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II 

SAMMANFATTNING         

 Syftet med examensarbetet var att designa ett transporthjälpmedel för olika 
transportmedel för golfare som inte kan använda bil eller buss för att ta sig till/från golfbanan 
med golfvagn. 

 För att strukturera projektarbetet användes metoden ”systematisk problembehandling”. 
Metoden innefattar informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning, 
idéverksamhet, idébedömning och slutförande i form av konceptförslag och 3D-illustrationer. 

 Under projektets gång har olika koncept, utifrån egenskaper och utseenden bearbetats 
och utvärderats. Efter noggranna jämförelser av koncepten, med sina för- och nackdelar 
samt tillvekningsmöjligheter och produktionskostnader, presenterades en slutgiltig lösning 
och produkt. Produkten kan användas av alla golfare oavsett ålder, kön och fysiska 
egenskaper, samtidigt som den kan ge ett bidrag till miljön genom minskade utsläpp från 
bilar etc. 

 

 

 

 



 
 
 

III 

ABSTRACT           

 The purpose of this Master thesis was to design an assisting means of transportation for 
golfers who do/can not use a car or bus to/from the golf course with a golf trolley.  

 To structure up the Master Thesis a systematic approach for problem solving was used. 
This method included information gathering, problem determination, problem investigation, 
idea generation, idea evaluation and conclusion consisting of concepts and 3D-illustrations. 

 During the project different concepts, depending on quality and appearance, have been 
carefully evaluated depending on their advantage/disadvantage and costs. The result was a 
final concept that all golfers regardless of age, gender and physical capacity, can use and at 
the same time. The final concept/product also contributes to the environment with less 
discharge from cars etc. 
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1INLEDNING           

       Examensarbetet gick ut på att med hjälp av Dormy Golf & Fashion AB (fortsättningsvis 

kallad Dormy) designa en transportmedelhållare (fortsättningsvis kallad produkt), så att 

golfare som inte har bil eller körkort enkelt ska kunna ta sig till golfbanan med sin golfvagn på 

till exempel en cykel.  

1.1 Bakgrund  
 Företaget Dormy är Sveriges största golfkedja med sex butiker runt om i Sverige. Dormy 
marknadsför och säljer det mesta inom golfvärlden, såväl till nybörjare som till proffs spelar.  
  
 Själva idén till produkten fick jag då jag var på väg hem på cykeln, från en golfrunda. Jag 
tyckte att det borde finnas ett enkelt sett att transportera hem golfbag och vagnen för golfare 
som saknar bil och som inte har lust att ta utrustningen på bussen.  

1.2 Syfte och mål 
 Syftet med projektet är att designa och eventuellt tillverka en prototyp av en 
golfvagnshållare till ett transportmedel, exempel en cykel. Produkten ska vara lätt att 
montera och demontera från såväl transportmedlet som golfvagnen. Den slutliga produkten 
bör även attrahera golfare att ta exempelvis cykeln istället för bilen eller bussen och på så 
sett samtidigt gynna miljön. 

1.3 Avgränsningar 
 Detta arbete gick ut på att designa ett slutkoncept av en golfvagnshållare till ett 
transportmedel. Konceptförslaget stannar på konceptnivå, det vill säga inga tester 
exempelvis hållfasthet och kraft gjorts, däremot har måtten på konceptet har tagits fram. Det 
bestämdes att slutkonceptet skulle testas på Max Golf testcenter i Kina. 
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2TEORI           
 

 Golf, en hobby för vissa och en livsstil för andra. Golf är inte bara att slå på en boll med 
en klubba, utan ett äventyr och utmaning för personer i alla åldrar. Adrenalinkicken man får 
då man lyckas med det perfekta slaget eller putten och den grova besvikelsen då man 
misslyckas är tjusningen med golfen.  Oberoende av kön, ålder, väder, kläder, fysiskt 
handikapp och hur bra man är, så kan alla gå en golfrunda tillsammans.  

2.1 Golfdata 
 Golfen har sina egna termer och produkter och för att få en förståelse om projektet 
behöver man förstå några av dem.  

2.1.1 Golfvagn 
 Det finns olika typer av golfvagnar tillexempel 3-hjuling, 2-hjuling och elektriska vagnar. 
Vagnarna är till för att golfaren ska slippa bära sin golfbag, som beroende på modell och 
utrustning kan väga upp till tjugofem kilogram. (Wikipedia och Dormy)  
 
 
 3-hjulingen som visas till höger, är designad för att minimera 
kraften som behövs för att få den att rulla. Vid båda bakhjulen finns det 
bromsar som är enkla och lätta att använda. Handtaget kan lätt 
justeras i höjdläge, beroende på personens längd.  
 
 
  

 
 
 
 2-hjulingen som visas till höger, är den vanligaste vagnen för 
nybörjare. Vagnen drar man antingen bakom eller framför sig genom att 
trycka/hålla ner handtaget. Det finns inga bromsar på vagnen då 
framdelen (där golfbaggens fot finns) verkar som en naturlig broms. 
 
 
 
 
 
 
 Den elektriska vagnen som visas till höger är en specialvagn för 
personer med fysiska handikapp. Vagnen har en liten motor som 
antingen kan styras med hjälp av styranordningen på handtaget eller 
med en liten trådlös joystick. 
Denna vagn är inte lämplig för produkten då motorn i vagnen kan gå 
sönder vid transport. 
 

Figur 1: 3-hjuling (Dormy)

Figur 2: 2-hjuling (Dormy)

Figur 3: Elektrisk golfvagn 
(UK Sport Imports) 
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2.1.2 Handtag 
Handtagen på vagnarna är inte standardiserade och det finns en mängd olika modeller 

ute på marknaden och det produceras fortlöpande nya. Alla golfföretag försöker tillverka den 
ultimata och ergonomiskt riktiga vagnen för alla golfspelare. Produkten måste därför fungera 
för minst 90 till 95 procent av de existerande vagnshandtagen och förhoppningsvis också 
framtida modeller av handtag. 

 Nedan visas fyra handskissade bilder av de vanligaste handtagen på 2- och 3-hjulinga 
vagnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 På senare tid har det designats fler böjda handtag, med syfte att ge golfaren ett mer 
ergonomiskt och skönare handtag att greppa medan man rullar vagnen. Under innevarande 
golfsäsong (2009) så har det också dykt upp vagnar där det i mitten av handtaget finns ett 
block för fäste av paraply (figurer 5 och 6). Själva paraplyhållaren är avtagbar och man kan 
enkelt montera/demontera den efter behov. Paraplyhållaren kan enkelt förvaras i golfbagen 
när den inte behövs. 
 
  

Figur 4: Handtag på en 2-hjuling eller på en 
enkel 3-hjuling. Figur 5: Ett böjt handtag för en 3-hjuling 

för mer ergonomiskt grepp och finns med 
eller utan block för paraply. 

Figur 6: Handtag på en 3-hjuling och finns 
med eller utan block för paraply. 

Figur 7: Ett böjt handtag på en 3-hjuling för 
mer ergonomiskt grepp och finns med eller 
utan block för paraply.
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2.2 Cykeldata 
 Alla cykelmodeller ser mer eller mindre olika ut beroende av fabrikat och 
användningsområden. Cyklarna skiljer sig också åt beroende på målgruppen. För att 
produkten ska kunna passa förekommande modeller av cyklar, gjordes en undersökning om 
sadelstolpens lutning på både herr och dam cyklar. Lutningen mättes mellan 90 graders 
vinkel till mitten av sadelstolpen (figur 8) och resultatet skrev ner (bilaga E). Undersökningen 
visade att alla cyklarna har ungefär samma lutning på sadelstolpen, men diametern varierar 
mellan modellerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höjden och längden på cykelramen liksom pakethållaren skiljer sig mellan en barn, junior 
och vuxen cykel (bilaga E). Då produkt inte är tänkt att användas till barncykel så är 
pakethållarnas skillnad i längd inte av någon betydelse, men skillnaden i höjd är av stor vikt 
för 2-hjuliga vagnar. Lutar vagnen för mycket finns det risk att saker kan ramla ut ur 
golfbagen vid till exempel gupp men å andra sidan kan vagnens framdel slå i marken om 
lutningen är för liten.  

 

Figur 9: Cykel utan pakethållare med cykeldata.

Figur 8: Skiss över sadelstolpens lutning. 

Sadelstolpen 
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2.3 Material 
 Eftersom produkten kommer att användas utomhus, måste den tåla årets variation av 
väder och temperatur.  

2.3.1 Polymerer 
 ”Polymerer är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor uppbyggda av 
mindre repeterande enheter, monomerer.” (wikipedia.se) Inom organisk kemi är 
polymerkedjor annorlunda jämfört med andra kedjorna på grund av deras längd. Reaktionen 
som uppstår när monomererna blir en polymer kallas polymerisation. Polymerer kallas i 
dagligt tal för plaster och är oftast konstruktionsmaterial baserat på polymerer. Vanligen 
tillsätts olika tillsatser som ger materialet dess önskade egenskaper till exempel färg eller 
mjukgörare.  

Polymera material delas in i: (Wikipedia samt Modern Produktionsteknik del 1) 

 Gummimaterial (elastomerer): En polymer med elastiska egenskaper, som kan töjas 
avsevärt utan att brista. 

 Härdplaster: Dessa plaster går inte att smälta eller lösas upp, vilket begränsar 
möjligheten till återvinning. Härdplaster med stor nötningsbeständigt används oftast 
till komponenter som utsätts för stort slitage till exempel båtskrov. Plasterna går att 
mala ner och kan användas som utfyllnadsmaterial eller förstärkningsmaterial i nya 
produkter. Härdplaster förväxlas oftast med hårdplast.  

 Termoplaster: Dessa plaster står för 80 procent av den totala marknaden och 
används bland annat till flygplanshuvar men också till enklare saker som 
engångsbestick etc. 

2.3.2 Metaller   
 ”Metall kallas ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, till exempel 
bra ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och 
metallglans.” (wikipedia.se) Några av de vanligast förekommande metallerna är aluminium, 
stål, silver, bly, zink och järn.  

 Aluminium: Ett av de mest förekommande grundämnena och den vanligaste metallen 
i jordskorpan. Aluminium är en mjuk lättmetall med mycket god värme och elektrisk 
ledningsförmåga. Metallen används bland annat inom båt-, motor- och 
möbelindustrin. (Kemin i samhället, Nationalencyklopedin) 

 Stål: Den största underklassen till metaller och en benämning för olika legeringar av 
järn. Stål delas normalt in i fyra huvudgrupper; konstruktions-, verktygs-, 
elektriska/magnetiska och rostfria stål. (Nationalencyklopedin, Wikipedia, Modern 
Produktionsteknik del 1) 
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2.4 Tillverkningsmetoder 
 Tillverkningsval för både polymerer och metaller som kan komma att bli aktuella vid en 
produktion. 

2.4.1 Formsprutning 
Den vanligaste tillverkningsmetoden för produkter av termoplaster och härdplaster, 

används vid serieframställning men också vid enstaka komplexa former som behållare, 
sängar, mellanväggar, skåp, lister med flera. Vikten på produkten kan variera från några 
mikrogram och upp till över 30 kg.  

Formsprutning går ut på att smält plast (mellan 175 och 300 grader Celsius, beroende på 
materialtypen) sprutas in under stort tryck i en form (figur 10 och 11), som oftast är tvådelad. 
Hela formen måste fyllas med den smälta plasten och det är viktigt att plasten inte stelnar på 
vägen, vilket kan orsakar att plasten blir spröd och går sönder. Efteråt kyls formen ner och 
nedkylningstiden varierar beroende på storlek, tjocklek och de kvalitetskrav som är satta på 
den nya produkten. Produkten kyls ner så att den antingen kan tas ut manuellt eller 
automatiskt ur formen. Hela tillverkningsprocessen kan ta från en sekund och upp till ett par 
minuter beroende på dess storlek, tjocklek och de kvalitetskrav som är satta på den 
produkten.  

Faktorerna som påverkar den slutliga formsprutade produktens kvalité är; den smälta 
plastens och formens temperatur, trycket i sprutmunstycke, kyltiden samt formens 
dimensioner och utformning. Produkter som har formsprutats brukar normalt sett inte 
behövas efterbearbetas. (Wikipedia, Nationalencyklopedin, samt kursmaterial från 
Produktion och Tillverkningsteknik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Figur 11: Formen till 
formsprutning. (kursmaterial 
från Produktion och 
Tillverkningsteknik) 

Figur 10: Smält plast sprutas 
in i formen. (kursmaterial från 
Produktion och 
Tillverkningsteknik) 
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2.4.2 Form- och sprutpressning 
 Formpressning är en vanlig tillverkningsmetod vid framtagning av produkter av 
termoplast och härdplast men också av trä som till exempel, stolar, skåp och bord i olika 
formar och designar. Metoden används oftast vid serieframställning av såväl stora som små 
produkter, där tillverkningstiden är någon sekund och beroende av produktens tjocklek och 
material. 

 Formpressning går ut på att den uppvärmda plastmassan placeras på den undre 
formhalvan (figur 12 och 13) varpå den övre halvan pressas ner mot den undre. Massan 
utsätts först för lågt tryck vilket gör att plastmassan blir plastiskt, varefter trycket ökar och 
formrummet fylls ut innan härdning inträder. Överflödigt material pressas ut mellan 
formhalvorna och tass därefter bort. Formen är stängd till dess att all plastmassa härdat 
varpå den öppnas och den färdiga produkten tas ut. Innan nästa pressning blåses formarna 
rena. 

 Denna metod kan också användas för keramiska produkter och kallas då för 
verktygspressning eller enaxlig pressning. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En metod som utvecklats ur formpressningen är sprutpressning (figurer 14 och 15). I 

denna metod har den undre formhalvan ett förrum även kallad sprutcylinder. Den varma 
sprutcylindern fylls med pressmassa och när formen är sluten pressas den varma massan in 
i hålrummet under lågt tryck och blir plastiskt. Sprutcylindern fortsätter att pressa ut mer 
massa tills hela formrummet är fyllt. Efter att all plastmassa härdat öppnas formen och den 
nya produkten tass bort och formen blåses ren. (Wikipedia, Nationalencyklopedin, Modern 
Produktionsteknik del 1) 

 
  

Figur 13: Övre och undre formhalvan. (Wikipedia, 
kursmaterial från Produktion och 
Tillverkningsteknik) 

Figur 12: Plastmassan pressas till sin 
slutgiltiga form. (Wikipedia, kursmaterial 
från Produktion och Tillverkningsteknik) 
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2.4.3 Drag- och sträckpressning 
 Vid dragpressning placeras en plåtskiva, vanligtvis en rondell, mellan dyna och tillhållare, 
varpå en stämpel pressar ner skivan (figur 16 och 17). Tillhållaren ser till att veck inte bildas 
men bromsar inte plåten från att glida under processen. Desto tunnare plåten är desto högre 
måste tillhållarens tryck vara. Vid dragpressning tillverkas oftast först ett cylindriskt kärl för att 
sedan formas om till den slutgiltiga produkten via indirekt dragpressning. För att tillverka 
vissa komplexa produkter, erfordras tre eller flera steg av dragpressning. På grund av att 
skivan utsätts för hög påfrestning och risken för sprickor och brott är större vid tjockare skiva, 
kan dragpressning inte användas vid tjockare skivor än sex millimeter . 
 

 
 
 

 
 Sträckpressning utförs i stort sett på samma sett som vid tillverkning med dragpressning. 
Den stora skillnaden mellan metoderna är att vid sträckpressning använder man låsvulster 
för att plåten inte ska kunna glida (figur 18 och 19). På grund av att man använder rena 
dragspänningar med undantagen för låsvulsterna blir återfjädringen liten och detaljer får 
noggranna mått. Detta är till stor fördel vid formning av produkter med svagt kupade former 
så som karossdetaljer till bilar. 

Stämpel

Figur 14: Övre och undre formhalvan vid 
sprutpressning. (Nationalencyklopedin, kursmaterial 
från Produktion och Tillverkningsteknik) 

Figur 15: Plastmassan sprutas in i formen genom 
sprutkammaren. (Nationalencyklopedin, 
kursmaterial från Produktion och 
Tillverkningsteknik)

Figur 16: Översiktsbild över dragpressning. 
(Nationalencyklopedin, kursmaterial från 
Produktion och Tillverkningsteknik) 

Figur 17: Stämpeln pressar ner plåten utan att 
veck bildas. (Nationalencyklopedin, 
kursmaterial från Produktion och 
Tillverkningsteknik) 

DynaDyna Plåt 

Tillhållare 
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 Det optimala är att använda både drag- som sträckpressning samtidigt i ett och samma 
verktyg. Detta kallas för ”djuppressning” och används exempelvis vid flygplanstillverkning 
och inom bilindustrin. Djuppressning ger mindre tillverkningskostnaderna då färre verktyg 
behövs, även vid tillverkning av komplexa delar. Inom vissa industrier använder man en 
kombination av drag- och streckpressning på olika delar av en och samma produkt. Inom 
bilgolvstillverkning använder man låsvulster bara på visa delar så som golvets raka delar, där 
man vill hålla materialet väl sträckt och få noggrann form. I hörnen på bilgolvet använder 
man däremot dragpressning för att hörnen inte ska bli för sköra och tunna. (Wikipedia, 
Nationalencyklopedin, Modern Produktionsteknik del 1) 

  

Låsvulster 

Dyna Dyna 

Figur 19: Översiktsbild över sträckpressning. 
(Nationalencyklopedin, kursmaterial från Produktion 
och Tillverkningsteknik) 

Figur 18: Stämpeln pressar ner plåten medan plåten 
hålls fast med låsvulster för att inte glida. 
(Nationalencyklopedin, kursmaterial från Produktion 
och Tillverkningsteknik)

Plåt 

Stämpel 

Tillhållare 
Låsvulster 
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2.4.4 Hydroformning 
 Genom att använda hydroformning minskar man helt eller delvis fogningar på produkten 
och reducerar antalet steg i processen. Man kan skapa intressanta och komplexa former, 
både bockade, raka och sneda, med unika kombinationer av vikt och hållfasthet. 
Hydroformning har på senare tid etablerat sig inom bil- och flygindustrin, vid till exempel 
tillverkning av karossdelar och avgasrör. 

 Hydroformning innebär att man formar med hjälp av vätska under stort tryck (figurerna 20 
till 22) som trycker ut metallen mot formarnas insidor. Formarna/verktygen man använder har 
samma geometri på insidan som den färdiga produkten och är under processen låsta 
samman med ett tryck på upp till 10 000 ton. (Wikipedia, Nationalencyklopedin, Modern 
Produktionsteknik del 1) 
 

  
  
 Metoden ger detaljen/produkten unika fördelar jämfört med om man använt en annan 
metod. Några av dessa fördelar är: (Wikipedia, Modern Produktionsteknik del 1) 

 Högre precision 
 Låg vikt 
 Hög deformationshårdnader 
 Komplexa former 
 Högre böj- och vridstyvhet 
 Minskning av behov av svetsfogar 

 
 
 
  

Figur 21: Under stort tryck inifrån 
röret formas röret till sin slutgiltiga 
form samtidigt som formen hålls ihop 
med låstryck. (Wikipedia, 
Nationalencyklopedin, kursmaterial 
från Produktion och 
Tillverkningsteknik) 

Figur 20: Översiktsbild över 
formerna/verktygen man använder vid 
Hydroformning. (Wikipedia, 
Nationalencyklopedin, kursmaterial från 
Produktion och Tillverkningsteknik) 

Figur 22: Ett metallrör eller platta 
förs in. (Wikipedia, 
Nationalencyklopedin, kursmaterial 
från Produktion och 
Tillverkningsteknik) 



 
 
 

13 

2.5 Visualisering 
 Visualisering går att utföra på flera olika sätt beroende på den aktuella produkten och vad 
man vill uppnå. (Modellbyggnad och presentationsteknik, Designmetodik) 

 Alias Studio Tools och Autodesk Maya är två ytmodelleringsprogram där man bygger 
modeller för att kunna skapa en känsla av hur produkten ser ut. Det går också att 
göra en film som visar produktens funktion och proportioner i förhållande till andra. 
Nackdelen med datorprogram är att man inte får samma visuella uppfattning som vid 
studie av en fysisk modell. 
 

 Unigraphics NX och Ideas är CAD-program för att ta fram ritningar och 
tillverkningsprocesser etc för tillverkning. 
 

 Skissmodell, tredimensionella skisser som oftast används i ett tidigt skede i 
produktframställningen för att enkelt och snabbt visualisera olika lösningar och 
modeller. 
 

 Mock-up modell, en enkel modell av produkten som visar upp proportioner och 
storleksförhållanden. Används oftast vid arbetsstudier för att testa idéer. Byggs i 
enklare material och kan variera i skala. 
 

 Funktionsmodell, modell som byggs med avseende att testa en eller flera funktioner 
som till exempel hållfasthet, kraft och vikt. Modellen byggs oftast i lättarbetande 
material som exempelvis lera och trä. 
 

 Påsiktsmodell, en ”dummie”-modell som ser ut som den slutgiltiga produkten, både i 
storlek, färg och proportioner men modellen behöver inte fungera. Dessa modeller 
används oftast vid presentationer och de byggs vanligen i urethaneskum, trä eller 
lera. 
 

 Prototyp, modell som används i arbetets slutskede för att testa produktens brister och 
svagheter. Materialet och proportionerna är detsamma som den slutliga produkten 
men tillverkningen kan skilja sig från hur den slutligen kommer att tillverkas. 
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3METOD                 
 

        I det föregående kapitlet introducerades relevanta teorier för projektet. Detta kapitel 

kommer att förklara tillvägagångssättet, vilka metoder som har använt och dess förklaringar. 
3.1 Systematisk problembehandling 
 Arbetet utfördes med hjälp av Systematisk problembehandling som går ut på att 
strukturera och dela upp arbetet i mer hanterbara delar. Nedan visas en bild över de olika 
arbetsstegen inom systematisk problembehandling. Metoden består av följande delsteg 
(Designmetodik):  

 Informationsinsamling 
 Problembestämning 
 Problemundersökning 
 Idéverksamhet 
 Idébedömning 
 Slutförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Informationsinsamling 
 Informationsinsamling används för att klarlägga kundernas behov, de olika produkters 
geometri som är relevanta i projektet. Detta ger en, en bra grund att stå på i början av 
projektet och en bra utgångspunkt. Vilken metod som passar just ens projekt bäst beror till 
störta hand på produkten och projektets natur. Exempel på olika metoder som man kan 
använda är enkätundersökning, intervjuer samt internet och biblioteks sökning. 
(Designmetodik)  

 

  

Figur 23: Diagram över arbetesstegen i Systematisk problembehandling. (Designmetodik) 
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3.1.2 Problembestämning 
 I denna fas formuleras problemet så kort och tydligt som möjligt, för att lättare kunna se 
och definiera problem. Problembestämningen får inte vara en begränsning för 
idéverksamheten som kommer i senare steg. (Designmetodik) 

3.1.3 Problemundersökning 
 Enligt kompendiet ”Produktutformning”, så innebär problemundersökningen ”ett fördjupat 
stadium och utredning av problemets bakgrund, nuläge och framtida situation”. Syftet är att 
få en så djup förståelse över problemet att man kan ställa upp en lista över dess kriterier som 
exempelvis krav och önskemål. Problemundersökning omfattar metoderna; (Designmetodik) 

 Uppdela problem: Varje problem delas upp i delproblem som behandlas var för sig för 
att sen sättas samman till en lösning. 

 Analysera problem: Detta steg slutar i att man upprättar krav och önskemål för 
resultatet. 

 Precisera problem: Här koncentrerar man sig på de viktigaste problemdelarna och 
formulerar problemdelarnas olika kriterier och fastställer såväl deras betydelser som 
samband.  

3.1.4 Idéverksamhet 
 I denna fas ska problemet lösas genom generering av idéer. Detta kan göras med hjälp 
av bland annat följande metod; (Designmetodik) 

 Brainstorming, ett vanligt sätt att få igång tankeverksamhet i en grupp. Det går ut på 
att producera så många idéer som möjligt, hur konstiga och omöjliga de än verkar 
vara det vill säga att idékvantitet går före idékvalitet. Det finns fyra grundregler för 
brainstorming: 
1. Kritik är inte tillåten. 
2. Kvantitet eftersträvas. 
3. Gå utanför det vanliga. 
4. Kombinera idéer. 

3.1.5 Idébedömning 
 I denna fas utvärderas och bedöms idéerna/koncepten som tagits fram i förra fasen. 
Detta kan göras med bland annat: (Designmetodik) 

 Jämförelsemetoden 
 Kriteriebedömning 
 Kriterieviktning 

 
 A B C D E F G H I + Pi Ki 
A          1   
 B         3   
  C        5   
   D       7   
    E      9   
     F     11   
      G    13   
       H   15   
        I  17   
          Summa   

  
Figur 24: Exempel på uppställning av kriterieviktningsdiagram.

Exempel: Jämförande A mot B 
A viktigare är B = 2 
A lika med B = 1 
B viktigare än A = 0 
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3.1.6 Slutförande 
 I denna fas tas den/de slutgiltiga lösningarna/koncepten fram och presenteras.  

  



 
 
 

17 

4GENOMFÖRANDE         
Detta kapitel illustrera och beskriva idéer som uppstått under arbetets gång och till sist 

presenteras den slutgiltiga produkten. 
4.1 Informationsinsamling  

 Informationsinsamlingen har varit djupgående och fortgått genom hela projektet.  

4.1.1 Idén bakom produkten 
 Själva idén till produkten fick jag då jag var på väg hem på cykeln, från en golfrunda. Jag 
tyckte att det borde finnas ett enkelt sett att transportera hem golfbag och vagn för golfare 
som saknar bil och som inte har lust att ta utrustningen på bussen.  

 Sättet jag fick hem golfvagnen på var att spänna fast 2-hjulingen på pakethållaren med 
hjälp av ett kabellås. Åtgärden gjorde att jag kunde cykla men cykeln blev mer svårstyrd, 
framför allt i svängar och vid ner- och uppförsbackar. Jag testade senare att cykla med en 3-
hjuling för att notera eventuella skillnaderna.  

 För att jag skulle få en så klar bild som möjligt över de olika produkternas geometrier, 
modulerade jag upp två olika golfvagnar i Studio Tools, en 3- och en 2-hjuling, i naturlig 
storlek. Jag hämtade ner en gratis 3D-modell (http://3dsmodels.com/cgi-
bin/dl.pl?type=transport&id=mounbike) av en cykel för att använda vid presentationen. 

4.1.1.1 2-hjulingen 
 Att spänna fast 2-hjulingen var lite klurigt då vagnen hela tiden antingen ville luta för 
mycket eller inte alls. När vagnen väl var fastspänd, vilket tog en stund, upptäckte jag att 
cykeln var svårstyrd i svängar, därför att spänningsanordning inte var ledad. En ledad 
anslutning hade gjort cykelturen betydligt bekvämare och säkrare. En fördel att cykla med en 
2-hjuling till skillnad från en 3-hjuling är att 2-hjulingen inte behöver en ledad anordning för 
att svänga upp och ner. 

4.1.1.2 3-hjulingen 
 Att spänna fast 3-hjulingen var enkelt då man kan ändra dess handtag upp och ner 
medan resten av vagnen står still. Själva cykelturen var däremot mer komplicerad då vagnen 
i sig själv inte kan svänga upp och ner samt att cykelns svängradie blev jättestor.  

  

http://3dsmodels.com/cgi-bin/dl.pl?type=transport&id=mounbike
http://3dsmodels.com/cgi-bin/dl.pl?type=transport&id=mounbike
http://3dsmodels.com/cgi-bin/dl.pl?type=transport&id=mounbike
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4.1.2 Mötet med Mats Hedlund på Dormy 
Efter att jag kommit på idén/uppgiften till mitt examensarbete och fått den godkänd av 

Stig Karlsson på Luleå Tekniska Universitet, behövde jag finna ett företag som var villiga att 
låta mig göra examensarbete hos dem. Det mest logiska företag för golfprodukten är Dormy 
och Max Golf. Då Dormy är Sveriges största golfaffär och Max Golf ett av världens största 
tillverkande företag av golftillbehör, så valde jag att söka kontakt med Dormy. Ringde till 
växel som i sin tur kopplade mig till Mats Hedlund på Dormy i Örebro, som är ansvarig för 
produktionsavdelning på företaget. Presenterade kort produkten och märkte snabbt Mats 
intresse. Han föreslog att vi skulle träffas för att prata mer i detalj om produkten och 
examensarbete.  

Vid mötet med Mats Hedlund diskuterades det bland annat om de två koncept som jag 
hade modulerat upp (figur 25 och 26 samt bilaga B). Mats gillade idéerna i sin helhet och sa 
att om produkten hade funnits i affären så skulle han definitivt ha köpt en. Det koncept som 
han trodde på mest var med kulleden (figur 25), då den kan röra sig både åt höger och 
vänster men också upp och ner i en mjuk rörelse. För att produkten i koncept B2 (figur 26) 
ska ge så bekväm resa som bedömningen av koncept B1, måste produkten också ha en 
ledad rörelse upp och ner vid handtaget till vagnen.  

 

 
  

  
 Vi diskuterade vilket material som kan var lämpligast och för alla parter mest ekonomiskt 
att använda. Både jag och Mats var inne på polymera material men också eventuellt stål, 
beroende på designen.   

 Polymera material som härd- och termoplast, är ekonomiskt och enkelt att använda 
vid massproduktion och vikten bör bli låg. 

 Stål är tyngre men gör produkten mer robust, stabil och beroende på designen det 
lämpligaste valet. Stål har under de senaste åren tagit över golfindustrin för dess 
hållbarhet men också för att tillverkningen är billig. 

Han visste inte vad det var för sort plast de använde i sina produkter men han föreslog att jag 
skulle ta kontakt med Max Golf.  

  

Figur 26: Koncept B2 - ledad rörelse i 
två riktningar (höger och vänster) 

Figur 25: Koncept B1 – kulled 
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Beroende på vilket material som används, så måste produktdesignen ändras. Med plast 
behöver man göra hålrum, ingröpningar (figur 27) i produkten där det går. Dessa hålrum, 
ingröpningar hjälper till att hålla ner vikten och materialvolymen men ger också produkten 
stabilitet. För stål behöver man inga ingröpningar men och andra sidan måste man istället 
använda en så stilren design som möjligt för att hålla ner tillverkningskostnaden.  

 

 När det gällde tillverkningen och priset för den slutliga produkten så berättade Mats att 
tillverkningspriset per produkt inte bör ligga över 150 till 200 kr per styck. Blir 
tillverkningspriset för högt, så blir också konsumentpriset alltför högt och ingen kommer 
troligen att köpa produkten. Mats berättade att priset till konsumenten skulle komma att ligga 
runt 400 till 500 kr, beroende på tillverkningspriset. 

4.1.3 Enkät 
 För att få en överskådlighet på hur många som cyklar till golfbanan och hur många av 
dessa som skulle kunna tänka sig att använda produkten, gjordes en enkät (bilaga F för 
själva enkäten samt svaren i diagram form). Enkäten användes både vid min egen samt vid 
andra golfklubbar, där golfare som cyklade till golfbanan frågades om de ville svara på några 
enkla frågor. Svaren på frågorna är både en marknadsundersökning och underlag till min 
design och val av slutlig produkt. Till underlaget kan också hänföras muntliga och 
memorerade svar som jag noterade under golfrundor då spelare pratade om alternativa 
transporter till och från golfbanan.  

 Resultatet av enkäten pekar på ett potentiellt behov och intresse av produkten om den 
fanns på marknaden. En stor del av golfarna som körde, tog bilen därför att det var det enda 
sättet för dem att få med sig golfutrustningen. Hade det funnits en produkt som gjort det 
möjligt att kunna transportera utrustningen på annat sett till exempel med cykeln, då hade 
många närboende nyttjat denna lösning. Andra golfare tog bilen därför att de bodde för långt 
bort eller på grund av fysiska problem inte kan cykla.   

 Enkäten gav även svar på prisfrågan. Många tyckte priset representerade produktens 
hållbarhet, styrka och livslängd. Ett för lågt pris på produkten representerade för många en 
dålig och billig produkt som man inte kan lita på. En lite dyrare produkt representerade 
däremot hög standard och lång livslängd samt en produkt man kan lita på.  

Figur 27: En produkt i härdplast med ingröpningar för att hålla vikten nere. 
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4.2 Problembestämning 
 Uppgiften var att ta fram en ny produkt för golfare som vill använda andra transportmedel 
än en bil för att ta sig till och från golfbanan med sin utrustning. Kommer här att använda 
frågemetoden för att bestämma vilka olika problem som finns för produkten.  
 

 Formulera problem:  
Produkten ska underlätta transport till och från golfbanan med golfvagn och golfbag, 
för golfare som antingen bor nära banan eller saknar bil. Produkten måste vara lätt att 
montera och justerbar samt lätt, billig och enkel att tillverka.  

 Avgränsa problem:  
 

 Omfattning: 
Problemet omfattar utveckling och eventuellt tillverkning av ett nytt tillbehör för 
att hjälpa golfare både vuxna som juniorer, att ta sig till och från golfbanan 
med annat transportmedel än bil eller buss. 
  

 Omgivning: 
Produkten kommer att användas utomhus och måste därför tåla årets olika 
väder- och temperaturskillnader.  

 Människan: 
Produkten skall kunna användas av såväl unga som gamla och den ska ha ur 
fastmonterings vy en ergonomisk korrekt form, utan många komplicerade 
delar. 

4.2.1 Frågemetoden 
F. = Fråga 
S. = Svar 
 

1. F. Vad är problemet? 
S. Produkten måste fungera för både vuxna och juniorer. 
 

2. F. Var är problemet, då transportmedlet är cykel? 
S. Vuxnas och juniorers cyklar har olika proportioner. De är olika höga och olika 
långa. Produkten måste passa för båda typerna av cyklar. 
 

3. F. Vem berörs av problemet? 
S. Golfare som vill vara mer naturvänliga, samt de som inte har råd med bil eller 
saknar körkort för att kunna ta sig till golfbanan med bil. 
 

4. F. Varför finns problemet? 
S. Det finns ingen produkt för att golfare som inte har bil eller är för unga för att köra 
bil till och från banan i nuläget. 
 

5. F. Vilka beståndsdelar finns i problemet? 
S. Produkten måste vara ledad eller liknande för att man ska kunna svänga samt 
transportera sig i upp- och nerförsbackar. Produkten måste passa både junior- och 
vuxencyklar, samt i nuläget finns det många olika golfvagnar ute på marknaden med 
olika handtag som produkten måste passa för. 
 

6. F. Hur kan trasporten ske säkert? 
S. Produkten bör ha någon sort av reflex på sidorna och vid framfart i mörker bör 
någon form av lampa enkelt kunna fästas på vagnen. 
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4.3 Problemundersökning 
 Examensarbete handlar om att ta fram en helt ny produkt för ett ändamål som för 
närvarande saknar lösning det vill säga ett helt nytt koncept måste tass fram. Detta görs 
genom att dela upp och analysera problemet var för sig, för att därefter kunna skapa en lista 
över de kriterier som kommer att resultera i den nya produkten.   

 Informationen från enkäten, Internet och mötet med Mats Hedlund har resulterat i 
kravspecifikationer för produkten som finns under rubriken 4.3.2 Kravspecifikation. 

4.3.1 Analys 
 Eftersom detta arbete handlar om en ny produkt och inte en förbättrad produkt så 
kommer analysen att göras på vad som saknas och vilka tänkta behov produkten kommer att 
uppfylla. 

 Golfen har sen begynnelsen setts som en ”rikemans sport” och bil var ända acceptabla 
sättet att ta sig till/från golfbanan. Nu för tiden kan alla spela oavsett samhällsklass och 
transportmedel. För att följ den gamla golfandan samtidigt som man för golfen framåt, måste 
produkten vara stilren och se estetisk ut. 

 En bekväm, enkel och säker transport med hjälp av ens valfria transportmedel är en lyx 
som bör vara tillgänglig för alla. En ledad produkt i två riktningar gör färden i upp- och 
nerförsbackar samt i svängar lika bekväm och enkel som vid raksträckor.  

 Vuxna och juniorer har olika fysiska förutsättningar, så som styrka, höjd och motorik. En 
produkt som ska passa både vuxna som juniorer bör därför vara ergonomiskt designad för 
alla åldrar och förutsättningar. 

 Under examensarbetet ska ett förslag på en produkt tas fram som uppfyller ovan 
uppställda kravspecifikationer. 
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4.3.2 Kravspecifikation 
A. Erbjuda behaglig transport 

Ledad 
Kunna svänga upp och ner för att klara av gupp etc. 
Kunna svänga från sida till sida för att klara av svängar etc. 

Väl fastspänd 
Vara väl fastspänd på transportmedlet 
Erbjuda bra fäste till golfvagnen 

 Säker transport 
 Får inte transportmedlets framfart 

 Uppfylla Vägverkets eventuella regelverk 
 

B. Medge god ergonomi 
Utformad fäste till transportmedlet 

Minimera tid för montering 
Minimera risk för klämning 

Utformat fäste för golfvagnen 
Enkel att fästa ens golfvagn 
 

C. Vara av/Uttrycka hög kvalitet 
Tåla användande  
Tåla belastning 
Uttrycka hög kvalitet 

Se hållbar ut 
Se robust ut 
Se välgjord ut 
 

D. Säljande design 
Utrycka säkerhet 
Tilltala ögat 

Ge köplust 
Miljövänligt val 
Öka golflusten 
 

E. Förvaring 
Lätt förvarad 
Ta lite plats 
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4.3.3 Kriterieviktning 
Kriterier 

A. Erbjuda behaglig transport 
B. Medge god ergonomi 
C. Vara av/Uttrycka hög kvalitet 
D. Säljande design 
E. Förvaring 

 

  A B C D E + Pi Ki 

A 0 2 2 2 2 1 7 0,37 

B -2 1 2 2 3 4 0,21 

C -3 2 2 5 4 0,21 

D -6 2 7 3 0,16 

E -8 9 1 0,05 

  Summa 19 1,00 
 
 Kriterieviktningen är gjord på egen hand med hjälp av hänvisningar ur kursmaterialet 
Designmetodik och kriterierna är kravspecifikationerna som sattes i 4.3.2. Enligt 
kriterieviktningen är transportegenskaperna de viktigaste för produkten. Detta är förståligt då 
produkten ska finnas för att underlätta transport till och från ens golfbana. ”Medge god 
ergonomi” bedöms var lika viktig som att produkten ska vara och uttrycka god kvalitet. 
Produktens kvalitet är viktig både ur användarsynpunkt men också i trafiksäkerhetssyfte då 
den ska användas ute i trafiken. Dålig kvalitet innebär en trafikfara och dåligt rykte för 
företaget som tillverkat produkten. Ergonomin av produkten är också viktig då den ska 
användas av både äldre som junior golfare med olika fysiska förutsättningar. Näst sist av 
kriterierna kom ”Säljande design” och det är viktigt för försäljningen men utan bra kvalitet, 
ergonomi och transportegenskaperna så räcker det inte med bra utseende för att få sålt 
produkten. ”Förvaring” är också viktigt men produkten ska fungera bra även utan denna 
kriteriet. Visst är det bra om produkten kan förvaras på ett bra sett då man inte använder den 
men detta kriterium är inte lika viktigt som de andra. Utifrån svaren på diagrammet ovan så 
bedöms kriterieviktningen som rimlig. 

4.4 Konceptgenerering  
 Konceptgenereringen i detta projekt har fortlöpt genom hela arbetet förutom den slutliga 
konceptgenereringsfasen där det slutliga konceptet kommer att bestämmas genom 
idégenering.   
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4.4.1 Idégenerering  
 Under arbetets gång genererades olika koncept med hjälp av idéer från min släkt, golfare 
och mig själv. Många av dem kasseraders snabbt på grund av deras otymplighet, ej möjliga 
att tillverka till ett attraktivt pris eller av andra skäl. Efter mitt möte med Mats Hedlund på 
Dormy fanns bara tre koncept för låset till transportmedlet och två för golfvagns grepp kvar 
(Bilaga B och C). De resterande koncepten granskades sedan hårt där deras för- och 
nackdelar jämfördes (Bilaga D), för att sättas samman till ett tredje konceptval. Under 
granskningsprocessen jämfördes tillverkningskostnaderna, tillverkningsmöjlighet, material etc 
och det positiva delar av de olika koncepten sattes sen ihop till det tredje kompletta 
konceptet B3 (figur 28).  

Koncept B1 – kulled: 

 

 

 

 

 

 Smidig rörelse i 
alla håll 

 Lätt 
 Snygg design 

 Svår att tillverka 
 Svår att montera 

ihop 
 Materialet är plast
 Dyr att tillverka 

Koncept B2 – ledad, plast: 

 

 

 

 

 

 Lätt 
 Lätt att montera 

ihop 
 Ser tålig ut 

 Rörelse i ett led 
 Materialet är plast
 Dyr att tillverka 



 
 
 

25 

Koncept C1 – låsbart grepp: 

 

 

 

Koncept C1:1 
 

 

Koncept C1:2 

  

 Kraftigt grepp 
 Håller handtaget 

på plats 
 Snygg design 
 Enkel att låsa 

 Passar inte till 
handtag med 
paraplyhållare 

 Komplicerad? 
 Rörelse i ett led 
 Dyr att tillverka 
 Material: plast 

 Kraftigt grepp 
 Håller handtaget 

på plats 
 Snygg design 
 Enkel att låsa 

 

 Passar inte till 
handtag med 
paraplyhållare 

 Komplicerad? 
 Dyr att tillverka 
 Material: plast 

 
Koncept C2 – öppet grepp: 

 

 

 

Koncept C2:1 

 

 

Koncept C2:2 

  

 Stilren design 
 Passar handtag 

med paraplyhållare
 Låset, enkelt att 

byta ut 

 Rörelse i ett led 
 Dyr att tillverka 
 Behöver ett lås i 

plast/gummi 

 Stilren design 
 Passar handtag 

med paraplyhållare
 Låset enkelt att 

byta ut 

 Dyr att tillverka 
 Behöver ett lås i 

plast/gummi 
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4.4.2 Möte med Per Sjöberg på Pro Backup 
 Företaget Pro Backup i Malmö är ett design och tillverkningsföretag som bland annat 
äger Max Golf i Sverige. Max Golf är ett av de största företagen inom golf när det gäller 
golfvagnar och tillberör i världen. De har kontor i många av de stora länderna i Europa bland 
annat Frankrike, Tyskland och Italien. Tillverkningen av Max Golf produkter finns i Kina på 
deras tillverkningsfabrik. På den väldigt stora byggnaden har de på taket byggt upp en stor 
testbana, där de testar alla produkterna innan de skickas till tillverkningen. På testbanan som 
liknar en stor golfbana, testas produkterna grundligt. De utsätts för hårda väder, misshandel 
samt vanlig hantering, för att se om de håller standarden.  

 Efter mitt möte med Mats Hedlund på Dormy i Örebro, kontaktande jag Per Sjöberg på 
Pro Backup och bokade en tid. Under mötet visade jag upp mitt koncept samt förklarade de 
ändringar som gjorts för koncept B3 (figur 28), så som ändrat materialet till metall, för att 
göra den enklare att tillverka och på så sett billigare för konsumenterna. Ändringarna och 
materialvalet visade sig vara rätt val. Per instämde på de ändringar jag gjort och gav mig 
några förslag på förbättring. Det han tyckte om mest av mina ändringar var att jag hittat en 
enkel, stabil och stark lösning som är väldigt simpel och enkel att tillverka.  

 Angående materialfrågan instämde inte Per i Mats Hedlunds tidigare bedömning om 
vilket material som är billigast och hållbarast när det gäller golftillbehör. Enligt Per är stål det 
bästa materialet då tillverkningen blir billigare och produktens ekonomiska livslängd blir 
längre. Per förklarade att metall är billigare vid tillverkning än plast, samt lättare att forma. 
Plast är oftast det första valet man tänker på, då man tror att råvaran och tillverkningen är 
billig. Problemet med plast är att tillverkningsformarna för produkten måste tillverkas innan 
man kan ta den till produktion och dessa formar brukar oftast vara den dyraste delen av 
tillverkningsprocessen. Använder man stål till produkten behöver man inte använda dyra 
tillverkningsformar utan kan använda andra tillverkningsmetoder som är betydligt billigare till 
exempel hydroformning och drag- och sträckpressning för visa detaljer. 

 I slutet av mötet berättade Per att han ville ta med mitt slutgiltiga koncept till Max Golf 
mötet i Italien i slutet av juli 2009. Till mötet kommer alla produktionscheferna i Europa och 
man ska bestämma vilka produkter som kan tänkas ingå i 2010 års produktion.  
 
  

Figur 28: Koncept B3 – kombination av de andra koncepten.
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4.5 Lösningsförslag 
 När allt var klart med vilka ändringar som skulle göras samt produktens utseende då 
började arbetet med att modulera det slutgiltiga konceptet. Det slutgiltiga konceptet är 
uppdelat i fyra olika delar; från låset runt sadelstolpen till greppet för golfvagnens handtag. 

4.5.1 Del 1 – Låset till sadelstolpen. 
 Ända sen början av examensarbetet har jag varit inne på att denna produkt skulle ha en 
del som satt fast på cykeln. Anledning härtill är att ge produkten stabilitet och användaren en 
säkerhet om att produkten och vagnen kommer att sitta fast på transportmedlet hela vägen.  

 Del 1 (figur 29) eller låset till sadelstolpen skruvas fast med två stycken skruvar. Då 
sadelstolpens tjocklek varierar från cykel till cykel, använder man tunna plastskivor som 
utfyllnad mellan produkten och sadelstolpen. Ju smalare sadelstolpe desto mer utfyllnad 
behövs och vise varse. Då man inte använder produkten för transport av golfvagnen kan 
man använda cykelns pakethållare utan att låset är i vägen, då del 1 slutar innan 
pakethållaren, på både junior- och vuxencyklar. 

 
Figur 29: Del 1 - Låset till sadelstolpen 
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4.5.2 Del 2 och 3  
 Del 2 består av en ihålig stålram, för att hålla nere vikten och den är också böjd för att 
produktens grepp till golfvagnen ska ligga så lågt som möjligt. Ju närmre pakethållaren i 
höjdledd desto mer kontroll får man över golfvagnen. För bästa komfort i svängar och hörn är 
del 2 också ledad i höger och vänster led.  

 
Figur 30: Del 2 

 
 Del 3 består också av en ihålig stålram som är ledad i högra änden åt höger och vänster, 
samt i vänstra änden är den ledad upp och ner, för att klara av gupp och backar.  

 
 

Figur 31: Del 3 

 



 
 
 

29 

4.5.3 Del 4 – Greppet för golfvagnens handtag 
 Själva greppet för golfvagnen är designat för att klara av golfvagnar med olika handtag 
som böjda och raka samt med eller utan paraplyhållare. För att golfvagnen ska vara väl 
fastspänd under hela färden används två stycken designade och ingående/medföljande 
gummiband som redan sitter fastmonterade på greppet i främre delen. Efter att 
vagnhandtaget lagds på plats, drar man gummibanden över handtaget och spänner fast dem 
på motstående sida. Att använda två gummiband istället för ett har sina fördelar, en stor 
fördel är säkerheten. Går ett gummiband sönder under en transport, håller det andra 
gummiband fortfarande golfvagnens handtag på plats och man kan säkert ta sig till sin 
destination. Ytterligare en fördel är bekvämligheten under färden, då vagnens handtag kan 
guppa och hoppa etc under färden. En alternativ lösning till två gummiband är ett brett 
gummiband, men då kommer säkerhetsfrågan in i bilden. 

 
Figur 32: Del 4 - Greppet för handtaget 

4.5.4 Produktion 
 Då det slutgiltiga konceptet var färdigtställt skickade det till Per Sjöberg, som i sin tur tog 
den med sig till Max Golf mötet i Italien. Två veckor senare kontaktade Per mig med besked 
av att han ville skicka konceptet till deras tillverkningsfabrik i Kina snarast möjligt, för 
tillverkning av en prototyp. Anledningen var att de ville använda prototypen på en mässa i 
slutet av september där alla deras nya produkter presenteras.  

 

 

  

Fäste för 
medföljande 
gummiband. 
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5RESULTAT          
 

       Efter introduktionen av problemställningar kommer nu här den slutgiltiga utformningen 

och resultatet presenteras. Detta kapitel kommer att behandla alla moment som ingått i 

projektet. 

5.1 Slutgiltig design 
 Examensarbetet gick ut på att framställa en hållare som skall fästas på ett 
transportmedel exempelvis en cykel, för att enkelt kunna transportera en golfvagn till/från 
golfbanan. 
 
 Hållarens slutgiltiga design har framkommit genom idéarbetet i början av examensarbetet 
och i enlighet med uppsatta produktkrav. Fortlöpande kontakter med Dormy och ProBackup 
har bidragit till det slutgiltiga resultatet. 
 
 Den slutgiltiga produkten kan ses på nästkommande sidor såväl lös som fastmonterad. 
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Figur 33: Den slutgiltiga produkten 

 

 
Figur 34: Produkten fastpänd på ett transportmedel – I detta fallet en cykel. 
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Figur 35: Produkten fastpänd mellan transportmedlet, exempelvis en cykel och golfvagnens handtag: 
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6DISKUSSION         
 

      I detta avslutande kapitel kommer mina och övriga berördas åsikter om projektet att 

redovisas. Hur arbetet har fungerat och vad vi ansåg om resultatet, kommer även det att 

diskuteras. 

6.1 Åsikter och diskussioner 
 I början av examensarbete hade jag en svag idé om en produkt för att hjälpa golfare att 
ta sig till/från golfbanan. Hur den skulle vara designad, vilket material eller om man ens 
skulle kunna tillverka en produkt hade jag ingen uppfattning om. Frågorna besvarades allt 
eftersom arbetet pågick och genom informationsutbytet med Mats Hedlund och Per Sjöberg. 

 Samarbetet med Mats Hedlund på Dormy i Örebro har fungerad mycket bra. Han har 
hela tiden varit engagerad och en ovärderlig tillgång, både med sakkunskap och erforderliga 
kontakter.  Han har bidragit med kunskap om bland annat tillvägagångssättet från idé till 
tillverkning men också prissättningen av denna typ av produkt.  

 En svår sak med att göra examensarbetet själv är att man inte kan diskutera, utväxla 
idéer, åsikter och annat med någon medarbetare. Det har stundtals varit jobbigt att inte 
kunna vara nära vänner och studenter inom samma riktlinje. Fastnade man i tanke och idé 
kan det vara svårt att komma vidare på egen hand. Vid sådana stunder var familjen ett stort 
stöd och hjälp. 

 Jag har fått mycket positiva kommentarer till resultatet. Per Sjöberg på ProBackup i 
Malmö har varit mycket nöjd med resultatet och produkten kommer mest troligt att finnas 
med i 2010 års produktion av Max Golf varor. 

 Kontentan av arbetet är att det har varit mycket lärorikt och jag har fått en fördjupad insikt 
i att arbeta som Industriell Designer. Arbetet har långa stunder varit både roligt och jobbigt 
men samtidigt mycket nyttigt och lärorikt. Att självständigt leda ett arbete innebär att man 
tvingas till att söka all fakta själv och samtidigt själv behöva tänka ur olika synvinklar och 
tillvägagångsätt för att lösa problemen som uppkommit under projektets gång. Tanken att på 
egen hand ta fram en produkt som i slutändan kommer att tillverkas har varit min ledstjärna 
och sporre genom hela arbetet.  
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8BILAGOR          

   

8.1 Bilaga A – Grundskisser 
 De första skisserna jag skissade upp av produkten.  
 



 
 
 

B1 (av 3) 

8.2 Bilaga B – Olika koncept på produkten, vid sadelstolpen. 
 Koncept B1: Med en kulled som ger en mer smidigare rörelse i alla riktningar. 
 
 

 

 
 
  
  



 
 
 

B2 (av 3) 

 Koncept B2: Med en enkel ledad del som går att svänga åt höger och åt vänster dock ej 
upp och ner.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

B3 (av 3) 

 Koncept B3: Kombination av nya tankar samt av de andra koncepten. Materialet är stål. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

C1 (av 2) 

8.3 Bilaga C – Olika koncept på produkten, greppet. 
 Koncept C1: Greppet, passar dock inte för vagnar med paraplyblocket. Finns i två olika 
koncept. 
Koncept C1:1: Greppet är ledat upp och ner, passar till förslag 2, Bilaga B. 
Koncept C1:2: Greppet är inte ledat, passar till förslag 1, Bilaga B. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

C2 (av 2) 

 
 Koncept C2: Greppet, passar alla sorters av handtag. Finns i två olika koncept. 
Koncept C2:1: Greppet är ledat upp och ner, passar till förslag 2, Bilaga B. 
Koncept C2:2: Greppet är inte ledat, passar till förslag 1, Bilaga B. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

D1 (av 3) 

8.4 Bilaga D – Utvärdering av koncepten 

Koncept B1: 

 

 

 

 

 

 Smidig rörelse i 
alla håll 

 Lätt 
 Snygg design 

 Svår att tillverka 
 Svår att montera 

ihop 
 Materialet är plast
 Dyr att tillverka 

 
Koncept B2: 

 

 

 Lätt 
 Lätt att montera 

ihop 
 Ser tålig ut 

 Rörelse i ett led 
 Materialet är plast
 Dyr att tillverka 

  



 
 
 

D2 (av 3) 

Koncept B3: 

 

 

 

 Lätt att montera 
ihop 

 Stilren design 
 Billig att tillverka 
 Krafttålig 
 Tål alla väder 
 Metall 

 Rörelse i ett led 
 Tyngre än plast 

 

 
  



 
 
 

D3 (av 3) 

Koncept C1: 

 

 

 

Koncept C1:1 
 

 

Koncept C1:2 

  

 Kraftigt grepp 
 Håller handtaget 

på plats 
 Snygg design 
 Enkel att låsa 

 Passar inte till 
handtag med 
paraplyhållare 

 Komplicerad? 
 Rörelse i ett led 
 Dyr att tillverka 
 Material: plast 

 Kraftigt grepp 
 Håller handtaget 

på plats 
 Snygg design 
 Enkel att låsa 

 

 Passar inte till 
handtag med 
paraplyhållare 

 Komplicerad? 
 Dyr att tillverka 
 Material: plast 

 
Koncept C2: 

 

 

 

Koncept C2:1 

 

 

Koncept C2:2 

  

 Stilren design 
 Passar handtag 

med paraplyhållare
 Låset, enkelt att 

byta ut 

 Rörelse i ett led 
 Dyr att tillverka 
 Behöver ett lås i 

plast/gummi 

 Stilren design 
 Passar handtag 

med paraplyhållare
 Låset enkelt att 

byta ut 

 Dyr att tillverka 
 Behöver ett lås i 

plast/gummi 

 
  



 
 
 

E1 (av 1) 

8.5 Bilaga E – Sadelstolpens lutning samt mått på pakethållare 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

F 1 (av 3) 

8.6 Bilaga F – Enkät 

  
 



 
 
 

F 2 (av 3) 

Svaren i diagram form: 

1. Hur tar du dig till golfbanan? 

 
 Av de 50 personer jag frågade så svarade de festa att de tar sig fram med hjälp av en 
bil på grund av att de bodde för långt ifrån golfbanan eller inte kunde använda cykel 
på grund av fysiska problem. Den andra stora gruppen svarade att de använde cykel 
men var tvungen att ha sina golfklubbor på klubben. Skulle de spela på en annan 
bana försökte de antingen åka med någon från klubben eller så fick de ta bussen. 
De personerna som svarade att de gick, bodde i husen precis bredvid golfbanan. 

2. Om en produkt till en cykel hade funnits ute på marknaden för att 
underlätta transporten med golfvagn, hade ni använt den? 
 

 
Vissa som svarade nej, skrev att de inte hade råd eller att de bodde för långt från 
banan. Vissa andra svarade också att de hade skåp på golfklubben där de förvarade 
sina golfklubbor. 
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F 3 (av 3) 

3. Vad hade ni varit redo att betala för en sådan produkt? 
 

 
 Många av dem jag frågade var beredda på att betala lite mer för en sådan produkt då 
dyrt oftast i deras ögon representerar bra kvalitet. 

4. Vilken eller vilka (max 2) av följande punkter nedan hade ni tyckt varit 
viktigast vid köp av en sådan produkt? 
 

 
 Nästan alla av dem jag frågade tyckte att priset var avgörande om de skulle köpa 
produkten eller inte. Produkten behövde inte vara billig men inom rätt ram samt att 
den skulle se ut att ha bra kvalitet. 
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G 1 (av 2) 

8.7 Bilaga G – Slutgilltliga produkten 
 

Produkten: 

 
 

Produkten fastpänd på ett transportmedel – I detta fallet en cykel: 

 



 
 
 

G 2 (av 2) 

Produkten fastpänd mellan transportmedlet, exempelvis en cykel och golfvagnens 
handtag: 
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