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Sammanfattning 
 
Det här arbetet är ett utvecklingsarbete av en funktionell produkt. En golfbag som 
bokstavligen vänder upp och ner på den allmänna uppfattningen den egentligen ska se ut. 
Dag Fåhreaus har skapat en helt ny lösning på hur golfspelare transporterar sina klubbor och 
sitt övriga material när de går runt på banan. 
 
På den bag som här skall utvecklas placerar man klubbhuvudena nedåt i håligheter i bagens 
skal. Detta leder till att det inte finns så mycket utrymme utåt sett för fickor och liknande, 
men erbjuder istället hela innandömet som potentiell förvaringsplats. 
 
Idag finns en funktionsmodell som Dag byggt själv och som fyller alla de huvudsakliga 
funktioner som ska finnas i den slutgiltiga bagen. Hålen där man ska placera klubborna är i 
denna version hål rakt in bagkroppen. Det finns, förutom en hålighet där man kan placera en 
vattenflaska, två utrymmen för förvaring. Den ena är en låda i form av en halv cylinder som 
är speciellt anpassad för förvaring av pegs och bollar. Det andra utrymmet är större, i vilken 
man kan förvara extrakläder och större saker. Med hjälp av en speciell skakel kan man fästa 
en bältesliknande anordning runt midjan, vilket leder till att man när man drar inte behöver 
hålla kroppen vriden bakåt. Båda händerna är därmed fria för att använda till att äta, skriva 
på scorekort eller liknande saker. 
 
Det som i första hand behöver utvecklas är lösningen på klubbupphängning. I övrigt önskas 
en tilltalande och snygg design på själva bagen. Nya lösningar på de övriga delarna är även 
det önskvärt. 
 
Med hjälp av systematisk problemlösning delades problemet upp i mindre delar, där flera 
koncept togs fram för att lösa problemen på olika sätt. 
 
Resultatet är en lösning där klubborna inte längre sitter i egna hål utan i en skåra som löper 
runt bagkroppen. Denna lösning passar ett större antal klubbor då utformningen på dessa 
skiljer sig en del. Ändringar har även gjorts på hur hjulen sitter fast och fungerar, även dessa 
lösningar för att lättare kunna anpassa bagen för fler olika användare.  
 
Utseendet har också putsats till utan att ändra för mycket på den ursprungliga designen. Inga 
större förändringar gjordes här för att bevara en form som kunder är vana vid. Användandet 
av lister och mer taktisk positionering av diverse delar ger ett bättre helhetsintryck. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Abstract 
 
This is a development of a fully functional product, one that already exists. A golfing bag 
that could change the general idea how a golfing bag should look. Dag Fåhraeus have 
presented a totally new solution, when it comes to how golfers are to transport their clubs 
and other materials, when on the course. 
 
In this bag you place the clubs feet in holes in the body of the bag. This means that there 
isn’t as much space for pockets, but instead the possibility of using the inside of the bag to 
store material appears. 
 
Today, what Dag has built, is a bag with all the main functions that the final version are to 
have. The holes, where you are supposed to place the clubs, are directly placed in the body 
of the bag. There are, except a special place for beverage, two storages. One of them in the 
shape of half a cylinder specially constructed for pegs and balls. The other one is larger and 
are mainly used for clothes etc. 
Another function especially constructed for this bag is the possibility to pull it with the waist 
instead of with the arm. This is done with something that looks like a belt, and this means 
that the arms and hands of the user are free to use elsewhere. The user can eat, write the 
scorecard or whatever else he wants while walking from one hole to another. 
 
This project is about creating new solutions for the different functions of the bag, for 
example the way the user places the clubs. It is also to be given an attractive and good-
looking design. 
What is special with this project is the way computer graphics is used as a way of 
presentation. Concept that is developed are modelled in the computer and can then be 
handled interactively and tested to see how it works. 
Then a systematic way of solving problems was used to split the problem into smaller parts, 
where several concepts were presented that solves the problem in different ways. 
 
The result is a solution where the clubs are not placed in their own holes but in an incision in 
the body of the bag. The wheels are able to move and are adjusted for the user so that it 
won’t put any weight on the user’s back. A well-arranged system of partitions keeps the 
players material in place and easy to use. 
 
No major changes where made to the original design to keep a shape and look that the 
customers are used to. The use of edges and a more tactical positioning of the different parts 
creates a final design that will be appealing to customers. 
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1 Inledning 
 
1.1 Allmänt om golf 
 
Golf är idag en sport som tilltalar fler och fler människor. Från att ha varit en sport som starkt 
förknippas med överklass går det mot att vara en sport för gemene man. Då fler olika sorters 
användare ständigt tillkommer, ökar därmed efterfrågan på de produkter som används under 
spel. En av dessa delar är golfbagen, i vilken förvaring av allt från klubbor och bollar till matsäck 
och regnjackor sker.  
 
1.2 Dagens konventionella bagar 
 
Dagens konventionella bagar finns i huvudsak i två versioner; antingen som dragbag eller som 
bärbag. Det finns även specialbagar anpassade för funktionshindrade som är fjärrstyrda, dessa  
ligger dock i en helt annan prisklass än de två föregående.  
 
En bärbag används som ett koger, dvs man bär den över axeln eller har remmar som man bär på 
liknande sätt som en ryggsäck. 
 
En dragbag har hjul och denna kan man således dra efter sig med ett handtag eller skjuta framför 
sig.  

  
Bild 1 Exempel på bärbag 
 
Utformningen på båda dessa bagar påminner i båda fallen om ett koger. Klubborna sticks ner 
med skaften nedåt i håligheter i bagen som visas i bild 1. Antalet avdelare, dvs det som skiljer 
hålen i vilka klubborna sätts, skiljer sig från olika versioner. Det skiljer sig även huruvida dessa 
avskiljare går hela vägen ned i bagen vilket motverkar att skaften, som ofta är mjuka och har hög 
friktion, fastnar i varandra när man ska dra upp en klubba ur bagen. Klubborna har olika siffror 
beroende på hur långa skaft de har och även vilken lutning det är på klubbhuvudet i förhållande 
till skaftet. Hur klubban är utformad påverkar hur långt man slår. 
 
Till detta tilkommer ett relativt stort antal fack, ofta runt tio st som är placerade på olika ställen 
på bagen. Det skiljer sig lite mellan olika märken men principen är den samma. 
 
Bagen är ofta uppbyggd med en inre ställning som ”kläs” med ett mjukare material. 
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1.2.1 Nackdelar med konventionella bagar 
 
Det finns ett antal problem med de bagar som finns på marknaden idag. 
 
Som nämndes ovan fastnar lätt skaften varandra i varandra om avdelarna inte går hela vägen ned i 
botten på bagen. 
 
Då fickorna liksom materialet är mjukt, begränsas utrymmet i dessa till viss del av klubborna i 
bagen då de fylls. Dessa utrymmen är sällan uppdelade i sektioner, det finns ingen föreskriven 
ordning för hur material optimalt kan förvaras i bagen. 
 
Vid regn har de flesta bagar ett kapell vilket sitter över klubborna. Detta försvårar användandet 
då man vill plocka ur en klubba i bagen.  Då materialet är mjukt går regnet lätt in i bagen. 
Klubbskaften som står nedåt i bagen får då en tendens att bli våta, vilket försvårar användandet. 
 
Då man använder sig av bärbag sliter detta på axlar och rygg. Detta är ofta skälet till att 
användaren byter till dragbag även om rörelsefriheten är sämre. Dragbagar kan dock även de slita 
på kroppen då man går med kroppen vriden. Skjuter man bagen framför sig slipper man det men 
bagen blir då svårare att kontrollera. 
 
1.3 Beskrivning av ett nytt koncept 
 
Det finns idag en prototyp framtagen av Dag Fåhraeus som har skapat en ny sorts golfbag vilken 
han vill ge en ny utformning. Specifikation finns i bilaga 1. Denna bag är ett försök till lösning på 
många av de problem som nämnts ovan. 
 
I denna bag placeras klubbhuvudena i hål längst ner i bagkroppen och skaften löper längs sidan 
och hålls fast av en ställning längst upp. Vid regn träs ett mjukt kapell över klubbskaften.  
 
Ut från bagen går en skakel, visas i bild 2 och 3, vilken är utformad på ett sätt som gör att man 
ska kunna dra den efter sig, antingen på samma sätt som en vanlig dragbag eller fäst runt midjan 
och på så sätt dra mer med ryggen. 
 

      
Bild 2 Bagens mindre förvaringsutrymmen och skakel     Bild 3 Bagens draganordning 
  
Den befintliga bagen är 85 cm hög och har rundade fasta hål för placering av klubbhuvudet. 
Detta gäller enbart järnklubborna, för träklubborna finns en annan lösning med en utdragbar 
ställning på vilken man kan placera dessa.  
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Regnskyddet är mjukt och kan dras över klubbskaften. Det påminner om en plastpåse som man 
drar ner över handtagen. 
 
De förvaringsutrymmen som finns är håligheter rakt in i bagens framsida. För bollar och pegar 
finns en speciell låda i form av en halv cylinder, som man kan rotera och på så sätt komma åt. 
 
Hjulen sitter på oledad axel som i sin tur är löstagbar. Det finns två lösningar på hur denna axel 
fästs på bagen. Den ena där man skjuter in den framifrån horisontellt och den andra där man 
sätter dit bagen från ovan, dvs vertikalt. 
 
Dag, som är före detta flygplanstekniker, har med sin kompetens påverkat så att arbetet har hållits 
på en lämplig nivå genom hela arbetet. Hans vilja att kunna konstruera alla koncept själv först för 
att se huruvida de fungerar eller ej gör att utvecklingsarbetet aldrig blir för teoretiskt under hela 
processen. Detta som kan tyckas hämmande till en början gör dock att alla tankar måste 
tydliggöras ytterligare och tänks därmed igenom extra noga, vilket är väldigt positivt. 
 
1.3.1 Fördelar med den nya sortens bag 
 
Fördelen med den bag som Dag har tagit fram är flera: 
 
Den totala tyngdpunkten kommer lägre ner än på en bag där klubborna står med huvudena 
uppåt. 
 
Vid regn blir inte handtagen våta. Kapellet stör inte då isättandet av klubborna utförs annorlunda. 
Klubbans skaft förs in under ställningen högst upp på bagen och sedan förs klubbhuvudet in i 
hålet. 
 
Det finns mer utrymme för förvaring av material som spelaren tar med sig ut på banan då inte 
klubborna tar upp plats inuti bagen. 
 
Då man använder anordningen som är skapad fär att fästa runt midjan slipper man att vrida 
kroppen men har ändå bagen dragen efter sig. Man har även i detta läge båda händerna fria till att 
göra annat. 
 
1.4 Syfte och mål 
 
I detta arbete är syftet att komma fram till en lösning där man kan dra bagen med kroppen som 
alternativ till armen, vilket är ett mycket mer ergonomiskt korrekt alternativ. Då tyngdpunkten 
sänks beroende på klubbornas placering, dvs var deras totala tyngdpunkt hamnar i bagen, innebär 
det en avsevärd minskning av hävarm som verkar på spelaren.  
 
Den huvudsakliga uppgiften i projektet är att skapa en mer tilltalande, enhetlig design på en redan 
fungerande lösning. Förbättringar och alternativa lösningar är önskvärda och då i första hand 
gällande klubbupphängningen. Designen på den produkt som nu finns är tills största delen rent 
funktionell och önskan är att skapa en mer tilltalande och nydanande design även formmässigt.  
 
Det slutgiltiga konceptet är ett rent designförslag. 
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1.5 Avgränsningar 
 
I projektet ingår inte att bestämma vilket material som ska användas. Teoretiska beräkningar 
gällande hållfasthet eller konstruktion kommer inte att ingå i detta projekt. 
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2 Metod, beskrivning 
 
Metoden som användes i detta projekt var systematisk problembehandling. Detta sätt att lösa ett 
projekt av den här typen går ut på att man delar upp det stora problemet i mindre mer 
lätthanterliga delar och försöker få fram en slutgiltig lösning. De olika delar som använts i detta 
projekt är uppdelat i följande delar 
 
Informationsinsamling 
Problembestämning 
Problembedömning 
Idéverksamhet 
Idébedömning 
Visualisering av koncept 
 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet av dessa olika delar under arbetet på ett kortfattat sätt. 
 
2.1 Arbetsflödet 
 
Arbetet är i stort sett linjärt fram till och med problembedömning, se bild 4. Efter det finns en 
rätt tydlig beskrivning över vilka delar som är viktigt att ta hänsyn till under idéverksamheten. De 
tre sista stegen blir sen som en loop som arbetas igenom ett antal gånger med nya förutsättningar. 
Ju mer bagen utvecklas leder det till en annan startpunkt för idéverksamheten.  
 
 

 
 
 
 
 
Bild 4 Arbetsflödet under systematisk problembehandling 
 
 
2.2 Informationsinsamling 
 
Här försöker man skaffa information från olika håll för att få en uppfattning om användares 
åsikter och vad som redan finns ute på marknaden. Man fördjupar sig även i uppdragsgivarens 
specifikationer och vad de vill åstadkomma med sin produkt. Kan man se exempel på koncept 
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som redan har testats men misslyckats är det ännu bättre så att dessa misstag denna gång kan 
undvikas. 
 
I detta projekt har i huvudsak databaser och intervjuer använts. För att få information om de 
nuvarande produkter som finns på marknaden har Internet till stor del använts då deras hemsidor 
erbjuder information om detta. Dock har det under dessa studier varit viktigt att inse att dessa 
sidor inte är särskilt objektiva då det är en reklamplats på samma gång.  
 
Intervjuer har gjorts med spelare på olika nivåer inom sporten. Intervjuer valdes av flera skäl. 
Ställer man frågorna personligen, är det lättare för den man intervjuar att säga allt man vill och 
inte sluta berätta för att man är trött på att skriva. Det blir den som för intervjun som kan besluta 
vilka delar som är viktiga för just det här arbetet. Man kan även på detta sätt ställa mer specifika 
frågor inom områden som man kommer in på, inklusive delfrågor, utan att behöva söka upp 
vederbörande igen. 
 
2.3 Problembestämning 
 
Detta är ett försök att på ett överskådligt sätt sammanfatta de problem som uppkommit under 
informationssamlingen. I detta projekt har även de olika delarna i bagen delats upp i mindre egna 
projekt så att man ska kunna para ihop olika idéer på olika delar till ett slutligt komplett koncept. 
På detta sätt blir allt mer överskådligt. 
 
Här användes en form av styrd frågemetod. Vad som är problemet är relativt givet i 
specifikationen och genom diskussion med uppdragsgivare. I detta läge blev det mer att ställa upp 
de problem som blivit presenterade. 
 
2.4 Problembedömning 
 
Alla problem kan sällan få en lösning i ett och samma koncept, men om sätter problemen i 
prioritetsordning kan man lättare förvissa sig om att man åtminstone har en lösning på de största. 
Detta är ett bra sätt för uppdragsgivare och uppdragstagare att se att man har satt prioriteringen 
på problem någorlunda lika. 
 
Här används funktionsuppdelning tillsammans med kriterieviktning. De problem som ska lösas 
uttrycks på ett enkelt sätt och jämförs med varandra. 
 
 
2.5 Idéverksamhet 
 
En relativt obegränsad del av arbetet där mängder av idéer skapas utan förbehåll annat än det 
som omedvetet finns efter att ha gjort de tidigare stegen i problemlösningen. 
 
En form av analogitänkande användes här för att försöka hitta liknande produkter i omgivningen 
och se lösningen på dem. Direkt analogi drogs till exempel till pennhållare och anordningar 
skapade för att hålla kvastskaft i. 
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2.6 Idébedömning 
 
Efter att varje koncept tagits fram görs en bedömning av de olika idéerna, vilket leder till att man 
på så sätt kan se hur väl varje koncept löser olika problem. Viktigast i det här läget är dock 
diskussionen med uppdragsgivare för att ett slutligt koncept ska kunna ta form. 
 
Här användes jämförelsemetoden för bedömning av de olika koncept som framkom. 
 
2.7 Konceptförtydligande och visualisering av koncept 
 
Här modelleras konceptet upp för att uppdragsgivaren enkelt ska kunna se och förstå hur tanken 
är med de olika lösningarna. Interaktiva animeringar leder till att man kan gå in och aktivt dra och 
testa hur olika lösningar fungerar för att ytterligare förtydliga. Stor vikt lades ner på denna bit. 
 
Detta är en del av arbetet som tillkommit enbart för attt underlätta för alla parter att förstå 
varandra. 
 
2.7.1 Datorn som presentationshjälp, 
 
Som nämnts ovan så har mycket av arbetet i detta projekt ägnats åt att skapa funktionella och 
tydliga modeller som kan användas i presentationssyfte. Så fort en ny idé skapas tas en modell av 
detta fram. Det program som använts denna gång är Maya där man också lätt kan göra så att de 
modeller man gör interaktivt kan animeras med hjälp av olika reglage, se bild 5. Maya är ett 
program från Alias Wavefront som i första hand används till mindre exakta modeller, dvs 
modeller där utseendet är det viktiga, inte storlekar och mått.. Modellerna man gör i detta 
program är tredimensionella och man kan rotera och titta på modellerna från det håll man önskar 
för att se detaljer eller olika lösningar. 
 

 
                     Bild 5 Exempel på vad användarenkan interagera med 
 
Reglagen till höger i bild används sedan för att visa funktioner på följande vis: 
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Bild 6            Bild 7 
 
Andra exempel på att använda detta visas i bild 8 och 9, hur det kan se ut före och efter 
användning: 
 

 
     Bild 8 Bagen i ursprungligt läge 
 
I bild 9 väljer vi sen att t.ex. öppna luckan, visa hur bollröret fungerar och att fälla upp paraplyet 
för att visa var man kan positionera det. 
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Bild 9 Bagen efter att reglagen ändrats 
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3 Metod, utförande 
 
3.1 Informationssamling 
3.1.1 Intervjuer 
 
För att få en överblick över vad andra golfspelare använder sig av och hur dessa tänker, 
sammanställdes ett övergripande frågeformulär. Då det inte skulle framgå hur designen ser ut 
blev frågorna övergripande  och gick inte in på detaljer. Alla intervjuer framfördes personligen, 
för att på så sätt få svar som inte begränsas av att den som svarar inte orkar skriva mer. 
Frågorna finns att läsa i bilaga 2. 
 
Efter att ha tittat på svaren drogs en del slutsatser. 
 
Från undersökningar av olika sorters klubbor konstaterades att klubbhuvudenas utformning och 
storlek inte skiljer sig nämnvärt. Dock kan utformningen på baksidan av klubbhuvudet skilja sig 
något. 
 
De flesta spelare valde här att i första hand använda sig av udda nummer. 
 
Ålder var en avgörande faktor vid val av vilken sorts bag man vill ha. Äldre spelare använde sig 
helst av dragbag och yngre föredrog bärbag. 
 
Priset är den viktigaste faktorn vid val av ny bag. 
 
Spelare har med sig i stort sett samma saker ut på banan.  
Bollar, handske, greenlagare, dryck, pegar, handduk, klubbricka, penna, regnjacka, regnhandskar, 
matsäck, regelbok, värdesaker, markör, paraply, extra kläder, handikappkort, cigaretter eller snus 
 
Ett antal problem togs upp med de bagar som spelarna för närvarande har. 
Klubborna fastnar i varandra 
Gnisslar 
Fickor sitter för lågt 
Saknar paraplyställ 
Benen vill inte räta ut sig 
Tung, klumpig och obekväm 
Behövs bättre bärsele 
Klubborna slår mot varandra 
Ingen regnhuva 
 
Ingen hade fått några direkta besvär av sin bag. Dock var det viktigt att bagen känns stabil och 
bra balanserad. 
 
Skälet till att man inte hade den bag man helst ville ha var ekonomi. 
 
Obehag upplevs inte om inte lutningen är extrem. 
 
Även när det gäller ekonomi resonerar man olika beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. 
Äldre spelare kan ofta tänka sig att betala lite mer för en bag än yngre.  
 
3.1.2 Specifika undersökningar av liknande produkter 
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För att få se konkurrenters lösningar på eventuella problem samlades information in om några av 
de produkter som nämnts under intervjuerna. 
 
Bagar 
 
Wilson python 
14 avdelare 
Nio fickor med blixtlås, fem öppna 
Väger 3.2 kg 
 
Ogio bärbag 
Tio fickor med blixtlås 
3.8 kg 
Två öppningar med blixtlås 
"Hoode all-weather club protection" 
"Lift Grip integrated trunk handle" 
Fleece i förvaringsutrymmen 
 
Mizuno bärbag 
Stora bulliga bagar 
Mycket i svart och blått 
Löstagbara fickor till mindre rörform 
Inga uppgifter om vikt 
 
Kinbag 
Hård kropp med avdelare för varje klubbasom går hela vägen ned till botten 
Lösningar med kapsylöppnare på draget och sittplats i själva bagen 
Ihopfällbar för underlättad transport 
Platta fickor längsmed bagens sida 
En mängd färger med svarta lister längs kanterna 
7 kg  
 
Regnhuva 
 
Hoode 
Regnhuva utan blixtlås 
Fästs med hjälp av "clip portals" 
Öppnas som en käft som sluts automatiskt 
 
Undersökningarna av befintliga produkter gav mest i fråga om förvaringsutrymme och 
utformning. Detta då denna nya konstruktion skiljer sig såpass mycket beträffande 
klubbupphängningen som är en väldigt stor del av en golfbag. 
 
3.2 Problembestämning 
 
För att tydliggöra vad de olika problemen är används här en form av frågemetod när man med 
hjälp av frågan ”vad är problemet” försöker bryta ner specifikationen i mindre delar och få med 
kärnpunkterna. 
 
3.2.1 Klubbupphängning 
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Utformningen på de hål där klubbhuvuden ska placeras måste vara utformade på ett sätt som 
passar så många sorters klubbor som möjligt, dvs relativt enkel form då utformningen på olika 
klubbor kan skilja sig en hel del även om den totala storleken sällan gör det. De hål som finns i 
den första funktionsmodellen använder sig till största delen av gravitationen som den kraft som 
håller klubbhuvudet på plats.  
 

                 
                 Bild 4 Håligheter för klubboor 
 
Det är enkla rundade hål som tillåter att hela klubbhuvudet går in och även sjunker ner en bit i 
hålet. Hålen som finns är gjorda direkt i bagen, se bild 4, vilket försvårar lagringsmöjligheter 
under den kortaste klubban, då det i sådant fall är relativt lätt för regn att ta sig in där, om inte 
annan lösning finns. Hålen som finns är gjorda för högerfattning. Önskvärt vore att ha en lösning 
till båda sorters fattning, utan att behöva göra två sorters bag.  
 
 
Inuti bagen finns gummisnören vilka förhindrar att klubborna slår mot varandra, både för att 
förhindra skador på klubborma och för att slippa ljud.  
Klubbornas skaft hålls på plats av en ställning som är placerad högst upp på bagens lock. 
Friktionen mot klubbskaften, men även till viss del den lilla spänning i material som uppkommer 
i klubbskaftet håller klubborna på plats. Denna ställning är utformad så att man som användare 
måste börja med att sätta in skaftet bakom denna ställning och sedan vidare in i ett av de hål som 
finns i bagen. Hålen bör därför inte vara för snäva så att det är svårt att träffa med klubbhuvudet. 
Formen på ställningen bör ej vara för komplicerad vilket ytterligare skulle försvåra användandet. 
 
På en konventionell bag står klubborna med klubbhuvudet uppåt och det är på undersidan på 
varje klubba som dess märkning sitter. Då denna lösning på bag döljer denna märkning bör en 
alternativ märkning finnas som tydligt beskriver för användaren vilken klubba som sitter på 
vilken plats i bagen. En fråga är huruvida dessa ska vara statiska eller ej, då man som användare 
kan vilja använda olika hål för olika klubbor.  
 
En viss symmetri på hur klubborna sitter, är önskvärt av flera skäl. Rent estetiskt ser det bättre ut 
om klubborna förljer en viss rörelse och inte sitter slumpvis. Om man lyckas få greppen i 
jämnhöjd får man en bestämd höjd på bagen som beror på flera klubbor, vilket kan vara en fördel 
om det skulle komma en kraft uppifrån från exempelvis regnskydd eller dyl. En tydlig symmetri 
gör det lättare för användaren att snabbt se om en av hans klubbor saknas, något som inte är 
direkt ovanligt och som är ett irritationsmoment om man upptäcker det sent.  
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För att påverka så att bagen strävar efter att ställa sig upp då användaren släpper taget bör även 
tyngdpunkten sitta så lågt som möjligt vilket till viss del styr klubbornas placering. Vill man kunna 
skjuta in hjulen framifrån för att göra bagen mindre då den exempelvis ska packas in i bil, bör 
utrymme finnas vilket gör detta möjligt. 
 
3.2.2 Regnskydd 
 
Regnskyddet bör vara konstruerat så att det skyddar klubbornas grepp och även de 
förvaringsutrymmen som finns på bagen Samtidigt bör det inte hindra användaren då denne vill 
hämta klubbor eller övrigt material. Det bör även klara stark vind utan att blåsa av bagen eller på 
verka bagen så att den faller.  
Vid regn ska användaren även kunna ställa ifrån sig sitt paraply någonstans på bagen. Regn som 
kommer in i bagen bör ledas ut och det bör inte vara svårt att rengöra bagens insida från 
eventuell smuts som kommer in från klubborna och liknande. 
 
3.2.3 Förvaring 
 
De utrymmen som nu finns, visas i bild 5, är två håligheter in i bagkroppen där man kan förvara 
mindre saker. Förutom dessa finns en låda för bollar och dylikt plus ett större fack för kläder och 
större saker.  
 

 
Bild 5 Bagens förvaringsutrymmen 

 
Ett antal fack bör finnas för diverse saker som spelaren vill förvara under spelrundan. Det 
optimala vore ett större antal fack, alla med sina speciella egenheter för vad just dessa vore 
konstruerade för. 
 
Greenlagare, pegar och andra liknande saker som används ofta, bör finnas nära och ständigt 
tillgängligt.  
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Det utrymme som används till förvaring av värdesaker,(glasögon, pengar och liknande), bör vara 
mjukt på insidan för att inte repa eller skada men hårt på utsidan så att innehållet inte tar skada av 
deformeringar.  
Något som enligt spelare även vore önskvärt vore att dessa utrymmen även vore löstagbara så att 
man kan ta med sig bara en liten del av bagen när man ska uppsöka toalett eller liknande. 
 
 
Bollfacket bör förhindra att bollarna kan rulla omkring, vilket leder till mycket oljud. Även här 
finns liknande åsikter som de som nämns ovan, gällande att man vill kunna ta med sig bara bollar 
och putter då man går till puttinggreen eller liknande. Bollar tar också en hel del plats vilket ställer 
krav på utrymmets storlek.  
 
De utrymmen där man förvarar mat och dryck, skulle helst isoleras så att varm mat hålls varm 
och även tvärtom.  
 
Tampar och snören är något som bör finnas för att kunna fästa exempelvis handduk och brickan 
med klubbtillhörighet. 
 
Större utrymmen behövs för regnkläder, skor och mer skrymmande packning. Har man ett hårt 
regnskydd bör detta utrymme kunna användas för förvaring av detta då det inte regnar. Möjlighet 
bör även finnas för att kunna förvara hjul eller något som gått sönder ute på banan. 
 
3.2.4 Hjulställ 
 
Det hjulställ som finns idag, se bild 6, är konstruerat så att man ”trär” på bagen på tre rör som 
sticker upp från hjulaxeln. Sedan sitter bagen fast till största delen av sin egen vikt och friktion.  
 

                    Bild 6 Hjulställets placering 
 
De två huvudhjul som upptar största vikten under användning bör konstrueras på ett sätt som 
gör att bagen ska kunna packas ner i bakluckan på en vanlig bil. Spårbredden bör dock göra så att 
bagen under användning kännas stabil, även då underlaget lutar. Fjädringen ska vara anpassad för 
normallast. För att förenkla användandet vore det att föredra om hjulen kunde monteras utan 
verktyg. Tyngdpunkten bör sträva efter att få bagen att vilja ställa sig upp då användaren släpper 
skakeln. 
 
 

 14



3.2.5 Skakeln 
 
Användaren bör kunna välja huruvida denne vill dra eller skjuta bagen vid förflyttning, vilket 
sätter krav på bl.a handtaget. Det faktum att användarna är av olika längd och vikt bör en lösning 
som passar så många som möjligt konstrueras, både vad gäller handtaget och "midjebältet".  
Om bagen skulle gå sönder under pågående runda bör bagen kunna anpassas till att nyttja som 
bärbag. I detta fall hamnar skakeln i vägen och måste kunna fällas ihop för att effektivt kunna 
fungera. 
 Fälls skakeln mot bagen bör denna ligga så att man fortfarande kommer åt förvaringsutrymmen. 
Vagnens balans ska även kunna justeras genom att ändra skakelns vinkel i förhållande till bagen. 
 
3.2.6 Profil för bagen 
 
Bagen bör ha en tilltalande färg som tilltalar så bred användarkrets som möjligt. För att få en 
helhet bör även dess namn och form ha någon form av anknytning. Samtidigt som idéer på namn 
kan leda till designförslag, är frågan huruvida det inte är bättre att basera ett slutligt namn på den 
design som man anser vara mest tillfredsställande. Bagens budskap bör framgå tydligt, både från 
dess form och namn. 
 
3.3 Problemformulering 
 
”Att skapa en golfbag som, samtidigt som den underlättar spelet, även är ergonomiskt och 
funktionellt anpassad för användaren samt har en tilltalande design.” 
 
3.4 Problembedömning, utförande 
 
Här formulerar man de olika problemen och deras delproblem i små korta fraser för att enkelt 
kunna behandla dem. Problemen är fortsatt uppdelade för att de ska vara mer överskådliga och 
på så sätt lättare att hantera. 
 
3.4.1 Funktionsuppdelning 
 
Förenkla klubbupphängning 
låg tyngdpunkt 
klubbhålsutformning 
klubbskaften hänger i jämnhöjd 
motverka att klubborna slår mot varandra 
minimera ljud 
underlätta att upptäcka saknad klubba 
låsmekanism för klubborna 
märkning av klubborna 
lösning för upphängning av träklubborna 
hur klubborna ska placeras 
sätt att täcka håligheter 
 
Erbjuda regnskydd 
hålla grepp och förvaringsutrymmen täckta 
ska vara väl förankrat och klara stark vind 
ska inte försvåra då man hämtar saker från bagen 
lämplig anordning för förvaring av paraply 
få bort vatten som kommit in i bagen 
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Underlätta förvaring 
överskådligt bollmagasin 
fack för greenlagare, pegar och dyl 
god överblick och tillgänglighet 
plats för flaska 
plats för matsäck och dyl 
 
 
 
utrymme för värdesaker 
utrymme för större saker, regnkläder och liknande 
löstagbara förvaringsutrymmen 
hur div tampar ska placeras 
 
Möjliggöra förflyttning 
möjlighet att kunna montera utan verktyg 
montering av de två huvudhjulen 
sträva efter att ställa sig upp 
utformning av sporre/tredje hjul 
fjädring anpassad för normallast 
 
Uppmuntra dragmöjligheter 
skakel som man både kan dra och skjuta 
handtaget utformat för olika grepp 
möjlighet att kunna fälla ihop draget 
justera vagnens balans 
erbjuda val till bärbag 
 
3.4.2 Funktionsviktning 
 
Här rangordnas de olika delproblemen under respektive huvudproblem. Alla problem viktas mot 
varandra för att enklare se vilka problem som är viktigast att hitta lösning på. 
 
Förenkla klubbupphängning 
 
För fullständig tabell, se tabell 1 bilaga 3 
 
01. Klubbhålsutformning 
02. Märkning av klubborna 
03. Motverka att klubborna slår mot varandra 
04. Minimera ljud 
05. Låsmekanism för klubborna 
05. Lösning för upphängning av träklubbor 
07. Placering av klubborna 
08. Låg tyngdpunkt 
09. Se till att klubbskaften hänger i jämnhöjd 
10. Sätt att täcka håligheter 
11. Underlätta att upptäcka saknad klubba 
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Erbjuda regnskydd 
 
För fullständig tabell, se tabell 2 bilaga 3 
 
01. Hålla grepp och förvaringsutrymmen täckta 
02. Väl förankrat och klara stark vind 
03. Få bort vatten som kommit in i bagen 
04. Lämplig anordning för paraply 
05. Ska inte försvåra då man hämtar saker från bagen 
 
 
Underlätta förvaring 
 
För fullständig tabell, se tabell 3 bilaga 3 
 
01. Fack för greenlagare pegar och dyl 
02. God överblick och tillgänglighet 
02. Plats för värdesaker 
04. Överskådligt bollmagasin 
04. Plats för flaska 
06. Plats för matsäck 
07. Större utrymme för regnkläder och liknande 
08. Hur diverse tampar ska placeras 
09. Löstagbara förvaringsutrymmen 
 
 
Anpassningsbart hjulställ 
 
För fullständig tabell, se tabell 4 bilaga 3 
 
01. Möjlighet att kunna montera utan verktyg 
02. Montering av de två huvudhjulen 
03. Fjädring anpassad för normallast 
04. Utformning av sporre/tredje hjul 
05. Bör sträva efter att ställa sig upp 
 
Uppmuntra dragmöjligheter 
 
För fullständig tabell, se tabell 5 bilaga 3 
 
01. Skakel som man både kan dra och skjuta 
02. Drag som går att fälla ihop 
03. Erbjuda val till bärbag 
04. Justera vagnens balans 
05. Handtag utformat för olika grepp 
 
3.5 Idéverksamhet klubbupphängning fas 1 
 
Då problemen är fastställda och viktade fortgår nu arbetet med att ta fram idéer på lösningar som 
kan leda till slutliga koncept i de olika delarna. Denna sista del av arbetet fick göras om fyra 
gånger innan beslut togs om ett koncept som var nog tilltalande.  
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Ett antal idéer och förslag lades fram till diskussion. Den första omgången innefattade följande 
koncept. 
 
3.5.1 Lockversion: 
 

 
                      Bild 7 Locken är här genomskinliga för att synas tydligare 
 
Här placeras klubbhuvudet i ett runt lock med ett rektangulärt hål i. Detta hål är sedan förlängt 
och klätt på insidan för att motverka ljud och för att ytterligare hålla klubban på plats. Dessa lock 
knäpps fast i håligheter i bagen, se bild 7, efter att ha ställt vinkeln på hålet så att hålet passar den 
klubba som ska sitta där. 
 
3.5.2 Påsar: 
 
Det här är inte så mycket en utveckling av hålen i sig utan snarare hur klubborna hängs dit. 
Bakom varje hål finns här en sorts påse som man hänger klubban i. Materialet är mjukt och 
formar sig efter den klubba man hänger in. 
 
3.5.3 Hällor utanpå bag: 
 
Den här lösningen innefattar ett antal rektangulära hällor som man sätter utanpå bagen, vilka är 
öppna på sidorna. I dessa kan man skjuta in klubbhuvudena så att de sitter längs med bagen i 
stället för att gå in i hål i bagen.Klubban sätts in med slagytan utåt, så att användaren när denne 
ska ta en klubba "vrider ur" klubban ut från bagen. Detta för att man inte ska hindras av bagen 
varje gång man ska ta en klubba. Materialet som siitter över själva klubbhuvudet är mjukt och 
elastiskt vilket gör att klubbans vinkel bidrar till att klubban sitter bättre ju lägre nummer denn 
har, (mer vinkel). Sätter man de korta klubborna framåt gör lutningen på klubborna att de 
klubbor som lättast ramlar ur pga deras position även är de som har mest lutning och därmed 
sitter hårdast fast. 
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                       Bild 8 Hällor utanpå bagen 

 
3.5.4 Hällor snett in i bag med inre cylinder: 
 

 
Bild 9 Hällor in i bagen 

 
Den här lösningen är i stort samma lösning som hällor utanpå bag. Skillnaden är att här ligger 
facken snett in i bagen, se bild 9, vilket leder till att man kan skjuta ihop hällorna lite då lutningen 
blir som störst just där nästa börjar.Om man kombinerar detta med en inre form i bagen tappar 
man inte så mycket förvaringsutrymme inuti  då skillnaden mellan ytterväggen och denna 
innervägg inte behöver bli ett helt klubbhuvud. 
 
 
 
3.6 Idébedömning fas 1 
 
Det här är ett försök att se hur väl varje koncept tillgodoser de problem som bör finna en 
lösning. 
 
Alla koncept betygsattes beroende på hur väl anpassade de var för olika sorters problem som 
framtagits i problembestämningen. Uppfyller konceptet kravet mycket bra får den en tvåa i betyg, 
om den inte har en lösning på det problemet får den en nolla. Om den till viss del lyckats lösa 
problemet får den en etta. Totalpoängen visar sen hur många av problemen varje koncept löser. 
Dessa tabeller finns i bilaga 4 och för fas 1 är det tabell sex till nio som tagits fram. Om man bara 
ser till dessa poäng har ”hällor utanpå bag” och ”hällor snett in i bag” mest poäng. 
 
Dessa första förslag presenterades sen också för uppdragsgivarna och för- och nackdelar togs 
upp och vägdes mot varandra genom diskussion. De koncept som var mest intressanta att 
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fortsätta jobba med var ”lockversionen” och ”plasthällor utanpå bag”. Några tankar som kom 
upp från denna diskussion var att försöka komma fram till en lösning som är enklare att rengöra 
och som motverkar att det kommer in vatten och smuts i bagen. En annan tanke var att golfare 
vill se lite mer av sina klubbor när de har dem stående i bagen.  
 
Efter mätningar för att se  hur mycket plats det skulle krävas om man skulle använda sig av 
plasthällor visade det sig dock att detta inte var genomförbart. Även den lösningen där man 
använde sig av lock tog väldigt mycket plats och det blev tveksamt om man kunde använda sig av 
den heller. Dock fanns detta koncept kvar och det bästa vore om det gick att utveckla på något 
sätt. 
 
3.7 Idéverksamhet klubbupphängning fas 2:  
 
3.7.1 Ställversion: 
 
Här blir bagen mer av en ställning i vilken man ställer ifrån sig klubban, se bild 10. Konceptet ser 
ut lite som en stor upponedvänd svamp. Dräneringshål leder bort vatten från nedre regionen. Ev 
kan man bygga in hjulen under. 
 

 
                                              Bild 10 Ställversion 
 
3.7.2 "Wireframed": 
 
 

       
Bild 11 Wireframed, helbild                  Bild 12 Närbild på upphängningen 
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Detta koncept är tänkt att se ut mer som ett skal, väldigt funktionellt med bara det material som 
behövs. Mellan stängerna fästs mjukare material, i vilken man kan placera klubbhuvudet., se bild 
11 och 12. Stängerna bör kunna tas loss från den delen av bagen där förvaringsutrymmen finns. 
Ett koncept lite mer inriktat på en annorlunda design. 
 
3.7.3 Kvastskaftversion: 
 
Här är det skaftdelen som är utvecklad. Överdelen har en skåra i vilken man trycker upp skaftet  
och som därmed håller klubban kvar, vilket visas i bild 13 och 14. Lösningen på nederdelen ska 
då bara se till att klubban inte glider längs med bagen. 
 

     
Bild 13 Kvastskaftversionen               Bild 14 Kvastskaftversion med klubba 
 
3.7.4 Skåror: 
 
Nederdelen av bagen ser här ut som en kjol av skåror i vilka man kan placera klubborna. Olika 
nivåer i skårorna anpassar klubbornas placering i höjdled. 
 
3.7.5"Äppelkart": 
 
Infasningar i bagens sidor gör plats för klubborna, se bild 15.  Avskiljare delar sen upp området i 
mindre fack. 
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                                                    Bild 15 Äppelkart koncept 

 
3.7.6 Genomskinliga delar: 
 
Det här är en vidareutveckling av lockversionen. Locken ser ut precis som tidigare men de sitter 
nu i en speciell del av bagen med ett eget uteseende. I detta exempel, se  bild 16, är denna del 
gjord av genomskinligt material. 
 

 
 Bild 16 Genomskinliga delar som en del av konceptet 
 
3.8 Idébedömning fas 2 
 
Sen vidtog en bedömning av dessa nya koncept på samma sätt som i fas 1. Tabellerna finns i 
bilaga 5, tabell 10 till 15 behandlar koncepten i denna fas. Här fick ”wireframed och 
”genomskinliga delar” mest poäng.  
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Diskussionen med uppdragsgivare ledde dock till att det största intresset för vidareutveckling låg 
på koncepten ”äppelkart” och genomskinliga delar”. 
 
3.9 Idéverksamhet klubbupphängning fas 3   
 
Efter att dessa förslag presenterats fortsatte tankearbetet med att försöka utveckla de koncept 
som kallades ”genomskinliga delar” och ”äppelkart”. 
 
3.9.1 Skåra med borstar uppe och nere 
 
En skåra, drygt lika bred ett klubbhuvuds höjd går i en spiral runt bagen. Både uppe och nere i 
skåran sitter borst hela vägen. Denna del kan göras genomskinlig för att tydligare se 
golfutrustningen. 
 
 
 

  
Bild 17  Helbild koncept ”skåra med borst uppe och nere” Bild 18 Närbild skåran 
 
3.10 Idébedömning fas 3 
 
Den här idén var mycket uppskattad och löste även många av problemen, se bilaga 5 tabell 16. 
Frågan var bara huruvida klubborna verkligen skulle sitta kvar med denna lösning. Arbetet gick in 
i ytterligare en fas där utveckling av just den biten skulle behandlas. 
 
3.11 Idéverksamhet klubbupphängning fas 4 
 
Utvecklingsarbetet fortgick med ovanstående design till en fjärde utveckling. 
 
3.11.1 Skåra med rektangulära hål med borstar på sidorna 
 
Här är skåran betydligt smalare och ut från den går rektangulära hål i vilka borst sitter på alla 
sidor. Den föregående designen har blandats med lockversionen fast ”utan lock”. 
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                   Bild 19  Skåra med rektangulära hål på sidorna 
 
3.12 Idébedömning fas 4 
 
Den här lösningen löste det problem den skulle lösa, då den håller klubborna bättre på plats. 
Dock tappar den möjligheten att kunna ha samma bag för både höger- och vänsterhänta. Dock 
ansåg sig uppdragsgivarna nu ha nått till den punkt där man hade nog utarbetat grundkoncept 
och istället börja gå in och titta på konsturktionslösningar. 
 
3.13 Idéverksamhet hjulställ 
 
En förutsättnig var att använda sig av de hjul som idag anses som standard på golfvagnar. Detta 
underlättar då användaren av något skäl behöver köpa nytt hjul och har även en enkel och 
praktisk lösning. 
 
De koncept som togs fram var 
 
Kryckversion 
 
Utformingen här påminner om en kryckas. Man trycker in en knapp och skjuter den till rätt hål 
för att få önskad bredd på axeln, se bild 20 och 21. 
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Bild 20 Knappen trycks in..              Bild 21 ..och placeras på rätt position 
 
Kilen 
 
Här sitter hjuldelen löst och man skjuter in rören i varandra och den fästs med en kil. Egentligen 
samma lösning som kryckverionen fast med en kilformad knapp. 
 
Teleskop 
 
Här används teleskopstavar liknande dem som används på barnvagnar. Ett vridmoment och man 
kan sen anpassa bredd. 
 
Vidare tankearbete ägnades åt det tredje konceptet. En fråga var om man på samma sätt kunde 
finna en enkel lösning för att skjuta hjulen mot och från vagnen. Detta för att på så sätt även 
kunna justera hur tyngdpunkten på bagen anpassas till hjulen beroende på användarens fysik. 
 
Klubbor är viktade på så sätt att tyngdpunkten på klubban alltid ligger lika långt från skaftets 
början.  
För att ytterligare kunna anpassa bagens position i förhållande till användaren ställer det vissa 
krav på hur pass justerbar hjulaxeln är. 
Förslag på lösning togs fram: 
 
Två teleskopstavar är sammansatta i en u-formation. Dessa sätts under bagen och fästs i hjulaxeln 
så att denna kan skjutas ut från, men även in mot bagen. En likadan stång sätts en bit upp på 
bagkroppen och fästs även den i hjulaxeln. Nu kan hjulaxelns position justeras efter bagens 
lutning, så att axeln hamnar rakt under tyngdpunkten. Olika sätt att fästa de båda stängerna 
diskuterades. 
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Bild 22 Grundinställning för hjulen 
 
I bild 22 visas när bagen är inställd utan hänsyn till någon speciell längd. Sedan följer exempel på 
hur man ställer in bagen för olika användare. 
 
 

 
                     Bild 23  Anpassad för en längre spelare 
 
Bild 23 visar hur den skulle vara inställd för en längre användare. 
 

 

 
                                                       Bild 24  Inställd för en kortare spelare 

 
Sedan visar bild 24 hur man ställer om den för en kortare användare. Det viktiga är att se till att 
tyngdpunkten som i dessa bilder märks ut av en svart cylinder, alltid hamnar rakt ovanför hjulen 
så att tyngden hamnar på dem och inte tär på ryggen 
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                                  Bild 25  Bagen i ihopfällt läge 
 
Bild 25 visar hur man vid transport eller dyl skjuter in hjulen mot bagen för att den ska ta så lite 
plats som möjligt. 
 
Enklare varianter är att ta bort teleskopfunktionen i den övre axeln. Anpassningsmöjligheterna 
minskas då något. Nästa steg är att helt ta bort den övre axeln och bara tillåta att hjulaxeln 
justeras horisontellt. 
 
Vad gäller det tredje stödet/hjulet, vore att föredra att även denna del går att fälla in eller skjuta 
ihop på något sätt. Några förslag kom fram. 
 
Cykelstöd 
 
Ett stöd som fälls upp under bagen då den inte används och sen fälls ut under spel.  
 
Utfällbar del 
 
Ett stöd som åker ut ur själva bagkroppen vid användande. 
 
Tesleskoplösning 
 
En likadan lösning som används på hjulen, där man kan skjuta stödet ut och in. 
 
3.14 Idéverksamhet regnskydd 
 
Här ansåg sig kunden nöjd med den befintliga lösningen. Anpassning till de övriga delarna 
diskuterades dock. 
 
Placering av paraply kräver dock en lösning. En lösning är en speciellt utformad del för just ett 
paraply som i övrigt sitter på samma sätt som klubborna med stöd i skafthållaren. Möjligtvis 
kunde man göra en specialhållare i en trattliknande form där man kan placera paraplyets spets. 
 
3.15 Idéverksamhet skakel 
 
Den lösning som nu finns består av en arm som slutar i ett bälte som användaren fäster runt 
midjan. De spännen man fäster runt midjan är utdragbara och justerbara via en fjäder för att 
kunna passa så många användare som möjligt.  
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Uppdragsgivaren är till största delen nöjd med den lösning som nu finns tillgänglig. För kortare 
sträckor  behövs dock ett handtag på bagen, som alternativ till handsfree-lösningen. Ett enkelt 
förslag till detta har lämnats och enbart smärre justeringsförslag lämnades. 
 
På skakeln sätts ett plasthandtag utformat för grepp liknande det som används på ett paraply. 
Handtaget kan även vara en enkel mjuk anordning som sitter runt skakeln. 
 
 
3.16 Idéverksamhet förvaring 
 
Ett av de problem som folk påpekar när det gäller förvaring är att det är väldigt svårt att hålla 
ordning på sina saker och ha ett enkelt system för hur man förvarar saker. Då dessa 
förvaringsutrymmen oftast är mjuka fickor som man stänger hamnar allt som man lägger däri i 
botten och användaren får gräva och leta för att hitta det man vill ha. Ett mål blev att komma 
fram till ett sätt att skapa förvaringsutrymmen som hjälper användaren med just detta problem. 
 
Då denna golfbag till skillnad mot många andra är uppbyggd av hårda delar blir det lättare att 
skapa även utrymmen som är fasta. Från intervjuerna kom även en del intressanta idéer och 
tankar som togs med i beräkningarna såsom: 
 
löstagbara fickor; Av olika skäl tyckte många som tillfrågades att detta vore mycket behändigt. 
Dels för att kunna ta med sig exempelvis bara bollfacket istället för hela bagen på väg till 
puttinggreenen, men också om man vill ta med värdesaker och liknande vid besök av restaurang 
eller toalett. 
 
förstärkning runt värdesaker; Om man har glasögon eller liknande vill man gärna att de inte ska 
krossas när bagen rör sig och material åker fram och tillbaka i bagen. 
 
Det första konceptet som togs fram var en mängd fack som var uppdelade i ett sorts rutsystem. 
Ett av facken innehåller en äggfacksliknande konstruktion fast för bollar. I ett av de övre facken 
finns starkare fickor utmed sidorna där man kan förvara glasögon och annat ömtåligt. 
 
Konceptet utvecklades ytterligare med fickor som passar in i de fack som beskrivss ovan. Dessa 
fickor liknar pennskrin i form av rätblock med mjuka sidor. På dessa sidor finns exempelvis 
kardborreband vilka man fäster mot fackets innersidor när man sätter tillbaka dem på sin plats´, 
se bild 26 och 27. Insidan är klädd i fleece eller ett liknande mjukt material. 
 

   
Bild 26 Facken i förvaringsutrymmet               Bild 27 Utrymmen som är löstagbara 
 

 28



3.17 Idéverksamhet profil för bagen 
 
För att märkas i konkurrensen är utseende och namn på produkten viktigt. Ett antal exempel på 
koncept togs fram och presenterades för uppdragsgivaren: 

 
   Bild 28 Enkelt exempel på en logo 
 
Panza: Detta namn syftar på den litteräre figur som medverkar i böckerna om Don Quixote. 
Sancho Panza är den förvirrade riddarens vapendragare och följer efter denne i vått och torrt och 
håller reda. Det är här parallellen kommer in med ”en följeslagare” som tyst går efter och håller 
ordning på användarens material. Då Sancho Panza var en liten, ganska rund karl skulle detta till 
viss del kunna återspeglas i bagens form. Bild 28 visar exempel på hur en enklare logo skulle 
kunna se ut. 
 
Sköldpaddan, The Turtle: Detta syftar på hur bagen används. Man bär sina saker i ett skal på 
ryggen likt en sköldpadda. Bagens färger är här grön och brunspräckliga eller dyl för att efterlikna 
ett skal. Kan uppfattas negativt dock om man drar parallellen mellan sköldpadda och långsam. 
 
Ice bag, Up North : Ett försök att få fram en känsla för det som dess ursprungsland är mest 
känd för. Ett genomskinligt material på bagen kan ge känslan av is. 
 
Bellybag: Få fram funktionen med hur man drar bagen. Bellybag är ett enkelt ord att komma 
ihåg. 
 
Backbag: I motsats till backpack som redan är ett känt ord vilket gör det här ordet lättare att 
komma ihåg. 
 
Diskussion om de olika koncepten ledde till att det i detta läge inte är det viktigaste just i detta 
skede av utvecklingen, dock var det ett antal lösningar som uppskattades och som bör finnas i 
åtanke i ett senare skede av utvecklingen. Panza och Ice bag var de koncept som spontant kändes 
bäst i diskussionen. 
 
3.18 Idéverksamhet blandade detaljer 
 
Rullblad för märkning av klubba: 
 
En skiva som man kan rotera sitter i locket så att man kan vrida fram den siffra som motsvarar 
den klubba som sitter där, se bild 29 och 30. 
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Bild 29 Rullblad för märkning av klubornas position           Bild 30 Utformningen på locket 
 
Halva golfbollar av plast att fästa: 
 
Plastkupoler som ser ut som halva golfbollar med olika siffror på som man kan fästa i spår vid de 
olika klubborna följer med bagen då man köper den och man sätter dit dem på ett sätt som 
passar sitt eget set. 
 
Lister: 
 
För att ge bagen mer distinkta kanter kan man förstärka dessa med lister i en färg som avviker 
från den övriga bagkroppen. Ett exempel är svarta lister på blå kropp, se bild 31, lyfter fram 
kanterna på bagen. 
 

 
     Bild 31 Exempel på hur lister kan användas 
Lister inuti: 
 
Lister fästs inuti bagen bredvid hålen och hindrar på så sätt att klubborna slår mot varandraa. 
 
Gummirep: 
 
Rep fästs som i den befintliga varianten och hindrar klubborna att slå mot varandra. 
 
Tampar och band att fästa på bagen, exempelvis på listerna att fästa brickor och handdukar i. 
 
3.19 Idéverksamhet upphängning av träklubbor 
 
Den tidigare lönsningen med ställning som dras ner och som man placerar träklubborna i 
fungerar förhållandevis bra redan som den är. Dock önskas en viss vidareutveckling för att 
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ytterligare säkerställa att klubborna inte åker ur vid en mer brysk behandling. Det vore även bra 
om de vore än mer anpassningsbara till olika sorters klubbor och storlekar. 
Några koncept togs fram 

 

      
Bild 32 Träupphängningen uppfälld            Bild 33 Efter att man fällt ut anordningen 
 
Först och främst konstruerades ställningen med en cylindrisk form i mitten till att använda för att 
dra ut ställningen så det görs i centrum av själva ställningen för att motverka att den kommer 
snett om användaren råkar dra den fel. Ställningen i sig ser ut på samma sätt som 
klubbupphängningsdelen i ”wireframe” ovan. Man kan även ytterligare stärka konstruktionen 
genom att fästa tyg i väggarna och även bakom in mot cylindern. Bygger man ridåer runt 
öppningen kan dessa än mer hålla klubborna på plats. 
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4 Resultat/Slutligt sammanställt koncept 
 
Efter diskussion med uppdragsgivarna fattades ett beslut om den slutgiltiga design som skulle tas 
vidare till nästa nivå, där fullständiga konstruktionslösningar och ekonomi ytterligare tydliggör 
möjligheten för design av bag. 
 

 
Bild 40 Slutgiltig design av golfbag 
 
 
Den variant som valdes till klubbuphängningen var den som framkom under fas tre i 
idéverksamheten, den som kallades ”skåra med borst uppe och nere”.  De olika delarna sattes 
ihop till en hel design som visas i bild 40. 
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           Bild 41 Skåran för klubbupphängning 
 
Klubbhuvudena placeras i en skåra, se bild 41, drygt lika hög som ett klubbhuvud. I skåran finns 
borst som rengör klubborna, men viktigast av allt, håller dom på plats.  
 
Skaften hålls på plats av en rund ställning högst upp på bagen. Skåror i bagkroppen hjälper till att  
leda klubbskaften rätt. 
 

 
          Bild 42 Konstruktion för träklubbor 

   
 
För träklubborna finns en utdragbar ställning med små ”hållare” längst ner på bagen, som visas i 
bild 42, och som även diskuteras i kapitel 3.19. Klubborna placeras sen i dessa. 
 
Hjulaxeln kan och bör justeras så att den alltid befinner sig rakt under tyngdpunkten. Detta görs 
med hjälp av två axlar som sitter på bagens undersida rakt ut till axeln, men också på bagens 
platta sida snett ner till hjulaxeln. Valet blev att använda teleskoprör så att användaren får största 
möjliga flexibilitet och kan ställa in bagen efter sina förutsättningar. Exempel på detta visas i bild 
43 och 44. 
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Bild 43 Anpassad för en kortare användare           Bild 44 Anpassad för en längre användare 
 
Man använder sig här av hjulaxlarna som en del av designen. Bagen får ett helt nytt utseende med 
denna lösning. I urfasningarna för hjulen finns dräneringshål så att inte skåran i bagen blir full 
med vatten utan lätt kan sköljas ur. 
 
 

 
                     Bild 45 Det övre förvaringsutrymmet 

 
Det övre förvaringsutrymmet, se bild 45, är uppdelat i sex fack, med löstagbara innerväskor. Ett 
av facken innehåller extra material just för att hålla bollar på plats. Två av facken är löstagbara för 
att användaren ska kunna ta med sig material utan att behöva förflytta hela bagen. Det finns 
fickor med  förstärkningar på sidorna för ömtåligt material såsom glasögon och liknande.  
 
Ytterligare ett fack, ett större för förvaring av kläder och liknande, finns placerat under skakeln. 
Det större facket får en lite annorlunda utformning då hålet för klubborna ser ut som den gör. 
Fackets nederdel består av en cylinderformad nederdel mer snpassad för mjukt formbart material 
såsom tröjor eller jackor.  
 
Skakeln är utformad så att man kan dra den antingen för hand, eller genom att fästa den runt 
midjan. Denna design är i stort sett oförändrad från originalet. Den är delvis vridbar uppåt och 
nedåt för att ge viss flexibilitet när man går så att inte bagen ska ta stötarna utan fortsätta vara 
stabil. 
 
Regnskyddet träs över klubbskaften vilket inte förhindrar att användaren kan hämta nya klubbor 
vid spel i regn utan svårighet. Detta är en enklare plasthuva som man fäster över skaften. 
Anpassning till resten av bagen i form av färg är en mindre förändring som dock påverkar mycket 
vad gäller att få alla bagens delar att tillsammans kännas som en enhet. 
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Utseendet på bagen genomgick inga stora förändringar. Alla små förändringar påverkade dock 
bagens design positivt och gav den ett nytt utseende. Lister och färger gör mycket för 
helhetsintrycket. En primär färg och en sekundär som bryter av. Svart är ett bra exempel på en 
sekundär färg om man vill hålla konstruktionen relativt diskret men att den ändå ska synas. 
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5 DISKUSSION 
 
Många tankar dök upp under arbetets gång om de olika delarna som projektet kom att bestå av. 
 
5.1 Metoden 
 
5.1.1 Systematisk problembehandling 
 
Ett problem med att försöka använda sig av många av de metoder som används vid systematisk 
problembehandling är att de känns utformade för en grupp människor. Då en projektgrupp 
innehåller ett antal människor och man vill komma fram till en gemensam ståndpunkt känns 
dessa metoder mer befogade än om arbetet utförs av en person. När man arbetar ensam måste 
man i nästan alla metoder ändra på tillvägagångssättet för att få ett användbart resultat. 
 
5.1.2 Visualisering med hjälp av dator 
 
Detta sätt att presentera material gör tankarna väldigt tydliga för den man presenterar för. 
Huvudsaken är att den som modellerar och den som tittar är på samma spår vad gäller hur exakta 
modellerna är. Fara uppstår då den ena parten tror att det är en exakt framställning om den som 
gjort presentationen bara vill visa ett koncept på kanske en specifik del. Det gäller att vara väldigt 
noga med detta som utformare.  
 
Den bästa varianten vore nog att arbeta vid sidan av en annan designer på det här sättet så att det 
finns två personer. En som tar fram idéer och koncept i huvudsak och en som försöker 
framställa dessa idéer i bild. Ett arbete på det sättet skulle ge både en proffessinell slutprodukt 
och kunden/beställaren skulle tydligt se projektets utveckling och tidigt kunna sätta stopp för 
delar som inte är tillfredsställande av olika skäl. 
 
Man kan även ta detta ett steg ytterligare. Problemet som det har varit nu är att man måste ha 
programmet i vilket det är gjort för att kunna nyttja funktioner på bästa sätt. Det finns program 
för att översätta modeller som detta till html, dvs sidor anpassade för en internetbrowser. Gjorde 
man detta skulle man kunna göra modellerna med de inbyggda animationerna och sen skapa 
htmlsidor av dem som man skickade till de som man vill ska utvärdera dessa. På detta sätt krävs 
inte att kund och utvecklare möts i samma utsträckning, då de flesta idag i någon form har 
möjlighet till att använda internet. Detta gjordes inte nu men är definitivt något som skulle 
underlätta hela processen ytterligare. 
 
Är den som modellerar/animerar väl insatt i de program som används kan man även skapa 
koncept under diskussion. Dvs koncept växer fram i samma takt som man talar om dem. 
Svagheter och styrkor i olika tankar blir då genast tydliga och man kan styra konceptet på 
skärmen. Att en bild säger mer än tusen ord är något som verkar stämma även i detta fall. 
 
5.2 Resultat 
 
Fortlöpande diskussioner och ett nära samarbete med uppdragsgivare, under hela projektet, har 
underlättat arbetet väsentligt.  
Att snabbt få veta huruvida uppdragsgivaren är nöjd eller inte spelar stor roll när det gäller det 
fortsatta arbetet. Att känna stöd därifrån  ger mycket snabbare ett positivt resultat och en 
framåtrörelse i arbetet. Sekretess i ett arbete är ett hämmande inslag, det är inte så mycket att 
diskutera. Känner man sig inte säker på hur man ska hantera det är det väldigt svårt att ta hjälp av 
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andra människor vilket i första hand påverkar de inledande faserna av arbetet som i sin tur 
påverkar slutresultatet negativt. Stort arbete börr läggas på att få klart hur man vill ha det med 
sekretessen och vad som ska gälla. Det bör inte tillåtas påverka arbetet mer än vad som är absolut 
nödvändigt. 
 
Mycket tid har i detta arbete lagts på att göra tydliga bilder på de koncepten som tagits fram. 
Även om detta har varit en tidskrävande del av arbetet har det upplevts positivt från 
uppdragsgivaren. Det har varit mycket användbart att se hur väl detta sätt att arbeta har tagits 
emot och är något som definitivt kommer att finnas med i ett framtida arbete. 
 
5.3 Fortsatt arbete 
 
Fortsatt arbete kommer att vara att ytterligare utveckla och förfina de framtagna lösningarna. En 
förhoppning är att de modeller som är framtagna ska kunna nyttjas i framtida arbete. Att kunna 
få en större urvalsgrupp med människor som kunde komma med åsikter och även testgrupper 
skulle ytterligare underlätta och öka chanserna för att designen skulle förbättras ytterligare. 
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BILAGA 1 
 
SPECIFIKA KRAV FRÅN KUNDEN VID PROJEKTETS BÖRJAN 
 
Kundspecifikation 
 
ALLMÄNNA KRAV 
Golfbagvagnen skall utformas med en tilltalande design och med funktioner så att den ger 
användaren bästa möjliga service i samband med spel på banan genom att klubbor och övrig 
utrustning är lätt tillgängliga och lätt att återställa på rätt plats. Den skall vara så utformad att inga 
störande ljud uppkommer när vagnen framförs. Vagnens dimensioner skall hållas nere genom att 
klubborna placeras utvändigt varigenom god förvaringskapacitet av övrig utrustning kan skapas 
trots begränsade yttermått på vagnens ”bagdel”. Vagnen skall vara utförd i material som är 
okänsligt för vatten och vara utrustad med regnskydd som skyddar all medförd utrustning mot 
regn. Varje klubba skall kunna tas ur bagen och återställas igen utan att övriga klubbor eller annan 
utrustning exponeras för regn. 
Lastad vagn skall ha låg tyngdpunkt och god sidostabilitet. 
Vagnen skall kunna såväl dras som skjutas framåt för hand. 
Vagnen skall kunna förses med draganordning som gör det möjligt att dra den på ett vanligt sätt 
för hand men också med kroppen, ”handsfree”. 
 
KONSTRUKTIONSPRINCIP 
Bagvagnen skall bestå av ett självbärande chassi, hjulställ och draganordning. Chassiet motsvarar 
en golfbagvagns funktion och nämns nedan ”bagen”. Hjulstället och draganordningen är 
monterade på chassiet, vilket dimensioneras och utformas härför. 
När bagvagnen är parkerad på ett vågrätt underlag skall bagen vara lodrätt orienterad. 
 
DETALJKRAV 
 
TRANSPORTBARHET 
Vagnen skall kunna medföras i ett ordinärt bagageutrymme i en personbil varvid demontering av 
vagnens hjul alternativt hjulstället accepteras. Vagnen skall (bör) kunna monteras för användning 
på golfbanan alternativt nedmonteras för transport i bil inom 3 (1) minuter. 
Vagnen skall kunna medföras fullastad med klubbor i ett ordinärt resefordral för golfbag efter 
erfoderlig amontering av hjulstället. 
 
LASTKAPACITET OCH VIKTER 
Bagen skall ha plats för 14 st klubbor. Vagnen skall dimensioneras för en normal last av 9 kg +/- 
2,5 kg varav klubbornas sammanlagda viktskall förutsättas vara 7 kg. 
Vagnens tomvikt skall (bör) vara högst  7,5 (5) kg. 
 
KLUBBUPPHÄNGNING 
Klubborna skall placeras utanpå bagen med huvudet nedåt och greppet uppåt för att ge ekipaget 
låg tyngdpunkt och kunna skydda greppen mot regn med hjälp av ett kapell. Järnklubbornas 
huvuden förutsätts stickas in i bagen medan Metalwoods (träklubbor) förutsätts ha klubborna 
placerade utanför bagen.  
 
 
 
Det skall finnas plats för putter och 11 järnklubbor, 3 st wedgar samt klubba 9,8,7,6,5,4,3 och 2. 
Järnklubborna inklusive putter skall ha bestämda platser och arrangeras  inbördes utgående från 
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klubbornas olika skaftlängder och klubbladens loft så att skaftens grepp hamnar i jämnhöjd med 
varandra. Längsta järnklubban  (dimensionerande skall vara järnklubba nr 3) skall i sitt läge vara 
placerad med klubbspetsen omedelbart över underkanten av bagen eller golvet i bagen. 
 
Sammanlagt skall (bör) 4 st (6) metalwoods kunna medföras. Kraven innebär att flexibilitet skall 
finnas att kunnamedföra olika klubbkombinationer från 2 st metalwoods och 11 st järnklubbor 
samt putter till 6 st (börkravet) metalwoods och 7 st järnklubbor samt putter. 
Anordning för upphängning av metalwoods skall vara så utförd att den i infällt läge förlänger 
bagen med högst 2 cm. 
Upphängningen skall vara sådan att klubborna ej behöver headcovers, inte nöts, inte kan slå mot 
varandra eller på annat sätt ge ljud ifrån sig vid transport. 
 
Klubborna skall placeras så fördelade att man omedelbart upptäcker om någon klubba saknas. 
 
Klubborna ska kunna låsas i sina lägen för att bagen skall kunna hanteras i olika lägen till exempel 
vin montering eller demontering av hjulstället i samband med transport av bagen i bil eller 
resefordral.  
 
REGNSKYDD 
Klubbornas grepp och förvaringsutrymmen skall skyddas mot regn med ett särskilt regnskydd. 
Det skall vara så utfört att klubborna och annan utrustning kan tas ur och återplaceras i vagnen 
utan att regnskyddet för vagn och övriga klubbor påverkas. 
Regnskyddet skall vara förankrat och i övrigt ha sådant utförande att det ger skydd även under 
kraftig vind. 
 
Lämplig anordning för att medföra paraply skall finnas på bagen. 
 
FÖRVARING AV UTRUSTNING 
Det skall finnas ett magasin med plats för 7 st golfbollar som skall kunna överblickas samtidigt. 
Pennor, greenlagare , pegs mm skall kunna medföras sorterade var för sig i olika lämpliga 
förvaringsfack som ger god överblick och snabb tillgänglighet. 
 
Dricksflaska skall kunna medföras så att den utan dröjs mål kan användas och återplaceras efter 
användning. Matsäck i form av smörgåsar, frukt med mera skall kunna medföras i lättilgängligt 
utrymme. 
 
Utrymme skall finnas för regnkläder och andra extra kläder. 
Lämpliga förvaringsfickor (motsvarande) skall finnas för objekt som plånbok, glasögon, 
nyckelknippa med mera. 
 
HJULSTÄLL 
Vagnen skall vara försedd med två huvudhjul, placerade på en oledad huvudaxel, samt en sporre 
alternativt ett tredje hjul. 
Hjulstället bör ha en odämpad fjädrning  avpassad till vagnens normallast. 
Hjulstället skall kunna monteras respektive avmonteras snabbt utan behov av verktyg. 
Vid transport av vagnen i resefordral skall hjulen kunna avmonteras från huvudaxeln. 
Spårvidde skall vara så bred att den klarar 30 graders sidlutning statiskt. 
DRAGANORDNING 
Vagnen skall vara försedd med en draganordning bestående av skakel och handtag som medger 
att man drar vagnen efter sig med en eller två händer alternativt skjuter den framför sig vid 
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förflyttning. Handtaget skall vara utformat så att olika vridning av arm(ar) och hand(er) kan 
väljas. 
Vagnen skall som alternativ kunna förses med en särskild draganordning utformad för att kunna 
dra vagnen på konventionellt sätt men också dra med kroppen på sådant sätt att onödiga 
vridande krafter och böjande krafter på bål, särskilt ryggen elimineras. 
Draganordningen skall vara fastmonterad på chassiet. Den skall kunna fällas undan så att den tar 
så liten plats som möjligt vid transport. I infällt läge få den inte förlänga bagen nedåt. 
 
Oberoende av typ av draganordning skall vagnensbalans i dragläge kunna justeras med hänsyn till 
aktuell last och användarens kroppsmått genom att ändra skakelns vinkel i förhållande till bagen. 
 
CHASSI/BAG 
Chassiet bör ha följande maxmått: Höjd 85 cm, bredd 35 cm, djup 27 cm 
Det bör vara utformat så att ”taket” kan uttnytjas som underlag för att förvara och föra 
scorekortet. Chassiet skall i övrigt dimensioneras och utformas så att på bagvagnen ställda krav 
kan uppfyllas. 
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BILAGA 2 
 
1. Vilka klubbor har du? 
Denna fråga kunde änvändas för att få fram namn på olika produkter som bagen i framtiden, bland andra, bör 
vara anpassad för. 
 
2. Om du bara fick ta med dig fem klubbor på en runda förutom putter, vilka skulle det då bli? 
Tanken med denna fråga var att se hur folk använder sig av klubborna, om man föredrar vissa nummer och om 
man i så fall skulle försöka placera dessa på en sida för att på så sätt förenkla vilken sida av bagen man går till i 
de flesta fallen. 
 
3. Vilken sorts bag använder du, drag- eller bärbag? 
Intressant för att kunna använda som underla, bl.a till vilken målgrupp man i första hand vill vända sig mot  
 
4. Vilket märke är det på din bag? 
Då de flesta intervjuerna gjordes muntligen var det intressanta här att se om folk visste vad de hade för märke på 
sin bag utan att först titta efter. Reaktionen i det läget visar rätt tydligt huruvida märket i sig spelar någon större 
roll vid valet. 
 
5. Varför har du valt detta märke? 
På samma sätt som fråga 1 kan denna information användas för vidare insamling av information om liknande 
produkter. 
 
6. Vad har du med dig ut på en runda? 
För att effektivt utforma förvaringsutrymmen. 
 
7. Finns det något negativt med den bag du har? 
Bör användas för att inte göra samma fel som gjorts på de produkter som redan finns på marknaden. 
 
8. Har du fått några fysiska besvär av den bag du har? 
Viktig av samma skäl som fråga sju. 
 
9. Vilken bag skulle du vilja köpa? 
Bra för att se vilken sorts ny bag som användaren fått en god uppfattning om och vilka lösningar som finns på 
den. 
 
10. (Om svaret på fråga tre är dragbag) Hur upplever du din bag i starkare lutning? 
För att kunna avgöra hur brett det bör vara mellan hjulen 
 
11. Hur mycket pengar tycker du är acceptabelt att lägga på en bag? 
Viktigt för materialval och dyl men även för att se skillnad på hur t.ex. spelare i olika åldrar resonerar för att 
användas vid marknadsföring. 
 
I övrigt ingick även frågan om spelarens hcp och hur länge denne har spelat, då detta kan 
användas för att se hur spelare på olika nivå resonerar. 
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BILAGA 3 
 
Tabell 1, funktionsviktning klubbupphängning 
FUNKTION   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KORR TOT
låg tyngdpunkt   1 - 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 6
klubbhålsutformning 2 - (-)0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 18
jämna klubbskaft 3 - - (-)4 0 0 2 0 0 1 1 2 4 6
klubborna slår mot varandra 4 - - - (-)2 1 2 2 0 0 1 2 6 12
minimera ljud 5 - - - - (-)3 2 0 0 2 1 2 8 12
upptäcka saknad klubba 6 - - - - - (-)10 0 0 0 0 1 10 1
låsmekanism för klubbor 7 - - - - - - (-)4 0 1 1 2 12 12
märkning av klubbor 8 - - - - - - - (-1) 0 1 2 14 16
upphängning för träklubbor 9 - - - - - - - - (-)8 1 2 16 12
placering av klubbor 10 - - - - - - - - - (-)8 2 18 12
täcka håligheter 11 - - - - - - - - - - (-)17 20 3
 
Tabell 2, funktionsviktning regnskydd 

FUNKTION   1 2 3 4 5 KORR TOT

grepp o förvaring täckta 1 - 2 2 2 1 0 7
förankrat, klara vind 2 - (-)2 2 2 1 2 7
enkelt hämta material 3 - - (-)4 1 0 4 1
anordning för paraply 4 - - - (-)5 0 6 1
få bort vatten i bagen 5 - - - - (-)2 8 6
 
Tabell 3, funktionsviktning förvaring 
FUNKTION   1 2 3 4 5 6 7 8 9 KORR TOT 
bollmagasin m god överblick 1 - 2 0 2 2 2 1 0 0 0 9 
fack greenlagare peg o dyl 2 - (-)2 1 2 2 2 2 2 2 2 13 
god överblick o tillgänglighet 3 - - (-)1 2 0 2 0 2 2 4 11 
plats för dryck 4 - - - (-)6 2 2 1 2 2 6 9 
plats för matsäck 5 - - - - (-)6 2 1 2 2 8 9 
plats för regn- extrakläder 6 - - - - - (-)10 0 2 2 10 4 
plats för värdesaker 7 - - - - - - (-)5 2 2 12 11 
löstagbara förv.utrymmen 8 - - - - - - - (-)12 0 14 2 
placering tampar 9 - - - - - - - - (-)12 16 4 
 
Tabell 4, funtionsviktning hjulställ 
FUNKTION   1 2 3 4 5 KORR TOT
Montera utan verktyg 1 - 1 2 2 2 0 7
Montering av de två hjulen 2 - (-)1 2 2 2 2 7
Sträva att ställa sig upp 3 - - (-4) 0 0 4 0
Utformning sporre/tredje hjul 4 - - - (-)4 0 6 2
Fjädring normallast anpassad 5 - - - - (-)4 8 4
 
Tabell 5, funktionsviktning drag 
FUNKTION   1 2 3 4 5 KORR TOT
Både kunna dra och skjuta 1 - 2 2 2 2 0 8
Utformat för olika grepp 2 - (-)2 0 0 0 2 0
Möjlighet att fälla ihop 3 - - (-2) 2 2 4 6
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Justerbar balans 4 - - - (-)4 0 6 2
Möjlighet till bärbag 5 - - - - (-)4 8 4
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BILAGA 4 
 
Tabell 6, idébedömning lockversion 

Funktion Lockversion poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 1 Rektangulär, dock löstagbar anordning 
Klubbor slår mot varandra 2  
Minimera ljud 2 Om man klär insidorna 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Täckt variant av samma anordning 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 1 Enbart gravitation 
Anpassad för olika 
klubbor 1  
Passar höger/vänster 2 Beror på hur man vrider hålen 
Minimera utrymme 0 Rund form på lock tar mycket plats 
Motverka vatten i bagen 0  
TOTAL 15  
 
Tabell 7, idébedömning påsar 
Funktion Påsar poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 1 Svårt med bra material till påsar 
Klubbor slår mot varandra 1  
Minimera ljud 1 Viss dämpning i själva påsen 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 0  
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 1 Enbart gravitation 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 0  
Minimera utrymme 2 Bara hålen tar plats 
Motverka vatten i bagen 0  
TOTAL 13  
 
Tabell 8, idébedömning hällor utanpå 
Funktion Hällor utanpå bag poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2  
Klubbor slår mot varandra 2 Ligger mot bagen 
Minimera ljud 2 Ligger mot bagen 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Finns inga håligheter 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 2 Stor vinkel sitter hårdare fast 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2 Bara att föra in klubbhuvudet från olika håll 

 45



Minimera utrymme 0 Omkretsen blir större 
Motverka vatten i bagen 2 Inga hål i bagen 
TOTAL 21 Hög poäng dock utrymmesproblem 
 
Tabell 9, idébedömning hällor inuti 
Funktion Hällor snett in i bag poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2  
Klubbor slår mot varandra 2 Ligger mot bagen 
Minimera ljud 2 Ligger mot bagen 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 0  
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 2 Stor vinkel sitter hårdare fast 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2 Bara att föra in klubbhuvudet från olika håll 

Minimera utrymme 0
Omkretsen blir större dock mindre än 
utanpå 

Motverka vatten i bagen 2 Om man stänger håligheterna inuti 
TOTAL 19 Fortfarande vissa utrymmesproblem 
 
Tabell 10, idébedömning ställversion 
Funktion Ställversion poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2 Inga hål 
Klubbor slår mot varandra 2 Ligger mot bagen 
Minimera ljud 0 Svårt då klubborna kan röra sig mycket 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 1 Svår geometri där man ställer klubbor 
Sätt att täcka håligheter 2 Inga hål 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 0 Klubborna kan röra sig mycket 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2  
Minimera utrymme 0 Stor konstruktion 
Motverka vatten i bagen 2 Inga hål 
TOTAL 16 Bred konstruktion i botten av bagen 
 
Tabell 11, idébedömning wireframed 

Funktio
Anpassad för olika 
klubbor n "Wireframed" poäng 0-2 Kommentar Passar alla klubbor 
Enkel klubbhålsutformPassar höger/vänster ning 02 K omplicerad hänganordning 
Klubbor slår mot vaMinimera utrymme randra 12 Ligger i påsar Enkel baskonstruktion ställning kompl 
Minimera ljud Motverka vatten i bagen 12  Inga hål 
LåsmekaTOTAL nism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Inga hål 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 1 Klubborna kan röra sig en del 

2

18 Svår konstruktion 
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Tabell 12, idébedömning kvastskaft 
Funktion Kvastskaftversion poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2 Mindre viktig 
Klubbor slår mot varandra 0 Håligheternas uppgift 
Minimera ljud 0 Inte i sig 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 0 Inga hål 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 2  
Anpassad för olika 
klubbor 0  
Passar höger/vänster 0  
Minimera utrymme 0  
Motverka vatten i bagen 0 Beror på håligheterna 
TOTAL 9 Vilseledande poäng, berör skaftdelen 
 
Tabell 13, idébedömning skåror 
Funktion Skåror poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 0 Svår 
Klubbor slår mot varandra 2 Hindras av skårorna 
Minimera ljud 1 Om skårorna kläs 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2 Beror på avdelarna 
Sätt att täcka håligheter 2 Automatiskt stängd 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 1  
Anpassad för olika 
klubbor 1  
Passar höger/vänster 1  
Minimera utrymme 2  
Motverka vatten i bagen 0 Beror på håligheterna 
TOTAL 15 Svår konstruktion 
 
Tabell 14, idébedömning äppelkart 
Funktion ”Äppelkart” poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 0 Svår 
Klubbor slår mot varandra 0 Krävs ytterligare utveckling 
Minimera ljud 0 Samma som ovan 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2 Beror på lutning 
Sätt att täcka håligheter 2 Automatiskt stängd 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 0 Kräver avdelare 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2  
Minimera utrymme 1  
Motverka vatten i bagen 2  
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TOTAL 14 Utvecklingsmöjligheter 
 
Tabell 15, idébedömning genomskinlig 
Funktion Genomskinliga delar poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 1  
Klubbor slår mot varandra 2  
Minimera ljud 2 Om man klär insidan 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Likadan täckt konstruktion 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 2  
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2  
Minimera utrymme 0  
Motverka vatten i bagen 2  
TOTAL 20 Man ser sina klubbor 
 
Tabell 16, idébedömning skåra med borst 

Funktion 
Skåra borst uppe/nere poäng 0-

2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2 Enkel 
Klubbor slår mot varandra 1 Beror på borstens styrka 
Minimera ljud 1 Beror på borstens styrka 
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Automatiskt stängd 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 1 Beror på borstens styrka 
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2  
Minimera utrymme 2  
Motverka vatten i bagen 2  
TOTAL 20  

 
Tabell 17, idébedömning rektangulära hål med borst 
Funktion Rekt hål med borst poäng 0-2 Kommentar 
Enkel klubbhålsutformning 2 Enkel 
Klubbor slår mot varandra 2  
Minimera ljud 2  
Låsmekanism för 
klubborna 0  
Låg tyngdpunkt 2  
Skaften i jämnhöjd 2  
Sätt att täcka håligheter 2 Automatiskt stängd 
Upptäcka saknad klubba 1  
Klubborna hålls på plats 2  
Anpassad för olika 
klubbor 2  
Passar höger/vänster 2  
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Minimera utrymme 2  
Motverka vatten i bagen 2  
TOTAL 23  
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