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Sammanfattning 
I detta examensarbete beskrivs det hur ett koncept på en ny flugfiskerulle har arbetas fram. 
Arbetet har gjorts i samarbete med företaget Loop Tackle Design, vilket är ett drivande företag 
inom flugfiskeindustrin med sina högkvalitativa produkter. Loop utvecklar och designar alla 
typer av produkter för flugfiske som flugfiskerullar, spön, linor och kläder. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram ett koncept på en ny typ av flugfiskerulle. Den 
nya flugfiskerullen ska vara innovativ och minska antalet komponenter i en flugfiskeutrustning. 
Detta genom att flugfiskerullen ska kunna gå att fälla ihop och att den ska kunna användas till all 
typ av flugfiske. 

Examensarbetet inleddes med en historik om flugfiske och den utrustning som har använts vid 
flugfiske, för att få en uppfattning om hur flugfisket har utvecklats. Sedan undersöktes hur 
flugfiske bedrivs idag och med vilken utrustning. En referensram togs sedan fram för att 
undersöka vilka typer av krafter och miljöer som en flugfiskerulle blir utsatt för. För att ta fram 
ett koncept på en ny flugfiskerulle användes Kano-modellen, vilket gav ett underlag för 
konceptgenereringen. Utifrån resultatet från Kano-modellen togs ett flertal olika koncept på en 
ny flugfiskerulle fram. Med hjälp av en utvärderingsmatris valdes sedan två av koncepten ut som 
utvecklades vidare. Det skapades 3D-modeller av koncepten som användes för att visualisera 
dem och för att kunna genomföra hållfasthetsberäkningar. I arbetet skapades även olika 
principlösningar på mekanismen till koncepten. 

För att uppnå syftet med examensarbetet togs det fram två olika koncept på den nya 
flugfiskerullen. En liten hopfällbar flugfiskerulle för det lättare fisket som har en innovativ 
design och en enkel mekanism. Den andra flugfiskerullen har ett fast stativ som kan användas till 
all typ av flugfiske och har en design som står ut från mängden.  
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Abstract 
This Master Thesis describes how a concept for a new fly fishing reel has been developed. The 
thesis has been an interwork with Loop Tackle Design, which is a leading company in the fly 
fishing industry with their high-quality products. Loop designs and develops all types of fly 
fishing equipment like fly fishing reels, rods, lines and clothes. 

The purpose of this thesis is to generate a concept for a new type of fly fishing reel. The new fly 
fishing reel shall be innovative and reduce the number of components in fly fishing equipment.  
The solution for this is to create a fly fishing reel that is collapsible and can be used for all types 
of fly fishing. 

The thesis started with a history of fly fishing and the equipments that have been used for fly 
fishing in the past and what is used today, in order to get an idea how fly fishing have 
progressed. A frame of reference was then compiled to get an idea of the forces and surroundings 
a fly fishing reel will be exposed to. To generate a concept for a new fly fishing reel the Kano-
model was used, which gave the foundation for the concept development. From the results of the 
Kano-model, a couple of concepts where created. With the help of an assessment matrix, two 
concepts where chosen for further development. 3D-models of the concepts where created for 
visualization and strength calculation. In the thesis different solutions for the mechanism of the 
concepts where also created.    

To reach the purpose of the thesis, two different concepts of the new fly fishing reel where 
created. One small collapsible fly fishing reel, for the lighter fishing, that have an innovative 
design and a simple mechanism. The other fly fishing reel is a non-collapsible reel that can be 
used for all types of fly fishing and have a design that stands out from the ordinary. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel behandlas flugfiske, förtaget Loop Tackle Design, syfte, avgränsningar och 

arbetsmetod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Flugfiske 
1.1.1 Historia om flugfiske 

Det första säkra belägget för att sportfiskare använt sig av flugor för att fånga fisk är från 1496. 
Det är i boken Book of S.t. Albains av Dame Juliana, som det skrivs om att fiskare använder 
fjäderkläda krokar som bete. År 1653 skrev Charles Cotton ett avsnitt om flugfiske till Izaac 
Waltons bok The Compleat Angler. Det dröjde till år 1747 tills den första boken om flugbindning 
publicerades. Boken var skriven av Richard Bowiker och hette The Art of Angling. Denna bok 
anses vara den första handboken om flugfiske (Hansen et. al. 2003). 

Den utrustning som flugfiskarna använde på 1700-talet påminner väldigt lite om dagens 
utrustning. Spöna användes främst för att fånga upp fiskens hugg och inte för att kasta ut flugan. 
För att få ut flugan dit fiskaren antog att fisken stod, svingades flugan ut med hjälp av spöet. I 
slutet av 1700-talet började tillverknigen av primitiva flugfiskerullar med plats för en liten 
mängd fluglina. På 1840-talet tillverkades det första splitcane spöet i USA. Ett splitcane spö är 
tillverkat av smala bamburibbor, som limmas ihop. Splitcane spöet var ett stort genombrott för 
flugfisket. Nu kunde starka och ändamålsenliga spön tillverkas. Under detta sekel skede det en 
stor utveckling av flugfisket. Redskapsutvecklingen gick framåt med masstillverkning av 
flugfiskespön och fluglinorna utvecklades mycket. Även intresset för entomologi, läran om 
insekter, och utvecklingen av flugmönster gick framåt. En anledning till att flugfisket gick framåt 
så mycket under 1800-talet var att flugfisket blev populärt bland sportfiskarna. Flugfisket 
utvecklades undre 1800-talet från en fritidssysselsättning till en vetenskap. 
Insektskläckningarnas konsekvenser för flugfisket togs först upp i skrift av Arnold Ronald i hans 
bok från 1836, vilket var den första etnologiska beskrivningen av insekter och dess imitationer, 
bundna flugor (Hansen et. al. 2003).  
 
1.1.2 Utrustning för flugfiske 

I denna del av rapporten kommer det att beskrivas vad en flugfiskeutrustning består av.  
 
Lina 

Fluglinan är en viktig komponent av flugfiskeutrustningen. Det är med hjälp av fluglinans vikt 
som flugan kan levereras till önskad plats, då själva flugan har en förhållandevis liten vikt. En 
fluglina är uppbyggd av en kärna, som sedan täcks med ett plastmaterial. Kärnan består oftast av 
spunnen nylon, men även av dacronlina eller heldragen nylon. Plastmaterialet som täcker kärnan 
är tillverkad av PVC eller uretan. Linorna är indelade i olika viktklasser. Dessa klasser är satta 
enligt American Fly Fishing Trade Association (AFFTA 2008). Vikten som är angiven, är vikten 
på de första 30 foten av fluglinan. De vanligaste klasserna är klass 4 till klass 12, vilka har en 
vikt mellan 7,7 gram till 24,6 gram. Linklasserna skrivs vanligen med ett #-tecken framför 
siffran. Linorna är även indelande efter deras flytegenskaper. De vanligaste är flytande och 
sjunkande linor. De sjunkande linorna är indelade i sakta sjunkande, normaltsjunkande och 
snabbtsjunkande. En annan grupp av linor är så kallade sink-tip linor. Dessa linor är flytande 
linor med en sjunkande topp. Linnorna finns även i ett stort antal variationer, med avseende på 
kastegenskaper. Skillnaden mellan dessa linor är hur linans vikt är fördelad över linans längd. 
Fluglinorna har ofta en stark färg för att synas bra i och på vattnet. 

Längst fram på linan monteras en nylontafs, där flugan sedan knyts fast. Tafsen är ofta 
avsmalnande för att underlätta kastet och för att tafsen inte ska synas i och på vattnet. Tafsens 
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diameter varierar mycket, beroende på vilken typ av fiske som bedrivs. I den andra änden av 
fluglinan knyts en backinglina på som i sin tur är monterad på flugrullen. Backingen består oftast 
av en flätad dacronlina. Backingens uppgift är att vara en reservlina till fluglinan om en krokad 
fisk rusar iväg en längre sträcka, då fluglinan endast är omkring 30 meter. 

 
Spö 

Ett flugfiskespös uppgift är att överföra rörelseenergi från fiskaren till fluglinan, men även hjälpa 
till att trötta ut en krokad fisk. Flugfiskespön är indelade i olika klasser för att motsvara de olika 
linklasserna. Flugfiskespön finns i en mängd olika längder. Längden på flugfiskespön varierar 
vanligast mellan 7-18 fot. De kortare till lätt fiske i små bäckar och de längre till tyngre kustfiske 
och älvfiske. Det finns två typer av flugspön, enhands- och tvåhandsspön. Tvåhandsspöna är 
oftast till för linklasser över klass 8. Flugfiskespön har även olika aktioner. Med aktionen menas 
hur spöet beter sig när det belastas, dvs. hur det böjer sig. Med olika aktioner fås även olika 
kastegenskaper. De vanligaste typerna av aktioner är hel-, halv- och toppaktion. Ett spö med 
helaktion innebär att hela spöet böjs när det belastas, detta kallas även för långsam aktion då det 
tar längre tid för spöet att räta ut sig. Ett spö med halvaktion innebär att halva spöet böjer sig när 
det belastas. Ett spö med toppaktion innebär att endast toppen böjer sig vid belastning. Detta ger 
en snabb aktion då spöet går tillbaka snabbt. Det finns en mängd kombinationer av dessa 
aktioner för att kunna erbjuda bra spön till alla typer av fiske och kasttekniker. Flugfiskespön 
finns i olika antal delar, vanligast från 3 till 5. Antalet delar påverkar aktionen och hur stor plats 
spöet tar när det inte är hopmonterat. 

Fram till 1950-talet var spöna tillverkade av bambu, så kallade splitcanespön. Det finns 
fortfarande nytillverkade splitcanespön att köpa, men de har ett högt pris i jämförelse med 
moderna spön. På 1950-talet börjades det tillverkas flugfiskespön i syntetfiber. Syntetspöna tog 
över en stor del av marknaden, då de var lättare, hade längre livslängd och ett lägre inköpspris. 
Ett modernt flugfiskespö är tillverkat i kolfiber. Ett kolfiberspö har en låg vikt, snabb aktion och 
bra kastförmåga, men de är spröda och relativt ömtåliga. 

 
Flugfiskerulle 

En flugfiskerulle används inte så mycket under själva fisket, som vid annan typ av fiske. 
Flugfiskerullens viktigaste funktioner är att förvara linan och backingen samt att hjälpa till att 
kontrollerat trötta ut en fisk, med hjälp av dess broms. Bromsen funktion är viktigast vid fiske 
efter stor fisk, som t.ex. lax och tarpon. För mindre fiskar kan rullen bromsas med hjälp av 
fiskarens hand, dvs. friktionen mellan handen och spolen. En vanlig flugfiskerulle har inte så 
många specifika funktioner. En flugfiskerulle består av ett rullhus och en spole. På huset sitter 
bland annat bromsen monterad och rullfoten, som fästs i spöet. På spolen är fluglinan och 
backingen upprullad och på spolen sitter även en vev för att kunna veva in linan. 
Flugfiskerullarna är indelade efter linklasserna. Detta för att spolen ska rymma tillräckligt med 
fluglina och backing för den tänkta linklassen. En flugfiskerulle klarar oftast flera linklasser per 
modell, t.ex. klass 3 till klass 6. 

 

1.2 Loop Tackle Design 

Loop Tackle Design är ett ledande företag inom flugfiskeindustrin. Loop grundades av Christer 
Sjöberg och Tony Karpestam 1979. Företaget började sälja utrustning via postorder och i en liten 
butik. Loop blev sedan agentur för den amerikanska spötillverkaren Sage. Loop hjälpte Sage att 
utveckla ett nytt tvåhandspö och nya typer av linor, detta med hjälp av Göran Andersson. 1984 
tog Loop fram den första Large Arbor flugfiskerullen, efter att Kurt Danielsson anslutit sig till 
företaget. Det tog ett tag för marknaden att förstå alla fördelar med denna typ av flugfiskerulle, 
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men idag bygger nästan alla rullar på Loops design (Loop 2008). I Figur 1 återges en 
flugfiskerulle av denna typ. 

 

 
Figur 1. En Lage Arbor flugfiskerulle från Loop (Loop 2008). 

 

Idag utvecklar och designar Loop Tackle Design alla sina produkter själva. Tanken bakom 
produkterna är att de ska tillfredställa alla typer av fiskare och att produkterna ska klara av tuffa 
tag. Loops utvecklingsteam består av ledande flugfiskare från hela världen med ett gemensamt 
mål att utveckla bättre flugfiskeredskap (Loop 2008). 

 

1.3 Syfte 

Loop vill ta fram en flugfiskerulle för att kunna nå ut till en bredare marknad och underlätta för 
flugfiskare. Flugfiskerullen ska vara lätt att använda och vara av hög kvalitet. Tanken är att ta 
fram ett helt nytt koncept för hur flugfiskerullarna är uppbyggda och hur spolarna och linorna 
levereras. Med detta koncept skulle det behövas färre komponenter i flugfiskeutrustning, vilket i 
sin tur ger en mer prisvärd utrustning. Detta skulle ge flera flugfiskare och en större marknad för 
Loop. 

 

1.4 Avgränsning 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett koncept på en flugfiskerulle och ta fram 
principlösningar på flugfiskerullens mekanism. Principlösningarna kommer att koncentreras till 
de delar som har en specifik funktion. Arbetet kommer i första hand att lägga vikt på att lösa 
funktionen på flugfiskerullen och sen den slutgiltiga designen av rullen. 

 

1.5 Arbetsmetod 

För att kunna ta fram ett fungerande koncept startades arbetet med en marknadsundersökning. 
Marknadsundersökningen skulle visa vilka funktioner som ses som standard på dagens 
flugfiskerullar. Marknadsundersökningen genomfördes genom intervjuer, samtal med personal 
på Loop och informationssökning. Undersökningen visade även vad som är banbrytande på 
marknaden idag. I samband med marknadsundersökningen undersöktes även vad som har varit 
problem med tidigare flugfiskerullar och hur de har förbättrats. Sedan undersöktes vilka typer av 
krafter som verkar på en flugfiskerulle och hur stora dessa var. Det sammanställdes även vilka 
typer av skademekanismer och miljöer som flugfiskerullen kommer att utsättas för. Den metod 
som användes för produktframtagningen är Kano-modellen. Kano-modellen använder sig av 
Basic needs, Spoken needs och Surprises/delights. Basic needs är de givna funktioner som måste 
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finnas på flugfiskerullen. Spoken needs är det som kunden uttryckligen vill ha. Surprises/delights 
är något som är oväntat, banbrytande och innovativt. Kano-modellen användes sedan som en 
kravspecifikation för koncepten och principlösningarna på flugfiskerullarna som beskrivs i detta 
arbete. 

När en referensram var sammanställd gjordes en utvärdering av det givna konceptet, där de 
kritiska delarna av konceptet diskuterades. Sedan togs ett flertal koncept på flugfiskerullen fram, 
med olika principlösningar på de delar som har en specifik funktion eller ansågs som kritiska. 
Efter att koncepten var framtagna valdes två koncept ut som sedan modellerades i CAD-
programmet Solid Edge (UGS 2006). Förenklade modeller av koncepten användes sedan för att 
genomföra prestandasimuleringar med hjälp av FEM-programmet ANSYS Workbench (ANSYS 
Inc 2007). Simuleringarna genomfördes för att se vilka delar av konstruktionen som var kritiska 
och hur spänningar och utböjning av flugfiskerullarna varierade. Detta gjordes genom att ändra i 
geometrierna. När simuleringarna var genomförda gavs förslag på vilka delar av konstruktionen 
som bör optimeras innan en prototyp tas fram. Det gavs även förslag på vidare arbete av 
koncepten och förslag på vilka typer av praktiska prov som anses mest nödvändiga att 
genomföra på en prototyp av flugfiskerullen. 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel sammanställs den införskaffade informationen som ligger till grund för 

examensarbetet. 

2.1 Delar på en flugfiskerulle med en funktion 
2.1.1 Broms 

Bromsen på en flugfiskerulle är av stor vikt för att kontrollerat kunna trötta ut en stor fisk. 
Uppbyggnaden av flugfiskerullars bromsar varierar mellan olika tillverkare. Det som är vanligt 
förekommande är bromsar med olika typer av bromskivor. Som med friktion bromsar spolen. En 
annan typ av broms som används är klickbromsar. De fungerar så att en fjäderbelastad del ligger 
emot ett kugghjul. För att spolen ska kunna rotera måste den fjäderbelastade delen pressas upp 
av kugghjulet. Om kraften från fjädern ökas, oftast genom att fjädern pressas i riktning mot 
kugghjulet, behövs det en större kraft för att rotera spolen. Bromsar på Loops flugfiskerullar 
består av envägslager som har en bromsskiva på vardera sidan. På den andra sidan av 
bromsskivorna sitter lagerbrickor. Den ena lagerbrickan ligger i kontakt med lagerhuset. 
Lagerhuset är den del på flugfiskerullen där spolen är fastmonterad. När bromsen justeras så 
pressas delarna i mekanismen ihop av en axiell kraft och friktionskraften mellan bromskivan och 
lagerbrickan och mellan lagerbrickan och lagerhuset ökar. När friktionskraften ökar, behövs en 
större kraft för att rotera spolen. Genom att använda ett envägslager så är bromsen frikopplad i 
vevriktningen och motståndet i denna riktning påverkas inte av att bromsverkan ökas. Genom att 
vända på envägslagret, ändras vevriktningen på flugfiskerullen. Vevriktningen ändras efter 
vilken hand som fiskaren vevar med. 

Bromsen används även för att hindra spolen att övervarva. Med detta menas att spolen fortsätter 
att rotera efter att kraften som fick spolen att börja rotera har upphört. Att spolen övervarvar kan 
leda till att det blir trassel på linan, vilket inte uppskattas en den som använder flugfiskerullen. 
Spolen kan övervarva när lina dras ut från spolen av fiskaren eller av en fisk. Spolen kan också 
rotera under kasten om bromen inte är tillräckligt hård. Detta kan också leda till trassel och att 
mer fluglina är ute från spolen än vad fiskaren hade tänkt sig.   

Det är inte alltid så att bromsen på en flugfiskerulle behöver användas, ofta räcker det med att 
bromsa spolen med handen. Handen pressas då mot den roterande spolen för att höja motståndet. 
Det går även att trötta ut en fisken genom att hålla i linan med fingrarna. Om fisken rusar så 
släpper fiskaren ut linan, för att sedan hålla emot när den slutat rusa. Fisken kan sedan dras in av 
fiskaren med hjälp av linan, dvs. inte genom att rotera spolen. I många lägen är det lättare att 
trötta ut en fisk utan att använda bromsen. Finns ingen broms kan fisken rusa iväg med maximal 
simhastighet och tröttar ut sig snabbare, än om den simmar med lägre hastighet. Detta argument 
är dock svårt att få fram till konsumenterna (Sjögren 2008).         
 
2.1.2 Lagring 

Lagringen av spolen på en flugfiskerulle består i stor utsträckning av två stycken spårkullager. På 
äldre flugfiskerullar består lagringen av olika typer av glidlager. Lagringarna tar upp kraften från 
linan och tillåter spolen att rotera. Lagringarna ska även kunna ta upp de axiella krafterna som 
kan uppstå vid fiske. Det är viktigt att dessa lagringar är tätade eller att de är helt inbyggda, för 
att de inte ska utsättas för vatten eller skadliga partiklar. Om lagringarna inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt kan inte spolen rotera på önskat sätt. 
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2.1.3 Spolen  

Spolens uppgift är att förvara och att ta in fluglinan. Flugfiskerullar har sällan någon utväxling, 
utan fungerar så att spolen roteras med hjälp av en vev för att ta in linan. För att ta ut lina dras 
linan ut från spolen med bromsen löst åtdragen. I detta läge är det viktigt att spolen inte 
övervarvar. Spolen ska även kunna bytas ut till en annan spole med en annan typ av lina. Det är 
vanligt att en fiskare har flera spolar med sig för att kunna variera sig under fiskepasset. På 
spolen sitter ofta en motvikt för att balansera spolen när en fisk rusar och spolen roterar med en 
hög hastighet. 

 
2.1.4 Knarr 

En knarr är en del på flugfiskerullen som skapar ett klickande ljud när spolen roterar. Ljudet 
härstammar från klickbromsen. Ljudet tillåter fiskaren att höra hur fort spolen roterar och denne 
kan på så sätt få en uppfattning av hur mycket lina som har dragits av spolen. Detta används till 
största del av fiskeguider, för att veta hur de ska agera för att hjälpa sin kund på bästa sätt. Det 
kan vara att öka farten på båten för att kunden ska ha möjlighet att ta in lina (Sjögren 2008). För 
många är ljudet från knarren sammankopplat med att en fisk är krokad, medan andra tycker att 
ljudet stör fiskeupplevelsen. Det finns knarrar som ger ifrån sig ljud när linan dras ut och vevas 
in. Sedan finns det knarrar som bara låter när linan dras ut från spolen. Knarren kan t.ex. bestå av 
en fjäderbelagt stift som glider mot ett mönster på lagerhuset, vilket skapar ett ljud. Om en 
klickbroms används fås det klickande ljudet automatiskt.  

 
2.1.4 Rullfäste 

Rullfästets uppgift är att kunna fästa flugfiskerullen på ett spö. Rullfästet har standard 
dimensioner för att kunna användas på alla flugfiskespön, oavsett modell eller fabrikat (AFFTA 
2008). 

 

2.2 Problem och dess lösningar på tidigare flugfiskerullar  
2.2.1 Spolens diametrar 

Ett problem med tidigare flugfiskerullar var den stora skillnaden mellan den inre och den yttre 
diametern på spolarna. Det är på den inre diametern som linan är upprullad och den yttre är den 
kanten på spolen. På grund av att skillnaden var stor mellan diametrarna varierade momentet på 
bromsen mycket. Momentet uppkommer från kraften när fisken accelererar och radien, 
hävarmen, på den upprullade linan. Det är denna radie som varierar mycket under förloppet. 
Problemet är att bromsen är konstant under detta förlopp. När radien minskas så minskar 
momentet från fisken på spolen och spolen roterar med ett större motstånd. När radien är 
tillräckligt liten kan inte momentet från fisken övervinna det inställda bromsmomentet och 
spolen slutar att rotera. När spolen slutar rotera tas all kraft upp av linan och då är risken stor att 
tafsen går av. Att tafsen gick av på grund av detta skapade stor irritation hos flugfiskarna.  

Problemet löstes genom att spolarna konstruerades med en större innerdiameter och 
ytterdiameter. Flugfiskerullar med sådana spolar kallas Large Arbor Reel eller Storspolig 
flugfiskerulle. På detta sätt blev också hävarmen mer konstant, men även bromsen på 
flugfiskerullarna blev mer jämn. Linminnet på fluglinan påverkas också på ett positivt sätt med 
en större innerdiameter, då det blir större radier på linan när linan är upprullad på spolen. Det 
kallas att linan har linminne när den har blivit formad av att ha varit upprullad på spolen (Sjögren 
2008). 
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2.2.2 Broms 

Äldre flugfiskerullar hade bromsar som var uppbyggda med klickbromsar. Det har också använts 
bromsar med bromskivor i kork. Det finns även flugfiskerullar som har det än idag. Det finns 
bromsystem med bromskivor av teflon. Teflonskivorna är ofta monterade emellan brickor av 
rostfritt stål. Då dessa brickor är hårdare än teflonbrickan, kan bromskivan tryckas ihop och 
deformeras när bromsen dras åt. Om skivan deformeras kommer bromsen få en annan 
bromsverkan och kan även bli ojämn (Behrnerts 2008). 

För att skapa ett bra och tillförlitigt bromssystem används bromskivor i högpresterande material, 
t.ex. olika typer av kolfibermaterial. På flugfiskerullar med bra broms är även bromssystemen 
bättre skyddade från vatten och skadliga partiklar (Sjögren 2008). 

 
2.2.3 Ej tätad mekanism 

Om mekanismen i flugfiskerullen inte är tätad kan det komma in vatten eller partiklar i känsliga 
delar. De känsliga delarna är lager, broms, rullens axel etc. Vatten och partiklar kan skada de 
känsliga delarna och försämra flugrullens funktion, men även livslängden kan förkortas avsevärt. 
Det stora problemet är om bromen slutar att fungera på grund av att vattnet skapar en vattenfilm 
på bromsskivorna. Partiklar i lagringen av spolen kan få lagringarna att skära eller att de får en 
sämre gång. Om det kommer in vatten i lagringarna kan vattnet förändra egenskaperna hos fettet 
eller oljan som smörjer dessa. Detta leder till att spolen inte roterar på önskat sätt (Sjögren 2008). 

Dessa problem löstes genom att använda helt tätade mekanismer på flugfiskerullarna. Tätningar 
kan bestå av läpptätningar, packboxar och O-ringar. Konstruktionen av rullarna har även 
förbättras för att minska risken att vatten och skadliga mekanismer kommer in till de känsliga 
delarna (Behrnerts 2008). 

 
2.2.4 Vikten på flugfiskerullarna 

Äldre flugfiskerullar är oftast förhållandevis tunga. En tung rulle gör, vid ett lätt fiske, att spöet 
får en högre hastighet på grund av pendelrörelsen. Detta kan ge att fluglinan inte beter sig på ett 
önskat sätt. Vid tyngre fiske är vikten på rullarna motsatt, en tyngre rulle är att föredra. Den 
tyngre rullen hjälper till att överföra energin från spöet till linan (Sjögren 2008). 

Vikten på rullarna har minskat på grund av bättre material och bättre tillverkningstekniker. 

 
2.2.5 Utformning 

Äldre flugfiskerullar har ofta en relativt enkel design, vilket inte är något problem utan ett 
försäljningsargument.  

Designen har utvecklats mycket med hjälp av bättre material och bättre tillverkningstekniker. 

 
2.2.6 Spolens bredd 

En äldre spole är ofta bred och har en rak botten. Med denna utformning kan det hända att linan 
inte fördelar sig jämt på spolen, när den vevas in. Detta leder till att spolen fastnar eller bromsas, 
på grund av att spolen fylls upp av linan på den ena sidan av spolen och fastnar mot rullhuset 
(Sjögren 2008). 
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Detta problem har lösts genom att ha en mindre bredd på spolaren och att spolen har en vinklad 
botten, Figur 2. 

 

 
Figur 2. Tvärsnitt av en spole med vinklad botten. 

 

Med denna utformning läggs linan upp jämnare på spolen (Sjögren 2008). 

 

2.3 Skademekanismer 

Nedan listas de typer av skademekanismer och miljöer som kan påverka flugfiskerullen negativt. 

 
• Vatten. Salt och sött  

o Kan få metallen att korrodera 
o Kan komma in i lagringarna 
o Kan komma in i bromsen, vilket ger att bromsen får ändrade egenskaper 
o Kan komma in till axeln, brickor och dylik 
o Ge saltbeläggningar på känsliga delar 

• Partiklar. Damm, sand, dy, mm 
o Kan komma in i lager 
o Kan komma in i bromsen 
o Kan fastna mellan spolen och rullhuset 
o Kan skada linan 
o Repa skyddande ytbehandlingar 

• Sol. UV-strålning och värme 
o Ökar temperaturen 
o Kan förändra egenskaperna hos olika material 
o Skapa missfärgningar av vissa material 

• Temperaturer 
o Höga och låga temperaturer ger förändrade egenskaper hos fett, oljor och material 
o Temperatur intervall mellan -20°C till 100°C 

• Övrigt 
o Fel olja eller fett 
o Olja eller fett på fel plats 
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2.4 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen genomfördes genom att läsa på olika flugfiskerullstillverkares 
hemsidor och att besöka butiker som säljer flugfiskerullar. I butikerna ställdes frågor om 
skillnader mellan olika flugfiskerullar, modeller och tillverkare. Frågorna som diskuterades 
återges i Bilaga A. På detta sätt samlades mycket information in om flugfiskerullar och vad som 
tillverkarna och säljarna använder som argument för att sälja sina produkter. Information och 
åsikter om flugfiskerullar samlades även in av personal på Loop och av andra flugfiskare. Med 
den informationen som samlats in skapades ett underlag för konceptet. 

 

2.5 Innovativa flugfiskerullar på marknaden 

I detta avsnitt kommer ett antal flugfiskerullar från andra tillverkar än Loop att beskrivas med 
text och bild. Dessa rullar står ut från mängden i både funktion och form. 

 
2.5.1 Marco Fly reels 

Tillverkaren Marco Fly reels (Marco Fly reels 2008) har tagit fram en flugfiskerulle som består 
av ett stativ som kan användas till flera storlekar på spolar. Modellen heter Traveller och har ett 
innovativt utseende och en innovativ funktion, Figur 3.  

 

 
Figur 3. Flugfiskerullen Traveller från Marco Fly reels (Marco Fly reels 2008). 

 

Rullen består av ett stativ med en stödarm och en spole, Figur 4.  

 

 
Figur 4. Spolen och stativet (Marco Fly reels 2008). 
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På stativet sitter fyra stycken lager för spolen, i anslutning till rullfoten. På stativet sitter ett 
flyttbart lager, detta lager ligger an på insidan av spolen, Figur 5. 

 

 
Figur 5. Flugfiskerullens lagring (Marco Fly reels 2008). 

 

Stödarmen är justerbar för att kunna anpassa den till de olika spolstorlekarna. Spolarna har en 
relativt enkel design, då den är helt symetrisk och har bara utfasningar på sidorna av spolen, 
Figur 6. 

  

 
Figur 6. Den symetriska spolen (Marco Fly reels 2008). 

 

På spolen sitter en vev och en motvikt. Spolarna finns i fyra olika storlekar, från linklass 3 till 
linklass 11, Figur 7.  

 

 
Figur 7. Flugfiskerullen Traveller med flera spolstorlekar (Marco Fly reels 2008). 
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Rullen är tillverkad av 6082-T6 aluminium och ett par delar i rostfritt stål. Denna flugfiskerulle 
har ingen broms, utan bromsas med hjälp av handen. Ett visst motstånd ges även av lagringarna, 
när spolen är inspänd. 

 
2.5.2 Ari’t Hart 

Designern Ari’t Hart har tillsammans med Exclusive Reels (Exclusive Reels 2008) tagit fram två 
olika innovativa flugfiskerullar, Trilogy och Astrid. 

 
Trilogy 

Trilogy är en flugfiskerulle som består av ett stativ och tre tillhörande spolar, Figur 8. 

 

 
Figur 8. Trilogy med tillhörande spolar (Exclusive Reels 2008). 

 

Spolarna kommer i linklasserna 3-4, 5-6 och 7-8. Flugfiskerullarna är handgjorda i titan och 
aluminium och är endast tillverkade i 200 exemplar, Figur 9. 
 

 
Figur 9. Trilogy (Exclusive Reels 2008). 
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Trilogy har ett justerbart bromssystem och går att använda som höger- eller vänstervevad. 
Flugfiskerullen är tillverkad för att klara att användas i både sötvatten och i saltvatten och 
kommer med livstidsgaranti, Figur 10. 

 

 
Figur 10. Trilogy monterad på ett spö (Exclusive Reels 2008). 

 
Astrid 

Astrid är en flugfiskerulle som har en innovativ design och funktion. Stativet består av en bockad 
stång, där spolen är monterad, Figur 11.  

 

 
Figur 11. Flugfiskerullen Astrid (Exclusive Reels 2008). 

 

Stativet är monterat på ett speciellt spöfäste, som är justerbart i längds led. Detta för att kunna få 
en balanserad utrustning, oavsett märke på spöet. Spöfästet ska monteras på bakändan av spöet, 
Figur 12.  

 
Figur 12. Flugfiskerullen Astrid monterad på ett spö (Exclusive Reels 2008). 
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Astrid finns bara i en storlek, linklass 4-5. Flugfiskerullen är tillverkad i aluminium och stål och 
är tillverkad i endast 50 stycken exemplar, med livstidsgaranti. Astrid har ett bromsystem där 
spolen bromsas med hjälp av fiskarens handflata.  

 
2.5.3 Abis Fly Fishing 

Tillverkaren Abis Fly Fishing (Absi Fly Fishing 2008) har tagit fram en flugfiskerulle som heter 
R2. R2:an är en flugfiskerulle som är konstruerad för att spolen ska kunna bytas lätt och att för 
att kunna balansera utrustningen, men även för att ha en låg vikt, Figur 13. 

 

 
Figur 13. Flugfiskerullen R2 (Fly Reel Mania). 

 

Utrustningen kan balanseras genom att spolen kan flyttas framåt alternativt bakåt, i 
spöriktningen, för att kunna anpassa till olika spön. Spolen byts genom att den dras rakt ut från 
rullen. För att sedan montera tillbaka spolen, så trycks bara spolen tillbaka med handkraft, Figur 
14.  

 

 
Figur 14. R2:an med av monterad spole (Fly Reel Mania 2008). 
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Flugfiskerullen är tillverkad av 6061-T6 och 7075-T6 aluminium, vilket ger att rullen endast 
väger 110 gram. R2:an har ett bromssystem som kan justeras med en ring som sitter i anslutning 
till spolen, Figur 15. 

 

 
Figur 15. Bromsratten på R2:an (Fly Reel Mania 2008). 

 

Flugrullen är konstruerad för linklasserna 4 till 6. 

 
2.5.4 Thierry Haart 

Thierry Haart (Thierry Haart 2008) tillverkar flugfiskerullar som har en utväxling mellan veven 
och spolen, Figur 16.  

 

 
Figur 16. Flugfiskerulle från tillverkaren Thierry Haart (Thierry Haart 2008). 

 

Denna utväxling ger att utdragen lina snabbt kan vevas in på spolen. Rullen har ett 
övervarvningsskydd som är sammankopplad med utväxlingen som tillåter att linan kan 
kontrollerat tas ut från spolen. Flugfiskerullens justerbara broms har en friktionsyta av kork. 
Bromsratten sitter skyddad inuti spolen och i anslutning till veven, Figur 17.  
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Figur 17. Mekanismen på flugfiskerullen från Thierry Haart (Thierry Haart 2008). 

 

Stativet och spolen är tillverkad av aluminium och övrig komponenter i titan och mässing, Figur 
18.  

 

 
Figur 18. Flugfiskerullens stativ (Thierry Haart 2008). 

 

Flugfiskerullen tillverkas i fem olika storlekar för linklasser mellan klass 2 till klass 13. 

 
2.5.5 Swiss Tackle 

Swiss Tackles (Swiss Tackle 2008) flugfiskerulle Blackwater-2 är uppbyggd av två plattor och 
en spole, Figur 19. 

 
Figur 19. Flugfiskerullen Blackwater-2 (Swiss Tackle 2008). 
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På vardera platta sitter det tre stycken kullager i rostfritt stål. På lagringarna vilar spolen, som får 
en jämn rotation. På den ena plattan sitter ett spärrhjul för att hindra spolen att övervarva och för 
att få en knarr. Flugfiskerullen är utformad så att spolen är frilagd i den främre underkanten så att 
den kan bromsas med handen, Figur 20. 

 

 
Figur 20. Stativets utformning (Swiss Tackle 2008). 

 

På grund av den speciella designen så väger den kompletta flugfiskerullen endast 98 gram. 
Plattorna är sammankopplade med fyra stag, som är monterade med skruvar på båda plattorna. 
På de två övre stagen är rullfoten monterad, Figur 21. 

 

 
Figur 21. Flugfiskerullens rullfot (Swiss Tackle 2008). 

 

Blackwater-2 är konstruerad, tillverkad och monterad i Schweiz. Blackwater-2 finns i en storlek, 
för linklasserna 4 till 6. 

 

2.6 Kano-modellen 

Den metod som använts för produktframtagningen är Kano-modellen. Kano-modellen använder 
sig av Basic needs, Spoken needs och Surprises/delights. Basic needs är de givna funktioner som 
måste finnas, t.ex. en spole, vev, rullfot. Spoken needs är det som kunden uttryckligen vill ha, 
t.ex. en speciell funktion eller ett speciellt material. Surprises/delights är något som är oväntat, 
banbrytande och innovativt. 

Nedan kommer de funktioner som bör finnas på konceptet för den nya flugfiskerullen att listas. 
Dessa funktioner är uppställda enligt Kano-modellen. 
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2.6.1 Basic needs 
 

• Kompatibel med alla flugspön 

• Utbytbar spole 

• Vev 

• Flugfiskerullen ska ha en broms eller ett övervarvningsskydd 

• Spolen ska vara lagrad 

• Spolen ska ha tillräckig linvolym 

• Ska klara alla typer av fiskemiljöer 

• Justerbar från höger- till vänstervevad  

 
2.6.2 Spoken needs 
 

• Large Arbor Reel 

• Tilltalade utformning, snygg design 

• Högpresterande material 

• Broms med hög kvalitet 

• Ytbehandlade kritiska delar 

• Motvikt på spolen 

• Ergonomisk, vev och bromshandtag 

• Saltvattentålig 

• Pålitlig och av hög kvalitet 

• Knarr  

 
2.6.3 Surprises/delights 
 

• Hopfällbar 

• Liten 

• Enkel konstruktion 

• Infällbar vev 

• Ett stativ till flera linklasser 

• Ställbar knarr 
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2.7 Laster 

Krafterna som kommer att påverka flugfiskerullen från den krokade fisken, kommer att uppstå 
genom linan. Den maximala kraften från fisken kommer att uppstå om spolen inte kan rotera, 
dvs. om bromsen är låst eller om spolen är låst av fiskaren. Det kommer att vara tafsens 
dragstyrka som kommer att avgöra hur stor denna kraft kan bli. Dragstyrkan beskriver hur stor 
kraft som en tafs eller lina kan utsättas för innan den går av. En tafs kan ha en dragstyrka mellan 
2,5-7 kg för det lättare fiske och upp till 18 kg för laxfiske (Loop 2008). Tafsen kan även ha 
skarvknutar på sig, som kan drar ner dragstyrkan. Dragstyrkan i kg räknas om till en kraft i N 
genom att multiplicera dragstyrkan med gravitationen, som i denna rapport sattes till 9,81 m/s2. 
På detta sätt har även andra krafter beräknats fram som kommer att nämnas i denna rapport. 
Krafterna har avrundats för att underlätta vidare beräkningar och för att de har använts för 
överslagsberäkningar.  

Kraften från en fisk som påverkar flugfiskerullen är beroende av fiskens acceleration och dess 
vikt, enligt Newtons andra lag i ekvation 1 (Maskinelement handbok 2005). 

 

                                                               ����� = � ∙ 	 (1) 

 

Där Ffisk är kraften från fisken, som påverkar spolen, m är fiskens vikt och a är fiskens 
acceleration. En regnbågsöring, Oncorhynchus mykiss, har en maximal medelacceleration på 42 
m/s2 (Tudorache et. al. 2008). En regnbågsöring med en vikt på 5 kg som accelererar med 42 
m/s2, påverkar flugfiskerullen med en kraft på 210 N, ekvation 2. 

 

����� = � ∙ 	 = 5 ∙ 42 = 210 N                                              (2) 
   

Denna kraft är över dragstyrkan på en tafs för laxfiske. I ett sådant läge måste spolen kunna 
rotera, annars kommer fisken att förloras. 

Den största statiska lasten som kommer att uppstå vid fiske antas vara om fluglinan fastnar i 
något och sedan dras av med hjälp av flugfiskerullen. Linan kan fastna vid fiske i strömmande 
vatten, då linan dras ner av strömmen och fastnar runt eller under en sten. En fluglina med 
linklassen 6 har en dragstyrka på mellan 20-30 pound (Behrnerts 2008), vilket motsvarar 9-13,5 
kg i dragstyrka. En lina med linklassen 11 har en dragstyrka på upptill 45 pound (Berggren 
2008), vilket motsvarar 20,4 kg. Ett annat alternativ skulle vara om backingen skulle fastna runt 
en sten. I detta fall skulle rullen utsättas för ännu större krafter, då backingen kan ha en 
dragstyrka på 22,7 kg. Att backingen fastnar runt en sten anses inte vara trolig, då backingen 
endast är ute är när en riktigt stor fisk är krokad. När en fisk är krokad är även linan spänd och 
risken för att den fastnar runt en sten är liten. Det som kan hända är att en fisk simmar in under 
en stock eller ett nedfallet träd under vattnet, så att linan fastnar.  

För att kunna dra av linan krävs det att spöet riktas så linan och spöet är parallella. Det går inte 
att dra av en fluglina med hjälp av spöet, spöet kommer att gå av innan linan går av (Berggren 
2008). För att kunna dra av linan måste spolen låsas eller att fiskaren tar linan i handen. 
Fluglinan kan inte heller dras av med hjälp av bromsen, även om den är inställd på maximal 
bromsverkan.  

Kraften som påverkar flugfiskerullen genom linan kommer att bli störst när linan ligger 
upplindad längst ut på spolen, bort från rullhuset. I detta läge kommer momentet som angriper 
rullhuset att bli som störst, på grund av att hävarmen är som längst i detta läge. 
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När en fisk är krokad kommer flugfiskerullen att utsättas för statiska krafter och dynamiska 
krafter. De dynamiska krafterna uppstår om fisken gör upprepade rusningar i tätföljd. Dessa 
dynamiska krafter påverkar båda rullhuset och mekanismen. När fiske rusar och drar ut lina från 
spolen, roterar spolen med hög rotationshastighet.  Det kommer leda till att det uppstå värme i 
lager och i bromsen, som kan påverka rullens prestanda negativt.  

När en fisk rusar roterar spolen enligt ekvationen 3 (Sundström 1999). 

 

� = ��                                                                                 (3) 

 

Där ω är rotationshastigheten på spolen, v är linans hastighet i m/s och r är spolens radie i meter. 

En öring, Salmo trutta, kan simma med en maximal hastighet på 3,8 m/s och en lax, Salmo salar, 
kan simma med en maximal hastighet på 8 m/s. Den maximala simhastigheten kan fiskarna hålla 
i 20 sekunder (Degerman 2008). Dessa fiskar antas vara de fiskar som kommer att belasta 
flugfiskerullen i detta arbete, i avseende på spolens rotation. Med en spoldiameter på 100 mm, 
fås en maximal rotationshastighet, för lax, på 160 radianer per sekund enligt ekvation 4 
(Maskinelement handbok).  
 

� = �� = 80,05 = 160 rads                                                             (4) 

   
     

Detta motsvarar ett varvtal, n, på 1528 varv per minut, ekvation 5. 

 

� = � ∙ 602 ∙ � =  160 ∙ 602 ∙ � = 1528 varvmin                                               (5) 

  

En kraft som påverkar spolen är om en fisk har rusat en längre sträcka så att backingen är 
utdragen från spolen. När linan sedan vevas in med fisken fortfarande krokad, kan backingen 
skära ner sig i den redan upprullade backingen. I denna situation tvingas den upprullad 
backingen ut mot sidorna av spolen och kan i värsta fall böja ut spolens kanter. Backingen kan 
även knäcka spolen om den rullas på när den är blöt. När den blöta backingen sedan torkar drar 
den ihop sig och kan då deformera eller knäcka spolen (Berggren 2008). Det är svårt att 
uppskatta hur stor denna kraft är, men det viktigt att ha detta i åtanke när spolen dimensioneras i 
avseende på godstjockleken.  

Den kraft som påverkar flugfiskerullen mest negativt uppkommer från fiskaren. Det är den 
axiella kraften som uppstår när fiskaren vevar in en stor fisk, utan att använda sig av spöet 
(Ögren 2008). Med detta menas att fiskaren med kraft vevar in fisken, istället för att dra in fisken 
genom att höja spöet och sedan veva i lina när spöet sedan sänks igen. När fiskaren vevar in 
fisken på detta sätt pressas spolen i axiell led in mot rullen så hårt att spolen kan nöta på 
rullhuset, pga. att fiskaren får använda stor kraft för att rotera spolen och då blir även den axiella 
kraften stor. Denna kraft påverkar även rullhuset och rullfoten i stor utsträckning. Denna kraft 
skapar även ett moment på rullhuset, då krafter angriper veven på spolen. För att få fram ett 
värde på denna axiella kraft utfördes ett praktiskt test. Testet utförde med en badrumsvåg. Vågen 
kalibrerades med en viktplatta som vägde 5 kg. Sedan hölls vågen mot en vägg och sedan 
pressades handen mot vågen. För att testet skulle bli så realistiskt som möjligt så användes 
vevhanden, i detta fall den vänstra handen. Vid fiske hålls veven mellan tummen och pekfingret, 
så vågen pressades med dessa fingrar. Vågen pressades med pekfingrets sida och med tummens 
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ovansida, tummnageln parallell med vågen. I detta läge var handflatan vinkelrät ut från vågen. 
Vågen placerades så att det motsvarade flugfiskerullen i en fiskesituation. Vågen placerades 
nedanför bröstet och i linje med fiskarens centrumlinje. På detta sätt kunde inte testpersonen 
hjälpa till med kroppsvikten, så att kraften bara uppkom från fiskarens styrka. Resultatet av testet 
visade att tespersonen anbringade en kraft som motsvarade 8 kg. För att den axiella kraften ska 
uppgå till den uppmätta kraften måste handen som håller i spöet, kunna hålla emot denna kraft 
och det moment som uppstår. Det antas i detta fall att spöet är helt fixerat.          

En annan kraft som kommer att angripa flugfiskerullen från fiskaren, är när fiskaren drar ut lina 
från spolen. Linan dras då inte alltid rakt ut från spolen, utan med en vinkel. Denna kraft blir inte 
större än vad bromsen är inställd för, i radiell led. Denna kraft kan påverka andra delar på 
flugfiskerullen, som lina kommer i kontakt med. Linan kan också skadas på detta sätt, om 
flugfiskerullen inte är konstruerad så att linan inte kommer i kontakt med delar med skarpa 
kanter.  

Andra laster och krafter som kan påverka flugfiskerullen är oförutsägbara händelser, dessa 
krafter har ingen bestämd storlek, men bör ingå som en förutsättning när flugfiskerullen 
konstrueras. Flugfiskerullen kan tappas eller slängas i marken, då uppstår det kraftiga stötar på 
konstruktionen. Flugfiskerullen kan utsättas för stora laster om den blir trampad på eller om den 
inte är skyddad vid transport. Den kan även utsättas för stora krafter om flugfiskerullen används 
på fel sätt, monteras fel eller används med annan typ av lina än fluglina. 

Alla krafter från fisket kommer att påverka rullhuset i stor utsträckning, då kraftflödet kommer 
att gå från spolen genom rullhuset och sedan till flugspöet. Det är viktigt att konstruktionen på 
konceptet är stabilt, så att spolen och rullhuset inte kan röra sig i för stor utsträckning. 
Konstruktionen bör konstrueras så att den är både vrid- och böjstyv.  
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för att skapa och välja ut koncepten på 

flugfiskerullarna.   

3.1 Konceptet från Loop 

Den idé som Loop vill undersöka och eventuellt ta fram en prototyp på, är ett helt nytt koncept 
på hur flugfiskerullar är uppbyggda. Tanken är också att förändra sättet hur spolar och linor ska 
levereras, men detta kommer inte att tas upp i denna rapport. Den nya flugfiskerullen ska vara 
enkelt uppbyggd och inte ha några speciella funktioner. Flugfiskerullen ska ha en broms eller ett 
övervarvningsskydd. En annan funktion som ska finnas på flugfiskerullen är en knarr. Helst ska 
det gå att välja om den ska vara aktiverad eller inte. Det nya med flugfiskerullen är att den ska 
kunna fällas ihop för att ta mindre utrymme när den inte används. En stödarm ska kunna fällas 
ner framför spolen och på denna arm ska en ögla sitta för att styra linan. Flugfiskerullen ska 
bestå av ett stativ med olika spolar med olika linklasser. På detta sätt behövs bara en 
flugfiskerulle till all typ av fiske. Idén är att stativet ska tillverkas i något högpresterande 
material och spolarna eventuellt i någon typ av plastmaterial. Om spolarna kan gjutas minskas 
kostnaderna mycket, i jämförelse med att tillverka spolarna utifrån ett homogent ämne. Till 
stativet ska det finnas tre olika spolar, 3-6, 6-9 och 9-12.  
 
3.1.1 Diskussion och utvärdering av det givna konceptet 

Utmaningen med det givna konceptet var att få en gedigen och stabil känsla på flugfiskerullen. 
Detta på grund av den önskade enkla konstruktionen. Det är viktigt för kvalitetskänslan att 
stativet känns gediget och inte alltför lätt. Den rörliga armen måste konstrueras så att den är helt 
klappfri i alla riktningar och att den har en precis rörelsebana. Denna arm kommer även att vara 
en känslig del för andra skador, då den sticker ut från stativet. Armen blir även en hävarm till 
hela konstruktionen, vilket kan leda till skador på flugfiskerullen. Linföraren kommer att vara en 
väldigt utsatt del, då även denna kommer att stå ut från stativet. Linförare måste även konstrueras 
så att den inte hindrar linan från att löpa ut från spolen när den vevas in eller dras ut. Linförarens 
viktigaste funktion är att hindra linan från att glida av spolen. Valet av material till stativet 
kommer att ha stor betydelse för hur konstruktionen kan konstrueras och tillverkas.  

Bromsen och/eller övervarvningsskyddet kommer också vara en kritisk del av konceptet. För att 
få konstruktionen att bli liten och smidig kan bromsen behöva konstrueras enklare. Detta för att 
den ska ta mindre plats. Om inte ett övervarvningsskydd finns kan det leda till stor irritation hos 
kunderna, då linan kan trassla sig eller fastna i stativet. Mellanrummet som kommer att uppstå 
mellan spolen och stativet måste minimeras för att undvika att linan fastnar i detta utrymme. 
Spolen bör konstrueras med ett tilltalande utseende, då det är spolen som kommer att utgöra en 
stor del av flugfiskerullen. Spolens utformning bör vara så symetrisk som möjligt för att den ska 
rotera utan att wobbla. Materialet till spolen är också avgörande om denna ska gjutas för att 
sänka tillverkningskostnaderna. Problemet med att gjuta spolen är att formen på spolen måste 
göras enklare och kanske då inte lika tilltalande som om den skulle svarvas och fräsas fram. 

För att möta alla kraven på den nya flugfiskerullen, kan det bli aktuellt att konstruera mer än en 
flugfiskerulle. En lösning är att det blir en separat flugfiskerulle för det lättare fisket, linklass 3-
5, och en flugfiskerulle för det tyngre fisket, linklass 6-12. 
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3.2 Koncepten 

För att kunna ta fram en fungerande konstruktion på flugfiskerullen skapades ett antal olika 
principlösningar på konceptet från Loop. Den uppställda Kano-modellen användes som 
utgångspunkt för principlösningarna. Principlösningarna skissades först upp förhand och sedan 
skapades enkla CAD-modeller i Solid Edge. Modellerna skapades för att få en bild av hur 
flugfiskerullen skulle kunna vara utformad. Alla principlösningar på flugfiskerullen som togs 
fram är beskrivna och diskuterade i Bilaga B. Av de koncept som togs fram valdes 4 stycken ut 
för att genomföra en enkel utvärdering. Dessa valdes på grund av hur realistiska de antogs var att 
tillverka och därför att de delvis skiljde sig mycket åt. Koncepten som valdes till utvärderingen 
visas i Figur 22. 

 

 
Figur 22. Bild på Koncept 1, Koncept 2, Koncept 3 och Koncept 4. 

 

För att genomföra utvärderingen ställdes en utvärderingsmatris upp. I matrisen infördes 6 
stycken sökta egenskaper från Kano-modellen. Dessa viktades efter hur viktig egenskapen 
ansågs var för en flugfiskerulle som skulle ut på marknaden. Egenskaperna viktades mellan 1 
och 7. Koncepten tilldelades sedan ett värde mellan 1 och 40, på de olika sökta egenskaperna. 
Värdena sattes utefter hur väl de uppfyllde de sökta egenskaperna. Hur väl de olika koncepten 
uppfyllde de sökta funktionerna diskuterades fram på Loop. När alla värden var utsatta 
multiplicerades dessa med viktningen för respektive sökt egenskap. Efter det adderades alla 
värden för vartdera av koncepten ihop. Konceptet med högst summa beslutades sedan att arbeta 
vidare med. Utvärderingsmatrisen återges i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Utvärderingsmatris. 

Sökta egenskaper Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Tilltalande utformning  7 25 30 20 20 

Hopfällbar 6 30 35 25 5 

Kan användas till flera linklasser 5 25 20 25 35 

Innovativ 5 30 35 15 10 

Liten 3 20 30 10 10 

Enkel konstruktion 3 20 15 20 30 

Summa  750 830 580 515 
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Kostnaden för att tillverka flugfiskerullen togs inte med i konceptutvärderingen. Detta på grund 
av att Loop tyckte att det var viktigare att få fram en bra fungerande flugfiskerulle, än en billig. 
Tanken från Loops sida var att när en bra fungerande prototyp finns, kan kostnadsaspekterna tas 
med i beräkningarna. 

Det beslutades att gå vidare med två av principlösningarna på flugfiskerullen. De två koncepten 
som är Koncept 2 och Koncept 4. Koncept 2 valdes efter att utvärderingsmatrisen var uppställd. 
Koncept 4 valdes sedan för att denna konstruktion hade bättre förutsättningar att kunna skapa en 
flugfiskerulle till all typ av flugfiske. De två utvalda koncepten beskrivs mer ingående i Bilaga 
B.  

 

3.3 Principlösningar på mekanismen 

När koncepten var valda togs det fram olika principlösningar på mekanismen för 
flugfiskerullarna. Till mekanismen räknas i detta arbete axeln, lagringen, 
bromsen/övervarvningsskyddet, tätningen, knarren och låsningen av spolen. Den stora skillnaden 
mellan principlösningarna på mekanismen är hur bromsen eller övervarvningsskyddet är 
konstruerat. Det har tagits fram löningar med och utan justerbar broms. Tanken bakom detta är 
att behovet av justerbar broms inte är lika stort för det lättare fisket. Vid det lättare fisket kan 
fisken tas in genom att dra in linan för hand eller så kan spolen bromsas med handflatan. För det 
tyngre fisket bör en justerbar broms finnas. Bromsen ska finnas både för att trötta ut en fisk och 
för att det är ett viktigt försäljningsargument. Alla principlösningar på de olika delarna i 
mekanismen och beräkningar beskrivs i Bilaga C. Valet av de ingående delarna till 
mekanismerna till koncepten gjordes för att skapa så enkla lösningar som möjligt. I resultatdelen 
av denna rapport finns konceptens mekanismer beskrivna. 

 

3.4 Spolarna 

För att konstruera spolarna bestämdes först spolarnas ytterdiameter och bredd med hänsyn till 
storlek på koncepten. Ytterdiametern sattes till 110 mm och den yttre bredden till 30 mm. 
Innerdiametern valdes så att önskad linvolym skapades. Linvolymen är så stor volym som finns 
tillgänglig på spolen för fluglinan och backingen. Volymen på spolen sattes efter linvolymen på 
flugfiskerullen Loop Multi (Loop 2008). Linvolymen sattes för spolen med linklass 3-5 till 80 
cm2, för linklass 6-9 till 110 cm2 och för linklass 9-12 till 190 cm2.  

Det skapades olika spolar till de olika koncepten. Det som skiljde spolarna åt var deras design 
och i vissa fall att de vara anpassade till ett koncept. I Figur 23 visas några av spolarna som har 
modellerats.  

 

 
Figur 23. Modellerade spolar. 
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När Koncept 2 var framtaget beslutades att en spole skulle tas fram som passade ihop med 
stativets utformning. Tanken var att skapa en spole som var luftig och överensstämde med den 
bockade rörkonstruktionen. Konceptet på spolen beslutades att även användas till Koncept 4. 
Spolen som togs fram visas i Figur 24. 

 

 
Figur 24. Den valda spolen till koncepten. 

 

Spolen är uppbyggd av två huvuddelar, en ytterring och en innerring i aluminium. Dessa ringar 
är sammankopplade med 6 stycken stänger eller rör i titan eller rostfritt stål. Dessa stag ska fästas 
med skruvar i båda ändarna. På den yttre ringen ska en vev och en motvikt vara monterade. Med 
denna lösning så kan samma innerring användas till alla de olika storlekarna på spolarna. Det 
som skiljer spolarna åt är den yttre ringen och stagen. Det som skiljer de yttre ringarna åt är den 
inre diametern, där linan är upprullad. Det som skiljer stängerna åt är längden på stagen. Den 
yttre ringen kommer även att konstrueras olika för de olika koncepten. Detta för att passa ihop 
med stativen och de olika lösningarna för att hindra linan att åka av spolen. För att tillverka en 
billigare spole skulle den inre och den yttre ringen gjutas i kolfiberarmerad plast. För att kunna 
gjuta spolen skulle dock geometrierna behöva göras om, så prisvärda gjutverktyg kan 
konstrueras. 

För att få den linvolym som eftersöktes, sattes de inre diametrarna på spolarna till 92 mm för 
linklass 3-5, 84 mm för linklass 6-9 och 60 mm för linklass 9-12.  

Utseendet på spolarna utformades för att få ett tilltalande utseende, både på spolen och på de 
kompletta flugfiskerullarna. Spolarna konstruerades även med tanke på att de skulle kunna 
bromsas med handen. Detta gjordes genom att kanten på spolarna konstruerades så att den blev 
bredare än godstjocklek på spolens sidor. 
 

 



 32 

4 RESULTAT  

I detta kapitel beskrivs de två flugfiskerullar som tagits fram och resultatet av en analys av de 

olika flugfiskerullarna och spolen, i avseende på spänningar och deformationer. 

4.1 Beskrivning av flugfiskerullarna 
4.1.1 Koncept 2 

Stativet består av en bockad rörkonstruktion, som sammankopplas med två stycken plattor. På 
den övre plattan är rullfoten monterad. På den nedre plattan, sitter mekanismen monterad. På 
motsatt sida sitter en rörlig arm monterad. Armen består även den av en bockad rörkonstruktion 
som har en platta i den övre delen och en linspärr i den nedre. Flugfiskerullen visas med och utan 
spole i Figur 25. 

 

 
Figur 25. Koncept 2 utan och med spole. 

 

Linspärren ska hindra linan från att åka av spolen från dess nedre del. Linspärren ska löpa i en 
utfasning på spolen för att skapa en sluten konstruktion. På spolens andra sida, in mot stativet, 
ligger kanten nära linspärren, även detta för att hindra linan att glida in mot stativet. Detta 
beskrivs i Figur 26.  

 

 
Figur 26. Linspärren på Koncept 2. 

 



 

Valet att inte använda en linförare i form av en ögla framför spolen beslutades efter att det hade 
undersökts hur den hade behövts utformats. Det som unde
spolen varierar, beroende på hur mycket lina som finns på spolen. Detta undersöktes med hjälp 
av en CAD-modell av en spole med en diameter på 110 mm. På modellen ritades den första 
spöringen på ett spö in, för att veta h
första spöringen som användes i undersökningen, är ett genomsnittligt värde på några provmätta 
spön i Loops sortiment. Sedan ritades tre olika fall in hur linan kan vara placerad på spolen, 
beroende på hur mycket lina som finns på s
linorna hade ett avstånd emellan sig på 10 mm. Detta avstånd skulle motsvara storleken på en 
eventuell linförare. Om avståndet var större än detta, ansågs det att lin
fällas in i stödarmen. I Figur 27

 

Figur 27. Resultat av undersökningen av linförarens placering.

 

Det ansågs inte realistsikt att ha en stödarm
beslutet att använda en linspärr i form av en stång.

Stödarmen ska vara rörlig för att kunna fälla 
ska kunna vridas åt båda hållen, för att kunna anpassa flugfiskerullen till om den ska 
eller vänstervevad. Armen ska ha en rörelsebana på 340°, 170° åt vartdera hållet. Gradantalet är 
valt så att linstoppet inte hindrar linan när den vevas in eller dras ut. Gradantalet bestämdes med 
hjälp av en CAD-modell av en spole. Med modelle
skapas, efter hur mycket lina som var utdragen. Avståndet från spolen till första spöringen är 
satta som i Figur 27. Resultatet av test

 

Figur 28. Resultat av undersökningen av 
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Valet att inte använda en linförare i form av en ögla framför spolen beslutades efter att det hade 
hur den hade behövts utformats. Det som undersöktes var hur linans läge ut från 

spolen varierar, beroende på hur mycket lina som finns på spolen. Detta undersöktes med hjälp 
modell av en spole med en diameter på 110 mm. På modellen ritades den första 

spöringen på ett spö in, för att veta hur linan är vinklad upp mot spöet. Avståndet från spolen till 
första spöringen som användes i undersökningen, är ett genomsnittligt värde på några provmätta 
spön i Loops sortiment. Sedan ritades tre olika fall in hur linan kan vara placerad på spolen, 

ende på hur mycket lina som finns på spolen. Efter det undersöktes 
linorna hade ett avstånd emellan sig på 10 mm. Detta avstånd skulle motsvara storleken på en 
eventuell linförare. Om avståndet var större än detta, ansågs det att linföraren inte skulle kunna 
ällas in i stödarmen. I Figur 27 visas resultatet av denna undersökning, enheter i mm.

. Resultat av undersökningen av linförarens placering. 

Det ansågs inte realistsikt att ha en stödarm som stod ut 190 mm från spole
att använda en linspärr i form av en stång. 

vara rörlig för att kunna fälla ihop flugfiskerullen när den inte används. Armen 
ska kunna vridas åt båda hållen, för att kunna anpassa flugfiskerullen till om den ska 
eller vänstervevad. Armen ska ha en rörelsebana på 340°, 170° åt vartdera hållet. Gradantalet är 
valt så att linstoppet inte hindrar linan när den vevas in eller dras ut. Gradantalet bestämdes med 

modell av en spole. Med modellen kunde en figur som visade hur lina
, efter hur mycket lina som var utdragen. Avståndet från spolen till första spöringen är 

. Resultatet av testet visas i Figur 28, enheter i mm. 

 
. Resultat av undersökningen av linspärrens rörelsebana.

Valet att inte använda en linförare i form av en ögla framför spolen beslutades efter att det hade 
rsöktes var hur linans läge ut från 

spolen varierar, beroende på hur mycket lina som finns på spolen. Detta undersöktes med hjälp 
modell av en spole med en diameter på 110 mm. På modellen ritades den första 

ur linan är vinklad upp mot spöet. Avståndet från spolen till 
första spöringen som användes i undersökningen, är ett genomsnittligt värde på några provmätta 
spön i Loops sortiment. Sedan ritades tre olika fall in hur linan kan vara placerad på spolen, 

 hur långt ifrån spolen 
linorna hade ett avstånd emellan sig på 10 mm. Detta avstånd skulle motsvara storleken på en 

föraren inte skulle kunna 
visas resultatet av denna undersökning, enheter i mm. 

 
 

som stod ut 190 mm från spolen. Det resulterade i 

ihop flugfiskerullen när den inte används. Armen 
ska kunna vridas åt båda hållen, för att kunna anpassa flugfiskerullen till om den ska vara höger- 
eller vänstervevad. Armen ska ha en rörelsebana på 340°, 170° åt vartdera hållet. Gradantalet är 
valt så att linstoppet inte hindrar linan när den vevas in eller dras ut. Gradantalet bestämdes med 

en figur som visade hur linan gick 
, efter hur mycket lina som var utdragen. Avståndet från spolen till första spöringen är 

linspärrens rörelsebana. 
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Valet att inte placera linstoppet i botten av spolen, så att armen skulle vridas 180°, gjordes därför 
att flugfiskerullen inte skulle behöva tillverkas i en höger- och en vänstervevad version. För om 
armen bara kan roteras åt ett håll, kan den eventuella kraften som uppstår på armen när fiskaren 
drar ut lina från spolen pressa bort armen ur sitt nedersta läge. Detta skulle kunna inträffa då 
armen vrids bort från den utdragna linan.  

För att få en bestämd rörelsebana finns ett spår på den nedre plattan på stativet och ett stift på 
stödarmens platta, Figur 29. 

 

 
Figur 29. Stift som styr rörelsebanan för stödarmen. 

 

Stiftet ska löpa i spåret på den nedre platan, så att en bestämd rörelsebana skapas. För att 
stödarmen ska nå ytterlägena, ska stiftet behöva tvingas över en klack i spåret. Detta för att 
armen inte ska kunna åka upp utan att fiskaren vill det. På samma sätt ska armen låsas i uppfällt 
läge. 

Även linspärren ska kunna fällas in i konstruktionen, för att skydda denna vid transport och för 
att flugfiskerullen ska bli så liten som möjligt, Figur 30. 

 

 
Figur 30. Linföraren fälls in i stödarmen. 

 

Linspärren har en formlåsning till armen så att spärren bara kan roteras 90°. Linspärren ska låsas 
i de yttre lägena, så den hålls på plats i dessa lägen. Detta löses genom en klack i spåren på 
linspärrens fäste. Linföraren måste då pressas över denna klack och hålls sedan på plats. 
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För att linan inte ska kunna åka av spolen på dess ovansida, så löper den yttre kanten av spolen i 
en utfasning på den övre plattan på stativet, Figur 31. 

 

 
Figur 31. Utfasning för spolen på den övre plattan på stativet. 

 

På spolens kant, in mot stativet, ligger denna nära den övre plattan på stativet, så att linan inte 
kan glida av.  

Spolen låses i radiell led av två klackar på lagerhuset och motsvarande utfasningar på spolens 
innerring. I axiell led låses spolen av en låsbygel, Figur 32. 

 

 
 Figur 32. Låsbygeln som låser spolen i axiell led. 

 

Låsbygeln ska i nedfällt läge fastna i utfasningar på lagerhuset. För att få en fjädrande kraft från 
spolen på bygeln, ska det sitta en gummiplatta, eller motsvarande, mellan lagerhusets kortsida 
och spolen. Denna fjädrande platta ska skapa en glappfri kontakt mellan låsbygeln och spolen. 
Låsbygeln ska i uppfällt läge tillåta spolen att tas av, då bygeln ska vara fjädrande, Figur 33. 
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Figur 33. Den uppfällda lås bygeln tillåter att spolen kan tas bort. 

 

Mekanismen till Koncept 2 ska bestå av ett övervarvningsskydd där en fjäderbelastad spärrhake 
jobbar mot en kuggkrans, Figur 34. 

 

 
Figur 34. Övervarvningsskyddet till Koncept 2. 

 

Kuggkransen är monterad på insidan av lagerhuset. Spärrhaken är fjäderbelastad med en 
vridfjäder. Vridfjädern är monterad centrerad med den fasta axeln, som är placerad på den nedre 
plattan på stativet, där spärrhaken är monterad. Fjäderns ena ände är montera igenom spärrhake 
och den andra är monterad mellan två stopp. Stoppen ger fjädern ett mothåll så att den får en 
begränsad rörelsebana. Det ska finnas möjlighet att flytta stoppen, så att de kan placeras på båda 
sidorna om spärrhaken. Detta för att kunna byta vevriktning på flugfiskerullen. Genom att 
montera loss spärrhaken och byta ut fjädern, ändras vevriktnigen. I vevriktningen ska i stort sätt 
fjädern vara obelastad. I motsatt riktning ska fjädern skapa ett motstånd för att dra ut lina. 
Motståndet kommer att styras efter fjäderns fjäderkonstant.  

På grund av att övervarvningsskyddet består av en spärrhake uppstår knarrljudet automatiskt.  

Den fasta axeln på flugfiskerullen kommer att tillverkas i rostfritt stål. Axeln kommer att 
monteras igenom den nedre plattan på stativet. Axeln kommer att gå igenom plattan så att den 
rörliga armen kan monteras på axelns ände, vilken fästs med en skruv. På axelns kortsida ut från 
stativet ska ett gängat hål finnas, så att lagerhuset kan låsas i axiell led. Axelns utformning ska 
även anpassas för de lager som kommer att användas. 
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Lagerhuset kommer att vara lagrat med två stycken tätade spårkullager från SKF (SKF 2009). 
Det ena kommer att monteras i anslutning till övervarvningsskyddet och det andra i anslutning 
till den yttre kortsidan av axeln. 

Tätningen av mekanismen består av O-ringar. Två O-ringar kommer att monteras mellan 
lagerhuset och den nedre plattan av stativet. O-ringarna kommer att monteras i spår på en klack 
på den nedre plattan, Figur 35. 

 

 
Figur 35. O-ringar monterade på den nedre plattan. 

 

För att hindra vatten och andra partiklar att komma in i mekanismen vid skruven som låser 
lagerhuset i axiell led, monteras ett lock med en O-ring längst ut på lagerhuset.  

 

Montering 

Stativet ska tillverkas av en bockad stång eller rör. De bockade delarna monteras samman med 
aluminiumplattorna. På den övre plattan fästs den bockade delen i två hål. För att låsa 
konstruktionen i plattan använd två låsskruvar, som skruvas in underifrån. På ovansidan av 
plattan monteras rullfästet med två skruvar. Den nedre plattan till den fasta konstruktionen fästs 
med lim och en låsskruv. Det lim som ska användas är ett epoxilim. Valet av lim gjordes med 
hjälp av IVF:s Limportal (Konstruktörslotsen 2008). Genom att välja vilken typ av material, 
hållfasthetsklass, arbetstemperatur, arbetsklimat och UV-beständighet limfogen ska klara, ger 
IVF:s Limportal förslag på passande lim. I detta fall valdes en kontakt mellan aluminium och 
stål. Hållfasthetsklassen sattes till strukturlim, vilket ger en limfog som är starkare än de material 
som limmet fäster emot. Arbetstemperaturen sattes mellan -20°C och 100°C. Arbetsklimatet 
valdes till att limfogen ska användas utomhus. UV-beständigheten sattes till UV-resistent. 
Plattan på den rörliga armen monteras även den med epoxilim och en låsskruv. Linspärren 
monteras med en genomgående stav, som gängas in i armen. På den nedre plattan monteras axeln 
och mekanismen. När axeln är monterad kan den kompletta stödarmen monteras och låses med 
en skruv. Sedan monteras lagerhuset på och fästs med en skruv på lagerhusets kortsida. Efter det 
kan spolen monteras. 
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4.1.2 Koncept 4 

Stativet består av en gjuten aluminiumkonstruktion. På konstruktionens övre del sitter ett 
rullfäste monterat. På den nedre delen sitter mekanismen monterad med bromsratten monterad på 
motsattsida om stativet. Ut från stativets nedre del är en linförare monterad. Linföraren är 
tillverkad av bockade stänger i rostfritt stål. Linföraren hindrar linan från att åka av från spolen. 
Linföraren är placerad så att den inte hindrar linan när den dras ut eller vevas in. Flugfiskerullen 
visas i Figur 36. 

 

  

Figur 36. Koncept 4 med en linförare. 

 

Ett alternativ till konstruktionen med en linförare, är ett stativ som är längre och har ett linstopp 
på den nedre delen, Figur 37.  

 

 
Figur 37. Koncept 4 med en linspärr. 

 

Rullfästet är monterat på den övre delen av stativet. Mekanismen är monterat på mitten av 
stativet. Längst ner på stativet sitter ett linstopp monterat, i form av en stång. Stången ska ligga 
nära spolens kant in mot stativet, så att linan inte kan åka av. På spolens andra kant finns ett spår 
som linspärren kan löpa i, Figur 38. 
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Figur 38. Linspärren på Koncept 4. 

 

Mekanismen till Koncept 4 tas från en befintlig flugfiskerulle i Loops sortiment. Detta för att 
hålla ner kostnaderna. Vissa förändringar kommer dock att behöva genomföras för att anpassa 
mekanismen till stativen och spolarna.  

 

Montering 

Gemensamt för de olika koncepten på flugfiskerullen med ett fast stativ är att rullfoten monteras 
på den bockade delen av stativet med två skruvar. Sedan monteras mekanismen och lagerhuset. 
För det korta stativet monteras sedan linföraren i hål på stativet sida och låses med två skruvar. 
För det långa stativet gängas linspärren in på den nedre delen av stativet. Efter det kan spolarna 
monteras.  

Fler bilder på koncepten återges i Bilaga D.   

 

4.2 Lastfall 

Det lastfall som koncepten har testats mot, är det fall då fluglinan antas har fastnat och fiskaren 
försöker dra av linan med hjälp av flugfiskerullen. Kraften från linan, Flina, angriper spolens 
nedre del, bort från stativet, Figur 39. 

 

 
Figur 39. Kraften från linan. 

 

Flina Flina 
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Sedan läggs en motriktad kraft, Fmot, på veven, med lika stort värde. Det antogs mest troligt att 
en fiskare i detta läge håller veven i ett läge där den är placerad nedåt, Figur 40.  

 

 
Figur 40. Kraften från fiskaren i radiell led. 

 

Det är i detta läge som fiskaren har lättast att hålla spolen stilla och slutligen övervinna kraften 
från linan. Det antas även att fiskaren i denna situation anbringar en axiell kraft, Faxiell, på veven, 
för att klara av att övervinna kraften från linan, Figur 41. 

 

 
Figur 41. Kraften från fiskaren i axiell led. 

 

Denna kraft ska motsvara den tidigare diskuterade kraften som uppkommer när en fiskare vevar 
in en stor fisk.  

Krafterna som kommer att påverka flugfiskerullen skiljer sig mycket åt mellan de olika 
linklasserna. På grund av detta har det valts att använda två typer av lastfall, ett för det lättare 
fisket och ett för det tyngre. 

Vid båda lastfallen antas att rullfästet är helt fixerat i spöet och att spöet hålls helt fixerat. 

 
4.2.1 Linklass 3-5 

Kraften som uppkommer från linan, Flina, och påverkar spolen i radiell led, sattes till 100 N. Det 
är den lägre dragstyrkan på en klass 6 lina, dvs. ca 9 kg. Den motriktade kraften på veven, Fmot, 
sattes även den till 100 N. 

Faxiell 

Fmot 
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Kraften som uppkommer av fiskaren på veven i axiell led, Faxiell, antas uppgå till 50 N. Kraften 
sätts lägre än den tidigare uppmätta kraften på grund av det lättare fisket. Det antas att vid ett 
lättare fiske kommer fiskaren inte behöva pressa in veven så mycket mot stativet för att 
övervinna kraften från linan. Denna axiella kraft uppstår då fiskaren använder så stor kraft att 
den blir okontrollerad och är delvis felriktad. 

 
4.2.2 Linklass 6-11 

Kraften som uppkommer från linan, Flina, och påverkar spolen i radiell led, sattes till 200 N. Det 
motsvarar dragstyrkan på en klass 11 lina, ca 20 kg. Den motriktade kraften på veven, Fmot, 
sattes även den till 200 N. 

Kraften som uppkommer av fiskaren på veven i axiell led, Faxiell, sattes till 100 N efter det 
maximala värdet från tidigare test. Det uppmätta värdet motsvarade 80 N, men den sätts till 100 
N för att få en säkerhetsmarginal. 

 

4.3 Analys av koncepten 

För att kunna hitta konstruktionernas svagheter analyserades modeller av koncepten i ANSYS. 
Modellerna som användes i ANSYS var förenklade modeller av de kompletta koncepten. På 
detta sett kunde krafterna från de uppställda lastfallen placeras på rätt plats på konstruktionen. 
Syftet med analysen var inte att dimensionera konstruktionerna, utan att få en uppfattning om de 
kritiska punkterna och hur dessa kan undvikas vid en eventuell detaljkonstruktion. Analysen 
skulle även visa hur spänningen och deformationen varierade med olika dimensioner på 
konceptens geometrier. 

Först genomfördes en verifiering av modellerna i ANSYS. För att göra verifieringen utfördes 
först handberäkning på två olika tvärsnitt, som skulle motsvara de två olika koncepten. Till 
denna verifiering valdes det att endast använda den raka delen av stativen, från mekanismen upp 
till den bockade delen. Det som beräknades var den maximala böjspänningen och utböjningen 
för de olika tvärsnitten. För handberäkningarna användes teorier för att beräkna den maximala 
böjspänning och elementarfall för balkböjning (Sundström 1999). För den mindre flugfiskerullen 
beräknades det för ett cirkulärt tvärsnitt. För den större flugfiskerullen beräknades ett 
rektangulärt tvärsnitt. Verifieringen genomfördes så att först genomfördes handberäkningar och 
sedan jämfördes detta med resultatet från ANSYS. Lasterna som användes var den axiella lasten 
som angriper veven. Då bara ett stag användes i verifieringen av den mindre flugfiskerullen 
valdes en kraft på 25 N. På den större flugfiskerullen användes en kraft på 100 N. Längden på 
stativdelarna sattes till 50 mm. I ANSYS sattes villkor att ena änden av modellen var helt fixerat 
och på den motsatta sidan placerades sedan en kraft vinkelrätt ut från stativdelen. Materialet som 
användes vid verifieringen var stål då detta är standardmaterialet i ANSYS. Resultatet av 
verifieringen beskrivs i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Resultat av verifiering. 

 Cirkulärttvärsnitt Rektangulärttvärsnitt 

Maximal böjspänning 102 MPa 111 MPa 

Maximal böjspänning, ANSYS 109 MPa 108 MPa 

Differens 6,4% 2,7% 

Utböjning 0,165 mm 0,3 mm 

Utböjning, ANSYS 0,17 mm 0,297 mm 

Differens 2,9% 1% 
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Resultatet av verifieringen visade att skillnaderna var små mellan handberäkningarna och 
resultatet från ANSYS. Det valdes på grund av detta att använda modellerna för att undersöka 
den maximalla spänningen och utböjningen.  

Efter att verifieringen var genomförd användes de förenklade modellerna av koncepten för att 
undersöka dessa konstruktioner närmare. Det som undersöktes var den maximala spänningen 
som uppstod på konstruktionerna och utböjningen av stativen. Mätpunkten för utböjningen 
valdes att sättas på baksidan av stativen i linje med spolens centrum. Denna punkt valdes för att 
det var stativet som skulle undersökas och för att de övriga delarna var godtyckligt modellerade, 
i avseende på godstjocklek. För att kunna få fram resultat på hur spänningarna och utböjningen 
varierade med olika utformningar modellerades koncepten med olika diametrar, D, på spolarna 
och med olika radier, R, i den bockade delen av stativen, Figur 42. 

 

 
Figur 42. Radien R på den bockade delen av stativen. 

 

Radien varierades mellan 6 mm till 8 mm, dessa värden valdes utefter vad som passade ihop med 
den tänkta spoldiametern och spolbredden. Om en större radie hade valts hade spolen behövts 
flyttats ut för att inte ta i stativet eller att flyttas nedåt utifrån rullfästet. Med detta 
tillvägagångssätt kunde resultaten listas i tabeller för att kunna jämföra och få en överblick av 
resultaten. 

Dimensionerna som har använts till analysen av rörkonceptet, har valts efter dimensioner som 
finns i Harald Pihl AB (Harald Phil AB 2008) sortiment, för rostfritt stål och titanlegeringar. 
Båda dessa material användes i ANSYS. De listade resultaten nedan är för rostfritt stål, då detta 
gav en lägre utböjning än titan. I ANSYS testades både rör och stång. Först testades det lastfall 
där veven hålls i nedersta läget, Figur 43.   

 

 
Figur 43. Veven i det nedersta läget. 

 

R 
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Detta lastfall ska motsvara att fiskaren försöker dra av linan och håller spöet parallellt med linan 
och underlaget. I detta läge fås bäst mothåll på veven om den är i det nedre läget, då fiskaren kan 
pressa veven in mot kroppen. 

Efter detta testades ett lastfall där veven var placerad i ett läge framför stativet, Figur 44. 

 

 
Figur 44. Veven placerad framför stativet. 

 

När veven är i detta läge verkar momentet som uppkommer av kraften på veven och momentet 
från linans läge på spolen, i samma riktning. Detta ger det maximala vridande momentet som 
uppstår på stativen. Denna kombination anses inte vara lika trolig att den inträffar som för det 
första lastfallet, men det ger ett kritiskt moment som ansågs viktigt att undersöka. Storleken på 
krafterna för de två olika konstruktionerna sattes enligt tidigare. 

Analysen visade att den kritiska delen av konstruktionen är den bockade delen av stativen, vid 
radien R. De maximala spänningarna som listats i tabellerna nedan uppstod i denna radie.  

I Tabell 3 listas resultatet för en rörkonstruktion för Koncept 2.  

 
Tabell 3. Resultat av analys av Koncept 2 - Rör. 

 Rör 5x1,5 mm 

D=90 mm 

Rör 5x1,5 mm 

D=100 

Rör 6x1mm 

D=100 

R=6 mm Spänning: 342,6 MPa 

Utböjning:0,78 mm 

Spänning: 365 MPa 

Utböjning: 0,97 mm 

Spänning: 365 MPa 

Utböjning: 0,97 mm 

R=7 mm Spänning: 319,2 MPa 

Utböjning: 0,76 mm 

Spänning: 349,9 MPa 

Utböjning:0,96 mm 

Spänning: 349,9 MPa 

Utböjning:0,96 mm 

R=8 mm Spänning: 317,9 MPa 

Utböjning: 0,747 mm 

Spänning:341,6 MPa 

Utböjning: 0,90 mm 

Spänning:341,6 MPa 

Utböjning: 0,90 mm 
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I Tabell 4 listas resultatet för en stångkonstruktion på Koncept 2. 
 

Tabell 4. Resultat av analys av Koncept 2 - Stång. 

 Stång 5 mm 

D=90 mm 

Stång 6 mm 

D=90 mm 

Stång 6 mm 

D=100 mm 

R=6 mm Spänning: 311,5 MPa 

Utböjning: 0,71 mm 

Spänning: 186,1 MPa 

Utböjning: 0,34 mm 

Spänning: 221,9 MPa 

Utböjning: 0,45 mm 

R=7 mm Spänning: 298,8 MPa 

Utböjning: 0,70 mm 

Spänning: 175,5 MPa 

Utböjning: 0,35 mm 

Spänning: 201,8MPa 

Utböjning: 0,46 mm 

R=8 mm Spänning: 299,7 MPa 

Utböjning: 0,69 mm 

Spänning: 180,1 MPa 

Utböjning: 0,33 mm 

Spänning: 188,8 MPa 

Utböjning: 0,44 mm 

Analysen visade att den lägsta spänningen och utböjningen gavs för en stång med en diameter på 
6 mm och en spoldiameter på 90 mm. Konstruktionen med denna dimension på stången testades 
sedan med lastfallet där veven är placerat framför stativet. Resultatet av analysen beskrivs i 
Tabell 5. 
 

 Tabell 5. Resultat av analys av Koncept 2 – Stång 6 mm med veven placerad framför stativet. 

 Stång 6 mm 

D=90 mm 

R=6 mm Spänning: 357,8 MPa 

Utböjning: 0,47 mm 

R=7 mm Spänning: 311,2 MPa 

Utböjning: 0,46 mm 

R=8 mm Spänning: 326,8 MPa 

Utböjning: 0,48 mm 

Resultatet visar att en stång med diametern 6 mm och radie R på 7 mm gav lägst spänning och 
lägst utböjning. 

För Koncept 4 undersökte tre olika tvärsnitt. För alla tvärsnitten användes aluminium som 
material i ANSYS och en spoldiameter på 110 mm. Radien R varierades på samma sätt som för 
Koncept 2. Den första var ett rektangulärt tvärsnitt. Tvärsnittet hade en bredd på 30 mm och 
sedan varierades godstjockleken mellan 3 mm och 5mm. Resultatet listas i Tabell 6. 
 

Tabell 6. Resultat av analys av Koncept 4 - Rektangulärttvärsnitt. 

Rektangulär 30x3 mm 

D=110 mm 

30x4 mm 

D=110 mm 

30x5 mm 

D=110 mm 

R=6 mm Spänning: 301,8 MPa 

Utböjning: 4,3 mm 

Spänning: 176,4 MPa 

Utböjning: 1,8 mm 

Spänning: 160,1 MPa 

Utböjning: 0,98 mm 

R=7 mm Spänning: 295,1 MPa 

Utböjning: 4,2 mm 

Spänning: 172,3MPa 

Utböjning: 1,9 mm 

Spänning: 148,4MPa 

Utböjning: 1,0mm 

R=8 mm Spänning: 286,9 MPa 

Utböjning: 4,6 mm 

Spänning: 173,8 MPa 

Utböjning: 2,0 mm 

Spänning: 143,6 MPa 

Utböjning: 1,1 mm 

 



 

Det andra tvärsnittet som analyserade

Figur 45
 

Det som varierades på denna modell var diametern 
beskrivs i Tabell 7. 

 
Tabell 7

Rundad d=60

D=110

R=6 mm Spänning: 

Utböjning: 0,

R=7 mm Spänning: 

Utböjning: 0,7

R=8 mm Spänning: 

Utböjning: 0,72 mm

Det tredje tvärsnittet var ett ovalt tvärsnitt enligt Figur 46
 

 

Det som varierades i detta tvärsnitt var radierna 
Resultatet från analysen återges i Tabell 8

 

 

 

 

 

$�%&'
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yserades var modellerad enligt Figur 45.  

Figur 45. Diametern d på testat tvärsnitt till Koncept 4. 

Det som varierades på denna modell var diametern d på den rundade långsidan

7. Resultat av analys av Koncept 4 – En rundad sida. 

d=60 

110 mm 

d=65 

D=110 mm 

d=75

D=110 mm

Spänning: 116 MPa 

Utböjning: 0,70 mm 

Spänning: 179,8 MPa 

Utböjning: 1,2 mm 

Spänning: 

Utböjning: 0,86

Spänning: 106,4 MPa 

Utböjning: 0,72 mm 

Spänning: 173,5 MPa 

Utböjning: 1,1 mm 

Spänning: 121,6 MPa

Utböjning: 0,81 mm

Spänning: 107,5 MPa 

Utböjning: 0,72 mm 

Spänning: 112,2 MPa 

Utböjning: 0,76 mm 

Spänning: 

Utböjning: 

ovalt tvärsnitt enligt Figur 46.  

Figur 46. Ovalt tvärsnitt till Koncept 4. 

detta tvärsnitt var radierna r. Diameter dkant sattes till 5 mm på båda sidorna. 
från analysen återges i Tabell 8.   

d 

r 

r 

�%&' 

 

på den rundade långsidan. Resultatet 

d=75 

=110 mm 

Spänning: 124,7 MPa 

Utböjning: 0,86 mm 

Spänning: 121,6 MPa 

Utböjning: 0,81 mm 

Spänning: 108,7 MPa 

Utböjning: 0,72 mm 

 

sattes till 5 mm på båda sidorna. 
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Tabell 8. Resultat av analys av Koncept 4 – Oval. 

Oval r=30 mm 

D=110 mm 

r=40 mm 

D=110 mm 

R=6 mm Spänning: 128 MPa 

Utböjning: 0,41 mm 

Spänning: 124,8 MPa 

Utböjning: 0,57 mm 

R=7 mm Spänning: 103,7 MPa 

Utböjning: 0,41 mm 

Spänning: 131MPa 

Utböjning: 0,58 mm 

R=8 mm Spänning: 103,3 MPa 

Utböjning: 0,43 mm 

Spänning: 114 MPa 

Utböjning: 0,59 mm 

När analyserna för de olika tvärsnitten var genomfört enligt det första lastfallet visade det att det 
ovala tvärsnittet gav den lägsta spänningen och utböjningen. Detta tvärsnitt testades sedan i 
ANSYS med det andra lastfallet, med resultat enligt Tabell 9.  

 

Tabell 9. Resultat av analys av Koncept 4 – Ovalttvärsnitt med veven placerad framför stativet. 

Oval r=30 mm 

D=110 mm 

r=40 mm 

D=110 mm 

R=6 mm Spänning: 190 MPa 

Utböjning: 0,58 mm 

Spänning: 189,6 MPa 

Utböjning: 0,62 mm 

R=7 mm Spänning: 159,5 MPa 

Utböjning: 0,63 mm 

Spänning: 189,9MPa 

Utböjning: 0,79 mm 

R=8 mm Spänning: 157,7 MPa 

Utböjning: 0,64 mm 

Spänning: 173,3 MPa 

Utböjning: 0,80 mm 

Det visade att de dimensioner som gav lägst spänning var en radie R på 8 mm och en diameter d 
på 30 mm. Dessa dimensioner gav en utböjning på 0,64 mm.  
 

4.4 Analys av spolarna 

För att undersöka om konceptet på spolarna skulle klara de krafter som de kommer att bli utsatta 
för användes ANSYS för att få en överblick av spänningarna. Först skapades två CAD-modeller 
av kompletta spolar. Modellerna modellerades som hela delar. Spolarna modellerades med en 
ytterdiameter på 110 mm, innerdiameter på 90 mm och en spolbredd på 30 mm. Godstjockleken 
sattes till 1 mm på sidorna och 1,5 mm i botten av spolen. Innerringens diameter sattas till 24 
mm. Godstjockleken på innerringen sattes till 1,5 mm. Det som skiljde modellerna åt var stagens 
geometrier. Den första modellen hade solida stänger med en diameter på 4,5 mm. Den andra 
modellen hade stag av rör med en diameter på 4,5 mm och en godstjocklek på 0,75 mm. När 
modellerna var klara importerades dessa till ANSYS där de olika krafterna kunde placeras på 
spolarna. Krafterna som användes på spolarna var här desamma som användes för analysen av 
stativet till Koncept 4. Krafterna placerades även på samma sätt som tidigare. En kraft från linan 
och två krafter från fiskaren på veven. Det som skiljde var hur spolen var fixerad. Kanten av 
innerringen, på motsatt sida från veven, satts helt fixerad och på insidan av innerringen sattes ett 
friktionslöst stöd. Sedan undersöktes var den maximala spänningen uppstod och hur stor denna 
var. Den maximala spänningen undersöktes på de olika delarna, ytterringen, innerringen och 
stagen. Resultatet av analysen beskrivs i Tabell 10. 
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Tabell 10. Resultat av spänningarna på spolen. 

 Spole med solida stag Spole med rör stag 

Ytterringen Spänning: 202 MPa Spänning: 202 MPa 

Innerringen Spänning: 158 MPa Spänning: 201 MPa 

Stagen Spänning: 262 MPa Spänning: 302 MPa 

Resultatet från analysen jämfördes sedan mot sträckgränsen för de tänkta materialen. För den 
yttre och den inre ringen jämfördes spänningen mot sträckgränsen för aluminium SS 4212-06, 
som är 245 MPa (Sundström 1999). För stagen jämfördes spänningen med sträckgränsen för 
rostfritt stål 2324-04, vilket har en sträckgräns på 410 MPa (Sundström 1999). Detta ger att 
stagen till konceptet på spolen skulle kunna ha en mindre diameter, vilket skulle leda till en 
lättare spole. Dock skulle det troligen leda till en större deformation. Deformationen på spolen 
har inte undersökts, då de modeller som användes i ANSYS var modellerade som en del. På 
grund av detta gick det inte att välja olika material på de olika komponenterna till spolen. Då 
detta inte var möjligt, ansågs det att resultatet av en sådan undersökning inte skulle tillföra något 
användbart till arbetet.  
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterats i examensarbetet och så presenteras 

slutsatserna som har uppkommit av examensarbetet.  

5.1 Diskussion 

Valet att använda Kano-modellen framför någon annan modell för produktframtagning, gjordes 
på grund av att den tidigare var känd av författaren och att den ger en tydlig beskrivning av de 
sökta funktionerna på den nya produkten.  

De problem som tidigare flugfiskerullar haft, som beskrivs i rapporten, är de problem som har 
kommit fram vid den informationssökning och samtal med personal på Loop som genomförts. 
Det finns troligen fler problem som uppkommit och lösts av andra tillverkare av flugfiskerullar, 
men det anses att de problem som diskuterats i rapporten är de relevanta för detta arbete. 

De flugfiskerullar som tas upp i marknadsundersökningen, valdes efter vad författaren ansåg 
vara innovativa. Redovisningen av antalet tillverkare och modeller skulle kunna varit betydligt 
större, men det ansågs inte relevant att ta med fler i rapporten. Istället redovisades de som stod ut 
mest från mängden. 

De krafter och lastfall som använts i arbetet har valts efter diskussioner med personal på Loop 
och vad författaren ansåg vara relevant för konceptutvecklingen. Vid en detaljkonstruktion av 
flugfiskerullen bör krafterna och lastfallen undersökas närmare. Vid fortsatt arbete bör även de 
dynamiska krafterna tas med i dimensioneringen av flugfiskerullen och dess mekanism.  

De olika koncepten som har genererats i detta arbete har gjorts av författaren, utifrån den givna 
idén från Loop. De fyra koncepten som används i utvärderingsmatrisen valdes på grund av att de 
var tilltalande och uppfattades som realistiska att tillverka. Valet att gå vidare med två koncept 
gjordes därför att det bedömdes att önskemålen från Loop inte gick att uppfylla med endast en 
flugfiskerulle. Det ansågs att en flugfiskerulle som skulle kunna hopfällbar och klara alla 
linklasser, skulle uppfattas som stor och ointressant på marknaden. 

Beslutet att redovisa två varianter av Koncept 4, togs då de två varianterna är uppbyggda utifrån 
samma stativ. Det som skiljer är längden på stativet och hur linan hindras från att glida av 
spolen. Trots likheterna är utseendet på stativen olika och det ansågs relevant att ta med dem 
båda i rapporten.     

Konstruktionen på den spolen som använts, valdes på grund av att den passade ihop med 
utseendet på Koncept 2 och att den ansågs vara innovativ. Det togs inte med i valet att den kan 
vara dyr och svår att tillverka. Spolen måste troligen tillverkas med fina toleranser för att den ska 
rotera på ett tillfredställande sätt. 

Principlösningarna på mekanismen är framtagna för att på ett så enkelt sätt som möjligt skapa en 
fungerande flugfiskerulle. Principlösningarna på bromsarna och övervarvningsskydden är inte 
dimensionerade och inte analyserade. För att kunna använda sig av dessa lösningar måste de 
dimensioneras och detaljkonstruktioner på de ingående delarna utföras. Även de andra delarna i 
mekanismen måste vidareutvecklas innan koncepten kan börja tillverkas. Lösningarna ska ses 
som idéer för fortsatt arbete. 

Vikten av stativen och spolarna redovisas inte i arbetet, då någon slutgiltig geometri ej är 
fastställd och att något slutgiltigt materialval ej har gjorts. Det ansågs missvisande att ta med 
vikterna i detta läge av produktframtagningen, då små geometriska ändringar leder till stora 
procentuell vikt ändringar.  
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Beräkningarna i ANSYS genomfördes för att få en uppfattning om hur spänningarna och 
deformationerna varierade med utformningen av stativen. Inte för att få fram en slutgiltig 
konstruktion, utan resultaten ska ses som ledning för vidare dimensionering. Detta gäller även 
för analysen av spolen. Vid beräkningarna av spänningarna har inte hålkantstryck på stativen och 
spolarna tagits med. Detta bör undersökas närmare vid en detaljkonstruktion.   

5.2 Slutsatser 

Ingen litteratur om produktframtagning och tillverkning av flugfiskerullar gick att finna.    

Den statiska kraften som påverkar en flugfiskerulle mest negativt vid fiske, är den axiella kraften 
från fiskaren på veven. 

För att kunna möta de givna önskemålen från Loop på den nya flugfiskerullen, skapades två 
skilda koncept. Konceptens olika karaktäristiska funktioner är enligt följande: 

Koncept 2 

• Hopfällbar 
• Tar liten plats vid transport 
• Innovativt utseende 

• Konstruerad för linor upp till linklass 5 

• Enkel mekanism    

Koncept 4 

• Klarar alla linklasser 
• Fast stativ 
• Innovativt utseende 
• Komplett mekanism från Loop 
• Gjutbart stativ 

Genom att anpassa tvärsnittet på stativen, går det att konstruera dem så att de klarar de krafter de 
blir utsatta för.  

För spolarna är godstjockleken på ytterringen en viktig faktor för dimensioneringen. Även 
stängernas diameter och infästningen i spolens ringar är av stor betydelse. 

Koncepten som tagits fram ger ett bra underlag för vidare arbete med utvecklingen av en ny 
flugfiskerulle. För att göra detta bör detaljkonstruktioner och prototyper av koncepten tas fram.   
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för hur projektet ska fortskrida. 

För att kunna tillverka något av de framtagna koncepten bör prototyper tas fram. Detta för att 
kunna genomföra praktiska test på flugfiskerullen, innan den eventuellt börjar serietillverkas. 
Valet av hur detaljerad prototyperna ska vara, görs beroende på vilka typer av test som ska 
genomföras. För att kunna ta fram en prototyp måste en detaljkonstruktion av koncepten tas 
fram, i samarbete med den tänkta tillverkaren. Tillverkaren bör vara delaktig för att kunna 
anpassa konstruktionen till de tillverkningsmetoder och den maskinpark som tillverkaren 
använder sig av. Detta för att hålla nere priset på prototypen. Innan en detaljkonstruktion tas 
fram måste även viktiga dimensioner fastställas, som stativens tvärsnitt och spolarnas diameter 
och bredd. Materialen till de olika delarna till flugfiskerullen måste även fastställas, då detta 
även påverkar valet av dimensioner. Principlöningarna av mekanismerna till koncepten bör 
undersökas närmare för att kunna skapa en tillfredställande lösning. Det som bör undersökas är 
valet av material och hitta återförsäljare eller tillverkare till de tänkta delarna, innan en 
detaljkonstruktion skapas.  

De test som bör genomföras på en prototyp är att undersöka om stativet känns tillräckligt stabilt 
och gediget. Detta görs genom att använda flugfiskerullen i fiskesituationer. Flugfiskerullen bör 
även testas att användas på ett spö under en kastsituation, för att få en uppfattning om den har en 
passande vikt och storlek. Det som även bör undersökas är utböjningen och vridningen av 
stativet när flugfiskerullen maxbelastas. Detta kan undersökas genom att flugfiskerullen 
monteras på ett spö. Därefter pressas sedan veven in mot stativet med veven i olika lägen. Ett 
annat test som bör undersökas är att dra av en fluglina med hjälp av flugfiskerullen, enligt 
tidigare diskuterade lastfall. Bromsen eller övervarvningsskyddet bör testas genom att använda 
flugfiskerullen vid fiske eller motsvarande testrigg. Det är även viktigt att undersöka om spolen 
roterar under en kastsituation, dvs. att grundmomentet på bromsen eller övervarvningsskyddet är 
tillräckligt. För att undersöka om mekanismen är tät kan flugfiskerullen placeras under vatten, 
där spolen kan roteras och sedan låta den ligga under vatten under en tid. Därefter kan 
flugfiskerullen monteras isär och kontrolleras om det finns vatten i mekanismen. 
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BILAGA A: FRÅGOR OM FLUGFISKERULLAR 

Nedan listas de frågor som diskuterades i samband med marknadsundersökningen. 

 
• Vad anser du är det viktigaste syftet med en flugfiskerulle? 

• Vilken är den viktigaste funktionen på flugfiskerullen? 

• Vad frågar kunder efter när de ska köpa en ny flugfiskerulle. 

• Vad tycker du saknas på dagens flugfiskerullar? 

• Är det något som du tycker är onödigt på dagens flugfiskerullar? 

• Skulle du vilja kunna använda en flugfiskerulle för alla linor? 

• Skulle en lättare alternativt tyngre rulle vara attraktivt? 

• Vad anser du om storleken på dagens rullar? 
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BILAGA B: KONCEPTEN 

Koncepten kommer att förklaras övergripande i denna del. Funktionerna på flugrullen kommer 

att förklaras kortfattat. Rullhuset kommer att benämnas som stativet. Spolarna som är med i 

figurerna har ett godtyckligt utseende. 

 

Koncept 1 – Solida plattor 

Modell av Koncept 1 visas i Figur 47. 

 

 
Figur 47. Koncept 1. 

 

Stativet till detta koncept ska vara i solid metal, t.ex. aluminium. Detta för att ge konstruktionen 
stabilitet. I detta koncept sitter en stödarmen på samma sida av stativet som spolen, Figur 48. 

 

 
Figur 48. Koncept 1 utan spole. 
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Armen ska gå att vridas upp för att kunna fälla ihop flugfiskerullen, Figur 49. 

 

 
Figur 49. Koncept 1 hopfälld. 

 

Stödarmen ska gå att rotera åt båda hållen, för att kunna anpassas efter om den ska vara höger- 
eller vänstervevad. På stödarmen sitter en linförare. Linföraren är uppbyggd som en spöring, för 
att linan ska löpa lätt igenom denna. Linföraren ska vara monterad med genomgående skruv, för 
att ge mekanismen stabilitet. Det blir ett mellanrum mellan stativet och spolen när armen är 
nedfälld, där linan kan fastna. Därför ska det sitta en gummiklack i höjd med spolens ytterkant. 
Klacken ska vara så mjuk att den kan tyckas ihop när armen fälls upp. Det kan eventuellt vara en 
utfasning som klacken kan vikas in i. Ett glidlager eller en glidyta ska sitta vid övergången 
mellan stativet och stödarmen för att den ska glida lätt och ge en kvalitetskänsla när den roteras. 
Ett alternativ till linföraren skulle kunna vara en stång som sitter på armen. Stången vrids så att 
den placeras på bakkanten, motsatt håll där linan går ut, eller i botten av spolen. På detta sätt 
hindras linan från att glida av spolen när linan dras ut eller om spolen skulle övervarva. 

 
Fördelar med konceptet 
 

• Stabil konstruktion 

• Gjutbar 

• Kan fällas ihop på ett bra sätt 

Nackdelar med konceptet 
 

• Bildar ett glapp mellan spolen och stativet 

• Materialvolymen 

• Spolen sitter längre ifrån spöet, pga. att stödarmen ska få plats när den är hopfälld 

 
Diskussion 

En fördel med konceptet är att den skulle kunna gjutas. En nackdel med detta koncept är glipan 
mellan spolen och stativet. Detta glapp måste täppas till på något sätt, annars kan det leda till 
problem för fiskaren. Linföraren måste konstrueras så att den håller för de laster som den 
kommer att bli utsatt för.  
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Koncept 2 – Rörram 

Modell av Koncept 2 visas i Figur 50. 

 

 
Figur 50. Koncept 2. 

 

I detta koncept består stativet av bockade rör eller stänger som kopplas samman av plattor. På 
detta sätt fås en liten och lätt flugfiskerulle, med ett innovativt utseende. På stativet sitter en arm 
som också är uppbyggd av bockade rör eller stänger. Armen sitter på motsatt sida om stativet i 
förhållande till spolen, Figur 51. 

 

 
Figur 51. Stödarmen till Koncept 2. 

 

Med armen på den sidan kan spolen placeras dikt an mot stativet. På detta sätt bildas inget klapp 
mellan stativet och spolen där fluglinan kan fastna, vilket skulle kunna leda till stora problem för 
fiskaren. Armen ska gå att rotera, både för att fälla ihop rullen och för att anpassa flugfiskerullen 
om den ska vara höger- eller vänstervevad. På armens nedre del sitter en utfällbar bygel, där 
linan ska löpa igenom. Figur på den hopfällda rullen återges i Figur 52. 
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Figur 52. Koncept 2 hopfälld. 

 

Linan ska dras igenom den utfällbara bygeln för att den ska styras när linan vevas in och för att 
linan inte ska kunna glida av spolen. Genom att stativet är uppbyggt med mycket tomrum kan 
stativet fällas ihop på ett bra sätt, så den inte tar så mycket plats vid transport. Materialåtgången 
blir även mindre. Det betyder inte att priset blir lägre, då det kan behövas användas 
högpresterande material för att få stativet stadigt. Materialen som kan vara aktuella på stativet är 
titan, höghållfaststål och rostfritt stål. Till de plattor som sammankopplar flugfiskerullen används 
med fördel aluminium. 

 

Fördelar med konceptet 
 

• En liten och lätt konstruktion 

• Innovativ design 

• Kan fällas ihop på ett bra sätt 

Nackdelar med konceptet 
 

• Den tunna konstruktionen klarar inte lika stora laster 

• Högpresterande material kommer troligen att behövas användas 

• Troligen dyr tillverkning, jämfört med att kunna gjuta ett stativ 

 
Diskussion 

En konstruktion av denna typ kan bli vek och kännas ostadig. En annan nackdel är att 
konstruktionen troligen måste tillverkas i något högpresterande material, som t.ex. Titan. Även 
om titan är relativt dyrt kommer volymen material inte bli så stor. Om en konstruktion av denna 
typ används, kan det bli aktuellt att det blir begränsningar för linklasser för att få ner krafterna, 
dvs. inte ett stativ för alla linklasser.  
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Koncept 3 – Spolstödet 

Modell av Koncept 3 visas i Figur 53. 

 

 
Figur 53. Koncept 3. 

 

Stativet är tillverkat av bockad plåt eller gjuten i aluminium. På stativets övre del ska ett stöd för 
spolen finnas, Figur 54. 

 

 
Figur 54. Stöd på stativet på Koncept 3. 

 

En infällbar stödarm ska sitta monterat på stativet. Armen ska vara konstruerad så den kan ge ett 
bra stöd för spolen. På stödarmen ska två stödstänger sitta, som ska glida i en urfasning på 
spolen, Figur 55. 

 

 
Figur 55. Stödarmen på Koncept 3. 
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På detta sätt fås ett stöd för spolen och linan kan löpa emellan stängerna och hindras från att åka 
av spolen. Spolen måste vara utformad med en utfasning där stödet kan löpa. I detta spår ska det 
vara en ytbehandling som sänker friktionen i kontakten och minskar slitaget. Ett annat alternativ 
vore att ha en stång på stödarmen. Med denna utformning ska stödarmen fällas ner så den är 
parallell med stativet. Då ger den ett bra stöd åt spolen, Figur 56.  

 

 
Figur 56. Alternativ stödarm till Koncept 3. 

 

Stången hindrar även linan att åka av från spolen. Stängerna eller stången ska kunna fällas in i 
stödarmen, för att på ett bra sätt kunna fälla ihop flugfiskerullen, Figur 57. 

 

 
Figur 57. Koncept 3 hopfällt. 

 
Fördelar med konceptet 
 

• Stativet ger stabilitet åt spolen 

• Stabil konstruktion 

• Kan fällas ihop på ett bra sätt 

Nackdelar med konceptet 
 

• Spolen blir känslig för deformationer 

• Måste tillverkas med höga toleranser 

• Osymmetrisk spole  
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Diskussion 

Ett problem med att låta ett stöd löpa i ett spår på spolen är att spolen blir känslig mot stötar. Om 
spolen skadas i anslutning till spåret för stöden kan det leda till att spolen inte går att rotera. 
Flugfiskerullen måste även vara konstruerad med fina toleranser för att få konstruktionen att 
fungera klanderfritt. Detta leder till högre tillverkningskostnader. 

 

Koncept 4 – Fast stativ 

Modell av Koncept 4 visas i Figur 58. 

 

 
Figur 58. Koncept 4. 

 

Stativet till flugfiskerullen tillverkas av gjuten aluminium, bockad stålplåt, ett bockat rör eller en 
bockad stav. Stativet kan antingen vara helt rakt eller ha vinklad nedre del, Figur 59. 

 

 
Figur 59. Koncept 4 med vinklat och rakt stativ. 

 

Stativet ska inte gå att fälla ihop. För det vinklade stativet måste denna tillverkas i en höger och 
en vänster version. Den stora fördelen med detta koncept är att den blir stabilare än ett 
hopfällbart stativ. På detta sätt kan en smidigare flugfiskrulle konstrueras, men kommer inte att 
ta lika liten plats som en hopfällbar. Om stativet är litet, blir spolen den stora delen av rullen. Om 
stativet är fast kan ett spolstöd sitta på den nedre delen av stativet för att få stabilitet åt spolen. På 
stativet ska det sitta en linförare eller ett linstopp. Med ett fast stativ kan troligen ett stativ 
användas till alla typ av fiske. 
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Fördelar med konceptet 
 

• Stativet ger stabilitet åt flugfiskerullen 

• Färre komponenter 

• Kan bockas eller gjutas 

Nackdelar med konceptet 
 

• Går ej att fälla ihop 

• Måste eventuellt tillverkas i två versioner, en vänster- och en högervevad 

Diskussion 

Ett problem i jämförelse med de övriga koncepten är att den inte går att fälla ihop och att den 
eventuellt måste tillverkas i två olika modeller, en vänster- och en högervevad. Om stativet 
dimensioneras för att klara att användas till alla linklasser kan stativet kännas klumpigt. Även om 
stativet blir relativt kraftigt får flugfiskerullen ett luftigt utseende. 

 

Koncept 5 – Justerbar arm 

Modell av Koncept 5 visas i Figur 60. 

 

 
Figur 60. Koncept 5. 

 

Stativet ska vara konstrueras som för stativet i Koncept 1. Stödarmen ska vara konstruerat så att 
den övre delen av armen är ihåligt, så att den undre delen kan löpa inuti den. Den ska kunna löpa 
inuti den andra för att armen ska kunna ställas in efter storleken på spolen. På detta sätt kan ett 
stativ användas till flera storlekar på spolar. Armen kan flyttas mellan formbetingade lägen eller 
alternativt låsas med en kraft från t.ex. en skruv. På stödarmen ska en linförare vara monterad i 
dess ände. Linföraren ska hindra linan från att glida av spolen när den vevas in. Linföraren bör 
kunna fällas in, så hela konstruktionen kan fällas ihop, Figur 61. 
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Figur 61. Koncept 5 hopfälld. 

 
Fördelar med konceptet 
 

• Går att anpassa för olika spoldiametrar 

• Stabil 

Nackdelar med konceptet 
 

• Stativet kommer att bli grövre för att stödarmen ska kunna gå inuti den andra 

• Dyrare tillverkning 

• Känsliga delar för att kunna justera armen 

Diskussion 

Genom att låta en del an armen löpa genom den andra kommer denna del bli grövre än stativet. 
Detta ger att hela rullen kommer att bli större än vad som skulle behövas för att se symetrisk ut.  

 

Koncept 6 – L:et 
Modell av Koncept 6 visas i Figur 62. 
 

 
Figur 62. Koncept 6. 
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Stativet är tillverkat av bockad plåt, som sedan skärs till. Formen på stativet ska vara ett L, från 
företaget Loops namn. Ett förslag är att utgå från L:et på Loop Opti flugfiskerulle (Loop 2008). 
På detta koncept ska spolen sitta på L:ets långa sida och stödarmen motsvarar L:ets korta sida, 
Figur 63. 

 

 
Figur 63. Koncept 4 utan spole. 

 

Kortsida ska kunna fällas upp bakom långsidan för att flugfiskerullen ska ta mindre plats, Figur 
64. 

 

 
Figur 64. Koncept 4 hopfälld. 

 

Stödarmen ska fastna i det nedre och det övre läget, men den ska kunna lossas med handkraft. En 
linförare ska sitta på stödarmen för att styra linan och hålla den på plats. Linföraren ska kunna 
fällas in i kortsidan. Denna form skulle även kunna användas för ett stativ som inte går att fälla 
ihop. Detta skulle ge en stadigare konstruktion och flugfiskerullen skulle ha färre rörliga delar. 

 
Fördelar med konceptet 
 

• Enhetlig med Loops övriga flugfiskerullar 

• Kan gjutas, bockas och/eller vattenskäras fram 
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Nackdelar med konceptet 
 

• Måste tillverkas i två versioner, en vänster- och en högervevad 

• Armen blir en lång hävarm för resten av konstruktionen 

Diskussion 

En nackdel med denna utformning är att den måste tillverkas i en höger- och en vänstervevad 
modell. Om de inte tillverkas i två varianter, får utrustningen två olika tyngdpunkter för den 
höger- respektive den vänstervevade. Det kommer även att bli svårt att få till utseendet på L:et, 
om armen ska kunna vikas åt två håll. 
 

Koncept 7– (Triumf)bågen  

Modell av Koncept 7 visas i Figur 65. 

 
Figur 65. Koncept 7. 

 

Stativet har formen av en cirkelsektor, som är uppbyggd av tre stödben och en båge. Stödbenen 
kopplar samman bågen och med plattan för spolfästet, Figur 66. 

 

 
Figur 66. Koncept 7 utan spole. 
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På detta sätt kan kraften från spolen fördela sig på de tre benen för att sedan tas upp av bågen. På 
bågen sitter rullfoten monterad. Bågen hjälper till att hålla linan på plats och att ge stativet 
stabilitet. Vid spolfästet kommer en stödarm att vara monterad med en infällbar linförare eller 
linstopp, Figur 67.  

 
Figur 67. Stödarmen på Koncept 7. 

 

Denna flugfiskerulle blir större än de andra koncepten, både när den används och när den är 
hopfälld. Koncept kommer troligen att vara stadigare än de andra och kommer att skydda spolen 
bättre. 

 
Fördelar med konceptet 
 

• Stabilare konstruktion 

• Skyddar spolen 

Nackdelar med konceptet 
 

• Komplicerad geometri 

• Har en större materialvolym 

• Dyrare att tillverkning 

 
Diskussion 

Nackdelen med konceptet är att den kommer att bli mer komplicerad att tillverka än de andra och 
att det kommer att gå åt mer material. 
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Koncept 8 – Handbromsen 
Modell av Koncept 8 visas i figur 68. 
 

 
Figur 68. Koncept 8. 

 

För att bromsa spolen i detta koncept används friktionen mellan spolen och stativet och 
friktionen mellan spolen och fiskarens hand. Spolen ska sitta på en ledad arm, som går att pressa 
upp mot stativet, Figur 69.  

 

 
Figur 69. Spolen i kontakt med stativet. 

 

I kontaktpunkten, mellan stativet och spolen, ska ytan ha en ytbehandling, med goda egenskaper 
för att skapa friktion. Stativet och armen ska vara uppbyggda av parallella plåtar som är stagade 
för att få stabilitet. Spolen och stativet ska placeras nära varandra för att förhindra linan att glida 
av spolen. För att kunna veva in linan i detta koncept krävs en spole med fasade spår på båda 
sidorna om linan, Figur 70. 

 
Figur 70. Spolens uppbyggnad till Koncept 8. 



 68 

En tanke skulle vara att mekanismen först monteras in i spolen och sedan monteras spolen på 
stativet. På detta sätt skulle det räcka med att vända hela spolen för att ändra vevriktningen.  
 
Fördelar med konceptet 
 

• Friktionsbroms 

• Innovativ design 

• Få delar 

Nackdelar med konceptet 
 

• Komplierad geometri på spolen 

• Spolen blir dyr att tillverka 

Diskussion 

Fördelar med konceptet är att den är innovativ och enkel. Spolens utformning leder till att den 
kommer bli dyr att tillverka. Flugfiskerullen skulle troligen inte bli så lätt att använda. Då det 
inte finns någon linförare eller något stop för linan, kan det tänkas att linan kommer att kunna 
trassla sig. Linan kommer inte att kunna glida av spolen då det är armar på båda sidorna.  
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BILAGA C: PRINCIPLÖSNINGAR PÅ MEKANISMEN 

Broms/övervarvningsskydd 
En befintlig broms 

Bromssystemet tas från befintliga flugfiskerullar i Loops sortiment. Bromsen på Loops 
flugfiskerullar består av ett envägslager som har en bromsskiva på vardera sidan. Den ena 
bromsskivan arbetar mot lagerhuset genom en lagerbricka. Bromsen justeras genom att en 
bromsratt roteras. När bromsen justeras så pressas delarna i mekanismen ihop av en axiell kraft 
och friktionskraften mellan bromsskivan och lagerbrickan och lagerbrickan och lagerhuset ökar. 
När friktionskraften ökar, behövs en större kraft för att rotera spolen. Genom att använda ett 
envägslager är bromsen frikopplad i vevriktningen och motståndet i denna riktning påverkas inte 
av att bromsverkan ökas. Genom att vända på envägslagret, ändras vevriktningen på 
flugfiskerullen. 
 
Modifierad befintlig broms  

Grunden för bromsen fungerar på samma sätt som för Loops bromssystem. Skillnaden är att den 
axiella kraften inte justeras med en bromsratt. Den axiella kraften uppstår genom att lagerhuset 
pressas in mot stativet med en skruv på lagerhusets kortsida. Skruven låser även lagerhuset i 
axiell led. Denna broms är tänkt att användas till Koncept 2. Tanken är att ett grundmotstånd på 
spolen ska kunna ställas in men bromsen ska inte justeras under själva fiskesituationen. Skruven 
som justerar bromsen ska sitta under ett tätat lock på lagerhusets ena kortsida, Figur 71. 
 

 
 Figur 71. Skruven för att justera bromsen och det skyddande locket. 

 

Ett annat alternativ till lösningen med att ha en justerbar skruv under ett lock, är att ett vred sitter 
på utsidan av lagerhuset, Figur 72. 

 

 
Figur 72. Vredet för att justera bromsen. 
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Vredet ska kunna pressa ihop delarna i mekanismen, så att bromsverkan kan justeras utifrån. Det 
är inte tänkt att motståndet ska höjas under fiskesituationen, utan att bromsverkan ska kunna 
anpassas efter fiskarens önskemål. Spolen ska sedan vid behov bromsas med hjälp av handen. 
Vredet ska inte kunna roteras 360°, utan ska hindras med en stoppskruv. Detta för att vredet inte 
ska kunna gängas ut av misstag, så att lagerhuset lossas. Stoppskruven ska kunna gängas ur, för 
att kunna montera bort lagerhuset, Figur 73.  

 

 
Figur 73. Vredet och stoppet bortmonterat. 

 

Vredets axel ska tätas med en O-ring. 

 
Kuggkrans lösningar 

Nedan kommer ett antal olika lösningar på broms och övervarvningsskydd att presenteras. De är 
uppbyggda med en kuggkrans som är monterad på insidan av lagerhuset med en presspassning. 
Kuggkransen och spärrhakarna är tänkta att tillverkas i legerat stål 142434-5 (Sundström 1999).  
I figurerna nedan visas inte lagerhuset, utan bara kuggkransen. 

 

1. 

För att skapa ett övervarvningsskydd till Koncept 2 så monteras en kuggkrans på insidan av 
lagerhuset. Mot kuggkransen ska en fjäderbelastad spärrhake ligga an. Spärrhaken ska monteras 
på den nedre plattan av konstruktionen, Figur 74.  

 

 
Figur 74. Övervarvningsskydd med en fjäderbelastad spärrhake. 
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Spärrhaken ska vara fjädrad med två vridfjädrar i rostfritt stål. Vridfjädrarna ska vara monterade 
så att vevmotståndet inte är lika stort som motståndet för att dra ut lina. Detta löses genom att 
fjädrarna har olika fjäderkonstanter. Fjädrarna ska placeras så att spärrhaken är vinkelrätt mot 
kuggkransen när fjädrarna är obelastade. Konstruktionen behöver inte tillverkas i en höger- och 
en vänstervevad version. Det som skiljer dem åt är hur fjädrarna monteras. Fjädrarna ska i 
obelastat läge följa med spärrhaken så att de inte påverkar varandra när de är belastade. 
Fjädrarna ska vara sammankopplade med spärrhaken, genom att änden på fjädrarna är fästa 
igenom spärrhaken. På fjädrarnas andra sida ska de stoppas av två stoppstift, Figur 75.  

 

 
Figur 75. Vridfjädrarnas placering till spärrhaken. 

 

Fjädrarna ska ligga flytande, så de tillåts röra sig när de deformeras. Fjädrarna måste kunna rör 
sig då de inte är monterade centrerade med spärrhakens axel. Det bör även sitta en platta som ska 
hindra fjädrarna att röra sig i axiell led.    

 

2. 

För att skapa ett enkelt övervarvningsskydd till Koncept 2, monteras en fjäderbelastad spärrhake 
på den nedre plattan på stativet. Spärrhaken är fjäderbelastad med en vridfjäder. Spärrhaken ska 
arbeta mot en kuggkrans, Figur 76. 

 

 
Figur 76. Övervarvningsskydd med en spärrhake och en vridfjäder. 
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Kuggkransen är monterad på insidan av lagerhuset. Vridfjädern är monterad centrerad med den 
fasta axeln, som är placerad på den nedre plattan på stativet, där spärrhaken är monterad. 
Fjäderns ena ende är monterad igenom spärrhaken och den andra är monterad mellan två stopp. 
Stoppen ger fjädern ett mothåll så att den får en begränsad rörelsebana, Figur 77. 

 

 
Figur 77. Spärrhaken och de två stoppen till vridfjädern. 

 

Det ska finnas möjlighet att flytta stoppen så att de kan placeras på vardera sidan om spärrhaken. 
Detta för att kunna byta vevriktning på flugfiskerullen. Vevriktningen ändras genom att montera 
loss spärrhaken och byta ut fjädern. I vevriktningen ska i stort sätt fjädern vara obelastad. När 
linan vevas in ska fjädern hindra spärrhaken att gå ur ingreppet med kuggkransen. I motsatt 
riktning ska fjädern skapa ett motstånd för att dra ut lina. Motståndet kommer att styras efter 
fjäderns fjäderkonstant.  

 

3. 

För att bromsa spolen används en spärrhake som arbetar mot en kuggkrans på insidan av 
lagerhuset. Spärrhaken är monterad i anslutning till axeln och är fjäderbelastad av två stycken 
spiralfjädrar. Den ena fjädern ska höja motståndet på spolen och den andra ska se till att 
spärrhaken arbetar på ett bra sätt. Den bromsande fjädern ska vara monterad på en arm som går 
att justera utifrån mekanismen. Armen justeras genom att vrida på den axel som armen är 
monterad på. För att öka bromsverkan vrids armen mot spärrhaken så att den bromsande fjädern 
pressas mot spärrhaken. Genom att pressa fjädern mot spärrhaken behövs en större kraft på 
spolen för att den ska rotera. För att vredet till armen inte ska vridas tillbaka av kraften från 
fjädern placeras fjäderbrickor i anslutning till vredet. Med denna lösning måste mekanismen 
tillverkas i två utföranden, en höger- och en vänstervevad. 

Ett alternativ till denna lösning, är att det är två spärrhakar monterade i mekanismen. 
Spärrakarna ska styras på samma sätt som den första lösningen, men de ska vara kopplade till 
samma arm, Figur 78. 

 

 
Figur 78. Dubbla spärrhakar med 4 stycken fjädrar. 
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Spärrhakarna ska vara kopplade så att när den ena är i kontakt med kuggkransen, är den andra 
frikopplad. På detta sätt behöver inte flugfiskerullen anpassas till att vara höger- eller 
vänstervevad. När vredet till armen vrids, så pressas den ena bromsande fjädern ihop. Samtidigt 
pressar fjädern, som gör så att den andra spärrhaken jobbar på rätt sätt, bort spärrhaken från sitt 
ingrepp. Detta ger en broms som går att justera och som inte behöver anpassas till om rullen ska 
vara höger- eller vänstervevad.  

 

4. 

En kuggkrans monteras på insidan av lagerhuset. En bladfjäder monteras på den nedre plattan på 
stativet, Figur 79.  

 

 
Figur 79. Övervarvningsskydd med en bladfjäder. 

 

På bladfjäderns fria ände monteras en hylsa som ska ligga an mot kuggkransen för att få ett bra 
ingrepp och minska slitaget. På vardera sidan om fjädern ska det finnas gängade hål med olika 
avstånd från axeln. I hålen ska det sedan gå att gänga i stopp för fjädern, så att det behövs en 
större kraft att böja fjädern, Figur 80.  
 

 
Figur 80. Gängade hål bredvid bladfjädern. 

 

Fjädern blir svårare att böja på grund av att hävarmen blir kortare. På detta sätt kan motståndet 
justeras genom att flytta stoppen mellan de olika hålen. Genom att placera stoppen olika på 
vardera sidan om fjädern, är det möjligt att skapa olika motstånd mellan vevriktningen och 
motståndet för att dra ut lina.   
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5. 

För att kunna skapa ett övervarvningsskydd till Koncept 2, monteras två stycken spärrhakar 
bredvid varandra i anslutning till axeln. De ska placeras på den nedre plattan på stativet, Figur 
81. 

 

 
Figur 81. Övervarvningsskydd med styrda spärrhakar. 

 

Spärrhakarna ska vara fjäderbelastade för att ge ett motstånd när spolen roterar. Fjädrarna till 
mekanismen ska vara vridfjädrar. Fjädrarna till spärrhakarna ska vara monterade så att de verkar 
i olika vevriktningar. Spärrhakarna ska gå i ingrepp mot en kuggkrans på insidan av lagerhuset. 
För att koppla bort en av spärrhakarna så går det ut ett stift från stödarmens platta. Detta stift 
pressar in spärrhaken in mot axeln när stödarmen roteras till önskat läge, Figur 82.  

 

 
Figur 82. Stiftet som pressar undan spärrhakarna. 

 

På detta sätt anpassas vevriktnigen efter hur stödarmen är placerad. För att ändra vevriktningen 
kommer troligen spolen att behöva roteras i samband med att armen vrids, för att tillåta 
spärrhakarna gå in respektive gå ur ingreppet med kuggkransen. Övervarvningsskyddets 
motstånd ska inte kunna justeras utan styrs helt av de valda fjädrarna. 
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Bromsbackar 

Bromsen på flugfiskerullen består av två bromsbackar som pressas mot insidan av lagerhuset. 
Bromsbackarna ska ha en yta av material med högt friktionstal. Den yta som bromsbackarna 
pressas emot ska ha en ytbehandling för att minska slitaget. Bromsbackarna pressas ut mot 
lagerhuset genom att ett bromsreglage är kopplad till ett länkage via en kuggväxel. Kuggväxeln 
ger en utväxling till bromsbackarna så de kan pressa med tillräcklig kraft. Länkaget pessar båda 
bromsbackarna ut mot lagerhuset med lika stor kraft. Länkaget ska vara fjäderbelastat så 
backarna trycks tillbaka när bromsen lättas på. För att reglaget inte ska vridas tillbaka av 
fjädrarna monteras två fjäderbrickor som håller reglaget på plats. Nackdelen med denna broms är 
att den påverkar motståndet i vevriktningen i lika stor utsträckning. Fördelen med detta är att 
vevriktningen inte behöver ändras. Med ett sådant bromssystem är det bara att montera 
flugfiskerullen på spöet med veven på önskad sida.   

 

Axeln 

Axeln till flugfiskerullen tillverkas i rostfritt stål och anpassas efter den mekanismen som ska 
användas. Axeldiametern dimensioneras med avseende på böjspänningen. En ekvation ställdes 
upp för den maximala böjspänningen, ekvation 6 (Sundström 1999). 

 

()%* = +,- = �.�&% ∙ /,-                                                                    (6) 

 

Där ()%* är den maximala böjspänningen, M är momentet som verkar på axeln och ,- är axelns 
böjmotstånd. Momentet M som verkar på axeln uppkommer av den radiella kraften Flina från 
linan och hävarmen L. L är den tänkta axelns längd. Kraften Flina sattes till den tidigare 
diskuterade dragstyrkan på fluglinorna. För det lättare fisket användes en kraft på 100 N och för 
det tyngre 200 N. Axelns längd L sattes till 30 mm, vilket motsvarar en rimlig bredd på en spole 
till koncepten. ()%* sätts till 410 MPa, viket är sträckgränsen för det rostfria stålet 2324-04 
(Sundström 1999).  ,- definieras enligt ekvation 7 (Sundström 1999).  

 

,- = � ∙ �0
4                                                                          (7) 

 

Där r är axelns radie. Det var r som sedan löstes ut ur ekvation 7, vilket gav ekvation 8. 

 

� = 24 ∙ �.�&% ∙ /� ∙ ()%*
3                                                                       (8) 

 

Med hjälp av denna ekvation kunde diametrarna för axlarna till koncepten beräknas. Diametrarna 
beräknades för de två lastfallen till 4,2 mm respektive 5,4 mm. Det användes ingen 
säkerhetsfaktor vid beräkning av axeldiametrarna.  Detta på grund av att dessa värden inte sågs 
som slutgiltiga dimensioner, utan mera vägledande för val av lager och andra delar till 
mekanismen. 
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Utböjningen av axeln undersöktes sedan med de beräknade axeldiametrarna. Lastfallet som 
användes var en fast inspänd balk med cirkulärt tvärsnitt. Utböjningen beräknades enligt 
ekvation 9. 

 

4 = � ∙ /0
3 ∙ 5 ∙ 6                                                                        (9) 

 

Där E är E-modulen, som är 201 GPa för det rostfria stålet 2324-04 (Sundström 1999). I är 
tröghetsmomentet och definieras för ett cirkulärt tvärsnitt enligt ekvation 10. 
 

6 = � ∙ �8
4                                                                          (10) 

  

Den beräknade utböjningen av de två olika axlarna uppgick till 0,29 mm för den mindre axeln 
och 0,22 mm för den större. Utböjning verifierades sedan med datorprogrammet ANSYS. Där 
användes modeller av axlarna, med längden L och de beräknade diametrarna. I programmet 
fixerades axlarnas ena ände, för att motsvara den fast inspända balken. På den andra änden av 
axeln anbringades en kraft, motsvarande de krafter som användes för de tidigare beräkningarna. 
Programmet gav en utböjning på 0,31 mm för diametern 4,2 mm och 0,23 mm för diametern 5,4. 
Dessa värden stämmer bra överens med de beräknade. Även den maximala spänningen 
undersöktes i ANSYS, med samma uppställning som för utböjningen. ANSYS gav då värden för 
den maximala spänningen på 403 MPa för den mindre diametern och 383 MPa för den större 
diametern. Dessa värden ska jämföras med ()%*, som användes för att beräkna diametrarna. 
Värdena stämmer bra överens med varandra och den skillnad som uppkommer beror på att i 
ANSYS användes ett fördefinierat rostfritt stål. Detta hade något annorlunda materialparametrar 
än de som användes för handberäkningarna. 

Axeldiametrarna kommer troligen bli större än den beräknade för att anpassas till lager och 
eventuella envägslager.  

 

Lagring 

Till mekanismen bör det användas tätade spårkullager i rostfritt stål. Dimensionerna på 
lagringarna måste anpassas för att passa ihop med övriga delar i mekanismen.  

För att kunna undersöka lagerlivslängden på lagringarna till mekanismen, valdes ett lager som 
antogs passa ihop med öriga komponenter i mekanismen. Lagret som valdes var från 
lagertillverkaren SKF (SKF 2009), med artikelnummer W 626-2RS1. Detta lager har en 
innerdiameter på 6 mm, en ytterdiameter på 19 mm och en bredd på 6 mm. För att beräkna 
lagerlivslängden användes SKF:s beräkningsprogram, Bearing life, på deras hemsida (SKF 
2009). I programmet sattes den maximala radiella kraften till 200 N, från dragstyrkan på en klass 
11 lina. Sedan sattes lagets rotationshastighet till den tidigare beräknade maximala 
rotationshastighen på en spole, 1528 varv/min. Viskositeten beräknades sedan av programmet till 
27,7 mm2/s. Viskositeten beräknades till detta värde utifrån en rotationshastighet på 1528 
varv/min och en arbetstemperatur på 30°C. Programmet beräknade sedan fram en lagerlivslängd 
på 8770 timmar, Bilaga E. Då den maximala rotationshastigheten varar i 20 sekunder, motsvarar 
8770 timmar 1,58 miljoner rusningar av en krokad lax. Den beräknade lagerlivslängden ansågs 
mer en tillräcklig.  
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Knarr 

Knarrljudet uppkommer automatiskt när ett bromssystem består av en spärrhjulslösning. 
Nackdelen med detta är att knarren inte kan väljas att kopplas bort. 

 

För att skapa en justerbar knarr användes en liknande princip som för knarren på en Loop CLW 
(Loop 2008). Knarren på denna flugfiskerulle fungerar så att ett fjäderbelastat plaststift är 
monterat i anslutning på lagerhuset och löper mot ett mönster på rullhuset. När sedan spolen 
roterar fastnar stiftet i mönstret och lossnar sedan när spolen roterar vidare. När stiftet lossnar 
slår stiftet mot sidan på stiftets infästning och ett ljud uppstår. För den nya knarren monteras ett 
stift mellan två fjädrar. Den ena fjädern trycker fjädern mot ett spår på lagerhusets kortsida och 
den andra ska trycka bort stiftet från lagerhuset när knarren kopplas ur. Fjädern som trycker bort 
stiftet från lagerhuset ska ha en lägre fjäderkonstant än den andra, för att den inte ska påverka 
stiftet så mycket när knarren är inkopplad. Den hårdare fjädern ska ligga an mot en skruv på ena 
sidan och stiftet på den andra. Det är denna skruv som ska koppla in och ur knarren. När knarren 
ska kopplas ur, gängas skruven ut och den svagare fjädern trycker bort stiftet från mönstret. 
Skruven ska ha gängor med hög stigning, så att skruven bara behöver roteras 45° för att koppla 
in och ur knarren. Med en sådan lösning skulle det även gå att ställa in ljudnivån på knarren, 
beroende på hur hårt skruven pressas mot fjädern. På Koncept 2 kan skruven, för att koppla in 
och ur knarren, sitta mellan plattan där mekanismen är monterad och plattan på stödarmen. För 
att ställa om knarren lossas först stödarman, sedan justeras skruven, för att sedan montera 
tillbaka stödarmen. På Koncept 4 kan knarren justeras med ett reglage bredvid bromsratten eller 
med en skruv i anslutning till bromsratten. 

Om ett befintligt bromssystem från Loop används finns en knarr i anslutning till envägslagret. 
Dock går denna knarr inte att koppla ur utifrån, men den går att montera av. 

 

Tätning 

Ett alternativ att täta mekanismen är att använda O-ringar av gummi. En lösning till Koncept 2 är 
att använda dubbla O-ringar mellan lagerhuset och den nedre plattan. O-ringarna ska vara 
placerade i spår på den nedre plattan. Spåren ska dimensionerade efter tillverkarens 
rekommendationer. Spåren ska ligga med ett visst mellanrum så att den ena O-ringen fungerar 
som en reserv till den andra. Om vatten skulle komma igenom den första tätningen, kommer den 
andra hindra det från att komma in i mekanismen. Denna typ av tätning kan även användas till 
att täta bromsreglagets axel och skruvar för att fästa lagerhuset, då O-ringarna fungerar till både 
fasta och roterande kontakter (Olsson 2006). O-ringar bör smörjas med rekommenderat 
smörjmedel för att fungera på bästa sätt.  

För att skapa en tätning för mekanismen används en radialtätning mellan lagerhuset och den inre 
delen av axeln. För att skapa en bra tätning bör en radialtätning med dammtunga användas. 
Dammtungan hindrar smuts att komma i till den tätande kontakten (Teknik produkter 2008).  

Om en befintlig mekanism från Loop används, består tätningen av en packbox och O-ringar. 

 

Låsning av spolen 
Radiellt 

För att låsa spolen i radiell led så används en formlåsning. Formlåsningen består av 2 stycken 
klackar på lagerhuset och motsvarande spår på spolens innerring. Klackarna ska vara placerade 
på varsin sida av lagerhuset. För att undersöka om denna radiella låsning klarar av att överföra 
det moment som uppstår av kraften från linan, används ANSYS för att få en uppskattning av hur 
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hög den maximala spänningen blir. Det maximala moment som uppkommer från kraften i linan 
och som förbandet måste klara av, beräknas enligt ekvation 11. 

 +)%* = �.�&% ∙ �                                                           (11) 
 

Där Flina är kraften från linan, i detta fall 200 N vilket är dragstyrkan på en klass 11 lina, och r är 
spolens radie, denna sätts här till 55 mm. Detta ger ett moment +)%* på 11 Nm enlig ekvation 
12.  

 +)%* = �.�&% ∙ � = 200 ∙ 0,055 = 11 Nm                                      (12) 
 

I analysen i ANSYS användes ett moment, +�9:.;, på 20 Nm för att ta med en säkerhetsfaktor i 
analysen. För att ett maximalt moment ska kunna uppstå i den radiella låsningen måste 
lagerhuset vara helt låst. Detta skulle kunna inträffa om bromsen skulle kunna låsas helt eller att 
någon del i mekanismen har havererat och låser lagerhuset.  

I ANSYS användes modeller av ett lagerhus och en spoles innerring. Lagerhuset modellerades 
med klackar som hade en längd på 12 mm, en bredd på 2,5 mm och en höjd på 1 mm. 
Motsvarande utfasning modellerades på spolens innerring. I programmet anlades ett moment på 
20 Nm på innerringens utsida. På ena sidan av vardera utfasning sattes ett villkor att de skulle 
vara helt fixerade, för att motsvara att dessa två sidor skulle ta upp hela momentet. Sidorna 
valdes så att de motsvarade momentets riktning, dvs. att kraften togs upp på ett realistiskt sätt. På 
insidan sattes i programmet ett friktionslöst stöd som motsvarar kontakten mellan lagerhuset och 
insidan av spolens innerring. Ett sådant stöd sattes även på innerringens kortsida för att motsvara 
att spolen inte kan förflytta sig i axiell led. Sedan undersöktes hur stor spänningen på modellen 
blev, med de förutsättningar som angivits. Den maximalla spänningen på innerringen uppgick till 
384 MPa. Denna spänning uppkom på en radie i ett hörn på utfasningen. Då denna spänning bara 
uppkom på den ena spåret så antogs det att det var en spänningskoncentration som uppkommit i 
programmet och valdes att inte användas som den maximala spänningen. Den spänning som 
valdes istället, var värdet på spänning precis bredvid spänningskoncentrationen. Denna spänning 
uppgick till 234 MPa. Det valda värdet stämde bra överens med det högsta värdet på det andra 
spåret, där det inte uppkom någon spänningskoncentration.  

För att undersöka spänningarna på lagerhuset beräknades den kraft, Fkontakt, som kommer att 
behövas tas upp av de två klackarna. Denna kraft beräknades genom att ställa upp en 
momentjämvikt på spolen och lagerhuset, Figur 83 och ekvation 13.  

 

 
Figur 83. Momentjämvikt på spolen och lagerhuset. 
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+�9:.; = ��:&'%�' ∙ �.%<;= ⇒ ��:&'%�' = ?@ABCD=CEFDG                                 (13) 

 

Momentet +�9:.; är känt sedan tidigare. Hävarmen, �.%<;=, till den sökta kraften sattes till 10,5 
mm, vilket är ett antaget avstånd från lagerhusets centrum till mitten av klacken. För att få fram 
den kraft som verkar på vardera klacken multipliceras kraften med två, ekvation 14. 

 2 ∙ ��:&'%�' = ?@ABCD=CEFDG ⇒ ��:&'%�' = ?@ABCDH∙=CEFDG = HIH∙I,IJIK = 952N                          (14) 

 

Den beräknade kraften placeras i ANSYS på ena sidan av de två klackarna. På insidan av 
lagerhuset och på lagerhusets kortsida sattes ett friktionslöst stöd. Sedan beräknades spänningen 
på modellen i ANSYS. Den maximala spänningen på lagerhuset uppgick till 224 MPa. De 
beräknade spänningarna jämfördes sedan med sträckgränsen för aluminiumet SS 4212-06 som är 
245 MPa (Sundström 1999). Då momentet som använts i analysen har varit det dubbla mot det 
maximal så anses det att den radiella låsningen kommer att klara belastningarna.  

 
Axiellt 

Då det inte är några egentliga krafter som värkar på spolen i axiell led, utifrån stativet, 
dimensioneras denna inte något djupare. In mot stativet stoppas spolen av en klack på lagerhuset. 
Nedan redovisas ett par principlösningar på hur en låsning av spolen skulle kunna utformas. 

Spolen låses axiellt av en låsbygel som är fäst i lagerhuset. På lagerhuset finns det utfasningar 
där bygeln kan fästas. I nedfällt läge låses spolen och i uppfällt läge tillåts spolen att tas av.  
Låsbygeln ska vara fjädrande, så att den spänns in i de olika spåren på lagerhuset. Bygeln ska 
kunna fällas upp med handkraft. Tanken är att bygeln i uppfällt läge ska vara mindre än 
lagerhusets diameter. På detta sätt kan spolen tas av utan att någon del måste monteras bort. I 
anslutning till lagerhusets kortsida monteras en bricka av gummi. Brickans fjädrande kraft ska ge 
en glappfri låsning, då brickan pressar spolen mot låsbygeln.  

Spolen låses av en genomgående sprint. Sprinten fastnar i ett spår på utsidan av lagerhuset. 
Sprinten ska vara sammankopplad med lagerhuset med en tunn vajer. Vajern ska vara till för att 
sprinten inte ska kunna tappas. Sprinten får inte vara för lång, då den skulle kunna gå emot 
spolens insida.  

Spolen låses med en låsmutter. Låsmuttern gängas på lagerhuset. Gängorna börjar en bit ner från 
toppen på lagerhuset så att det skapas en slät yta. Mot denna yta ska en O-ring, som sitter 
monterad på insidan av låsmuttern, ligga emot. O-ringen ska inte hindra vatten från att komma in 
under spolen, utan hindra låsmuttern från att gängas av. 

En befintlig lösning från Loops flugfiskerullar används. Denna låsning består av ett tätat lock. 
Lock låser spolen axiellt och tätar mekanismen med en O-ring monterat på insidan av locket. 
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BILAGA D: BILDER PÅ KONCEPTEN 

I Figur 84-87 visas CAD-bilder på Koncept 2 och Koncept 4. 

 

 

Figur 84. Koncept 2. 

 

 

Figur 85. Koncept 2. 
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Figur 86. Koncept 4. 

 

 
Figur 87. Koncept 4. 
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BILAGA E: LAGERLIVSLÄNGD 

Den beräknade lagerlivslängden från SKF:s beräkningsprogram visas i Figur 88. 

 

 
Figur 88. Resultat av beräkningar för lagerlivslängden (SKF 2009). 
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