiella lösningar vid en specifik frågeställning. Efter sortering av konceptet kvarstod nio 

unika kombinationer.  

 

Det slutgiltiga konceptet består av ett fiskedragshuvud (jigghuvud) med implementerad modul 

som blinkar vid kontakt med vatten. Detta slutgiltiga val beslutades tillsammans med 

samarbetspartnern.  

 

En patentansökan finansierades via innovationskontoret Fyrklövern vid Karlstads universitet. 

Med en patentansökan fick projektplanen och rapporten korrigeras till version 2.0. 

Patentansökan togs fram tillsammans med Hynells Patenttjänst AB.  

 

Genom projektet har skisser använts frekvent för att testa idéer och kombinationer. Prototyper 

av det valda konceptet gjordes för att erhålla ytterligare information om konstruktion och 

funktion. 

   



 

Abstract 

 

The fishermen are constantly looking for something new. As a company, specialized in this 

profession, it is necessary to be able to offer the newest thing within fishing. A new kind of 

fishing lure that creates attention among the fish is an innovative new and welcomed product 

among fishermen’s. 

 

The thesis work is carried out as a project with a project plan containing a time chart, risk 

management, organization and file management. The phases of the project consist of 

planning, research, product specification, concept generation, evaluation, construction, design 

and patent application. 

 

The concept was developed with a product specification in mind. This specification is a list of 

the users needs and preferences, as well as requirements from the cooperation partner. The 

research focused on the users need, to determine what the customer really wants. The result 

from the research was that the user wants something innovative and easy to use. 

 

Idea generation utilized tools like 6-3-5, generating entire concepts as well as brainstorming. 

These tools were used in concept generation, but also during the work with the patent 

applications. The first mentioned tool was used to generate possibilities for how and what the 

product will do. The second mentioned tool was used to identify what those within this 

profession think would be a successful fishing lure. The third tool was used to find potential 

solutions for a specific issue. Evaluation of the ideas resulted in nine different kinds of 

concepts.  

 

The final concept consists of a fishing lure head (jig head) with implemented module that 

illuminates when in contact with water. This final decision was made after presentation and 

discussion with the partner. 

 

A patent application was funded through the Innovation Office, Fyrklövern at Karlstad 

University. With a patent application, the project plan and the report were corrected to version 

2.0. The patent application is the result after a corporation with Hynell, patent service. 

 

Sketches were frequently used to through the project to test ideas and combinations. 

Prototypes of the chosen concept were made to obtain additional information on design and 

function. 
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1 Inledning 

Detta projekt utförs för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid 

Karlstads universitet. Projektet utgår från projektledarens egen idé i samarbete med 

varumärket Savage Gear. Varumärket har sitt säte i USA, och ägs av det danska företaget 

Svendsen sport A/S. Företaget är i dagsläget Europas största inom sportfiske och äger totalt 

12 olika varumärken.  

 

Rapporten redovisar examensarbetet ”Aktivt fiskedrag” av Johan Westlund. Handledare är 

Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin vid Karlstad universitet och omfattar 22,5 

högskolepoäng. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vertikalfiske är något som många sportfiskare uppskattar och är en form av fiske som varit på 

frammarsch den senaste tiden. Utifrån en egen idé ska ett fiskedrag som fungerar inom 

vertikalfiske utvecklas att passa varumärket Savage Gear´s produktportfolio. Sportfiske är 

stort och för att hålla sig attraktiv på marknaden krävs det att man ligger i framkant och 

erbjuder kunderna det senaste inom området.  

 

Savage Gear utvecklar sina fiskedrag i samarbete med sportfiskare över hela världen, som alla 

strävar efter att fånga den största rovfisken. Attityden hos dessa fiskare handlar inte om en 

dag med bra fiske, utan mer om total dominans i vattnet för att få ordentliga hugg. Efter 

hundratusentals timmar med fiskespöet i handen har unika fiskedrag utvecklats, för att få fram 

de bästa dragen där rovfisken utan tvekan hugger för att döda och äta betet. För att uppnå 

fiskarens förväntningar ser företaget inga begränsningar när det handlar om utvecklingen av 

fiskedrag, och har idag den mest tillförlitliga och verklighetstrogna serierna av ledade 

fiskedrag. Företaget har bland annat under utvecklingen använts sig av 3D scanningar av 

fiskar, för att fånga väsentliga former och få rätt proportioner för att sedan modulera 

verklighetstrogna drag i CAD. 

 

På sikt vill Svendsen Sport ha möjlighet att tillverka produkten, om den anses lyckad.  
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1.2 Problemformulering 

 

Hur ska produkten skapa uppmärksamhet hos fisken, så att den väljer att attackera bytet? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att tillämpa metodik som erhållits under utbildningen för att 

utveckla ett innovativt koncept inom sportfiskebranschen. Konceptet är en vidareutveckling 

av befintlig produkt och ska bidra till ökad uppmärksamhet hos fisken.  

 

1.4 Målsättning 

 

Målet är att ta fram ett fiskedrag som på ett aktivt sätt skapar uppmärksamhet hos fisken. 

Konceptet ska motsvara brukarnas och företagets behov, krav samt förväntningar. Projektet 

ska resultera i ett antal prototyper i redovisningssyfte. Ett annat mål är att utföra tester för att 

bekräfta produktens effektivitet och funktionsduglighet. Under en fiskeresa i maj månad 2018 

genomförs tester under realistiska former.  

 

Projektet skall göras med en industridesigners arbetssätt med stöd av designprocessen, samt 

genomföras på ett ingenjörsmässigt förhållningsätt till produktutveckling. Kunskaper och 

erfarenheter som förskaffas under utbildningen kommer att användas. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Projektets tidsram möjliggör inte en produktsammanställning på detaljnivå. 

Standardkomponenter, kopplingsschema eller materialval kommer således inte att 

specificeras. En CAD modell kommer inte heller att rymmas i tidsplanen. Detta är inte heller 

ett krav.   
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2 Genomförande 

Examensarbetets genomförande sker med ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt, 

med produktutvecklingsprocessen som utgångspunkt (Johansson et al. 2013).  

 

2.1 Planering 

 

Examensarbetet planeras utifrån kursupplägget som presenteras i kursplanen för 

examensarbetet, högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och designprocessen vid 

Karlstads universitet, 2018, samt tidigare erfarenheter.  

 

En projektplan skapar en tydlig och strukturerad arbetsprocess för alla delaktiga i projektet. 

Denna specificerar projektets planering av tid, resurser och kommunikation, samt hantering 

av risker. Projektplanen beskriver även bakgrund till varför projektet påbörjas, och projektets 

problemformulering samt målsättning. Projektplanen utvärderas av handledare och 

examinator, samt presenteras för samarbetspartnern. Projektplanen är ett levande dokument 

och kan därför komma och ändras under arbetets gång (Johannesson et al. 2013). 

 

Milstolpeplanen i projektplanen presenterar bestämda datum för projektet i form av milstolpar 

och grindhål. En WBS (Work breakdown Structure) visar vilka moment som förväntas 

behandlas för att nå ett lyckat resultat. Milstolpeplanen och WBS´n kombineras till ett gantt-

schema där en översikt av hur tiden för projektet fördelas (Eriksson & Lilliesköld 2005). 

 

Budgeten för projektet behandlar det egna arbetets resurser samt utgifter för berörda parter. 

 

Syftet med en riskanalys är att avgöra vilka risker som kan finnas, som skulle kunna påverka 

projektet negativt. Då detta är ett relativt litet projekt med få inblandade parter så valdes 

tekniken mini-riskanalys. Potentiella risker identifieras där konsekvens och sannolikhet 

poängsätts mellan 1-5. Värdet för konsekvensen multipliceras sedan med värdet för 

sannolikhet. Risker med ett högt värde bör behandlas snarast möjligt, och en föreslagen åtgärd 

presenteras (Eriksson & Lilliesköld 2005).  

 

Dokumenthantering beskriver hur arbetet kommer att lagras under projektets gång, samt hur 

viktiga dokument och filer kommer att namnges för att lättare finna de aktuella filerna. De 

filer och dokument som genomgår granskning laddas upp på It´s learning.  
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2.2 Förstudie 

 

Arbetet med projektet inleds med en förstudie. Detta för att skaffa information som är 

relevant för projektet, och kartlägga alla de krav och önskemål som olika intressenter har på 

produkten. Förstudien inför projektets gång består av litteraturstudier, intressentanalys, 

intervjuer, marknadsanalys och en teknikanalys. Förstudien definierar vad produkten ska 

uträtta (Johannesson et al., 2013). 

 

2.2.1 Litteraturstudier 

 

Litteraturstudier är en fördjupad sökning efter kunskap inom de områden som är av intresse 

för projektet. Så som lämpligt arbetssätt för projektet, beteendemönster hos rovfiskar och 

utrustning som används inom fiske. Internet är en otroligt omfattande källa med mängder av 

relevant information för projektet. Man ska samtidigt vara rimligt kritisk till den erhållna 

informationen (Wikberg Nilsson, et al., 2015). 

 

Förstudien inleds med att samla ihop relevanta vetenskapliga artiklar som kan underlätta för 

arbetet. Information som initialt kommer att sökas är information med relevans för projektet, 

och berör följande områden. 

 

 Designprocess och metod. 

 Produktutveckling. 

 Projektmetodik. 

 Innovationer/teknik som triggar fisken att hugga. 

 Aktiverande produkter inom fiske. 

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar sker via Google Scholars, på DiVa-portalen, biblioteket 

samt med hjälp av personer som kan tänkas sitta med väsentlig information som kan gynna 

projektet. Litteratursökningen kommer att ske kontinuerligt under projektets gång, då det är 

svårt att förutse vad för information som kan vara relevant.  

 

2.2.2 Intressentanalys 

 

En intressentanalys identifierar vilka personer, grupper eller företag som på något sätt kan 

ställa krav eller önskemål hos produkten. Dessa krav och önskemål införs i en 

produktspecifikation (Johannesson, et al., 2013). Analysen svarar även på vem kunden är 

(Löfgren, 2002).  
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Analysen består av följande tre steg (Jansson & Ljung, 2004): 

 

 Identifiera viktiga intressenter 

 Analysera och värdera dessa intressenters relation till resultatet. 

 Djupgående analys av nyckelintressenter, de viktigaste intressenterna till projektets 

framgång. Den djupgående analysen görs med hjälp av kvalitativa metoder 

(Johannesson, et al., 2013). 

 

Undersökningen är en viktig del av projektets framgång, då det gäller att prioritera rätt 

intressenters krav och önskemål, men är även ett viktigt underlag för att inte missa viktiga 

aspekter under projektets gång. 

 

2.2.3  Intervjuer 

 

Intervjuer är en vanlig metod för att samla information och används under hela projektets 

gång, med olika avsikter. Inledningsvis hämtas värdefull information om dagens produkter 

samt beteendemönster hos brukaren. Vad som driver dem, vad som irriterar dem etc. 

Intervjuformerna består av strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad. Med en 

strukturerad form fås specifik information. En ostrukturerad form kan jämföras mer som ett 

samtal mellan två parter där den intervjuade pratar fritt inom ett område. En semi-strukturerad 

intervjuform är mittemellan: en lista med områden och några specifika frågor du vill ha svar 

på, men öppet för flexibilitet gentemot vad den intervjuade berättar (Wikberg Nilsson, et al., 

2015). De individer som intervjuas är personer med expertis inom det sökta området och 

privatpersoner med intresse inom fiske. 

 

Under projektets början består intervjuformerna av ostrukturerad och semi-strukturerad form. 

När projektet går mot slutfaserna kommer utformningen av intervjuerna bestå av semi-

strukturerad, samt strukturerad form med de nyckelintressenter som identifierats. Syftet med 

intervjuerna är att söka svar på hur marknaden ser ut, samt vilka krav och önskemål som finns 

hos produkten (Löfgren, 2002).  

 

2.2.4 Observationsstudier 

 

En deltagande observation definierar beteendemönster hos fritidsfiskare och fiskeentusiaster. 

Observationsformen innebär att man deltar i en individs eller grupps vardag och lyssnar, 

frågar och försöker förstå vad som händer (Bell, 2016). Informationen som bearbetas är från 

deltagande observationer, under 2016-2017. Under studien observeras en fiskares dag, från 

morgon till kväll. Eget deltagande ger en djupare förståelse över fiskeformen. Resultatet 

analyseras där skillnader mellan brukarna lyfts fram. 
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2.2.5 Marknadsanalys 

 

En marknadsanalys är en viktig process under projektet. Underlaget är ofta osäkert, speciellt 

för en ny produkt. (Johannesson, et al., 2013). Projektets resultat bör på ett eller flera sätt 

utmärka sig från konkurrenterna (Löfgren, 2002).  Detta för att kunden ska ha mer att ta 

ställning till. Om den slutliga produkten inte utmärker sig så väljer kunden efter tillgänglighet, 

pris, mm. (Österlin, 2007). 

 

Man använder alla tänkbara informationskällor för både produkt- och marknadsinformation 

för att erhålla information om hur marknaden faktiskt ser ut (Johannesson, et al., 2013). 

Informationskällor som utnyttjas är följande. 

 

 Patentundersökning (Nyhetsgranskning) 

 

En god regel som gäller alla designuppdrag, och speciellt den av innovativ karaktär, är att ta 

reda på vad som redan har gjorts. Mycket tid och energi kan besparas på att inte uppfinna 

hjulet på nytt och att i slutet av projektet med en eventuell patentansökan tvingas konstatera 

att idén redan finns (Landqvist, 1994). En nyhetsgranskning visar vad som är patenterat inom 

aktiva fiskedrag och görs på uppdrag av innovationskontoret Fyrklövern vid Karlstads 

universitet, via Hynell patenttjänst. 

 

 Kunder/Återförsäljare 

 

Ett vanligt misstag inom marknadsföring är att fokus hamnar på produkten, istället för på de 

fördelar och upplevelser som produkten erbjuder.  Här krävs systematiska metoder för att 

inhämta och analysera information om hur marknaden ser ut. Marknaden består av nuvarande 

och potentiella kunder som har ett behov av en produkt. (Parment, 2015).  

    

 Mässa 

 

Sportfiskemässan 2018 vid Stockholmsmässan, är den största sportfiskemässan i Sverige. 

Under besöket samlas information in om hur marknaden ser ut och om kommande nyheter på 

marknaden är av intresse. Detta för att styra slutresultatet av projektet så det passar 

marknaden (Österlin, 2007).  
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2.3 Produktspecificering 

 

Informationen från förstudien sammanställas i en produktspecifikation för att specificera de 

krav och önskemål slutprodukten ska uppnå. Produktspecifikationen ska användas som 

underlag för design och konstruktion (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.3.1 Funktionsanalys 

 

Produktspecificeringen inleds med en funktionsanalys för att identifiera vad produkten ska 

utföra, uttryckt i funktioner, och inte i färdiga lösningar. Denna frågeställning underlättar för 

att finna nya bättre lösningar istället för att välja befintliga lösningar. Analysen görs med 

hänsyn till information från förstudien och fungerar som en sammanfattning av all den 

information som införskaffats (Landqvist, 1994). 

 

Funktionsanalysen delas in i huvudfunktioner, nödvändiga funktioner, önskvärda funktioner 

och oönskade funktioner. Huvudfunktionen är vad produkten huvudsakligen skall utföra, och 

de nödvändiga funktionerna krävs för att huvudfunktionen ska fungera. De önskvärda 

funktionerna ger produkten mervärde, och de oönskade funktionerna hämmar 

huvudfunktionen, eller sänker mervärdet (Landqvist, 1994). 

 

2.3.2 Kriteriematris 

 

Kriterier till funktionerna bestäms. Dessa kriterier kan vara både krav och önskemål. 

Kriterierna kan även vara funktionella eller begränsande. Funktionella kriterier har många 

möjliga lösningar medans begränsade kriterier minskar mängden möjliga lösningar, vilket kan 

användas för att sålla bort olämpliga idéer. Kriterierna ska sedan in i en tabell enligt Olssons 

kriteriematris. Denna tabell används som en checklista för att säkerhetsställa att inget viktigt 

glöms bort (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.4 Konceptgenerering 

 

Konceptgenerering används för att finna lösningar till de behov och önskemål som 

identifieras i tidigare analyser. Koncepten som kommer genereras är lösningsförslag för 

produktens olika funktioner samt utformning. Idégenereringsmetoder som 6-3-5 och hela 

koncept används. Syftet med idégenerering är att generera så många möjliga lösningar som 

möjligt för att inte missa någon bra lösning (Johannesson, et al., 2013). 
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2.4.1 Idégenerering 

Det finns många olika verktyg att använda när det kommer till idégenerering, under denna fas 

är det viktigt att få ut så många idéer som möjligt och kvantitet är viktigare än kvalitet. Många 

idéer under denna fas ökar chansen att komma med ett revolutionerande resultat. Ett verktyg 

som genererar många idéer under en kort tid är 6-3-5-metoden, som kan komma att generera 

108 idéer under 30 min (Michanek & Breiler, 2007). Verktyget utnyttjas med bekanta vid 

karlstads universitet. Ett annat verktyg som utnyttjas är hela koncept, vid forshagaakademin 

där ca 20 elever medverkar där hela förslag på potentiella fiskedrag genereras.  

 

 

2.4.2 Idéutvärdering 

En grov bortsortering av de olika lösningförslag sållar bort orimliga totallösningar eller idéer 

som slutligen kommer resultera i samma resultat. Resterande förslag undersöks för att se om 

de uppfyller de krav som presenteras i en Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz 

(Johannesson, et al., 2013). Kriterier som idéerna ska uppfylla är följande:  

  

 Löses huvudproblemet 

 Uppfylls alla krav 

 Realiserbar 

 Inom kostnadsramen 

 Säker och ergonomisk 

 Passar företaget 

 

De lösningar som inte uppfyller samtliga punkter elimineras (Johannesson, et al., 2013). De 

idéer som löser samtliga punkter eller kräver efterforskning går vidare till nästa utvärdering. 

 

 

De idéer/lösningar som återstår efter elimineringen kommer att genomgå en idéutvärdering. 

Under värderingen presentera idéerna på ett liknande sätt till de medverkande individerna och 

alla får vara med och rösta. Denna demokratiska utvärdering och röstning på idéer kan 

upplevas som en mer rättvis bedömning, jämfört med metoder där idéerna presenteras på 

olika sätt, eller om en idé favoriseras vid presentationen. Deltagarna får ett visst antal prickar 

beroende på antalet presenterade idéer (positiva prickar, neutrala prickar och negativa 

prickar). Efter presentation får deltagarna placera ut sina prickar i anslutning till de idéer de 

anser lösa uppgiften bäst (Wikberg Nilsson, et al., 2015). När gruppen ska placera ut sina 

prickar kommer de att hänvisas till att värdera utifrån följande frågeställning.  

 

 Löses huvuduppgiften? 

 Uppfylls de krav som presenteras? 

 Är lösningen realiserbar? 

 Passar produktportfolio? 
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2.5 Konceptval 

 

De totallösningar som definieras i konceptgenereringen utvärderas för att avgöra hur väl de 

uppfyller de krav och önskemål som togs fram i produktspecifikationen. De metoder som 

beskrivs nedan kommer att användas för att jämföra de olika förslagens kvalitet. 

 

2.5.1 Krysschema 

 

En första rankning av koncepten görs med hjälp av ett krysschema utifrån resultatet av 

idéutvärderingen. Metoden innebär att man plockar ut de idéer eller förslag som anses bäst 

utifrån idéutvärderingen och ställer dem mot de högst prioriterade funktionerna från 

funktionsanalysen. Frågeställningarna struktureras och förutsättningarna jämförs för varje 

utvald idé. Genom att successivt betygsätta varje idé i förhållande till vad den ska uppfylla, 

lämpligen med en poängskala 1-5, säkerställs vilken idé som bäst tillgodoser de flesta 

funktionerna, men metoden ger även möjlighet att i efterhand gå tillbaka för att diskutera och 

analysera resultatet (Landqvist, 1994).  

 

2.5.2 Kriterieviktsmatris 

 

Lösningsalternativen jämförs med hjälp av en kriterieviktsmatris, även kallad kesselring. Med 

hjälp av matrisen utvärderas hur väl de återstående alternativen uppfyller önskemålen från 

kravspecifikationen, då kraven ska vara uppfyllda av tidigare utvärderingar. Matrisen lyfter 

styrkor och svagheter hos olika lösningar. Detta ger möjlighet, att om möjligt, förbättra dess 

svagheter genom att till exempel utnyttja styrkor hos andra lösningar, även förkastade om 

sådana finns. Matrisen ifylles på följande sätt:  
 

 Önskemålen får en viktfaktor (w) från skala 1-5 

 Lösningen betygsätts utifrån hur väl önskemålen uppfylls (v) med en skala på 1-5 

 Lösningen får ett totalvärde (t=w*v) på hur väl varje önskemål uppfylls.  
 

Dessa totalvärden adderas och resulterar i hur nära konceptet är en idealisk lösning 

(Johannesson, et al., 2013). 
 

2.5.3 Slutgiltigt val 

 

Efter utvärderingen med kriterieviktsmatrisen görs en avstämning med samarbetspartnern för 

att säkerhetsställa att resultat passar in i deras sortiment. Innan det slutgiltiga valet tas så 

presenteras alternativen med grafiskt material samt en muntlig beskrivning. Presentationen 

följs av samtal och diskussion för att välja det slutgiltiga konceptet. Under samtalet kommer 

för- och nackdelar med koncepten att diskuteras, samt om konceptet kan vidareutvecklas.  
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2.6 Layoutkonstruktion 

 

Efter slutgiltigt val av koncept ska det sedan vidareutvecklas till en fungerande produkt. Då 

projektet ska resultera i en produkt som aktiveras så kommer det att krävas flera delar. Detta 

steg i projektet kommer beskriva produktens olika delar, och hur de arrangerar sig i rummet 

och till varandra. Detta är en slutgiltig konkretisering av det valda konceptet och ska resultera 

i en produktsammanställning (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.6.1 Teknisk analys 

 

Då produkten ska aktiveras görs en analys av tekniska förutsättningar. Den tekniska analysen 

ska resultera i vilka tekniska lösningar och delar som finns på marknaden som kan komma 

ingå i produkten, eller om nya tekniska lösningar krävs. Om nya tekniska lösningar krävs kan 

de kallas för uppfinningar om de anses tillräckligt nya och originella. Det är då viktigt att 

dokumentera vem som kom med lösningen och när det skedde, eftersom det i t ex USA är 

avgörande när en uppfinning gjordes, och inte när en patentansökan lämnades in, om flera 

söker patent på samma idé (Sundström, 2005).  

 

2.6.2 Detaljkonstruktion 

 

Konceptet kommer innehålla flera detaljer och dessa är produktens byggstenar, utifrån dem 

bestäms hur delarna ska arrangeras i förhållande till varandra. En detaljkonstruktion är 

nödvändig som ett informationsunderlag för att underlätta det valda konceptets 

vidareutveckling till en fungerande produkt (Johannesson, et al., 2013). Utifrån 

konceptbeskrivningen ska standardkomponenter och unika detaljer identifieras och 

specificeras. Är produkten komplex kan det vara nödvändigt att konstruera den i moduler.  

 

 Definiera uppgift  

 Specificera 

 Sök lösning 

 Utvärdera och välj 

 

2.6.3 Produktsammanställning 

 

Produktsammanställning innehåller information om standardkomponenter och konstruerade 

detaljer (om de finns). Målet med en produktsammaställning är att erhålla ett underlag för 

tillverkning av en funktions- och användningsriktig produkt (Johannesson, et al., 2013).  
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2.7 Konstruktion och tillverkningsanpassning 

 

För att kunna få en känsla av slutprodukten, samt kunna utföra tester, tillverkas fysiska 

prototyper utifrån skissmodeller och produktsammanställningen. Det är en sak att konstruera 

en produkt med skisser och 3D-modeller, och en annan sak att tillverka den. Idéerna ska ta 

materiell form. Det gäller att planera arbetet rationellt och ofta är det enkla det smarta. Med 

rätt material och verktyg underlättas arbetet (Österlin, 2010). 

 

2.7.1 Prototyp 

 

Förutsättningarna för prototyptillverkningen kontrolleras innan momentet påbörjas. Kriterier 

som ska uppfyllas är följande:  

 

Tid 

Då detta sker under projektets slutskede, och en budget avseende tid är bestämt i 

projektplanen, så är andelen tid kvar av projektet avgörande över resultatet och nivån på 

prototypen. 

 

 Samarbete 

Samarbetspartners kompetens och produkter kan komma att vara ovärderliga vid 

tillverkningen av prototypen.  

 

 Kostnader 

Kostnader som kan komma vid tillverkningen av prototyp är inköp av komponenter eller 

material. Andra kostnader som kan komma är tillverkningen av unika delar/verktyg som 

tillverkas själv, eller lämnas bort för tillverkning (Österlin, 2010). 

 

 Material 

När material väljs är det i första hand tre faktorer man behöver ta hänsyn till. Det första är 

vilka egenskaper produkten ska ha. Det andra är formbarhet, och det tredje är materialtillgång 

efter ekonomi. (Österlin, 2010). 

 

 Kompetens  

Vid tillverkningen av prototyp är det egna arbetet begränsat till kompetensen inom 

tillverkningsteknik. De fem viktigaste teknikerna är böja, pressa, profil, gjuta och avskilja 

(Österlin, 2010). Där kompetensen inte är tillräckligt bra kommer hjälp av kompetent personal 

att sökas. 
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2.7.2 Tester 

 

Testerna kommer att ske med hjälp av experimentella metoder. Innan testerna utförs så ska en 

teori och en hypotes specificeras. Detta för att göra det abstrakta observerbart, mätbart och 

förutsägbart (DePoy & Gitlin, 1999). För att säkerställa att produkten/prototypen kommer att 

aktiveras och lösa problemformuleringen som definierades i projektplanen kommer tester att 

ske med två olika arbetssätt.  

 

 Kontrollerad miljö 

Experimentet utförs genom att simulera en miljö där produkten kan tänkas användas.  

 

 Ute på fältet 

Metoden för forskning bedrivs med kvantitativ metod. Kvantitativ forskning innebär att man 

samlar in data och studerar relationer mellan olika uppsättningar av fakta som kan resulterar i 

generaliserbara slutsatser. Att metoden klassificeras innebär inte att man som forskare inte får 

avvika från de tillvägagångsätt som normalt förknippas med metoden i fråga (Bell, 2016). 

Prototypen kommer att testat mot en motsvarande produkt för att möjliggöra jämförelse av 

resultat. 

 

2.8 Patentansökan 

 

Ett patent ger ensamrätt att som uppfinnare i upp till 20 år tillverka, sälja, importera, hyra ut, 

licensera och använda den. Patent ger också möjlighet att kräva skadestånd vid intrång 

(Johannesson, et al., 2013). 

 

Patentansökan bearbetas tillsammans med Hynell patenttjänst på uppdrag av Fyrklövern. 

Hynell patentjänst erbjuder tjänster inom immaterialrätt, det vill säga patent, 

varumärkesskydd, designskydd och domännamn. Patentbyrån grundades 1977 och hjälper 

företag och uppfinnare över hela världen. När ett patent skrivs, gäller det att skynda långsamt. 

För att ett patent ska vara vattentätt, gäller det att patentet är väldigt tydligt, samtidigt som 

luddigt och otänkbart. Det kan uppfattas konstigt att ett patent bör utformas utifrån detta, men 

för att patentet ska vara bra så gäller det att täcka potentiella variationer av konceptet. 
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Tabell 1: milstolpeplan 

3 Resultat 

 

3.1 Planering 

 

Bakgrund 
 

Vertikalfiske är en form av fiske som varit på frammarsch den senaste tiden. Projektet 

startades då det finns ett behov av ett nytt drag som ökar fiskelyckan. Sportfiskare vill ha det 

nyaste på marknaden och ett nytt fiskedrag är nödvändigt för att hålla sig attraktiv på 

marknaden.  
  

  Problemformulering 
 

Att utveckla ett nytt fiskedrag som aktiveras vid kontakt med vatten för att skapa 

uppmärksamhet hos rovfisken.  Produkten ska vara konkurrenskraftigt och tillförlitligt.  
 

  Mål 
 

Målet är att få fram ett koncept som leder till en slutgiltig produkt.  
 

 Organisation 
 

 Upphovsman till konceptet är Johan Westlund och projektet är ett examensarbete vid 

Karlstads universitet med Monica Jakobsson som handledare. Fullständiga uppgifter finns att 

läsa i projektplanen (se bilaga A).  
 

 

 Projektmodell 
 

 Projektet har ett antal milstolpar 

och grindhål som sammanställdes 

i en milstolpeplan (se tabell 1).  

 

 

Projektfas Färdigdatum Milstolpe Grindhål Berörda parter 

Planering 9/2 Projektplan färdig     

      
Projektplan 

godkänd 
Handledare och 

examinator 

Produktspecifikation 19/3 
Produktspecifikation 

färdig 
    

      
Produktspecifikation 

godkänd 
samarbetspartner 

Delredovisning 21/3 - 22/3 Metodel färdig     

      Metoddel redovisad 
Handledare och 

examinator 

Koncept 6/4 Koncept valt     

      Koncept godkänt samarbetspartner 

Formgivning och 
konstruktion 

20/4 Färdig konstruktion     

      
Konstruktion 

godkänt 
samarbetspartner 

Redovisning -       

      
Presentation 

godkänt 
Examinator 

Patent 21/6 
Inlämning av 

patentansökan 
    

      
Patentansökan 

godkänd 
Projektledare och 

Hynell 

Rapport 6/8 
Inlämning av utkast 

av rapport 
    

  13/8 - 16/8 
Genomförd 
opponering 

  
Opponetnt  och 

Examinator 

  3/9 
Slugiltig rapport 

inlämnad 
    

      Rapport godkänt Examinator 

  3/9 
Slugiltig rapport 

inlämnad 
    

      Rapport godkänt Examinator 
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WBS-diagrammet visar vilka delmoment som ska utföras i respektive projektfas (Se bild 1). 

 
bild 1: WBS 

Gantt-schemat visar examensarbetets olika faser med beräknad start- och sluttid (se bild 2).  

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommentar till tidplan 
 

En kort analys gjordes över Gantt-schemat med kommentar över resultatet (se bilaga A). 
  

 Budget 
 

Utgångsbudgeten presenteras och består främst av antalet timmar som projektet beräknas 

tillgå, 600 effektiva timmar (se bilaga A). Finansiering till patentansökan sker via Fyrklövern 

(se bilaga E). 

 

Examensarbete

förstudie

Sök relevant 
information från 

litteratur

Analysera 
intresenter

studera användare

Analysera marknad

Samla teknisk 
information

Produktspecifiering

Analysera funktion

Samla in 
kompleterande 

information

Kriterieviktsmatris

koncept

konceptgenerering

Konceptval

Layoutkonstruktion

Skissa koncept

Detalj konstruktion

produkt arkitektur

Konstruera CAD-
modell

Slutgiltig 
konstruktion och 

tillverkningsanpass
ning

konstruktion av 
prototyp

tester

Redovisning

Förbererd 
Presentationsmate

rial

Öva inför 
presentation

Rapport

Skriv metodkapitel

Dokumentera 
resultat till rapport

Färdigställ rapport

Opponering

Korrigera rapport 
efter opponering

bild 2:  Gantt-schema 
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 Riskanalys 
 

En miniriskanalys presenterar potentiella risker som skulle kunna påverka slutresultatet. De 

största möjliga riskerna som påverkar resultatet negativt identifierades som brist på tid för 

bygge och test av prototyp, samt låg prioritering hos samarbetspartnern (Se tabell 2).  

 

Tabell 2: Miniriskanalys 

Miniriskanalys 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

För stor omfattning av projektet 3 5 15 Avgränsningar i samråd med handledare 

Projektets priotering låg hos uppdragsgivaren 4 4 16 
Diskutera ambitionsnivå innan 

genomförandefasen inleds 

Tillräckligt med tid (tester av prototyp, samt 

dokumentation) 
4 4 16 God framförhållning, tidsplanering 

Sjukdom som försenar arbetet 3 5 15 
Mer strukturerat arbetsschema. Prioreteringar 

för arbetsgången. 

Dokumentering missas 3 5 15 Kontrollera att anteckningar tas 

Brist på relevant vetenskaplig litteratur 3 5 15 Ta hjälp av kunnig personal på biblioteket 

Felaktiga beräkningar 3 5 15 
Kontrollera. Ta extern hjälp för kontroll av 

beräkningar. 

Svårighet vid prototypbygge 3 5 15 Ta hjälp av kunnig personal. 

Svårigheter att finna/intevjua potentiella 
kunder under förstudien 

3 5 15 Ta hjälp av kontakter 

Information från uppdragsgivaren 3 4 12 Planera någon form av rapportschema 

Tillräckligt med tid (prototyp) 4 3 12 
Om Projektet riskeras så överväg att utesluta 

prototypbygge 

Resultat uppnår ej uppdragsgivarens 

förväntningar  
3 4 12 Ha god kommunikation med uppdragsgivaren 

Projektplan efterföljs ej 3 4 12 
Avstämning mot projektplan och revidera vid 

behov 

Olika synpunkter gällende projektets 

inriktning och innehåll 
2 5 10 Möten med berörda parter. 

Idébrist 2 5 10 Idégenerera med andra individer 

Tillräckligt med tid (produktspecifikation) 2 5 10 God framförhållning 

Tillräckligt med tid (redovisning) 2 5 10 
God framförhållning, ta mycket bilder under 
projektets gång 

Tillräckligt med tid (Rapport) 2 5 10 
God framförhållning, dokumentation, jobba 

med rapporten under hela projektet 

Viktig information missas eller feltolkas 2 5 10 Kontrollera innan viktitiga beslut tas. 

Dataförlust 2 5 10 Ha flera kopior på olika platser 

Tillverkningsanpassa produkt 2 5 10 Möten med berörda parter. 

Budget hålls ej 2 5 10 
Gör en ekonomisk analys och ha kontakt med 

berörda parter 

Problem med utrustning, programvaror o.s.v 2 4 8 
Söka kunskap hos leverantör, nätet, literatur 
eller hos kollegor. 

För få individer under idégenerering 2 4 8 Planera in datum med potientiella individer 

Produkter från arbetsgivaren till prototyp, 
samt till tester. 

2 3 6 God framförhållning med uppdragsgivare 

Ingen tydlig fokusgrupp, de tänkta kunderna 

visar svagt intresse 
1 5 5 

Lägga mer tid på kundundersökningen under 

förstudien. Marknadsföring. 

Tillräckligt med tid (koncept) 1 5 5 
God framförhållning (planera in möten med 
aktuella personer) 

Tillräckligt med tid (Layoutkonstruktion) 1 5 5 
Håll tidplanen och var noga med 

dokumentation 

Tillräckligt med tid (förstudie) 1 4 4 God framförhållning 

 
 

 Dokumenthantering 
 

Dokumenthanteringen beskriver hur och var dokument ska hanteras. Filerna ska namges 

enligt följande exempel ”Filbeskrivning_versionsnummer.xxx”, där xxx är det formatet som 

filen sparas i. De filer som lämnas in för granskning namnges efter följande exempel, 

”filbeskrivning_versionsnummer_EFTERNAMN_Förnamn_datum.pdf” (Se bilaga A) 



 22 

3.2 Förstudie 

Marknaden, intressenter och deras behov, samt tekniska förutsättningar analyseras. Resultatet 

från förstudien resulterar i en produktspecifikation. 

 

3.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudien genererade främst information om lämpligt arbetssätt för projektet, som 

grund för metodkapitlet. Övrig relevant information listas nedan. 

 

 Effekten av olika sorts fiskedrag  

Vattentemperaturen påverkar huruvida rovfisken, som exempelvis gädda, väljer att hugga på 

betet. Valet av fiskedrag fungerar olika bra beroende på område där man fiskar. Storleken på 

fisken påverkar hur stor risken är att fisken skadar sig allvarligt under attacken på betet, men 

även valet av varianten av fiskedrag. Storlek och val av redskap är relevant (Stålhammar, et 

al., 2014).    

 

 Fiskedrag med LED 

Fiskedrag med LED-lampa ska öka chansen att fisken, abborre, hugger. Det har visat sig så 

effektivt i en stat i Amerika (Wyoming) att liknande drag har förbjudits. LED-lampan blinkar 

med ett speciellt rött ljus som ska ge sken av att betet (fiskedraget) ska vara ett levande, 

skadat bete som blöder. Tre olika varianter av styrkan hos LED-ljuset används beroende på 

det tänkta djupet där fisket ska bedrivas. Vid grunt vatten användes skarpt ljus. Vid 

medeldjupt vatten används något svagare ljus och vid djupt vatten används en svag ljuskälla 

(Butler & KREBS, 2017). 

 

 Val av fiskeområde 

Med hjälp av teknik kan man lokalisera var fisken befinner sig. I artikeln förklaras hur man 

med hjälp av GPS söker var grunden ligger i vattnet. Småfisken söker skydd och föda vid 

dessa grund, och lockar till sig rovfisk. Med hjälp av en videokamera filmas hur fisken 

reagerar på fiskedraget och en teknik utvecklas som passar det specifika vattnet och ökar 

således fångsten av fisk (Stenberg, 2003). 

 

3.2.2 Intressentanalys 

Identifierade intressenter ses i tabell 3. Analysen kan i sin helhet läsas i bilaga B. Tabellen 

presenterar vilka som anses vara relevanta intressenter för att generera ett bra resultat. 

Tabellen presenterar också om intressenten anses vara av karaktären nyckelintressent eller 

inte, samt det bedömda inflytande hos intressenten.  Nyckelintressenter är investerare och 

brukare/slutanvändare. Investerare anses ha ett mycket stort inflytande, då investerare är 

avgörande för att projektet ska generera en produkt. En annan intressent som anses ha mycket 

stort inflytande är brukare/slutanvändare, då det är brukaren som skapar efterfrågan. 

Återförsäljare anses ha stort inflyttande över resultatet på projektet. Detta då återförsäljare 

skapar en viss relation med brukaren vilket ger en insikt i vad brukarna vill ha.  
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Bild 3: Landöblinken, grönt ljus. 

 

Tabell 3 Intressenter och deras bedömda inverkan över slutresultatet. 

Intressenter Nyckelintressenter Inflytande 

Brukare/slutanvändare Ja Mycket stort 

Investerare Ja Mycket stort 

Återförsäljare Nej Stort 

Konkurrenter Nej  

Forshagaakademin Nej Stort 

 

3.2.3  Intervjuer 

 

Resultatet av de intervjuer som gjordes presenteras nedan. Sammanställningar av respektive 

intervju kan läsas i bilaga C. 

  

 

Personer som jobbar på företag som bl.a. Abu Garcia, Interfiske, Darts AB, Camp Halibut 

Söröya och Mosbait berättar vad de anser kan skapa uppmärksamhet hos fisken samt vad som 

är viktigt vid vertikalfiske. Ljud, ljus, färger och rörelse är återkommande faktorer som skapar 

uppmärksamhet hos fisken. Fisketekniken och förutsättningar förändras utifrån det tänkta 

bytet. Gemensamt vid vertikalfiske är önskemålet att draget ska dyka snabbt för att erhålla så 

mycket fisketid som möjligt vid det tänkta djupet.  

 

 

När det kommer till tekniska lösningar vid vertikalfiske anser 

David Sandberg (studerande på Älvdalens utbildningscentrum 

inom sportfiske) att en så kallad blinkpirk fungerar bra vid fiske 

efter ädelfisk (se bild 3). Leif Lindholm (VD WIGGLER) är 

ansvarig för importen av Landöblinken (Blinkpirk). Leif har 

tyvärr ingen kunskap om vilka komponenter produkten 

innehåller. Intervjuer med Johan Nilsson och Per Ekblom på 

Inission i Munkfors, samt intervjuer med Lars-Ove Larsson och 

Anders Holmberg på Karlstads universitet bekräftar nödvändiga 

komponenter för en blinkpirk (se teknisk analys 3.6.1).  
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Bild 4: Joakim Karlsson med en hälleflundra. 

Bild 5: Anders har fisk på kroken. 

3.2.4 Observationsstudier 
 

Den deltagande observationen som analyseras, pågick under nio dagar i Nordnorge och ger en 

tydligare bild av en fiskares vardag. Individer som analyseras är en butiksägare inom 

sportfiskebranschen, två Sportfiskare och två fritidsfiskare. Studien kan i sin helhet läsas i 

bilaga D. Deltagande personer presteras nedan: 

 

Johan Westlund, Observatör. 

Carl schander, Butiksägare, Böjda spön. 

Joakim Karlsson, fiskeentusiast. 

Mattias Melin, fiskeentusiast. 

Boo Westlund, fritidsfiskare/journalist 

Anders Larsson, fritidsfiskare  

 

 Fiskebåt 1 

 

Besättningen består av Carl, Joakim och Mattias, samt 

deltagande observatör (Johan). Besättningen har förberett 

det mesta innan ankomst till området där fisket ska 

bedrivas. Besättningen är snabbt iväg på sin första 

fisketur. Carl som är båtens kapten lägger båten så den 

driver längst kanten på ett skär (undervattensgrund). 

Besättningen har tre fiskespön var för att snabbt kunna 

byta fisketeknik eller prova nya fiskedrag (se bild 4). 

Detta är att föredra då fisken föredrar olika former av byten. Detta kan bero på flera aspekter. 

Soligt eller mulet väder, vattnets temperatur, om tidvattnet är på väg in eller ut och 

fisketeknik. Det finns även en vidskeplighet att ibland får enbart en person fisk på kroken, 

oavsett om varje individ har exakt samma utrustning. I slutändan säger Carl att det fiskedraget 

som fungerar bäst beror främst på vad fiskaren tror funkar bäst.  

 

 Fiskebåt 2 

 

Besättningen består av Boo och Anders, samt deltagande 

observatör (Johan). Besättningen förbereder det mesta 

inför fisket, efter ankomst till fiskeområdet. Mycket av 

den utrustningen som förskaffas packas upp på plats. När 

besättningen beger sig ut på sin första fisketur dröjer det 

inte länge innan ett första försök ska göras. Boo som är 

båtens kapten lägger båten så den driver över ett skär. 

Besättningen har ett fiskespö var och ett fåtal fiskedrag 

med sig. Många fiskedrag går förlorade när besättningen fastnar på havets botten. I slutet på 

första fiskedagen börjar fisket bli bättre och båtens första fisk tas upp (se bild 5). 
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Bild 7: Patent, US19854536985 

 Observationsresultat 

 

Den rutinerade fiskaren har förberett mycket innan ankomst. Den rutinerade fiskaren har även 

olika knep som underlättar fisket, samt förlänger livslängden på utrustningen så som att 

förankra jiggkroppen bättre kring jigghuvudets krok. En annan skillnad är att den rutinerade 

fiskaren har mer utrustning och provar betydligt mer olika varianter av fiskedrag.  

 

3.2.5 Marknadsanalys 

 

En nyhetsgranskning på uppdrag av Fyrklövern, tillsammans med Hynell visade att det finns 

fyra Patent på fiskedrag som skapar uppmärksamhet hos fisken. Dessa tidigare kända patent 

har utgått av olika orsaker och produktion av produkter har inte påbörjas. Dessa patent kan i 

sin helhet läsas i bilaga F. En sammanfattning av dessa fyra patent presenteras nedan. 

 

 Underwater battery powered lighted fishing lure (Lindgren. 2003)  

 

Beskriver ett fiskedrag försett med LED-lampor (se bild 6). I syfte att spara 

batterier, och därmed erhålla låga driftskostnader, har draget försetts med 

automatik för att slå på ljuset vid ett viss djup (som kan vara specificerat). 

När det omgivande trycket i vattnet överskrider ett gränsvärde aktiveras LED-

lamporna varvid ljuset tänds, vilket bedöms som det viktigaste prior art-

dokument som framkommit under sökningen, visas hur ljuset i draget kan slås 

on/off på basis av en tryckkännande givare monterad på draget. Detta sker 

just i syfte att reducera driftskostnader genom att endast låta lamporna lysa då 

draget befinner sig på rätt djup. 

 

 

 Self-propelled, preprogrammable fishing lure (Caviness. 1985)  

 

Beskriver ett självgående, förprogrammerbart fiskedrag (se 

bild 7) som använder en timer för att styra ett 

framdrivningsorgan över en förutbestämd tidsperiod och som 

möjliggör en intervallperiod för deaktivering av dragets motor. 

fiskedragets inbyggda LED-lampor kan styras av timern. En 

alternativ metod att styra lamporna on/off-läge. Här kan en 

timer användas för att slå på belysningen vid önskat tillfälle. I sammanhanget nämns dock 

inte att detta kan ske vid ett visst önskat djup, även om detta torde impliceras rent tekniskt i 

lösningen. 

 

Bild 6: Patent, US2003005615 
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Bild 8: Patent US2007039228 

 Illuminating lure while fishing (Makowski. 2007) 
 

Beskriver en belysningsanordning 10 att fästas vid fiskelinan 

12 (se bild 8). Anordningen används för att belysa ett 

efterhängande fiskedrag 16. I sammanhanget omnämns ett 

antal olika sätt att styra när lamporna i belysningsanordningen 

ska tändas. Detta kan ske genom en manuell switch, via en 

tryckgivare som aktiverar belysningen då draget trollas under 

ett viss djup, eller på basis av en vattenavkännande sensor som 

detekterar när anordningen sänks ned i vattnet. 

 

Patentet beskriver vidare ett antal metoder att styra on/off-läget av en lampa monterad vid en 

belysningsanordning att användas i syfte att belysa ett fiskedrag. Här beskrivs bl.a. en 

standard-switch, en vattenavkännande sensor, samt en tryckbaserad switch som kan användas 

för att slå på lampan då draget/belysningsanordningen befinner sig på ett visst djup. 

 

 Light emitting diode array (Flagle, 2007) 
 

 Beskriver ett fiskedrag försett med ett antal 

LED-lampor (se bild 9). I patentet omnämns 

ett antal metoder för att aktivera lamporna, 

t.ex. genom en standard on/off-switch, genom 

att slå draget mot vattenytan för att aktivera 

lamporna on/off, genom en trycksensor som 

slår on/off lamporna som en funktion av 

vattendjup, eller via en fotoelektrisk switch 

som detekterar vattnets status. 
 

I patentet omnämns ytterligare ett antal metoder för att aktivera lamporna, t.ex. genom att slå 

draget mot vattenytan för att aktivera lamporna on/off, genom en trycksensor som slår on/off 

lamporna som en direkt funktion av vattendjup, eller via en fotoelektrisk switch som 

detekterar vattnets status. 
 

 Samarbetspartnerns egen säljorganisation    
 

Med mejlkontakt nämner Patrik Carlsson att vad som är hett just nu inom 

marknaden är saltvattenfiske, squishjig m.m (se bild 10). Vertikalfiske inom 

sötvatten har aldrig varit stort. Svendsen sport har precis tagit bort alla riktade 

Softlures som var riktade för vertikalfiske. Företaget har några produkter som är 

bra vid fiske av ädelfisk (som Röding m.m.), men dessa fiskedrag marknadsförs 

inte för ändamålet. 

 

Bild 9: Patent, US2007223220 

Bild 10: Squishjig 
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En annan produkt som Patrik Carlsson presenterar är av något mer 

innovativ karaktär, Savage gear´s 3D Bat (se bild 11). Fiskedraget ska 

föreställa en fladdermus som simmar. Detta fiskedrag är ett bra exempel 

på varumärket Savage Gear´s, produktportfolios innehåll. Idén till 

produkten kom från en privatperson som presenterade konceptet till 

Mads Grosell (produktchef, svendsen sport A/S). Fiskedraget visar sig 

bli en succé och redan första året som produkten lanserades, såldes ca 

100´000 produkter.  

 

 Kunder/Återförsäljare 

 

Utifrån intervjuer och observationsstudien framgår det att det är främst vad brukaren själv tror 

på som genererar lyckat resultat vid fiske, och därmed är det bästa betet. Vissa fiskare menar 

till exempel att fisken enbart hugger om betet är en squishjig. När man sedan frågar om 

personen testat något annat fiskedrag, så framgår det att personen i fråga använder tre olika 

varianter av fiskedrag, men främst använder favorit fiskedraget (då det är det enda som 

fungerar). Det är då så att om man enbart använder ett drag, så blir det i slutändan det enda 

fiskedraget som används, och därmed det enda som fungerar. Men den rutinerade fiskaren 

varierar varianter av beten och teknik. Personerna i fråga provar gärna något nytt fiskedrag. 

Skillnaden här är att den mer rutinerade fiskaren har mer tålamod om det nya fiskedraget inte 

genast genererar goda resultat. Det framgår att vid vertikalfiske vill brukaren följande: 

 

 Möjlighet att variera varianter av fiskedrag. 

 Testa något nytt på marknaden 

 En form på fiskedraget som möjliggör en snabb dykning. 

 En hög tyngd på fiskedraget som möjliggör en snabb dykning. 

 Hållbart (hög kvalitet) 

 Erhålla mycket rörelse på fiskedraget 

 

Mässa 

 

Sportfiskemässan 2018 på Stockholmsmässan attraherar de största inom fiskebranschen (se 

bild 12). Företag som Abu Garcia, Interfiske och CWC är några av de företag som har en 

monter under mässan. Under mässan 

genomfördes intervjuer med personer 

inom olika företag och utbildningar (första 

kontakt med forshagaakademin) samt 

individer som utövar fiske. Det framgick 

att när en produkt sticker ut från mängden 

så vill brukarna testa produkten, och att 

branschen är mogen för något innovativt.  

Bild 11: 3D Bat 

bild 12: Sportfiskemässan 2018, Stockholmsmässan 
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3.3 Produktspecificering 

 

3.3.1 Funktionsanalys 

 

Produktens huvudfunktion är att skapa uppmärksamhet hos fisken. Förutom de mest 

självklara funktionerna som t.ex. att bruka produkten, att kunna ta med produkten på 

fiskeresan och att kunna få fisk med produkten så anses det nödvändigt att produkten ska 

aktivera något. Dels för att erhålla uppmärksamhet hos fisken, men även att marknaden anses 

mogen för något innovativt. Med en produkt som ska aktiveras är det nödvändigt, att för 

brukaren, kunna kontrollera att produkten aktiveras. Det är även önskvärt att själv kunna 

utföra service av produkten, men utifrån information som erhållits från samarbetspartnern 

anses möjligheten till att själv kunna utföra service onödiga. Detta då möjligheten att själv 

kunna utföra service, medför risk för handhavandefel av produkt. Vilket troligen skulle 

resultera i att en massa returnerade produkter som ska analyseras. Detta skulle då innebära en 

stor kostnad för tillverkaren, och missnöjda kunder. Funktionsanalysen delades in i följande 

områden. Handhavande/basfunktioner (se tabell 4), säkerhet (se tabell 5), ergonomi (se tabell 

6), produktion (se tabell 7), konstruktion (se tabell 8) och marknadsföring (se tabell 9). 

Funktionsanalysen finns att läsa i sin helhet i bilaga G. 

 

Tabell 4: funktionsanalys: Handhavande/basfunktioner 

Funktion Klass* Anmärkning 

Medge uppmärksamhet HF Något ska aktiveras med draget 

Medge aktivering N Hos fisken 

Underlätta handhavande N produkten ska kunna utnyttjas 

Erbjuda mer napp Ö   

Möjliggöra Snabb dykning Ö   

variation Kropp Ö olika nyanser 

Äga Smidighet Ö lätt att använda. 

Uttrycka funktion N förenkla test av produkt/aktivering 

Förhindra Slitage Ö Skydda modul som ska aktiveras 

Motstå Slitage Ö aktiveringsmodul 

Förhindra fångst (små fisk) O   

Underlätta Rengörning Ö   

Underlätta Service O bytte av strömkälla 

Uttrycka funktion N Kognitiv ergonomi 

Förhindra avskräckande N ska ej skrämma bort fisk 

Erbjuda fraktbarhet N   
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Tabell 5: Funktionsanalys: Säkerhet  

Funktion Klass* Anmärkning 

Förhindra Kortslutning N   

Förhindra 

Läckage (tåla 100 m 

vattendjup) N vätska tränger in i modul 

Förhindra felmontering N Vid service 

 

Tabell 6: Funktionsanalys: ergonomi 

Funktion Klass* Anmärkning 

Meddela funktion N kognitiv ergonomi 

Uttrycka Kvalitet Ö emotionell ergonomi 

 

Tabell 7: Funktionsanalys: produktion 

Funktion Klass* Anmärkning 

Maximera produktionsvänlighet Ö   

Minimera Kostnad Ö   

Minimera Delar Ö   

 

Tabell 8: Funktionsanalys: konstruktion 

Funktion Klass* Anmärkning 

Medge produktionsbarhet N   

Medge Montering N   

Tåla tryck N   

motstå Läckage N   

Motstå Slitage Ö   

Underlätta Service Ö   

minimera Korrosion Ö   

Underlätta Underhåll Ö   

 

Tabell 9: Funktionsanalys: Marknadsföring 

Funktion Klass* Anmärkning 

Tilltala Målgrupp N   

Uttrycka Kvalitet Ö   

Skapa intresse Ö   

Uttrycka Företagsidentitet Ö   

Uttrycka Kompetens Ö   
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3.3.2 Kriteriematris 

Kriteriematrisen (se tabell 10) tillsammans med funktionsanalysen utgör en 

produktspecifikation. Funktioner som klassas som nödvändiga i funktionsanalysen, utgör krav 

i kriteriematrisen, Önskemål klassas på samma sätt, men med en viktfaktor på 1-5, där 5 är 

mycket viktigt och 1 är näst intill viktigt. Viktigaste kraven som definieras för produkten är 

att den ska passa Savage Gear´s produktportfolio, tåla 100 meters djup samt skapa 

uppmärksamhet hos fisken. De viktigaste önskemålen definieras som utbytbar kropp, uttrycka 

kvalitet samt att möjliggöra att det går att testa om produkten fungerar. 

 

Tabell 10: Kriteriematris 

ID Cell 
Kriterium 

K/Ö viktning 

1-5 

Funktionellt = F 

Begränsande = B 

1 1.1 Passa in i produktportfolio, Savage Gear K B 

2 1.1 Automatisk aktivering K F 

3 1.1 Något ska aktiveras K F 

4 1.1 Uppmärksamma fisken K B 

5 1.1 Varierbar kropp Ö5 B 

6 1.1 Snabb dykning Ö4 B 

7 1.1 Förhindra kortslutning K B 

8 1.1 Förhindra läckage (tåla 100 m vattendjup) K B 

9 1.2 Korrosionsbeständig K B 

10 1.2 Automatisk aktivering K B 

11 2.1 tillverkningsbar K B 

12 2.1 Förhindra felmontering K B 

13 3.2 Varierbar kropp Ö4 B 

14 3.3 Möjlighet att genast använda produkten Ö3 B 

15 4.1 Uttrycka kvalitet Ö5 F 

16 4.3 Ge användaren återkoppling Ö1 F 

17 4.3 Brukbar K B 

18 4.3 Förhindra fångst av småfisk Ö1 B 

19 4.3 Attrahera fiskar att hugga Ö4 B 

20 4.3 Möjliggöra funktionstest av produkt Ö5 B 

21 4.3 Ej skrämma bort fisk Ö4 B 

22 4.3 Kognitiv ergonomi Ö5 F 

23 5.1 Produkten innehåller få komponenter Ö4 B 

24 5.2 Undvik miljöfarligt avfall, t.ex. tungmetaller Ö2 B 
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3.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen genomgår olika steg för att möjliggöra att fler potentiella koncept 

skapas. Innan en idégenereringssession genomfördes så presenterades kort projektet och målet 

med idégenereringen. Resultatet presenteras nedan. 

 

3.4.1 Idégenerering 

 

 6-3-5, Karlstads universitet  

 

Med 6-3-5 metoden genereras totalt 105 idéer 

till projektet (se bild 13). Efter en presentation 

av projektet presenteras två nyckelord. ”Hur” 

och ”Vad”. Detta för att sätta igång 

idégenereringen hos medverkande. Vid 

analys/sortering av de generade idéerna 

identifieras totalt 21 olika sätt som fiskedraget 

kan aktiveras på. Idéer på vad som ska 

aktiveras identifieras till 39 olika förslag. En 

kombination av dessa förslag möjliggör upp 

till 819 unika koncept.  

 

 Hela koncept, Forshagaakademin  
 

Forshagaakademin bedriver gymnasial utbildning inom sportfiske, hundsport, viltvård och 

äventyrsturism. Klassen består av ca 20 elever, som studerar sportfiske vid 

Forshagaakademin. En presentation av projektet, samt om utbildningen som examensarbetet 

grundar sig på, ger individerna en uppfattning om projektets innebörd. Under presentationen 

av projektet tilldelas varje individ ett ark papper, där första uppgiften är att besvara fyra 

frågor. Frågorna specificeras under presentationen. Då eleverna och läraren på 

Forshagaakademin specificerar sig mot sportfiske, riktades konceptgenereringen utifrån 

förväntade kunskaper inom fiske. Detta gjordes för att möjligen generera ytterligare 

information om vad fisken gillar, och andra aspekter som är av god vikt vid utformningen av 

fiskedrag. Frågorna presenteras nedan: 

 

 Viktigt vid vertikalfiske 

 Ökar uppmärksamhet 

 Utformning 

 Annat 
 

Efter att varje individ har getts möjlighet att besvara dessa frågor, är det dags att generera 

koncept. Koncepten som genereras utgår från de frågor som gruppen besvarade. 

Bild 13: Idégenerering med verktyget 6-3-5 
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3.4.2 Idéutvärdering 

 

 Grov bortsortering, 6-3-5 
 

En grov bortsortering utförs efter idégenereringssession, 6-3-5, där helt orimliga förslag sållas 

bort. Kvarvarande idéer presenteras i tabell 11. Sessionen genererade totalt, efter en grov 

bortsortering, elva olika sätt på hur produkten kan aktiveras, samt elva olika saker på vad som 

kan aktiveras. Detta ger 121 olika kombinationer på koncept. 
 

Tabell 11: kvarvarande idéer efter en första grovsållning. 

Hur aktiveras produkten Vad aktiveras 

On/Off Knapp Lampa (Jigghuvud) 

GPS Lampa (Jiggkropp) 

APP på mobilen Lampa (Diodband, svans) 

Tryckkänsligt Motor (simmar runt) 

En kontroll Rörelse (vikande) 

Timmer Rörelse (roterande) 

Studsar mot botten (trycker på knapp) Ljud 

knapp som aktiveras när draget är i rörelse Vibration 

Utformat som en spinnare Doft 

Avläsare i fiskerullen En volymökning av fiskedraget 

När det blir fuktigt Mindre fiskedrag kring draget (stim) 

 

 Grov bortsortering, hela koncept 
 

Efter en grov bortsortering återstod nio hela koncept. Dessa koncept presenteras nedan. 
 

 Koncept 1 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som kommer snabbt ner till botten. Några saker som 

kan öka uppmärksamhet hos fisken är rasselkulor, doft, glitter och fladdrande fenor. Annat 

som kan vara bra att tänka på vid utformningen, är att om det är ett jigghuvud, så ska kroppen 

passa bra till huvudet.  
 

 Koncept 2 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag med god profil, som kommer fort ner till botten, men 

som samtidigt inte är för stor och tar vatten. Saker som kan öka uppmärksamhet hos fisken är 

doft, blink inuti jiggen och rasselkulor. Utformningen bör vara strömlinjeformad, så den 

klyver vattnet bra. Annat som kan vara bra är val av gummi till kroppen. Inte för hårt, men 

inte för mjukt. 
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 Koncept 3 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som sjunker snabbt till botten, erbjuder god kontakt 

med fiskaren samt väcker uppmärksamhet hos fisken. Saker som kan väcka uppmärksamhet 

hos fisken är fladder (fenor etc.), silhuetter och ett brett fiskedrag. Vid utformningen kan det 

vara bra med hög rygg och långa fenor (flygfisk). Jiggskallen bör vara utbytbar. Annat som är 

viktigt är en bra krok. 
 

 Koncept 4 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som klarar av att sjunka i strömt vatten (tidvatten). 

Saker som kan öka uppmärksamhet hos fisken är rörelsemönstret hos fiskedraget (lockande 

gång t.ex. paddelstjärt). Man kan även tänka sig att fiskedraget har en ”kammare” som kan 

innehålla doft, eller något som ger ljud ifrån sig. Vid utformningen bör draget vara 

strömlinjeformat, med möjlighet att kunna variera den totala vikten hos fiskedraget. En annan 

sak som är viktigt är färgsättningen. 
 

 Koncept 5 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som snabbt kommer till rätt djup. Saker som kan öka 

uppmärksamhet hos fisken är ett fiskedrag som sticker ut från mängden och göra sig synlig 

för potentiella predatorer. Ljud kan också vara bra. Viktigt vid utformningen av draget är en 

god balans så inte kroken trasslar in sig. Annat som är viktigt är att göra draget lämpligt för 

flera typer av fiskar (olika riggtyper).  
 

 Koncept 6 
 

Saker som kan öka uppmärksamhet hos fisken kan vara dofter, ljud, starka färger och glitter. 

Ibland är det bra med orörliga beten. Viktigt vid utformningen av draget är ett 

strömlinjeformat drag som klyver vattnet bra på vägen ner. 
 

 Koncept 7 
 

Viktigt vid vertikalfiske är att fiskedraget ska vara snabbt, men ändå kunna flytta mycket 

vatten. Vad som kan öka uppmärksamhet är saker som vibrator och mycket rörelser. Viktigt 

vid utformningen av draget är en naturlig utformning, med flat undersida. 
 

 Koncept 8 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som snabbt går ner och stutsar mot botten. Saker som 

kan öka uppmärksamhet hos fisken är just det, bottendunk. Annat som kan öka 

uppmärksamhet hos fisken är ljud och mycket rörelser.   
 

 Koncept 9 
 

Viktigt vid vertikalfiske är ett fiskedrag som kommer ner snabbt. Saker som kan öka 

uppmärksamhet hos fisken är doft och rasselkulor. Viktigt vid utformningen av draget är ett 

strömlinjeformat drag, som snabbt tar sig ner på djupet. 
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 Idéutvärdering 
 

Klassen vid Forshagaakademin fick i uppgift att, efter en kort presentation av de utvalda 

koncepten, ge poäng till konceptet som svarar bäst på de fem frågor som presenteras.  (se bild 

14). Frågor som besvaras är om konceptet möjliggjorde hög vikt, mycket rörelse, passar 

Savage Gear´s produktportfolio, realistiskt och om konceptet är unikt. Medverkande fick fem 

positiva prickar, fem neutrala prickar och fem negativa prickar.  För varje fråga fick en 

positiv, en neutral och en negativ prick tilldelas till det koncept som ansågs svara på frågan 

bäst.  

 

 
Bild 14: studerande inom sportfiske, vid Forshagaakademin genomgår en idéutvärdering 

 

Konceptet som ansågs vara bäst efter idéutvärderingen vid Forshagaakademin var koncept 1 

(se bild 15). Fiskedragets utformning möjliggör hög vikt, och en snabb dykning. 

Uppmärksamhet hos predatorn fås genom mycket rörelser, glitter, doft och ljud. Jiggkroppen 

är utformad för att passa formen på jigghuvudet. 
 

 
Bild 15: Koncept som ansågs vara bäst efter idéutvärderingen. 
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Idéutvärderingen resulterade i totalt nio olika kombinationer av koncept. Dessa presenteras i 

tabell 12. Vid vertikalfiske är det främst jiggar som används. Dessa jiggar består av två 

ihopsatta delar. Jigghuvud och kropp (jiggkropp) som är av plast/gummi/silikon. För att 

kunna besvara majoriteten av krav och önskemål gjordes en bedömning att resultatet ska 

fokusera på att kunna appliceras i jigghuvudet. Något som framgått är att en snabb dykning av 

fiskedraget är viktigast. Detta är något formen och materialval av jigghuvudet kan 

åstadkomma. 

 
 

Tabell 12: Resultat från den totala idéutvärderingen 

Hur Vad 

1.1 On/Off knapp 2.1 Doft 

1.2 Fuktsensor 2.2 Ljus 

1.3 Trycksensor 2.3 Ljud 
 

 

Konkretiseringen av dessa underlättar förståelse över hur slutprodukten kan komma att se ut 

(se bild 16). 1.1, som är den enklaste varianten, har en knapp på ovansidan av huvudet. När 

man vill att produkten ska vara aktiv för man knappen till dess on-läge. 1.2 innehåller 

jigghuvudet en fuktsensor. När produkten utsätts för vatten, eller något strömförande, blir 

produkten aktiv. 1.3 innebär att när produkten utsätts för tryck, så aktiveras produkten. Detta 

möjliggör att produkten endast är aktiv när den befinner sig på under ett specifikt djup. Vad 

som produkten ska aktivera är 2.1 doft, 2.2 Ljus eller 2.3 Ljud.   

 

 

 
Bild 16: konkretisering av möjliga kombinationer 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 
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3.5 Konceptval 

 

3.5.1 Krysschema 

 

En första rakning av koncepten kan ses i tabell 13. Rankningen visar att kombinationen av 

1.2-2.2 bör ge det bästa resultatet, och kallas hädanefter för slutkoncept 1. Slutkoncept 1 

består av en fuktaktivering som aktiverar en ljuskälla. På andra plats har vi kombinationen 

1.2-2.3, och kommer hädanefter kallas för slutkoncept 2. Slutkoncept 2 aktiveras med en 

fuktsensor. Det som aktiveras är en ljudkälla. På tredje plats har vi kombinationerna 1.1-2.2 

som hädanefter för slutkoncept 3 och aktiveras med en on/off knapp. Det som aktiveras är en 

ljuskälla. På fjärde plats har vi kombinationen 1.2-2.1 som hädanefter kallas för slutkoncept 4. 

 

Tabell 13: Krysschema, Aktivt fiskedrag 

Krysschema: Aktivt 
fiskedrag Idé 

1.1-
2.1 

 

Idé 
1.1-
2.2 

 

Idé 
1.1-
2.3 

 

Idé 
1.2-
2.1 

 

Idé 
1.2-
2.2 

 

Idé 
1.2-
2.3 

 

Idé 
1.3-
2.1 

 

Idé 
1.3-
2.2 

 

Idé 
1.3-
2.3 

 Funktion 

Skapar uppmärksamhet 3 4 3 2 4 3 3 3 3 

Aktivering 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

Handhavande 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

Test av aktivering 1 5 5 1 5 5 1 2 2 

kognitiv ergonomi 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

Motstå läckage 2 2 2 5 5 5 2 2 2 

Tilltala målgrupp 1 2 1 1 5 1 3 4 3 

Produktionportfolio 1 1 1 2 5 3 1 1 1 

varierbar kropp 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Produktionsvänlig 4 4 3 4 5 3 2 3 2 

Uttrycka kvalitet 1 2 1 3 5 5 4 4 4 

Summa 32 39 35 37 53 44 32 35 33 
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3.5.2 Kriterieviktsmatris 

 

Kriterieviktsmatrisen visar huruvida de slutgiltiga koncepten står sig mot varandra, 

bekräftande önskemål (se tabell 14). Det slutgiltiga konceptet 1 (kombination av 

fuktaktivering och ljuskälla) är nära en ideal lösning. Konceptet tycks tappa poäng på förmåga 

att motstå slitage, vilket påverkar testbarheten. På andra plats har vi slutgiltiga konceptet 2 

(kombinationen fuktaktivering av ljud). På tredje plats har vi det slutgiltiga konceptet 4 

(kombination av fuktaktivering av doft), och på sista plats kommer det slutgiltiga konceptet 3 

(kombination av on/off knapp av ljuskälla). 

 

 

Tabell 14: Kriterieviktsmatris 

Kriterium 
Lösningsalternativ 

Ideal 1 2 3 4 

  w v t v t v t v t v t 

Motstå slitage 5 5 25 4 20 4 20 2 10 4 20 

testbarhet 5 5 25 4 20 5 25 5 25 1 5 

motstå läckage 5 5 25 5 25 4 20 3 15 5 25 

Företagsidentitet 5 5 25 5 25 1 5 1 5 1 5 

Uttrycka kvalite 5 5 25 5 25 3 15 2 10 2 10 

Tåla 100 meter 
vattendjup 

5 5 25 5 25 4 20 2 10 5 25 

Tilltala målgrupp 4 5 20 5 20 4 16 2 8 1 20 

T = Σt 170 160 121 83 110 

T/Tmax 1,00 0,94 0,76 0,69 1,33 

Rangordning - 1 2 4 3 
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3.5.3 Slutgiltigt val 

 

Möte hålls med försäljningsansvarig Patrik Carlsson (Svendsen Sport, Skandinavien) där de 

slutgiltiga koncepten presenteras med för och nackdelar. Det slutgiltiga konceptet 3 med 

on/off knapp utesluts direkt, då företaget har haft problem med tidigare produkter. Det 

slutgiltiga konceptet 1 med fuktaktivering och ljuskälla är vad som anses passa företaget bäst 

(hädanefter kallad aktivt fiskedrag). Patrik Carlsson är övertygad om att företaget kommer 

kunna sälja ett antal av 10´000 produkter redan första året och vill att en presentation ska 

göras vid huvudkontoret i Danmark. Ett möte med Mads Grosell (Produktchef, Svendsen 

Sport A/S) anses nödvändigt. Patrik tror att mötet kan komma att generera att produktion 

påbörjas och försäljning kan börja så tidigt som år 2020, och att en royalty kan vara aktuellt. 

   

 

3.6 Layoutkonstruktion 

En slutgiltig skiss visar hur produkten kan komma att se ut (se bild 17). Produkten aktiveras 

genom att två punkter skapar en sluten krets genom att utsättas för något som leder ström t.ex. 

vatten. En, eller flera moduler i jigghuvudet aktiverar då en, eller flera ljuskällor. 

 

 

 
Bild 17: Slutgiltigt koncept 1, aktivt fiskedrag 
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3.6.1 Teknisk analys 

Produkter som finns på marknaden som aktiveras på samma sätt som det slutgiltiga konceptet, 

aktivt fiskedrag, är Landöblinken. Andra liknande produkter demonteras för att lättare förstå 

vilka komponenter som behövs för att 

produkten ska fungera (se bild 18). 

Dessa liknande produkter går under 

namnet blinkpirk, och aktiveras när de 

två trådarna (aktiveringstrådarna) som 

sticker ut omges av en miljö som leder 

ström och skapar en sluten krets. Det är 

viktigt att demonteringen sker så att 

viktiga komponenter inte tar skada. 

Verktyg som används är varmluftspistol, 

olika sorters tänger och en plattmejsel. 

Produktens kretskort är ingjuten i två 

olika sorters plast. Demonteringen sker 

därför i en välventilerad miljö 

(utomhus). Vid demonteringen värms 

produkten försiktigt upp tills plastfilmen 

som omger produkten börjar smälta. När plastfilmen släppt från produkten, är kretskorten 

ingjuten i en mindre tålig variant av plast, som efter uppvärmning släpper lätt från kretskortet. 

Detta möjliggör en lättare inblick över kretskortets komponenter (se bild 19).  

   

 
Bild 19: Synligt kretskort efter demontering av blinkpirk. 

1 

Bild 18: Demonterade blinkpirkar 



 40 

Efter kontakt med olika kunniga individer inom området, framgår att produkten innehåller 

minst fem olika komponenter (kretskort, fjäder, tenn och aktiveringstrådar är uteslutna): 

 

 Transistor 

 Kondensator 

 Strömkälla 

 Ljuskälla 

 Motstånd 

 

Transistorns uppgift i kretsen, är att släppa igenom ström till övriga komponenter, när en 

sluten krets erhålls.  Kondensatorns uppgift är att släppa igenom en pulserad våg av ström 

genom ljuskällan som ger ett blinkande ljus. Strömkällan krävs för att produkten ska fungera 

och består av tre knappbatterier i den demonterade produkten. Ljuskällan är en diod av LED-

typ. Motståndets uppgift är att erhålla rätt strömstyrka. 

 

3.6.2 Detaljkonstruktion 

Konceptet aktivt fiskedrag består av två huvudsakliga delar. Jigghuvud och aktiverad 

ljuskälla. Dessa delar finns på marknaden och i olika utföranden. Jigghuvud är en produkt 

som inte kommer att ändras, så fokus ligger hos ljuskällan, och hur den aktiveras. Den 

enklaste utformningen av en aktiv ljuskällan, består av följande komponenter: 

 

 Strömkälla  

 Ljuskälla 

 

När kretsen är sluten så aktiveras ljuskällan. Kretsar av denna form brukar även innehålla ett 

motstånd, för att förlänga strömkällans livslängd, och därmed öka tiden som ljuskällan kan 

lysa. För att ljuskällan ska aktiveras av vatten, krävs att kretsen är öppen, och blir sluten av 

vattnets konduktiva förmåga. Vatten har olika egenskaper beroende på innehållet. Rent vatten, 

eller avjoniserat vatten, leder inte ström. Tester visar att insjövatten (Lakenesjön) leder 

betydligt mindre ström än havsvatten (Norska havet). Den stora skillnaden är att havsvatten 

innehåller salt. För att aktivera ljuskällan i dessa olika miljöer, krävdes varierad strömstyrka. 

Insjövattnets konduktiva förmåga, krävde att strömstyrkan höjdes till 4,5 volt. Havsvattnets 

konduktiva förmåga, krävdes en strömstyrka på 3 volt. För att undvika en varierad 

strömstyrka, krävdes en form av ”strömbrytare”. En produkt som leder strömmen från 

strömkällan, genom ljuskällan, när den utsätts för en miljö som leder ström. Varianter på 

dessa presenteras nedan: 

 

 OP-förstärkare 

 Transistor 

 Chip (t.ex. LM555). 

 Mikroprocessor 
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Studierna har visat att ett blinkande ljus ökar uppmärksamheten hos ljuskällan. För att erhålla 

ett blinkande ljus kan olika komponenter utnyttjas. Komponenter som möjliggör ett blinkande 

ljus presenteras nedan: 

 

 Kondensator 

 Chip (t.ex. 7.4.2, astabil vippa) 

 Mikroprocessor 

 

3.6.3 Produktsammanställning 

 

Chip eller mikroprocessor bedöms ta för mycket plats och försvårar tillverkningsprocessen 

och utesluts som potentiella komponenter till det slutgiltiga konceptet. Komponenten som ska 

fungera som strömbrytare bedöms därför bestå av en transistor då OP-förstärkaren drar för 

mycket ström under sitt viloläge. Komponenten som ska skapa det blinkande ljuset bedöms då 

bestå av en kondensator.  

   

Produkten kommer slutligen bestå av ett jigghuvud, minst en strömkälla samt minst en 

ljuskälla (jiggkroppen utesluts då den inte anses vara en vital del för projektets framgång). 

Det är dock att föredra att fler detaljer ingår i konceptet. Ett föredraget koncept presenteras 

nedan. 

 

 Jigghuvud 

 Minst en strömkälla 

 Minst en ljuskälla 

 Minst en transistor 

 Minst ett motstånd 

 Minst en kondensator 

 

3.7 Konstruktion och tillverkningsanpassning 

 

3.7.1 Prototyp 

 

Innan prototyper byggs, kontrolleras projektets förutsättningar. Resultat presenteras nedan i 

tabell 15. Företagets kompetens när det kommer till blinkande fiskedrag saknas. Vilket 

medför att ett samarbete vid bygge av prototyp inte är aktuellt. Bedömning görs dock att 

information angående produkten av viktig karaktär kan erhållas efter konstruktion av 

prototyp, vilket innebär att momentet ”prototypbygge” godkänns.  
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Tabell 15: Projektets förutsättningar till bygge av prototyp 

Förutsättning betyg kommentar 

Tid  - 

Samarbete  Kompetens saknas inom området 

Kostnader  - 

Material  - 

Kompetens  - 

 

Prototyperna konstrueras med jigghuvuden från Savage Gear (3D-Herring big shad) och 

demonterade blinkpirkar. Prototyperna tillverkas genom att de demonterade blinkpirkarna 

gjuts in i rekonstruerade jigghuvuden. Totalt tillverkas fyra unika prototyper för att undersöka 

olika aspekter.  

 

 Prototyp 1 

Jigghuvudet/kropp är av 3D Herring Big Shad – Red Fish Gold (Savage Gear), med 

implementerad Landöblinken (Röd), placerad centralt i huvudet. Ljuskällan blinkar när 

produkten utsätts för väta (Se bild 20) med rött ljus. Prototypen blinkar ungefär 1 gång per 

sekund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20: Prototyp 1 i off-läge och on-läge 
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Prototyp 2 

Jigghuvudet/kropp är av 3D Herring Big Shad – Haddock (Savage Gear). Jigghuvudet 

implementeras med Landöblinken (Röd), i huvudets övre, bakre del. Ljuskällan blinkar när 

produkten utsätts för väta (Se bild 21) med rött ljus. Prototypen blinkar ungefär 1 gång per 

sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Prototyp 3 

Jigghuvudet/kropp är av 3D Herring Big Shad – Red Fish Gold (Savage Gear), med 

implementerad Blinkpirk (Grön), placerad vid huvudets undre, bakre del. Ljuskällan blinkar 

när produkten utsätts för väta (Se bild 22) med grönt ljus. Prototypen blinkar ungefär 1 gång 

per sekund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 21: Prototyp 2 i off-läge och on-läge 

Bild 22: Prototyp 3 i off-läge och on-läge 
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 Prototyp 4 

Jigghuvudet är av 3D Herring Big Shad – Red Fish Gold (savage gear), med implementerad 

dubbel-blinkpirk (Röd). Ljuskällorna är placerade vid huvudets främre och bakre del. Den 

bakre delens ljuskälla lyser upp den transparanta kroppen (se bild 23). Ljuskällan blinkar när 

produkten utsätts för väta med två röda ljuskällor. Prototypen blinkar ungefär 2 gånger (en 

gång per ljuskälla) per sekund.  

 

 
Bild 23: Prototyp 4 i off-läge, on-läge 1 och on-läge 2 

 

3.7.2 Tester 

 

 Kontrollerad miljö 
 

De demonterade blinkpirkaren visade följande: 

 

 Kretsen förbrukar en konstant ström (se intervju, bilaga C, Lars-Ove Larsson). 

 Den konduktiva miljön som gör kretsen sluten mellan aktiveringstrådarna kan vara 

väldigt låg. Det räcker t.ex. att två individer nuddar en varsin aktiveringstråd, och när 

dessa individer nuddar varandra så sluts kretsen och produkten aktiveras.  

 

Med prototyp 4 undersöks det ifall det räcker med att en aktiveringstråd sticker ut ur modulen, 

och den andra aktiveringstråden är ihopkopplad med jigghuvudet. Jigghuvudet leder ström 

(där lacken är utsliten och metallen syns) vilket gör att när jigghuvudet och den första 

aktiveringstråden utsätts för samma konduktiva miljö, så aktiveras produkten.  
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 Ute på fältet 
 

En ny fiskeresa till Norge visar att produkten inte skrämmer bort fisken. Sällskapet under 

resan består av samma gäng som vid observationsresan, året innan. Resan resulterade i ett nytt 

personbästa vid fångst av hälleflundra (se bild 24).   

 

 
Bild 24: Personbästa, fångad med Prototyp 1.  

Under veckans fiske använder jag enbart prototyperna, för att kunna avgöra om konceptet 

skrämmer bort fiskarna eller om fisken hugger betet. Efter avslutad fiskdag, förs statistik över 

fångsten i en fångstdagbok (se bilaga I). Totalt 468 torskar fångades, 207 sej, 10 hälleflundror 

och en kungsfisk. En fångst som fördelades jämt med medverkande.  Fiskeresan bekräftar att 

fisken inte avskräcktes av belysta fiskedrag. Resultatet visade att fisket med prototyperna inte 

gav någon märkbar skillnad, utan att fler tester krävs för att kunna säkerställa resultatet. 

 

Aktiveringstrådarna, gjorda av tennlegering, börjar rosta efter kontakt med havsvattnet vilket 

påverkade möjligheten till att sluta kretsen som behövs för att aktivera produkten. En lösning 

på detta kan vara en guldplätering av ytorna som kommer i kontakt med vattnet. Prototyp ett 

och två har aktiveringstrådar gjorda av koppar vilket motstår oxideringen bättre.  
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3.8 Patentansökan 

 

 

En patentansökan lämnas in den 2018-06-21 

och kan läsas i sin helhet i bilaga J. Det som 

patenteras är ett blinkande fiskedrag med 

utbytbar kropp, även kallad blinkande 

jigghuvud. En brainstorming gjordes med 

handläggare Helena Nilsson-Öman vid 

Hynells, Karlstad (se bild 25) för att snabbt 

utforska flera möjliga varianter.  

 

 

 

Grundutförandet definieras av en standardform av jigghuvud (se bild 26). Med detta 

grundutförande, ifrågasätts huruvida ljuskällan (modulen) bör implementeras i jigghuvudet. 

Vid bygge av prototyperna gjuts ljuskällan fast i jigghuvudet. Alternativt kan modulen fästas 

med skruvförband, limförband eller med någon snapp-on funktion. Modulen kan även tillåtas 

rotera kring sin egen axel.  

 

Bild 25: Brainstorming vid Hynell 

Bild 26: Grundutförande till patentansökan. Två övre figurerna visar olika fästanordningar för kroppen. De tre nedre 
figurerna visar olika sätt som modulen kan fästas vid jigghuvudet.  



 47 

 

 

En braintstorming vid Örnsköldsviks gymnasium med Björn Sohlin (lärare, Teknisk design) 

behandlade alternativa möjligheter till hur kroken (fästanordning till kropp) kan fästas i 

huvudet. Innan brainstormingen betraktas en presentation av Björn Sohlin´s elever. Efter 

presentationen ansågs idéflödet vara aktivt och brainstormingen med Björn genererade 20 tal 

olika sätt som kroken kan fästas i jigghuvudet. Resultatet visar på att patentansökan bör 

undvika huruvida kroken kan fästas i huvudet.  

 

 Sammanfattning av patent 

 

Patentet beskriver ett fiskedrags-huvud försett med LED-lampa/lampor. Den enklaste 

utformningen är en strömkälla och en ljuskälla integrerad i ett jigghuvud. I syfte att spara på 

strömkällan är det att föredra en sluten krets när produkten utsätts för en konduktiv miljö. En 

öppen krets som exempelvisst sluts när den utsätts för vatten. Strömkällans styrka bestäms 

utifrån den tänkta aktiveringsmiljön. En miljö av god konduktiv förmåga, kräver an lägre 

strömkälla. I en föredragen utformning ingår en transistor i kretsen och produkt kan då ha en 

bestämd styrka hos strömkällan. Aktivering sker då när en sluten krets bildas i en konduktiv 

miljö (låg som hög) och därmed erhåller en låg driftkostnad. Det är dessutom att föredra att 

kretsen innehåller en komponent som får ljuskällan att blinka, exempelvis en kondensator.    
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4 Diskussion 

Vid framtagning av denna produkt har fokus legat hos brukaren. Vad brukaren själv tror 

skulle fungera vid fiske. Testerna av produkten visar att fisken inte avskräcks av produkten, 

men huruvida fisken triggas till hugg bör undersökas vidare. Marknaden anses dock vara 

mogen för denna produkt.  

 

Något av det mest utmanande med projektet har varit att erhålla en god kontakt och ett bra 

samarbete med den tänkta samarbetspartnern. Samarbetspartnern sa tidigt att resurser i form 

av tid inte var möjligt, och om detta krävdes så var företaget inte intresserad av projektet. 

Projektet bedömdes därför ha fria tyglar fram till konceptval. Efter konceptval erbjöds 

resurser till bygge av prototyper, och ett framtida möte hos produktansvarig. En lista med 

material till prototypbygge skickades därefter till ansvarig person hos samarbetspartnern. 

Detta material uteblev och projektansvarig fick införskaffa eget material för att möjliggöra 

prototypbygge, samt tester.   

 

Efter innovationsrådgivning framgick att produkten bör skyddas i form av patent. Detta 

medförde att projektplanen tvingades att uppdatera till version 2.0, samt att strukturen på 

rapporten behövde ändras.  
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5 Slutsats 

Det slutgiltiga konceptet är ett förslag på hur den tänkta produkten kan komma att se ut. 

Formspråket syftar till att attrahera samarbetspartnern, då det var ett krav att produkten skulle 

passa Savage Gears produktportfolio. Produkten är utformad att innehålla så få delar som 

möjligt då detta underlättar tillverkningen. Produktens design är dessutom från företagets 

egen produktion vilket medför att tillverkningskostnaden av verktyg minimeras.  

 

Förstudien visar att brukaren vill ha möjlighet att kunna utföra service av produkten (bytte av 

batteri). Företag inom branschen poängterar dock komplikationer som service medför. Att 

utesluta möjligheten till service ökar dessutom försäljningen av nya produkter, och minskar 

antalet returnerade produkter.     

 

Fiskedrag har många olika skepnader, och produkter som utnyttjas mest uppfattas vara de som 

fungerar bäst. Studierna visar att individer som utövar fiske i större grad med glädje provar 

nya produkter. Den nya produkten är något nytt och innovativt inom marknaden och förväntas 

kunna sälja över 10´000 produkter, redan första lanseringsåret.  

 

Projektet resulterade i ett patent. Detta patent kan komma att vara grunden för samarbeten 

med olika företag inom sportfiskeindustrin. Sportfiskebranschen är tuff, och det är vanligt att 

företag snor idéer av varandra vid utformning av nya produkter. Med patentet är det möjligt 

att sälja rättigheter att tillverka produkten i form av royalty.  

 

Vid egna undersökningar framgick att fisken inte blev avskräckt av ljuset hos prototyperna 

och valde att attackera bytet. Men ytterligare undersökningar krävs för att avgöra huruvida 

konceptet medför en högre huggfrekvensen. 
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Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig att möjliggöra detta projekt. Karlstads 

universitet som har lärt ut nödvändiga verktyg. Fyrklövern som bifogat med rådgivning och 

finansiering till en patentansökan. Hynell som med sin expertis hjälpt till med patentansökan. 

Svendsen sport A/S som verkligen tror på produkten. Studerande/lärare inom sportfiske vid 

Forshagaakademin samt studerande/lärare inom teknisk design vid Örnsköldsviks 

gymnasium.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer och idégenereringar, samt 

Monica Jakobsson som varit min handledare vid Karlstads universitet.  
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Projektplan 2.0 

 

Examensarbete, Högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design 

 

Examensarbetet, Djupaktiverat fiskedrag – Då en livsupplevelse ej är en självklarhet. En egen 

Idé som utvecklas mot Svendsen Sport A/S. Arbetet pågår under våren 2018 och består av 

22,5 hp. Kursen, examensarbete högskoleingenjör innovationsteknik och design, MSGC12, 

läses på Karlstads universitet. 

 

1. Bakgrund  

 

Vertikalfiske är något som många sportfiskare uppskattar och är en form av fiske som varit på 

frammarsch den senaste tiden. Utifrån en egen idé ska en produkt som fungerar inom 

vertikalfiske utvecklas att passa varumärket Savage Gear´s produktportfolio. Sportfiske är 

stort och för att hålla sig attraktiv på marknaden krävs det att man ligger i framkant och 

erbjuder kunderna det senaste inom området.  

 

Savage Gear är ett Amerikanskt varumärke till det Danska företaget Svendsen Sport A/S  som 

i dagsläget är Europas största inom sportfiske. Företaget marknadsför varumärken som bland 

annat Okuma, Savage Gear, Prologic, Water Wolf, Ron Thompson, IMAX, Lenz Optics och 

Scierra.  

 

Savage gear utvecklar sina fiskedrag med hjälp av fiskare över hela världen som strävar efter 

att fånga den största rovfisken. Attityden hos dessa fiskare handlar inte om en dag med bra 

fiske, utan mer om total dominans i vattnet och få ordentliga hugg. Efter hundratusentals 

timmar med fiskespöet i handen har fiskedrag utvecklats för att få fram de bästa dragen. Där 

rovfisken utan tvekan hugger för att döda och äta betet. För att nå fiskarens förväntningar ser 

företaget inga begränsningar när det kommer till utvecklingen av fiskedrag, och har idag den 

mest tillförlitliga och verklighetstrogna serien av ledade-fiskedrag. Företaget har bland annat 

under utvecklingen används sig av 3d scanningar på fiskar, för att fånga väsentliga former och 

få rätt proportioner för att sedan modulera verklighetstrogna drag i CAD (Computer aided 

design).  

 

På sikt vill Svendsen Sport ha möjlighet att tillverka produkten, om den anses lyckad.  
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2. Problemformulering 

 

 Passa Företagets Produktportfolio 

 Att skapa uppmärksamhet hos fisken.  

 Aktivering. 

 Konkurrenskraftigt, att få fiskare att vilja investera i produkten. 

 Tillverka prototyper och utföra tester, samt dokumentera resultat. 

 Patentansökan 

 

3. Mål 

 

Målet är att ta fram ett koncept som kan leda till en slutgiltig produkt som motsvarar 

brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Projektet ska resultera i ett patent 

samt prototyper i redovisningssyfte. Ett annat mål är att utföra tester för att bekräfta 

produktens effektivitet och funktionsduglighet. En fiskeresa är i slutet på maj där 

förhoppningen är att utföra och dokumentera dessa tester. Krav och önskemål skall listas i en 

produktspecifikation utifrån förstudie och uppdragsbeskrivning.  

 

Projektet skall göras med en industridesigners arbetssätt utifrån designprocessen, samt på ett 

ingenjörsmässigt förhållningsätt till produktutveckling. Kunskaper/erfarenheter som 

förskaffas under utbildningen kommer användas. 

 



   Bilaga A - Projektplan 

 56 

4. Organisation 
 

 

Upphovsman:  Johan Westlund 

  +46 73 801 49 81 

  Peran 1 

  683 94 Lakene 

 

samarbetspartner: Savage Gear USA 

  +1 909 923 2828 

  Okuma Fishing Tackle corporation 

  2310 E Locust st, Ontario, CA 91761 USA 

   

Kontaktperson: Patrik Carlsson 

  +46 73 960 00 49 

  Svendsen Sport A/S 

  Wadmans Linje 8 

  561 33 Huskvarna 

 

Handledare:  Monica Jakobsson 

  +46 54 700 16 54 

  +46 70 690 58 80 

  Karlstads Universitet 

  Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

  651 88 Karlstad 
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5. Projektmodell 

 

Projektet har ett antal milstolpar och grindhål (se tabell 1). Dessa har fasta datum för att 

säkerställa att projektet kommer kunna slutföras i tid. 

Projektet har delats in i olika arbetsuppgifter som förväntas nödvändiga för projektet. Dessa 

har sammanfattas i en Work Breakdown Structure (WBS) (Se figur 1). 

 

Tabell 1: Milstolpeplan: projektet faser har tilldelats grindhål och milstolpar för att redovisa när de ska vara färdiga 

 och godkända. 

Projektfas Färdigdatum Milstolpe Grindhål Berörda parter 

Planering 9/2 Projektplan färdig     

      Projektplan godkänd 
Handledare och 

examinator 

Produktspecifikation 19/3 
Produktspecifikation 

färdig 
    

      
Produktspecifikation 

godkänd 
Projektledare 

Delredovisning 21/3 - 22/3 Metodel färdig     

      Metoddel redovisad 
Handledare och 

examinator 

Koncept 6/4 Koncept valt     

      Koncept godkänt samarbetspartner 

Formgivning och 
konstruktion 

20/4 Färdig konstruktion     

      Konstruktion godkänt Projektledare 

Redovisning -       

      Presentation godkänt Examinator 

Patent 21/6 
Inlämning av 

patentansökan 
    

      
Patentansökan 

godkänd 
Projektledare och 

Hynell 

Rapport 6/8 
Inlämning av utkast 

av rapport 
    

  13/8 - 16/8 
Genomförd 
opponering 

  
Opponetnt  och 

Examinator 

  3/9 
Slugiltig rapport 

inlämnad 
    

      Rapport godkänt Examinator 
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Figur 1: Work Breakdowm Structure. Varje arbetspaket listade utan kronologisk ordning. 
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Figur 2: Gantt-schemat visar den planerade strukturen för projektet.  
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6. Kommentar till tidplan 

 

Tidplanen har fasta tidpunkter för grindhål och milstolpar. Projektet bedrivs på eget initiativ fram tills 

konceptvalt. Milstolpar och grindhål betygsätts därför till stor del av handledare, examinator och 

projektledare. Tidplanen skapades med kombination utifrån WBS´en och den milstolpeplan som gjorts. 

Gantt-schemat utgår från den förväntade arbetsgången och kan komma att ändras. Den nya tidplanen 

skall då uppdateras på it´s learning med ett nytt versionsnummer, samt en notering på vad som justerats. 

En uppdatering av projektet gjordes då en patentansökan blev aktuellt och projektplanen uppdateras till 

2.0.  

 

7. Budget 

 

Examensarbetet som är på 22,5 hp (75 % vårterminen, 2018) beräknas motsvara 600 timmar som är den 

budgeten som studenten förväntas lägga på projektet. Vid bygge av prototyp, samt tester så förväntas 

samarbetspartnern (Svendsen Sport) stå för materiel kostnad samt för resor som anses nödvändiga. 

Projektledaren kan komma att införskaffa material om samarbetspartnern inte tillgodoser detta. 

 

Finansiering av patentansökan fås av Fyrklövern på Karlstads universitet . 

 

8. Riskanalys 

 

En miniriskanalys gjordes för att identifiera de risker som kan finnas under projektet som skulle kunna 

påverka slutresultatet negativt, och möjliga åtgärder till dessa. Denne potentiella risk poängsätts med 1-

5, där 1 är lägst och fem högst. De aspekter som poängsätts är sannolikhet och konsekvent. Dessa värden 

multipliceras med varandra och fokusering på att åtgärda den riskbedömning med högst poäng 

prioriteras (se tabell 2). 
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Tabell 16: Miniriskanalys 
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9. Dokumenthantering 

 

Alla viktiga filer ska laddas upp till ett projekt på itslearning.se för att filerna ska säkerhetskopierats. 

Projektet ska dessutom delas med handledare.  

Alla filer som anses nödvändiga kommer även att laddas upp på Google drive för ytterligare en 

säkerhetskopiering. 

 

Filerna ska namnges enligt följande exempel: ”Filberskrivning_versionnummer.pdf”. Versionsnumret 

börjar på 1.1 och stegas upp med o.1 för små korrigeringar, och 1.0 för stora korrigeringar. 

 

De filer som skall lämnas in för granskning ska namnges efter följande exempel: 

 

”Filberskrivning_versionnummer_EFTERNAMN_Förnamn_datum.pdf”. 
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Intressentanalys 

Personer, grupper och företag som kan tänkas vara av intresse för slutresultatet av projektet analyseras. 

Investerare, brukare, återförsäljare, konkurrenter, Forshagaakademin, underleverantören, reparatörer och 

tillverkare är potentiella intressenter som analyseras. De som inte anses vara intressenter är 

underleverantörer, reparatörer samt tillverkare. Detta då företaget producerar sina egna produkter 

(produkter av karaktär för projektet). produkterna anses vara av förbrukningskaraktär, vilket innebär att 

reparatörer inte är av intressent karaktär. Under intressentanalys samlas även data in till en 

kriteriematris. 

 

 Identifiera viktiga intressenter 

 

Investerare 

Savage Gear (ägs av Svendsen Sport A/S) är samarbetspartnern i detta projekt, och investerare. Att 

företaget anses vara en samarbetspartner är då projektet startades på egets initiativ. Projektet är tänkt att 

leda till en produkt, anpassad efter företagets produkter.  

 

Brukare/slutanvändare 

Då projektet är tänkt att resultera i en produkt, anses brukare vara av viktig karaktär. Utan brukare 

saknas behovet av en produkt. 

 

Återförsäljare 

Utan återförsäljare är det svårt att nå ut till brukaren/slutanvändaren. Återförsäljare har dessutom en 

annan inblick inom branschen och en stark koppling till brukaren. 

 

Konkurrenter 

Andra produkter på marknaden är av intresse, då dessa visar på trender hos brukaren. 

 

Forshagaakademin  

Akademin i Forshaga bedriver utbildning inom bl.a. sportfiske, viltvård och fiskeguide. 

 

 Analysera och värdera dessa intressenter relation till resultatet 

 

Investerare 

Företaget har god erfarenhet inom fiske, och anses vara en av nyckelintressenterna. 

 

Brukare/slutanvändare 

Brukare är av viktig karaktär, då det är dem som ska använda produkten och skapar efterfrågan. Därför 

anses dessa vara av karaktären, nyckelintressenter. 

 

Återförsäljare 

Återförsäljaren har som sagt en speciell relation till brukaren och har en annan inblick över vilka 

produkter som är av intresse på marknaden. Återförsäljaren anses därför vara en intressent och 

information kan hämtas för att generera ett bra resultat av projektet. 
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Forshagaakademin 

Då akademin bedriver utbildning inom områden som berör projektet, anses  akademin vara av 

karaktärenen intressent.  

 

 Djupgående analys av nyckelintressenter 

Den djupgående analysen bedrivs i olika moment under projektets gång, och resultatet behandlas i 

respektive moment.  

 

Investerare 

Efter kontakt med tilldelad kontaktperson på företaget Svendsen Sport, framgick att resultat av projektet 

måste gå i linje med företagets befintliga produkter för att företaget ska vara intresserade av ett 

samarbete. En presentation av de genererade koncepten ska således generera i ett koncept som motsvarar 

brukarens och företagets behov, krav samt önskemål. 

 

Brukare/Slutanvändare 

En djupgående analys brukare gjordes med intervjuer, samt observationer 

och en enkät via google. Enkäten utformades så att deltagare som svarade 

enbart för att förstöra resultatet, sållades bort. Detta med hjälp av en fråga 

med ett udda svarsalternativ. Svarade man på det udda alternativet så 

kunde man inte delta på de viktiga frågorna.  

 

Enkäten visar att ca 68 % skulle vilja prova ett nytt fiskedrag som lockar 

fisk till hugg, och ca 23 % skulle kunna tänka sig prova ett nytt drag (se 

Bild 1). Detta visar att en ny produkt på marknaden är tillfogat. Brukarna 

som identifierades av intressant karaktär är huvudsakligen män i en ålder 

mellan 26-35, som gillar utomhusaktiviteter och föredrar mat som 

införskaffats på egen hand. Fisket hos dem som svarade på enkäten sker 

huvudsakligen i en insjö eller vid rinnande vatten, såsom bäckar eller 

älvar.  

 

Men intresset för fiske vid kust/hav är stort, även om det inte bedrivs. 

Gruppen har inget favoritfabrikat av fiskedrag, men cirka hälften tror att 

ljud/vibration triggar fisken till hugg. Ca 1/3 tror även att om betet ser 

skadat ut, har en ljuskälla, avger doft eller att häftiga rörelser kan trigga 

till hugg. Om en ny produkt skulle komma på marknaden som skapar 

uppmärksamhet, och triggar fisken till hugg så skulle majoriteten av de 

som svarade vara bereda att betala mer för en sådan produkt (se Bild 2). 

  

 

Bild 1: prova nytt fiskedrag 

            Blått (ja) 68,3% 

            Rött (Nej) 8,3 % 

            Orange (Kanske) 23,4 % 

Bild 2: Betala mer för en ny Produkt      .                
.              Gult   ( 200 - 300: - )  21 %                      
.              Grönt  ( 100 – 200: - )  43 %              
.               Lila    ( 50 – 100: - ) 19 % 
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Intervjuer 

 

Varje intervju påbörjas med en presentation och en kort bakgrund om projektet. Korta anteckningar tas 

för att senare bearbeta informationen som erhållits. 

 

 

Dykmagasinet Karlstad 

 

Madeleine liljestrand, 2018-03-05 (Semi-strukturerad form) 

 

Madeleine jobbar på Dykmagasinet Karlstad och även som instruktör. 

Madeleine reser mycket och tillbringar mycket av sin fritid till 

dykning. Hon berättar att utrustningen som dykare använder under 

dykningar för att bestämma det befintliga djupet är en dykdator (eller 

en manometer). Suunto och Shearwater Perdix är två olika fabrikat 

som tillverkar dykdatorer. En dykdator hjälper en att hålla koll på 

tider, djup, gastryck, säkerhetstryck med mera. En dykdator är under 

dykningen inte bara bekvämt utan också en bra säkerhet. Madeleine 

visar en dykardator av fabrikatet Suunto (se Bild 1).   

 

Abu Garcia 

 

Mikael Karlsson (2018-03-16 Sportfiskemässan) 

 

Mikael jobbar hos Abu Garcia, och står vid deras monter under sporfiskemässan i Stockholm, 2018.   

 

Vad anser du vara det viktigaste vid vertikalfiske. 

- ute på havet så söker man betesfisken, och när man väl finner den så vill man få ner draget så fort 

som möjligt. Detta då båten driver och är man inte snabb så kan man missa det tänkta 

fiskeområdet. Så att draget går fort, och rakt ner. 

 

Vad är det viktigaste när man väl är nere med fiskedraget? 

- Det är olika beroende på fiskens beteendemönster. Men att fiskedraget jobbar ryckigt, och jobbar 

mycket diagonalt för att skapa mycket rörelse. 

 

Vad kan trigga fisken till hugg?   

- Ljus, ljud, rörelse (ryckigt) och doft är några saker. 

 

 

Bild 1: Dykardator, Suunto 
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Älvdalens utbildningscentrum, sportfiske 

 

David Sandberg, (2018-03-16 Sportfiskemässan) 

 

David Sandberg studerar på Älvdalens utbildningscentrum inom sportfiske och står vid skolans monter 

under sportfiskemässan i Stockholm, 2018. Vid montern har gruppen byggt upp ett campingscenario, 

med tält och fiskeutrustning.  

 

Vilket fiskedrag tycker du fungerar bäst vid vertikalfiske.? 

- Vertikalfiske är ett väldigt brett ämne, men vid isfiske tycker jag att 

ett blinkande drag fungerar bra (se Bild 2).  

 

Det finns olika färger på dessa drag. Vilken färg anser du fungerar bäst? 

- jag skulle säga att rött fungerar bäst, speciellt hos rödingen. 

 

Under vilka väderförhållanden är de som bäst? Morgon, kväll? 

- Kan inte säga att jag tycker att det gör någon större skillnad. Jag har 

enbart fiskat med blinkande drag vid isfiske. Där har jag däremot 

märkt att det fungerar bättre då det är mycket snö på isen.  

  

Varför tror du att ett blinkande drag fungerar bättre? 

- Fiskedraget syns bättre. Att fisken sen väljer att hugga kan bero på att den skyddar sitt revir. 

 

Vad är det viktigaste vid vertikalfiske? 

- Att fiskedraget kommer fort ner på rätt djup. 

 

Interfiske 

 

Carl Schander (2018-03-16 Sportfiskemässan) 

 

Carl Schander driver egna fiskebutiker i Sunne, Arvika och har öppnat en ny butik i Karlstad. Carls 

butikskedja går under namnet böjda spön.  

 

Vilka sorts drag finns på marknaden som aktiveras, och vad tycker du om dem? 

- Det finns blink jigg, som jag säljer i Karlstad på Böjda Spön för 49 kr. sen finns det en sorts 

motor som man implementerar i bytet så det rör sig. Det som är bäst, är det som fiskaren tror 

mest på.   

 

Vad tror du skulle trigga fisken till hugg av dessa två drag? 

- Det beror nog på vad man fiskar och hur man fiskar. Men det är samma här, Det fiskaren tror 

mest på, kommer han använda och då är det just det draget som fungerar. En fiskare kan ha 

många drag, men bara ett fåtal som dem själv menar fungerar. 

 

Vid havsfiske efter hälleflundra. Vilken av dessa två fungerar bäst? 

- har inte själv provat något av dem, men kan vara intressant att testa att hänga en blinkjigg 

ovanför fiskedraget.  

Bild 2: Landöblinken, grönt ljus 
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Efter intervjun pratar vi lite mer allmänt om fiske och nya trender på marknaden. Carl påpekar att syftet 

med projektet var att ta fram ett nytt koncept och jag presenterar kort några idéer som jag kommit fram 

till under projektets gång. Han finner speciellt en idé riktigt intressant och ber mig följa med till en 

annan monter på mässan. Väl framme tar Carl tag i ett vanligt jigghuvud. 

 

- Om man alltså implementerar en lampa i Jigghuvudet, så ger det möjligheten att kunna byta 

kropp efter smak och fiske. 

 

Darts AB 

 

Martin Bergman (2018-03-16 Sportfiskemässan) 

 

Vad är viktigt vid utformningen av fiskedrag vid vertikalfiske? 

- Jag skulle säga att det är ett drag som klyver vattnet bra och går fort ner på djupet.  

 

När fiskedraget väl är på rätt djup. Vad anser du är viktigt för ett lyckat fiske? 

- Synlighet. Draget ska synas bra. Gärna utforma draget något bredare så det syns bra på vägen ner 

och underifrån vid själva fisket. 

 

Camp Halibut Söröya 

 

Daniel Eriksson (2018-03-16 Sportfiskemässan) 

 

Daniel jobbar som guide på Camp Halibut som är lokaliserat i Nordnorge. 

 

Vad för sorts drag är effektivt vid verikalfiske efter hälleflundra? 

- Ett drag runt 450 gram med stor kropp. Draget bör dyka fort och jag har en egen idé vid 

utformningen. Likt en pyramid. Den klyver vattnet fort på vägen ner och bredden gör att den 

syns tydligare. Kroppen bör också tillverkas med rätt material. Ett gummi som inte ändrar form 

vid djupet. 

 

Vad tror du om ett aktiverande fiskedrag vid vertikalfiske efter hälleflundra? 

- Det tror jag absolut.  Jag har märkt att en inaktiv flundra triggas av mycket rörelse och befinner 

sig vid botten av havet. En aktiv flundra däremot triggas av starka färger och ljud. Den aktiva 

flundran befinner sig högre upp jämfört med den inaktiva.  

 

Jag har själv fiskat vid Heröy och fångat några hälleflundror.  Är det bättre norrut? 

- Jag är imponerad över att du lyckats fånga hälleflundra så långt söder ut. Vid Söröya fångar vi 

nästan enbart hälleflundra, så ja. Det är mycket bättre fiske efter flundra norrut. 

  

Efter samtalet får jag en broschyr som berättar mer om Camp Halibut. I broschyren står det att området 

har Hälleflundragaranti. Ordinarie pris för en vecka med boende och en fiskebåt ligger på 24´000 kr. 
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Forshagaakademin 

 

Mikael Ekelund (2018-03-16 Sportfiskemässan). 

 

Forshagaakademin bedriver gymnasieutbildningar inom sportfiske, hundsport, viltvård och 

äventyrsturism. Mikael Ekelund jobbar som lärare inom Äventyrsturism och deltar vid akademins 

monter på sportfiskemässan. Jag presenterar mitt examensarbete och hur jag lägger upp arbetet. Mikael 

berättar om gymnasiets sportfiskeutbildning och nämner några individer han anser att jag bör kontakta. 

Han visar stort intresse för hur examensarbetets arbetsstruktur är uppdelat och berättar att eleverna på 

gymnasiet ofta bygger egna drag. Jag föreslår en träff på Forshagaakademin där jag presentar mitt arbete 

och genomför en idéutvärdering av de olika koncept som genererades vid projektets konceptgenerering. 

Mikael tycker det låter som en god idé och ber mig kontakta Mikael Tyberg som är programansvarig 

inom sportfiske utbildningen.  

 

Peter Dahlström (Fiskets UppfinnarJocke) 

 

Peter Dahlström (2018-03-20 Facebook). 

 

Efter kontakt med en kamrat som studerat på Sportfiskeakademin (Pontus Broqvist) tipsades två 

individers som han ansåg vara ledande inom området. En av dessa individer är Peter Dahlström. 

- Hej Peter. Jag håller på med examensarbete för innovation och design, högskoleingenjör. i mitt 

examensarbete ska jag utveckla ett fiskedrag, för vertikalfiske, som aktiveras för att skapa 

uppmärksamhet och förhoppningsvis trigga fisken till hugg. Jag blev tipsad av Pontus Broqvist 

att du är rätt person att prata med angående ämnet. finns möjlighet till en intervju? Mvh: Johan 
- Tja. Har själv tankar på samma. Grönt ljus tex självlys triggar! Tex självlysande jiggskalle. Är det Gös så är det lite 

rörelse som gäller. Kanske en vibrator i betet som durrar till då o då 

- Precis. Det är vad jag funnit i förstudien. Hittade en produkt från Australien med rött ljus (inte till vertikalfiske) som 
tydligen triggade fisken genom att upplevas skadad. En biolog (Jamie seymour, Australien) var med på 
undersökningen. Men rapporten publicerades aldrig, då det gjordes på uppdrag av fiskedragstillverkaren. 

- Grönt självljus bättre. Syns låååångt ner rött försvinner efter 3-4m så njääää 

- Självlys funkar på 100m lixom 

- Tack för informationen 
- Lite vibration 

- Finns färgkartor på nätet hur olika färger försvinner i olika djup 

- Svart syns bäst överallt 

- Alla djup bra bottenfärg, låter konstigt men så är det 

- Jasså. Får söka upp denna färgkarta. Bottenfärg? 
- Murtiga färger i mörkt vatten ljusa färger i ljust. Låter konstigt men så är det 

- Ja svart är bra om man ska gnugga botten 

- Både och. Såg en produkt från USA, som hade samma ljuskälla i draget. Men varierade styrka beroende på djupet (mörkare vid 

djupet)  

- Llr svagare ljus, djupare  

- Funkadexden bättre än annat då 

- Den produkten jag fann, har jag enbart sett i en vetenskaplig artikel. Men enligt den så fungerade det bättre med 
svagare ljus på djupare vatten. Haft en redovisning över mitt examensarbete idag (delredovisning) med gott resultat. 
Kan jag återkomma om jag har fler frågor? 

- Ja på djupt vatten syns ju mörka färger bäst så ljus behövs ej. Insjö är normalg intf så djupa 
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Öppningsfest i Karlstad (Böjda spön) 

 

Öppningsfesten för Böjda spön i Karlstad håller på under 26-28:e mars, 2018. Företag och person som 

finns vid ceremonin är Daniel Nilsson (Westin), Adam Orre (CWC), Henrik Karlén (ABU), Team Dilén 

(Wiggler Trolling), Motortrend, Interfiske, Thermoprodukter, RAM mounts, Dometic, Ismo Zandy, Elis 

Wessmark (Mosbait), Top Notch Fishing, Pers Stenberg (Team Illex), Shimano Rullservice, Svartzonker 

Sweden, Albin Sharghi (Mojoboats), Daiwa, samt några som inriktar sig på flugfiske. 

Vid besöket framgår att den information som erhålls från öppningfesten redan har behandlats vid 

tidigare intervjuer. förutom intervjun som gjordes med Elis Wessmark, Mosbait.  

 

 

Elis Wessmark (2018-03-26, öppningfest, Böjda spön) 

 

När Elis arbetar med att ta fram ett nytt drag använder han en kamera framför draget för att fånga fiskens 

beteende kring draget. Kameran som han använder är av märket Water Wolf. Han har märkt att vid 

vertikalfiske efter hälleflundra fungerar långa, smala drag med mycket aktivitet och att fisketekniken är 

minst lika viktig som draget. Bästa tekniken enligt honom är monotomt vevande med spinstop. En av de 

viktigaste vid utformningen av fiskedrag vid vertikalfiske är enligt honom mycket fart, och han tycker 

att Savage Gear har bra, tunga drag som lyckas trycka undan vatten och erhåller således en bra fart ner 

till djupet. Han har även märkt att drag som går fort ner på djupet, även triggar fisken att hugga på vägen 

ner. 

 

Leif Lindholm (2018-05-02, telefonkontakt, VD WIGGLER) 

 

Leif Lindholm kontaktas då företaget WIGGLER importerar och säljer en variant av blinkpirk 

(Landöblinken). Målet med intervjun är att klargöra vilka komponenter som är av intresse vid 

tillverkning av en blinkpirk. Leif är ansvarig för importen, och besitter mest kunskap inom företaget av 

produkten. Efter samtalet framgår att kunskapen saknas över produktens komponenter, och att företaget 

köper in produkten från Kina. 
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Inission (Munkfors) 

 

Johan Nilsson (2018-05-17, Inission) 

 

Ett besök gjordes på företaget Inission i munkfors. 

Företaget är specialiserade inom kretskort och tillverkar 

färdiga kretskort för globalt bruk. Frågor som besöket 

skulle besvara gällde de elektriska egenskaper som 

befintliga produkter med blinkande lampor har inom fiske. 

Inför besöket plockades produkter isär för att lättare 

identifiera komponenter och förtydliga vad som skulle 

besvaras (se bild 3). Tre produkter införskaffades med 

blinkande funktion då dem utsätts för väta. Fabrikat av 

FIBE, FLADEN och landöblinken har samma funktion. 

När produkten av FLADEN plockades isär så slutade 

dioderna att fungera, så den produkten valdes att ta med. 

Dels för att produkten inte längre ansågs vara ömtålig, och jag erbjöds hjälp att löda fast nya dioder.  

 

Frågor som skulle besvaras var följande: 

 

 Vilka komponenter är föredragna. 

 Hur får komponenterna produkten att blinka. 

 Föredragen ljuskälla. 

 Power source 

 Aktiveringstrådarna 

 

Johan Nilsson har jobbat på Inission i 15 år och trivs bra. Innan jag 

för komma in i företagets lokaler utlånas sanitära arbetskläder och 

tofflor. Detta för att minimera risken att damm och annan smuts 

medtages in i lokalen som kan förstöra kretskort som tillverkas av 

Inission. En snabb analys gjordes av den medtagna produkten, och 

snabbt identifieras ett motstånd på 270 ohm. De andra 

komponenterna är dock något svårare för Johan att identifiera då 

detta inte är Johans område. Men han hänvisar mig till en kollega, 

Per Ekblom. Under mötet besvarar Johan på följande frågor: 

 

 Ljuskällan: LED i dagsläget. Finns inget annat bra 

alternativ. 

 Power source: Knappbatterier av litium. Används i de 

flesta kretskort. 

 Aktiveringstrådarna: Behöver ej vara koppar. Kan vara av samma material som stiften i de 

flesta komponenter (Som hos Lysdioder).  

 Komponenter: Batteri, Lysdiod, Motstånd, trådar och (Troligtvis) chip. 

 

Bild 3: 1: produkt av FIBE. 2: produkt av FLADEN. 3: isär 
monterad FLADEN 

1 

2 

3 

Bild 4: Johan Nilsson söker efter potentiella 
dioder att löda fast i FLADEN. 



   Bilaga C – Intervjuer 

 72 

Efter Johan lödde fast de nya dioderna på produkten, visar han runt mig på företaget. Företaget har allt 

man kan behöva för att massproducera kretskort, samt kontrollera att produkterna är ihop monterade. 

Företagets layout är imponerande lean.  

 

 

 

Per Ekblom (2018-05-21, Telefonkontakt) 

 

Efter presentation av projektet berättar Per att han 

känner igen konceptet. Per bekräftar följande: 

 

 Komponenter: Den svarta pricken är troligen 

en IC-krets (se bild 5).  

 Föredragna komponenter: Batteri, transistor (troligen flera transistorer), kondensator, 

motstånd, aktiveringstrådar samt LED-diod. 

 Aktiveras: Genom vattnets konduktiva förmåga.  

 

Per berättar även om en diod som har funnits på marknaden som hade en inbyggd krets som gjorde att 

endast en strömkälla behövdes tillsättas för att få en blinkande diod. Dessa dioder slutade dock att 

fungera efter en stund, då elektronik är känsligt mot ljus och detta innebar att varje gång dioden lyste så 

förstörde den sig själv. IC-krets innebär att komponenter tillverkas tillsammans. Alltså finns inga 

specifika komponenter, utan kretsen tillverkas utifrån önskad funktion.  

 

Per berättar även att det bör undvikas att specificera komponenter i ett Patent. Bättre att definiera 

funktionen som en elektrisk krets, då en elektrisk krets innehåller komponenter som krävs för 

funktionen. Marknaden har så många olika sorters transistorer, kondensatorer, motstånd och Ljuskällor.  

 

Karlstad Universitet. 

 

Lars-ove Larsson (2018-05-21) 

 

Efter mejlkontakt bestämdes en träff med Lars-ove på karlstads universitet. 

Lars-ove bekräftar en del av den information som Johan Nilsson på inission kom med. Kretskort som jag 

har med under denna träff är av fabrikaten FLADEN, FIBE samt Landöblinken. Tidigare har Lars-ove 

via mejl föreslagit olika chip som utför den blinkande funktionen. En föreslagen komponent är LM555 

som har inbyggde transistorer. De komponenter som krävs att tillföra i kretsen är batteri, motstånd, 

lampa och en kondensator. Kondensatorn uppgift är att avgöra tiden som lampan lyser/blinkar. En annan 

variant är ett chip, kallad 7.4.2 som är en astabil vippa. Han berättar även att man kan inkludera en OP-

förstärkare, som förstärker signaler i en krets. Först trodde Lars-ove att den medtagna produkten kunde 

innehålla en OP-förstärkare, men den uteslöts fort då den drar mycket ström. Men då produkten drivs 

med knappbatterier skulle detta inte vara möjligt, då livslängden skulle minska markant.  

Bild 5: kretskort (FIBE´s blinkande produkt) 1: IC-krets. 2: transistor 

1 

2 
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Upptäckter efter mötet: 

 

Produkten aktiveras via en sluten krets erhålls (elektroniskt). Det betyder att den konstant förbrukar 

ström, tillskillnad från om produkten skulle aktiveras mekaniskt. Efter uppmätning med hjälp av Lars-

ove, bekräftas teorin och en ström på 4 Microampere förbrukas när produkten inte aktiveras. Vilket 

innebär att med befintliga batterier i produkten. Skulle produkten i praktik ladda ur sig själv efter 6´666 

dagar, eller ca 18 år. 

 

Kretskortets komponenter är yt-monterade, vilket möjliggör att mindre komponenter kan användas.  

Alternativ finns, men större komponenter och andra kretsar drar mycket ström. 

 

 

Anders Holmberg (2018-05-22, Fysiker) 

 

Material på stift: Tenn/Nickel och för att öka livslängd, guldpläterad. 

Grundkomponenter: transistor, kondensator, motstånd, strömkälla och ljuskälla. Ska kolla och 

återkomma.  

Mikroprocessor: nästan obegränsade möjligheter. Ljud, vibrator, färger, piezo, pulsmönster (varianter) 

ljus, faiding ljus, wifi, bluetooth. Utbytbart batteri.   

 



  Bilaga D – Observationsstudier 

 74 

Observationsstudier 

 

Observationen som analyseras, skedde vid Heröy, Nordnorge under 20-28 maj 2017. 

totalt 9 dagars fiske ska analyseras, varav två dagar med sportfiskare och 7 dagar med 

fritidsfiskare. Uppdelningen med dagarna ger en större förståelse över brukarens beteende 

då beteendet troligtvis skiljer grupperna åt.  
 

Vad ska observeras 

Beteendemönster hos en fiskare. 

En vanlig dag för en fiskare, från förberedelser till avslut. 
 

Observationsform 

Deltagande observation, vilket innebär ett deltagande där man sätter sig in i en fiskares 

vardag genom deltagande, frågor, lyssnar och försöker förstå. Observationen pågår under 

två dagar.  
 

Mål med observationen 

Att få en djupare förståelse över en fiskeentusiasts (Sportfiskare) vardag. 
 

Varför en observation anses nödvändig 

En individ gör sällan som individen tror/påstår sig göra saker på. Därför anses en 

observation nödvändig. 
 

Deltagare 

Johan Westlund, projektledare, observatör. 

Carl Schander, Butiksägare, Böjda spön. 

Joakim Karlsson, fiskeentusiast. 

Mattias Melin, fiskeentusiast. 

Boo Westlund, fritidsfiskare/journalist 

Anders Larsson, fritidsfiskare  
 

Resultat 

 

Förberedelser (sportfiskarna) 

 

Sportfiskaren har i stort sett gjort alla förberedelser 

som krävs för att snabbt kunna bege sig snabbt ut till 

havs. Men trots det så undersöks utrustningen en gång 

till och gör iordning ytterligare fiskedrag. Av 

erfarenhet har sportfiskaren lärt sig knep, som att dra åt 

buntband (Se Bild 1) kring midjan på draget. Detta 

förlänger tydligen livslängden på fiskedragets kropp. 

Krokar slippas och de fiskedrag som ska användas 

under dagen läggs i en speciellt utformad hink som hängs på fiskebåtens reling. Mat, 

vatten och annat som kan tänkas förtäras under dagen packas. Det kan bli en lång dag, då 

gruppen inte åker hem till stugan utan att ha fyllt alla de tre slaktbaljorna som är med i 

båten. Båten tankas och skumgummi, samt spöhållare fästs på båtens reling. Varje del har 

Bild 1: två fiskedrag (Savage Gear). Det 

lila har  buntband kring midjan. 
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sin plats efter båtens reling för att erhålla ett så smidigt fiske som möjligt. Skumgummits 

finns där för att fästa fiskedragets krok på, samt som potentiellt stöd vid fångs av riktigt 

stor fisk. Varje involverad fiskare i denna båt har med sig tre egna fiskespön. 

Fiskespöhållarna finns där för att snabbt kunna byta spö för att prova ett nytt drag. 

Flytoveraller används då dem anser det vara smidigare än att använda flytväst och 

regnkläder. Carl har även med ett midjestöd som kan användas vid långa, kämpiga 

kamper. 

 

Fisketuren (sportfiskarna) 

 

Sportfiskarna. Det går fort ut. Det märks att Carl känner till vattnet, och efter en stund har 

vi kommit ut en bra bit. Vi håller oss inomskärs då vädret inte är det bästa. Vågorna är för 

en annan stora men det är inget som dem andra verkar bry sig om. Fiskedragen är tunga. 

Närmre bestämt 300 gram, men det finns andra drag i hinken som väger 560 gram (Se 

Bild 2). När vi kommer fram till första stället så vänder kaptenen båten i en vinkel mot 

vågorna och vinden, så att vi ska driva längst med grundet. Fisken finns kring grunden. 

Mattias, Joakim och Carl tar tag i sina spön och börjar fiska. Fort ner med fiskedraget, 

tills dem känner att det studsar mot botten. Sedan börjar fisket. Fiskespöet rycks upp och 

lina vevas in för att sedan låta draget sjunka en liten bit igen. Det rycks och vevas in, tills 

fiskedraget är uppe. Detta repeteras om och om igen. Joakim berättar att det är så man 

fiskar av djupet. Efter en stund hugger det till och Mattias fångar dagens första Torsk. En 

liten torsk enligt dem i båten och den slängs åter i havet. Torsken var närmre tre kilo, och 

jag börjar förstå att detta inte kommer bli som en vanlig fisketur i en insjö.  

 
Bild 2: Draglåda med olika Fiskedrag som ska testat under dagen. 
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Efter en stund far vi vidare. Carl, som är kapten på båten söker efter något på ekolodet. 

Han söker efter småfisken. Där småfisken är finns även den större fisken. När ekolodet 

indikerar på att det finns småfisk under båten, börjar fisket igen. Det byts till olika 

fiskedrag. Olika fabrikat och färger. Det gäller att hitta rätt kombination för vattnet. Efter 

en stunds observerande är det dags för mig att delta, och prova på. Jag hade inte tänkt 

fiska något första dagen men kapten insisterar. ett fiskespö lånas ut av Joakim, och jag 

imiterar det rörelser jag sett dem andra göra. Det är ett tungt drag, och jag är orolig att 

spöet ska knäckas av. En obefogad rädsla. Fiskedraget åker ner i havet, och man känner 

hur Fiskedraget smattrar på vägen ner. Det man känner är när fiskedraget åker igenom det 

stim med betesfisk som finns under oss. Rovfisken finns här. Efter en stund tar det stopp. 

Det känns som fiskedraget sugs ned och när jag börjar vevar in linan är det inte något 

direkt motstånd jag känner. Känslan kan efterliknas mer med att veva upp en stock som 

man fastnat i. Väl uppe vid ytan visar det sig att jag fångat min första torsk.  

 

Andra dagen är vädret avsevärt mycket bättre (se Bild 3). Vindstilla, sol och de vågor 

som är ute till havs är ”gammalt hav”, vilket innebär vågor från gårdagen. Men trots det 

så är det spegelblankt på havsytan. En obeskrivlig känsla när det i början på fisketuren är 

vågor på två-tre meter som speglar sig. Det fina vädret möjliggör en färd längre ut på 

havet. Rovfisken är större här, och torsken ligger runt 10-15 kg i storlek. Idag fiskar 

gruppen med flera olika tekniker. Ett stort flöte med betesfisk på kroken guppar en bra bit 

från båten. Det är Carls flöte, och han använder ett annat fiskespö och fiskar även av 

djupet med ett annat drag. Helt plötslig hörs ljud från Mattias. Han har fått fisk på kroken, 

och det är inte torsk säger han. Fiskedraget han använder är ett cola färgat, jigghuvud på 

400 gram och en jiggkropp av fabrikatet Westin. Fisken han fångar är en hälleflundra runt 

nio kilo. Hälleflundran är en magnifik fisk. Huvudet är vridet och det syns att fisken lever 

på botten. Fiskens kropp består till 80 % av muskler, och man kan förstå varför det är en 

av sportfiskarnas favoriter.   

 
Bild 3: Andra fiskedagen med Sportfiskarna, 
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Det verkar finnas mycket hälleflundra vid den platsen vi funnit. Och snart har vi alla tagit 

två var. Vad som fungerar verkar vara brett. Carl tar en flundra med flötet (betes fisk) och 

en på liknande fiskedrag som Mattias första, dock med ett röd/lila kropp. Mattias tar två 

på samma drag. Han tror sig haft en tredje på, men den bet av jiggkroppen. Själv fångar 

jag en med enbart krok och betesfisk, samt en annan med ett drag från Savage Gear. 3D 

Herring Big Shad, med guldkropp på 300gram.  

 

Joakim tog en med samma drag från Savage Gear, men med blå kropp. Han slog även 

personbästa när han senare låg längst fram i fören på båten och njöt av solen. Han fiskar 

med enbart krok och betesfisk. Spärren på Rullen är i minsta laget och om han skulle få 

fisk så hör han hur spärren på rullen ger ifrån sig ett klickande ljud. Vilket skedde senare. 

Ett klickande ljud får alla i båten att stanna till. Joakim vaknar till och man ser i ögonen 

hur han lyser upp. Han avvaktar. Låter bytet få simma med betet. Efter en stund höjer han 

spärren rejält på fiskespöet. Han bestämmer han sig för att nu är det dags att göra ett 

mothugg. Han rycker rejält, och toppen på spöet svarar snabbt med att dyka ned mot 

havsytan igen. Fisken sitter fast men den vill inte upp än. Efter en rejäl kamp så ser vi vad 

som kommer upp på ytan. Det är en stor hälleflundra, som visar sig väga hela 63 kilo. 

Fort krokar Carl fast fisken med en rejäl krok, med tamp till lina. När fisken väl är säkrad 

försöker den dyka ned, ytterligare en gång till och man känner av fiskens krafter. 

Hemma vid stugan tas det bilder på fångsten (se Bild 4). Av tradition när någon slår 

personbästa så badar Joakim och Mattias i havet.  

 

Bild 4: Joakim till vänster med Personbästa på hälleflundra. Carl 
till höger med en lubb. 
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Avslut (sportfiskarna) 

När saltbaljorna är fyllda åker vi in mot land. När vi är hemma så lämnas 

fiskeutrustningen i båten och fisken lastas in i slakthuset. Carl envisas med att han vill 

rensa fisken själv, men visar gladeligen hur processen går till (se bild 5). Torsken är mest 

huvud och inälvor. Det man tar reda på är 

ryggfilén och stjärtfilén. När man rensar 

hälleflundran så kan man se tydliga streck 

på fiskens kropp, som kan ses som en karta 

över vart man ska stycka. Filéerna packas i 

påsar och frys ned. Fiskrens fyller baljorna 

som tas med ut dagen efter och tippas i 

havet. Något som uppskattas av alla de 

fiskmåsar som flockas runt båten. Sysslorna 

är uppdelade så att Carl styckar, och dem 

andra städar ur båten och ser över 

fiskeutrustningen. Efter sista fiskedagen är 

städningen mer noggrant och alla 

fiskeutrustning sköljs av med färskvatten, 

för att bli av med saltvattnet. Detta görs för 

att utrustningen inte ska rosta, och att 

fiskedragen inte ska torka ut.  

 

Förberedelser (Fritidsfiskarna) 

 

Fritidsfiskaren har införskaffat den utrustningen som förväntas användas vid fisketuren 

(se bild 6). Det är första gången som havsfiske efter torsk och hälleflundra ska utövas. 

Utrustningen är köpt hos Carl på böjda spön, och han hjälper gärna till med 

förberedelserna innan avfärd. Carl har även med sig lite extra utrustning, som nya 

fiskedrag och diverse saker som kan tänkas behövas vid behov (till salu). Fiskeutrustning 

packas upp ur förpackningarna och 

inspiration från fiskekamraternas båt 

samlas. Det tar längre tid att få sakerna 

på plats, och verktyg lånas för att 

underlätta monteringen. Här slippas 

inga krokar och hjälp fås med att göra 

iordning fiskeutrustning, som att knyta 

tafsar och tillföra mer krokar på 

fiskedragen. Skumgummi och 

spöhållare monteras i blindo. Det är inte 

lätt att veta vart grejerna ska vara. Båten 

tankas och fiskeutrustningen lastas i. 

Personerna i denna båt har ett till två 

fiskespön var.  

Bild 5: Carl rensar en av dagens fångst (torsk) 

Bild 6: en del av fiskeutrustningen som används. 
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Krokarna hängs i en av öglorna på spöet, där linan går. Vilket inte uppskattas av Carl. 

Detta då fiskespöet är gjorda med kolfiber och tar lätt skada. En liten skada i fibrerna ger 

ett sprött brott vid minsta belastningen. Gruppen packar tilltugg och vätska. 

 

Fisketuren (Fritidsfiskarna) 

Det går långsamt första turen ut. Nytt vatten lurar med faror, och det är första gången 

kaptenen far i dessa vatten. Besättningen är ivrig att få börja fiska, och en bit ut stannar vi 

vid första grundet. Ett fiskespö var, förutom kapten som har två fiskespön. I med 

fiskedragen. Vi stannar vid första grundet i cirka 30 min, utan napp. Det går trögt när vi 

provar grund efter grund utan napp. Andres får tillslut en fisk. En liten torsk. Efter några 

timmar ute till havs, anropas sportfiskarnas båt för att få en uppdatering över hur det går 

för dem. Deras fiske är betydligt bättre 

och vi erhåller koordinationerna över 

deras position. Vi bestämmer oss för att 

göra dem sällskap. Vi ligger nu 30-40 

meter ifrån den andra båten, men fisket 

blir inget bättre. Utan att lägga några 

större observationer över den andra 

båtens teknik, bestämmer kapten att det 

är dags att prova ett nytt ställe. Vi finner 

ett ställe där Torsken verkar trivas och 

fisket blir bättre (se bild 7). Timmarna 

går och tidvattnet går ut till havs. 

Havsnivån blir lägre och klippor som låg gömt under havsnivån kommer fram. När 

besättningen känner sig nöjda så bestämmer dem sig för att bege sig inåt land. Det går 

långsamt in, då nya faror har uppenbarat sig med den låga havsnivån (se bild 8). Under 

dagen har det inte skiftas fiskedrag, utan varje individ har använt det fiskedraget som hen 

tror mest på. Klockan är 10 på kvällen när vi kommer in efter första dagen.  

 

Bild 8: Faror som lurar under ytan. 

Bild 7: Boo Westlund med en torsk 
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Andra dagen går det fortare ut. Vi tar rygg på kamraternas båt. Idag far vi längre ut till 

havs, och det märks att besättningen känner sig mer bekväm. Olika varianter av fiskedrag 

och fisketekniker börjar användas. Flöte med bete. Vertikal jigg av märket Westin och 

Savage Gear, samt en svensk pirk. Pirken visar sig vara riktigt effektiv och vid flera 

tillfällen kommer Boo (som lånat draget 

av sin fru) inte ens ner till botten innan 

det nappar. Torsk efter Torsk, och några 

Sej, men ingen större storlek på fisken. 

Denna dagen får vi även se vikvalar 

som kretsar runt fiskebåten (se bild 9), 

samt Späckhuggare och havsörn. En 

upplevelse utöver det vanliga. Fisket 

blir bättre och vi lär oss hur båten driver 

med vattnet, hur man använder ekolodet 

och en teknik på hur man kan fiska av 

djupet. Det händer ofta att någon fastnar på botten och blir således av med fiskedraget. 

Efter tre dagar ute till havs har majoriteten av dragen fastnat på havets botten. Pirken och 

de flesta av jiggarna är nu ett minne blott. Fortsätter det såhär så kommer besättnigen inte 

ha några fiskedrag kvar efter fyra dagars fiske. Fisket ska hålla på i sju dagar, men som 

tur är har den andra båten (sportfiskarna) extra fiskedrag med sig. Både till salu, men 

även drag som inte används längre. Fritidsfiskarna tar gladeligen emot/köper dessa drag. 

 

Sista dagen har gruppen avancerat i kunskap och känner sig säker när dem nu beger sig 

ännu längre ut till havs. Ett fiskedrag som blivit en favorit är en guldfärgad jigg av 

modellen 3D Herring Big Shad av Savage Gear (se bild 10). Efter Fyra timmars fiske har 

nu gruppen fyllt tre baljor och dessutom fångat en varsin hälleflundra (vilket var målet 

med resan för fritidsfiskarna). Andra oväntade byten som fångades var lubb och en 

bläckfisk. 

   

   

Bild 9: Vikval som simmar kring fiskebåten. 

Bild 10: 3D Herring Big Shad. Slitage efter 7 dagars fiske 
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Avslut (Fritidsfiskarna) 

Båten parkeras, och sköljs ur. Fångsten tas in i slakthuset och ska rensas. Det är första 

gången som dem rensar torsk, hälleflundra och sej (se bild 11). Fritidsfiskaren försöker ta 

vara på så mycket av fisken som möjligt, och det bli slafsigt. Filéerna packas och frys 

ned. Fiskrens fraktas ut en bit och tippas i havet. Utrustning lämnas i båten till 

morgondagens fiske. Sista dagen sköljs utrustningen av med färskvatten. Fritidsfiskarna 

tittar och frågar hur kamraterna städar (sportfiskarna) och städningen utförs efter deras 

exempel. Bilen packas och under 12 timmars bilfärd pratas det om upplevelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Anders Larsson till vänster med en torsk. Johan Westlund till höger med en hälleflundra och en sej. 
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Funktionsanalys 

 

Samarbetspartner: Svendsen Sport A/S 

Projekt: Fiskedrag 

Detalj: Hel produkt 

Datum: 2018-04-11 

 

Funktionsområde: Handhavande / Basfunktioner 

Funktion Klass* Anmärkning 

Medge uppmärksamhet HF Något ska aktiveras med draget 

Medge aktivering N Hos fisken 

Underlätta handhavande N produkten ska kunna utnyttjas 

Erbjuda mer napp Ö   

Möjliggöra Snabb dykning Ö   

variation Kropp Ö olika nyanser 

Äga Smidighet Ö lätt att använda. 

Uttrycka funktion N förenkla test av produkt/aktivering 

Förhindra Slitage Ö Skydda modul som ska aktiveras 

Motstå Slitage Ö aktiveringsmodul 

Förhindra fångst (små fisk) O   

Underlätta Rengörning Ö   

Underlätta Service O bytte av strömkälla 

Uttrycka funktion N Kognitiv ergonomi 

Förhindra avskräckande N ska ej skrämma bort fisk 

Erbjuda fraktbarhet N   

 

Funktionsområde: säkerhet 

Funktion Klass* Anmärkning 

Förhindra Kortslutning N   

Förhindra 

Läckage (tåla 100 m 

vattendjup) N vätska tränger in i modul 

Förhindra felmontering N Vid service 

 

Funktionsområde: Ergonomi 

Funktion Klass* Anmärkning 

Meddela funktion N kognitiv ergonomi 

Uttrycka Kvalitet Ö emotionell ergonomi 

 

 

 

* HF = Huvudfunktion N = Nödvändiga      Ö = Önskvärda     O = Onödiga



  Bilaga G – Funktionsanalys  

 132 

Funktionsområde: Produktion 

 

Funktion Klass* Anmärkning 

Maximera produktionsvänlighet Ö   

Minimera Kostnad Ö   

Minimera Delar Ö   

 

Funktionsområde: Konstruktion 

  

Funktion Klass* Anmärkning 

Medge produktionsbarhet N   

Medge Montering N   

Tåla tryck N   

motstå Läckage N   

Motstå Slitage Ö   

Underlätta Service Ö   

minimera Korrosion Ö   

Underlätta Underhåll Ö   

 

Funktionsområde: Marknadsföring 

 

Funktion Klass* Anmärkning 

Tilltala Målgrupp N   

Uttrycka Kvalitet Ö   

Skapa intresse Ö   

Uttrycka Företagsidentitet Ö   

Uttrycka Kompetens Ö   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HF = Huvudfunktion N = Nödvändiga      Ö = Önskvärda     O = Onödiga  
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Livscykelfas 
Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (utveckling, konstruktion, m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (tillverkning, montering m.m.) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (försäljning, distribution, m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (användning, underhåll m.m.) 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (återvinning m.m.) 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

 

 

ID Cell 

Kriterium 

K/Ö 

viktning 1-

5 

Funktionellt = F 

Begränsande = 

B 

1 1.1 Passa in i produktiportfolio, Savage Gear K B 

2 1.1 Automatisk aktiviering K F 

3 1.1 Något ska aktiveras K F 

4 1.1 Uppmärksamma fisken K B 

5 1.1 Varierbar kropp Ö5 B 

6 1.1 Snabb dykning Ö4 B 

7 1.1 Förhindra kortslutning K B 

8 1.1 Förhindra läckage (tåla 100 m vattendjup) K B 

9 1.2 Korrosionsbeständig K B 

10 1.2 Automatisk aktiviering K B 

11 2.1 tillverkningsbar K B 

12 2.1 Förhindra felmontering K B 

13 3.2 Varierbar kropp Ö4 B 

14 3.3 Möjlighet att genast använda produkten Ö3 B 

15 4.1 Uttrycka kvalitet Ö5 F 

16 4.3 Ge användaren återkoppling Ö1 F 

17 4.3 Brukbar K B 

18 4.3 Förhindra fångst av småfisk Ö1 B 

19 4.3 Athrahera fiskar att hugga Ö4 B 

20 4.3 Möjliggöra funktionstest av produkt Ö5 B 

21 4.3 Ej skrämma bort fisk Ö4 B 

22 4.3 Kognitiv ergonomi Ö5 F 

23 5.1 Produkten innehåller få komponenter Ö4 B 

24 5.2 Undvik miljöfaligt avfall, t.ex. tungmetaller Ö2 B 
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