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Abstract 
 

The idea of doing a golf bag as my master thesis came to me due to my own 
experiences from playing golf for almost a decade. I use a carry bag because it 
gives me freedom to go wherever I want on the golf course, and doing it faster 
than if I would use a trolley. To be able to move in a smooth and pleasant way, 
you need good equipment. Golf bags on the market today are unnecessarily large. 
This is something that I can’t understand. It must be possible to design a golf bag 
that is compact and easier to use.  

With innovative ideas I tend to make a conceptual golf bag that is more compact 
and user friendly. It will inspire more golfers to use a carry bag which in the end 
will lead to a faster game on the golf course. Finally I will present a physical 
model that best reflects how the concept would look if it were manufactured. 

I offer golfers an opportunity to carry their golf equipment in a more convenient 
way. The golf bag is easy to use, especially on the track, but also in transportation 
to and from the golf course and when it is stored at home. I have set out to try to 
find new ways of thinking, which offers golfers equipment that differ from today. 
New ideas have been combined with ergonomics and design. 

The work begins with a sketch phase. Five different conceptual ideas are 
developed. Decisions are made to work on Concept E. It is a small bag that is 
worn on the lower back. The decision was based on the simplicity of the concept. 
There are also similarities to the golf bags on the market today. This is a good 
thing as it will be easier for golfers to connect to the bag and it may have a better 
chance of entering the market.  

I ended up with Copilot. It is a golf bag that is compact and slim in its design. The 
strength lies in the elastic pockets. They will adapt depending on what is stored 
in them. Therefore is the bag not bigger than what the user makes it. The golf bag 
is designed in a way that hold the clubs in place so they will not be in contact 
with each other and cause disturbing noise. 

Copilot helps golfers to feel relaxed, but at the same time be ready and alert on 
the golf course. The simplicity, clarity and flexibility are three core values that 
makes this golf bag the obvious choice for the golfer who wants to focus on their 
game. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till projektet ligger i att jag har spelat golf i närmare tio år. Jag 
använder mig av en bärbag då det ger mig friheten att röra mig snabbare över 
golfbanan. För att röra sig på ett smidigt och behagligt sätt gäller det att använda 
en bra utrustning. Golfbagarna som finns idag är otympliga och onödigt stora. Jag 
ställde mig frågande till det. Det måste gå att utforma golfbagen på ett kompakt 
och mer användarvänligt sätt. Det var den frågan jag ville undersöka i mitt 
examensarbete. 

Jag ska med hjälp av nytänkande idéer arbeta fram ett konceptförslag på hur 
golfbagen kan göras mer kompakt och användarvänlig. Den ska inspirera fler 
golfare till att använda bärbag vilket i sin tur leder till ett snabbare spel på 
golfbanan. Projektet avslutas med att jag presenterar en fysisk modell som på 
bästa sätt återger hur konceptet ser ut i ett tillverkat skede.  

Med mitt koncept erbjuder jag golfaren en möjlighet att transportera sin 
golfutrustning på ett bekvämt och ur storlekssynpunkt mer effektivt sätt. 
Utrustningen ska upplevas smidig, främst på banan, men även i transporten till 
och från golfbanan samt när den förvaras i hemmet. Jag eftersträvade ett 
nytänkande, något som erbjuder golfaren en utrustning som skiljer sig från 
dagens. Nytänkandet kombinerades med ergonomi och form. 

Arbetet inleddes med en skissfas där fem olika konceptförslag tas fram. Beslut 
togs att jobba vidare med koncept E. Det är en smal bag som bärs horisontellt 
mot ryggslutet. Beslutet grundar sig i konceptets enkelhet och hur användandet 
har likheter med dagens bärbag. Med kopplingarna till dagens bärbag ansågs 
konceptet vara lättare för golfaren att ta till sig och bagen kan ha en större chans 
att komma ut på marknaden. 

Resultatet blev golfbagen Copilot. Bagen är en kompakt och slimmad i sin form. 
Styrkan ligger i de elastiska fickorna. Fickorna anpassar sig efter vad som packas 
ner i dem och bagen blir på så sätt inte större än vad användaren gör den till. 
Copilot löser ett ständigt återkommande problem, problemet att klubborna slås 
emot varandra när man går med bagen på ryggen. Bagens ovandel är utformad 
med låsning av klubborna. Klubborna kilas fast i bagen och kommer inte i 
kontakt med varandra när användaren går med bagen på ryggen. 

Copilot bidrar till att golfaren känner sig avslappnad på golfbanan, men samtidigt 
förberedd och alert. Enkelhet, tydlighet och flexibilitet är tre värdeord som gör 
golfbagen till det självklara valet för den golfspelaren som vill fokusera sin energi 
på sitt spel. 
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1 Inledning 
Examensarbetet har bedrivits självständigt utan koppling till något företag. I 
inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till projektet samt projektets syfte och mål.  

1.1 Bakgrund 

Jag har spelat golf i närmare tio år. Idag använder jag mig av en bärbag, men har 
tidigare dragit bagen i en vagn. Bärbagen känns som det självklara valet. Jag kan 
snabbt ta mig fram över golfbanan utan att behöva tänka på att dra med mig 
vagnen. Detta sparar tid och energi på banan. Att bärbagen är det självklara valet 
kopplar jag samman med att golfen under flera år genomgått en stor förändring 
från att vara en stram och konservativ sport till att istället ge utryck för en mer 
modern, ung och livfull sport. Det visar sig tydligt i ett sportigt och fräscht 
klädmode som sätter färg på spelet. Allmänna trender inom miljö och hälsa visar 
på mer medvetenhet kring de val vi människor ställs inför. Att röra på kroppen 
och hålla hälsan i form är viktigt och kan det göras i samband med en mindre 
negativ påverkan på miljön är det ett stort plus. Framtiden fylls av mer motion 
och rörelse, där man hellre anstränger sig själv mer än styrs efter 
bekvämligheter. Tittar man med samma ögon på golfen finns en tydlig riktning 
dit många, även jag själv, anser att golfen ska gå. Mot ett snabbare golfspel som 
bidrar till en bra hälsa. 

Det blir ett snabbare golfspel om golfspelaren enkelt kan ta sig fram på 
golfbanan. Detta kräver utveckling av en smidigare utrustning. I många sporter, 
även inom golfen, sker utvecklingen kontinuerligt för att skapa bättre 
förutsättningar att nå bättre resultat. Det upplevs däremot som att utvecklingen 
av golfbagen stannat av. Golfbagen ser ut som den alltid har sett ut och den ena 
golfbagen är den andra lik. Den grundar sig på en stor cylinder för förvaring av 
klubborna varpå övriga golftillbehör placeras i fickor utanpå. Utformningen gör 
golfbagen onödigt stor och otymplig att bära med sig vilket inte bidrar till ett 
smidigt och snabbt spel. 

Jag ställer mig frågande till varför alla bagar är utformade som de är. Det måste 
gå att utforma golfbagen på ett kompakt och mer användarvänligt sätt. Detta ville 
jag undersöka i mitt examensarbete. 

 

1.2 Idébeskrivning 
Jag ville erbjuda golfaren en möjlighet att transportera sin golfutrustning på ett 
bekvämt och ur storlekssynpunkt mer effektivt sätt. Utrustningen skall upplevas 
smidig, främst på banan, men även i transporten till och från golfbanan och när 
den förvaras i hemmet. Jag eftersträvade ett nytänkande, något som erbjuder 
golfaren en utrustning som skiljer sig från dagens. Nytänkande ska kombineras 
med ergonomi och form.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet var att genom nytänkande idéer arbeta fram ett 
konceptförslag på hur golfbagen kan göras mer kompakt och användarvänlig. 
Konceptförslaget ska locka fler golfare till att använda bärbag, vilket i sin tur 
kommer att leda till ett snabbare spel ute på banan. 

Målet var att presentera en fysisk presentationsmodell som på bästa sätt återger 
hur konceptet kommer att se ut i ett tillverkat skede.  
 

1.4 Avgränsningar 

Grundläggande berörde arbetet en bärbag/bärutrustning. Golfbagens bärsele 
berördes men arbetet begränsades i att fokusera på uppbyggnad och 
förvaringsdel av bagen. Projektet begränsades också till att var en 
konceptutveckling som visar idén om hur bagen kan komma att se ut. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten delas upp i olika kapitel. Rapportens inledning ger en kort 
bakgrundsbeskrivning och förklaring av syfte och mål. Bakgrundsfakta beskriver 
teoretisk fakta som ligger som grund till projektet. Metodavsnittet beskriver alla 
metoder som använts under projektets gång. Genomförandet beskriver hela 
designprocessen fram till dess att konceptet är klart och presenteras i 
resultatkapitlet. 
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2 Bakgrundsfakta 
Under bakgrundsfakta har jag samlat den teoretiska bakgrunden om 
examensarbetet.  

 

2.1 Golfsporten 

Golf är ett precisionsspel med klubba och boll som spelas på särskilda banor. Det 
grundar sig i att slå bollen från en bestämd plats ner i ett hål med så få slag som 
möjligt. Spelets nuvarande utformning och spelidé bestämdes redan på 1700-
talet och den stora skillnaden idag från då är att banorna och utrustningen är 
betydligt bättre.  

En golfbana består normalt av 18 hål, där varje hål innefattar en utslagsplats 
kallad tee, ett spelfält kallat fairway och slutligen en green som är hålets mest 
välansade gräsområde. Bollen ska ner i det hål som markeras med en flagga 
någonstans på greenen. Från utslagsplatsen fram till greenen gäller det att 
undvika olika hinder i form av oklippt gräs kallat ruff, vatten och sandbunkrar. 
Beroende på avståndet mellan utslagsplatsen och det flaggmarkerade hålet 
tilldelas varje hål ett idealresultat kallat par. Ett hål har antingen par 3, par 4 
eller par 5. På vissa banor i världen finns även par 6 men det är väldigt sällsynt. 
Ett par 3 hål spelas idealt med ett slag till green och två puttar. Ett par 4 hål 
spelas idealt med två slag till green och två puttar. Ett par 5 hål spelas idealt med 
tre slag till green och två puttar. Den vanligaste fördelningen på en 18-hålsbana 
är tio par 4 hål, fyra par 5 hål och fyra par 3 hål. Detta ger ett idealresultatet på 
72 slag. 

Antal slag per hål benämns på olika sätt. Hole in one kallas det när bollen slås 
direkt i hål med ett slag. Tre under par kallas albatross, två under par kallas 
eagle, ett under par kallas birdie, ett över par kallas bogey, två över par kallas 
dubbelbogey och tre över par kallas trippelbogey. 

Golfspelet använder ett handikappsystem som gör det möjligt för personer med 
olika spelstyrka kan mötas i jämna matcher. I Sverige används det officiella 
handikappsystemet från 36 och nedåt. Desto skickligare golfspelaren, desto lägre 
handikapp. Scratchspelare kallas golfspelaren som har handikapp 0 (noll) eller 
lägre. (Nationalencyklopedin 2010) 
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2.2 Dagens golfbag 

Under en golfrunda behöver du som golfspelare en utrustning att transportera 
dina golfklubbor och övrig utrustning i. Idag använder merparten av alla 
golfspelare en bag som bärs på ryggen eller en bag som rullas i vagn. Bagarna 
finns i olika storlekar där större bagar generellt har större utrymme för 
klubborna samtidigt som de har fler och större förvaringsutrymmen till övriga 
tillbehör, kläder etc. En mindre bag har däremot mindre utrymme för klubborna 
samtidigt som den har färre och mindre förvaringsutrymmen till övriga tillbehör, 
kläder etc. Detta medför förvaringsproblem för golfspelaren som vill ha en 
mindre och mer lätthanterlig bag. Prioriteras istället mer plats för all övrig 
utrustning, blir golfspelaren tvungen att använda en större och mer otymplig 
bag. Utrymmet för klubborna blir generellt större om mer utrymme till övriga 
tillbehör önskas.  

 

2.3 Att bära 

Människan har förmågan att bära tungt. Förutsättningen för detta är att 
överkroppens och lastens gemensamma tyngdpunkt hamnar ovanför ryggens 
rörelseaxel och ovanför bäckenet. Hamnar tyngdpunkten däremot allt för långt 
ifrån ryggraden skapas ett vridmoment som vill dra ryggen bakåt. För att inte 
ramla baklänges måste detta kompenseras genom att flytta den gemensamma 
tyngdpunkten över bäckenet igen. Detta görs vanligtvis genom att böja ryggen 
framåt vilket för de flesta innebär en skadlig belastning för ryggen.  

Att bära en fullpackad ryggsäck under en vandring kan vara skadligt om den inte 
packas rätt. Man ska packa smalt och högt, inte baktungt. Det är väsentligt hur 
vikten fördelas i ryggsäcken. Tungt ska packas högt upp och nära ryggen. Det 
som väger lätt kan packas längst ner och bort från ryggen. (Skyddsnätet 2010) 
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2.4 Aktivitetsanalys 

Nedan beskrivs en aktivitetsanalys av en golfrunda. Scenariot kopplas samman 
med en lista på utrustning och tillbehör som normalt tas med under en golfrunda 
(se 2.6 Utrustning och tillbehör). Viktiga delar i analysen numreras och 
sammanställs i en lista efter texten.  

Anders ska spela golf med sin kompis Fredrik. Golfbanan ligger utanför stan, det 
tar 30 minuter med bil. Det är en gemensam favoritbana och starttiden bokade 
de redan för tre dagar sedan. De börja spela klockan 10.00.  

Anders stiger upp strax innan 8.00. Golfbagen står uppställd i hallen. Det är en 
bärbag och kvällen innan passade han på att ta upp den från förrådet i källaren. I 
bagen har Anders ett helset klubbor 1. Bagen är stor och av utrymmesskäl kan 
han inte ha den stående i lägenheten. Han äter en ordentlig frukost, det kommer 
bli en lång dag på banan. Han läser av termometern, det är lite ruggigt ute men 
han borde klara sig med en långärmad tröja över sin piketröja. Samtidigt ser 
vädret lite ostadigt ut och väderprognosen visar på kallare vindar efter lunchtid. 
Eventuellt kan det bli lokala regnskurar. Anders packar ner både en vindjacka 
och ett regnställ i bagen 2. Innan Anders stänger det större förvaringsfacket på 
bagen lägger han ner två inplastade smörgåsar som han tänker äta under pausen 
efter de första nio spelade hålen 3.  

Klockan börjar närma sig 8.30. Golfbagen är packad. Golfskorna tar Anders i ena 
handen samtidigt om han bär ner golfbagen till bilen. Anders har en mindre 
bilmodell. Golfbagen är tvungen att placeras diagonalt i bagaget och fyller ut det 
mesta av utrymmet. På vägen till golfbanan hämtar Anders upp Fredrik. Han 
använder sig också av en bärbag och den är storleksmässigt lik Anders bag. 
Genom att fälla fram ett av baksätena i bilen får båda bagarna precis plats i 
bagaget.  

Väl på plats vid golfbanan plockas golfbagarna ut ur bilen. Efter att ha bytt till 
golfskorna tar de bagarna på ryggen och går till golfanläggningen. De anmäler sig 
i receptionen och betalar greenfeeavgiften för att få spela. Anders packar ner sin 
plånbok, nycklar, mobiltelefon och övriga värdesaker i golfbagen 4. Klockan är nu 
9.10 och de har 50 minuter på sig att värma upp. Både Anders och Fredrik gillar 
att ha gott om tid på sig att värma upp. De börjar alltid uppvärmningen vid 
rangen. I ett litet fack på golfbagen har Anders mynt med sig 5. Han köper 
vanligtvis en eller två hinkar med övningsbollar. Han övningsslår med alla 
klubborna för att känna sig ordentligt förberedd. Sista 10-15 minuterna 
använder Anders till att öva upp närspelet. Han varierar puttning med att chippa. 
Nu är det snart dags för utslag på första hålet. Anders har med sig två 50 cl 
flaskor 6. Han fyller upp dem med vatten och beger sig till första hålet. 

Anders förbereder sig inför spelet genom att ha bollar, peggar, scorekort och 
penna lättillgängliga i bagen 7. Han tar även på sig sin handske och lägger 
markeringsknapp och greenlagare i byxfickan 8. Första hålet är ett par 4. Han 
plockar fram sin driver, en boll och en peg. Fredrik har gjort samma sak. De är nu 
redo för spel.  
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Efter utslaget går killarna fram till sina bollar där de placerar bagen. Fredrik ska 
slå före Anders. Samtidigt som Fredrik plockar fram en klubba och gör sig redo 
till att slå, passar Anders på att göra detsamma. Allt för att det ska bli ett flyt i 
spelet utan för långa avbrott där de behöver vänta på varandra. Därför är det bra 
att klubborna, bollar, peggar, scorekort och pennan är lättillgängliga då det 
används kontinuerligt 9. Efter sitt andra slag är Anders klubba täckt av jord från 
marken. Anders torkar snabbt av klubban med handduken han har hängande 
utanpå bagen 10. Anders boll hamnade i skogen. Han är lite osäker på vart den 
hamnade men med bagen på ryggen går han in i skogen för att leta. Bollen ligger 
lättspelad på en grästuva och Anders ställer ner bagen i närheten av bollen. Han 
tar fram sin järnnia och slår in bollen på green. När killarna går mot green tittar 
Anders på Fredrik som sträcker ena armen bakåt och håller handen på 
klubbladen när han går med bagen på ryggen. Anders har tidigare funderat på 
anledningen till detta men idag är första gången han ställer frågan. Fredrik stör 
sig på ljudet som uppkommer när klubborna slås emot varandra när han går med 
bagen på ryggen. När han fixerar klubborna med handen minskar ljudet11. Efter 
att ha puttat i bollen på första hålet, tar Anders bagen på ryggen och beger sig 
mot utslagsplatsen på andra hålet. Samtidigt som han går tar han fram penna och 
scorekort ur bagen och antecknar sitt och Fredriks resultat 12. När han kommer 
fram är han klar med anteckningarna och han kan fokusera på det nya hålet. 
Under spelet dricker Anders mycket vatten och det är smidigt att han kommer åt 
vattenflaska ur bagen samtidigt som han går med den på ryggen 13. 

När de ska börja spela på det nionde hålet börjar det regna. Det är ingen stor 
skur utan de plockar upp sina paraplyer från bagen och spelare vidare 14. Väl 
klara med det nionde hålet tar de en paus under tak vid den intilliggande 
kiosken. Ander har fått skoskav. Han är glad att han har ett paket plåster 
nerstoppat i bagen 15. Regnet öser nu ner och de passar på att ta på sig 
regnkläderna. Regnet kommer göra klubborna blöta. Anders byter därför ut sin 
standardhandske till en regnhandske för att få bättre grepp om klubban 16. 
Anders plockar även fram ett regnskydd som täcker klubborna när de ligger i 
bagen 17. De sitter ner en stund. Anders äter sina smörgåsar innan han fyller på 
vattenflaskorna inför de sista nio hålen. Han köper med sig en chokladbit som 
han packar ner i sin bag. De är redo att spela vidare. 

Mitt på det femtonde hålet får de vänta att slå. Gruppen som spelar framför har 
inte spelat färdigt vid greenen. Det har slutat regna och solen börja titta fram. 
Anders passar på att ta av sig regnkläderna och packar ner dem jämte 
vindjackan. Det är inte kallt så vindjackan ska han klara sig utan. Det känns ändå 
bra att han har haft med den.  

Efter att spelat klart de arton hålen går de till golfanläggningen. Klockan är 14.30, 
det har tagit fyra och en halv timma att spela. De sammanställer rundan. Anders 
vann inte idag, men han är ändå nöjd med att komma ut i friska luften och fått 
motion. Samtidigt har det varit kul att umgås med Fredrik. 

Det går till bilen och lägger bagarna i bilen och åker hem.  

Hemma i lägenheten plockar Anders ut de blöta kläderna ur bagen. Han låter 
bagen torka ur innan han bär ner bagen i källaren. 
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Viktiga delar ur aktivitetsanalysen. 

1. Golfbagen måste först och främst passa det antal klubbor golfspelaren 
väljer att spela med. Normal spelas det med hel- eller halvset, dvs 14 eller 
7 klubbor. 

2. Vädret påverkar vilka extra kläder golfspelaren packar ner i bagen. Det är 
viktigt att det finns ett stort förvaringsutrymme för extrakläder och 
regnställ. 

3. Det måste finnas utrymme att ta med sig lite mat, snacks etc. 

4. Värdesaker bör ha en egen förvaringsficka. Gärna vattentät för att skydda. 

5. Mynt är ett exempel på en sak som kräver utrymme i form av 
småförvaring. Ska vara lätt hitta bland övrig utrustning. 

6. Att ha med sig tillräckligt med vätska är viktigt. Det bör finnas plats för 
minst en liter. 

7. Bollar, peggar, scorekort och penna måste alla vara lätta att komma åt. 
Bollar bör separeras i ett fack för sig, peggar likaså. Scorekort och penna 
bör kommas åt när bagen är på ryggen. Då kan scorekortet fyllas i under 
tiden golfspelaren går. 

8. Handsken har man på sig under spelets gång. De gånger den tas av läggs 
den oftast i byxfickan. Den bör dock vara lätt att hitta innan start. 
Markeringsknapp och greenlagare är utrustning som kräver utrymme i 
form av småförvaring. Under spelet ligger greenlagaren ofta i byxfickan. 
Markeringsknappen läggs i byxfickan om den inte sitter på handsken eller 
på kepsen.  

9. Klubbor, bollar, peggar, scorekort och pennan är det som används 
kontinuerligt på banan. Det är viktigt med snabb och smidig åtkomlighet. 

10. Handduken används ofta och måste vara lättillgänglig. 

11. Ljudet av järnklubbor som ständigt smäller i varandra är det många som 
stör sig på. Ett ständigt skramlande bakom ryggen är något som drar ner 
betyget på den totala upplevelsen golfspelet i övrigt för med sig.  

12. Det sparar tid att komma åt penna och scorekort samtidigt som man går. 
Resultatet kan antecknas samtidigt som golfaren som vill, kan analysera 
sitt spel när han tar sig fram på banan. 

13. Det underlättar mycket om flaskorna med vätska är lättåtkomliga under 
spelets gång. Att golfaren kan komma åt dem samtidigt som han/hon går 
med bagen på ryggen. Allt för att få spelet att flyta på utan små pauser. 

14. Måste finnas plats att ta med ett paraply för lättare skurar. Gärna 
separerat från övriga tillbehör för att inte blöta ner när det läggs in i 
bagen igen. 

15. Plåster får representera tillbehör och saker som kan behövas ute på 
banan. Det är sällan de används men förvaringsmöjlighet till det bör 
finnas i en bag. Andra saker kan vara näsdukar, huvudvärkstabletter etc. 
Regelboken måste alltid vara med, men den används mycket sällan. 
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16. Det finns olika typer av handskar. Handskarna bör ha en förvaring som 
man kommer åt relativt lätt. 

17. Regnskydd är något golfspelaren gärna skyddar sina klubbor med. Det 
bör förvaras tillsammans med bagen så att det inte glöms packas ner. 
Behöver inte vara lättillgänglig då det inte hör till vanligheten att den 
måste användas. 

 

2.5 Utrustning och tillbehör 

Golf spelas av många människor och alla har olika behov av vad de vill ha med sig 
under en golfrunda. Därför är det omöjligt att anpassa en golfbag till att passa 
allas önskemål. Viss utrustning och tillbehör är det dock mer eller mindre 
nödvändigt att ha med under en golfrunda. Dels för att genomföra spelet men 
även av regelskäl. Jag har valt att kalla detta tillhörande utrustning för en 
golfrunda och det finns beskrivet i Bilaga 1. Listan med tillbehör grundar sig på 
egna erfarenheter, regler samt information hämtad från forum på internet där 
olika läsare beskriver vad de har med sig i sina bagar. Utöver detta får 
golfspelaren själv anpassa sin utrustning och fylla sin bag med de tillbehör som 
passar personen bäst. Dessa tillbehör kallar jag önskvärda tillbehör och de 
finns beskrivna i Bilaga 1. Informationen kommer vara ett stöd i utvecklingen av 
en bag som erbjuder tillräckligt förvaringsutrymme, och täcker 
förvaringsbehovet hos den generella golfspelaren.  

 

Nedbrytning i olika grupper 

Listan med all utrustning och tillbehör bryts ner i olika grupper. Detta görs för 
att få en klarare överblick över hur tillbehören används och hur stor plats de tar. 
Den visar även vilken utrustning och vilka tillbehör som behöver vara mer 
lättåtkomlig etc. Nedbrytningen beskrivs i Bilaga 1. 

I steg 1 listas den utrustning och tillbehör efter de två huvudgrupperna 
beskrivna i Bilaga 1, den tillhörande utrustningen och de önskvärda tillbehören.  

I steg 2 viktas utrustningen och tillbehören efter hur åtkomliga de behöver vara 
samt efter hur stort förvaringsutrymme de behöver. Viktningen grundar sig på 
det tidigare beskrivna scenariot.  

I steg 3 sammanställs resultatet i steg 2 efter gruppindelningen. Detta ger en mer 
lättförstående och övergripande bild. 

I steg 4 sammanställs de saker man bör komma åt under tiden man går. 

I steg 5 sammanställs de saker man lätt bör komma åt för spelets skull. 

I steg 6 görs en uppdelning av tillbehören efter hur jag vill placera utrustning i 
bagen. Steg 6 kom till senare i utvecklingsprocessen. 
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3 Metod 
Under metodavsnitten beskrivs de metoder jag har valt att använda mig av i mitt 
examensarbete.  

 

Metodiken en industridesigner använder för att nå fram till sitt resultat är det 
unika i dess arbete. Visualiseringsförmågan är den grundläggande delen i 
industridesignerns kompetens. Med hjälp av skisser kan industridesignern vara 
ett centralt kommunikationsmedel i produktutvecklingen, då skisserna 
underlättar kommunikationen och utbytet av idéer mellan människor. 
Industridesignerns arbete utgörs av en helhetssyn. Arbetet växlas mellan helhet 
och detaljer, där förmågan att se detaljens betydelse för helheten är viktig. Det är 
den kreativa snarare än den analytiska processen som är den styrande. En 
industridesigner tränas i att ha ett ifrågasättande förhållningssätt. Det går inte 
att ta något för givet utan att först granskat förutsättningarna. Det gäller att bryta 
upp beteenden och vanor, för att komma på lösningar som ligger bortom 
lösningar som finns idag. (Johansson & Svengren Holm 2008) 

 

3.1 Designprocessen som helhet 

I designprocessen kan en rad olika metoder användas. Det är inte metoderna 
utan designprocessen i sig som leder fram till slutresultatet. SVID, Stiftelsen 
svensk industridesign, beskriver designprocessen på följande sätt (Bild 1). 
Designprocessen delas där in i sex faser. Utgångspunkt, användarstudier, 
koncept och visualisering, utvärdering och konceptval, justering och 
genomförande, uppföljning och utvärdering. En designprocess kan variera 
mellan olika projekt och mellan olika designområden. Men i grund och botten är 
den alltid den samma (SVID 2010).  

 

 

Jag har arbetat enligt designprocessen men jag väljer att presentera de använda 
metoderna enligt följande uppdelning. Research, krav och önskemål, 
idégenerering, visualiseringsmetoder, utvärdering och avstämning. Det ger en 
övergripande bild över vilka metoder jag använt inom vilket område. 

Bild 1. Designprocess - SVID 
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3.2 Research 

Benchmarking 

Benchmarking är en systematisk undersökning av förebilder som handlar om att 
jämföra sig med och lära sig av de bästa inom olika områden. Man bör rikta in sig 
på företag som har nått stor framgång för att analysera hur de tagit sig dit. Detta 
för att stimulera till och åstadkomma förändringar inom projektet. 
Benchmarking är en ständigt pågående förändringsprocess (Resa i design 1999) 

Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen används för att studera hur konkurrensen är. Detta kan 
gälla konkurrentens produktbredd och vilka åtgärder som krävs för att möta 
detta. Kort beskrivet är det en nulägesbeskrivning av konkurrenternas 
produkter, deras funktioner och förpackning, garantier, sortiment, service etc. 
(Österlin 2003) 

Aktivitetsanalys 

Aktivitetsanalys görs för att kartlägga vilka olika aktiviteter användaren gör i 
interaktionen med produkten. I projektet visar aktivitetsanalysen interaktion 
mellan användaren och golfutrustningen under en hel dag. 

Verbal brief (Designbrief) 

Designbriefen är ett stöd i design- och produktutvecklingsprocessen. Det är 
uppdelat i två delar, en verbal brief och en visuell brief.  

Den verbala briefen beskriver användarens önskemål och behov, marknadens 
krav och förväntningar. Den ska aldrig föreslå en lösning på uppgiften. Genom att 
skriva en designbrief bidrar det till att tänka igenom projektet ur ett 
helhetsperspektiv, vilket ökar förutsättningarna för högt kvalitetsarbete. (Siv 
Andersson, Ingrid Karlsson, Föreläsningsmaterial på JTH) 

 

3.3 Krav och önskemål 

Funktionsanalys 

Funktionsanalysen bygger på idén om att tänka efter först innan man handlar. 
Det är viktigt att tänka och uttrycka oss i funktioner istället för färdiga lösningar. 
Funktionsanalysen visar produktens huvudsakliga, nödvändiga samt önskvärda 
funktioner. Syftet med funktionsanalysen är att den ska underlätta arbete genom 
att gå igenom och analysera samtliga krav och önskemål som ställs på produkten. 
Funktionsanalysen låter oss göra detta på ett systematiskt och metodiskt sätt. 
Analysen ger oss till slut en koncentrerad sammanfattning av allt vi tagit reda på. 
Analysen är ett dokument som ska förvissar både designern samt 
uppdragsgivaren att inget är glömt eller försummat som kan påverka det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Därför är det viktigt att involvera uppdragsgivaren i 
arbetet med funktionsanalysen (Landqvist 2001). 
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Visuell brief (Designbrief) 

Den visuella briefen är svar på den verbala briefen. Den kan även benämnas 
imageboard, moodboard eller trendboard. Den visuella briefen arbetas fram med 
utgångspunkt från den skrivna verbala briefen. Det är dokument med bilder och 
kollage som alla beskriver den verbala briefens intentioner. Detta kan beskrivas i 
färger, material, känslor etc. (Siv Andersson, Ingrid Karlsson, 
Föreläsningsmaterial på JTH) 

Kansei 

Kansei är ett japanskt ord som kan översättas som en persons psykologiska känsla 
gällande en specifik produkt. Det är intrycket en person får från en specifik 
produkt eller service genom alla sina sinnen (syn, lukt, hörsel, känsla, smak). 
Kansei är ofta en odefinierad psykologisk uppfattning som inte uttrycks, 
beroende på att användaren inte är medveten om sina krav på produkten. Kansei 
Engineering är en produktutvecklingsmetodik där kunders intryck, känslor och 
krav översätts på existerande produkter för att designa nya lösningar. Grundidén 
i Kansei Engineering är att beskriva en produkt eller ett koncept ur två olika 
aspekter. En semantisk beskrivning och en beskrivning av produktegenskaper 
och därefter söka samband mellan dem.  

 

Kansei Engineering kan genomföras på föjande sätt: 

1. Samla in lämpliga kanseiord för den aktuella produktdomänen. 

2. Sök korrelationer mellan kanseiord (semantisk rymd) och designkaraktäristika 

(produktegenskapsrymd). 

3. Utforma en teknologisk identifikation av designkaraktäristika. 

4. Konstruera ett system som förbinder 1 med 3. 

(Öhgren Hedberg 2004) 

 

3.4 Idégenerering 

Brainstorming 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som ofta tillämpas i grupp för att 
skapa nya, användbara idéer. Vid brainstorming genereras nya lösningsförslag 
genom utbyte av idéer mellan deltagarna, både skriftligt och muntligt. Det 
viktigaste man skall tänka på vid en brainstorming är att inga idéer är för 
konstiga eller för svåra – ingen kritik är tillåten. Kritiken hämmar kreativiteten 
(Ottosson 2006). 
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Morfologiskt Diagram 

Det morfologiska diagrammet används till att utveckla alternativa lösningar. 
Målet är att ta fram en uppsättning av alternativa designlösningar för en produkt 
och samtidigt bredda sökandet efter potentiella, nya lösningar.  

1. Börja med att lista produktens avgörande egenskaper och funktioner. Listan 
för inte göras för lång, men samtidigt täcka funktioner på en lämplig generell 
nivå. 

2. Till varje egenskap listas funktioner på vilka olika sätt den kan utföras på. Alla 
lösningar kan listas, nya idéer liksom kända komponenter och dellösningar.  

3. Ett diagram ritas upp efter alla tänkbara dellösningar. Diagrammet visar 
produktens totala lösningsområde, grundat utifrån kombinationer av 
dellösningar.  

4. Slutligen identifieras möjliga kombinationer av dellösningar. Här måste 
urvalet vägledas av restriktioner eller kriterier då det totala antalet möjliga 
kombinationer kan vara mycket stort (Resa i design 1999).  

 

3.5 Visualiseringsmetoder 

Skisser 

Penna och papper är det mest självklara och grundläggande verktyget i 
visualiseringsfasen. Med skissen kan en industridesigner uttrycka förmågan att 
tänka tredimensionellt och det är det som starkast kännetecknar en 
industridesigner. En skiss kan göras på olika sätt. Skisserna representerar olika 
informationsnivåer och därför ligger det olika mycket energi och tid bakom olika 
typer av skisser. I idéfasen börjas det i regel med enkla handskisser. Ofta endast 
med kulspetspenna eller blyertspenna. När skisserna utvecklas och designern 
hittar något intressant, kan detta förstärkas med marker eller pastell. När en mer 
arbetad idé träder fram, kan denna renderas. Rendering är en mer tidskrävande 
framtagning men resultatet håller en hög informationsnivå, med ett nästan 
fotorealistiskt utseende. Skissmetoderna kan man dela upp i arbets- och 
utvecklingsskisser samt presentationsskisser (Resa i design 1999). 

Skissmodell 

Det tvådimensionella skissunderlaget behöver kompletteras genom att 
åskådliggöra det tredimensionellt. Skissmodellen är ett bra sätt att göra detta på. 
Precis som namnet antyder, är skissmodellen en enkel och skissartad. Ofta 
används den enbart av designern som ett test- och utvärderingsverktyg under 
framtagningen, men den fungerar även som en avstämningsmodell. Materialet 
till skissmodellen kan vara vad som helst, huvudsaken är att det är enkelt att 
bearbeta. Vanligtvis är det mjuka material som lera, plastskum, kartong, papper 
etc. (Resa i design 1999) 
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Digital 3D modell 

Datormodellen representeras av CAD, Computer Aided Design. Framställningen 
av en digital 3D modell används för att snabbt och enkelt prova olika utseenden, 
storlekar, funktioner och lösningar. Det görs för att underlätta och ge stöd i 
framtagningen av den fysiska modellen. Underlaget används också i 
framtagningen av fotorealistiska digitala bilder av slutkonceptet. Konceptet 
färgsätts och ljussätts för att bäst återspegla det tänkta slutresultatet. (Resa i 
design 1999) 

Fysisk modell 

Med stöd av skisser och digital modell kan en fysisk modell tas fram. En fysisk 
modell kan bestå av alla typer av material, med målet att modellen ska ge ett så 
realistiskt intryck som möjligt. Vanligtvis används trä, plastskum eller ureol. 
Modellen lackas, förses med grafik och får en ytfinish som motsvarar det tänkta 
resultatet hos slutprodukten. Det är ett högt krav på finishen och det kräver 
mycket grundarbetet. Detta leder till ett mycket tidsödande arbete men 
resultatet är av hög kvalitet och betraktaren får verkligen en känsla av 
produkten. (Resa i design 1999) 

 

3.6 Utvärdering 

Test 

Under projektets gång är det viktigt att testa produkten. Om möjlighet finns kan 
användartester göras där de viktigaste intressenterna, primär‐ och 
sekundäranvändarna, snabbt kan ge feedback angående form, storlek och 
utseende på produkten. I detta fall är jag själv golfspelare och testar därför de 
lösningar som har tagits fram. Tester görs även av vänner och bekanta, oavsett 
om de spelar golf eller inte. 

 

Parvis jämförelsematris 

Utvärderingsmetoden bygger på att konkreta egenskaper jämförs parvis med 
varandra utan någon poängvärdering. 

Namn på de koncept eller idéer skrivs i var sin kolumn. För att hålla jämförelsen 
så meningsfull som möjligt bör koncepten och idéerna beskrivas på en liknande 
detaljnivå. Förtydliga gärna konceptet med en enkel skiss. Ett av koncepten väljs 
ut som jämförelseobjekt. Välj antingen det koncept som i nuläget verkar bäst 
eller en redan existerande standardlösning.  

I den vänstra kanten listas de urvalskriterier koncepten ska utvärderas mot. 
Kriterierna kan tas från kravspecifikationen eller målsättningen och bör vara av 
samma prioritet och tyngd. Detta för att inte jämförelsen ska bli missvisande. Om 
ett kriterium är mycket viktigt kan det ges en viktfaktor. 
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Varje koncept jämförs med jämförelseobjektet i alla kriterium. Jämförelsen kan 
ge tre olika utfall. I förhållande till jämförelseobjektet är konceptet antingen 
bättre (+), likvärdigt (0) eller sämre (-). Utfallen summeras för att ge det slutliga 
resultatet.  

För att gå vidare i arbetet kan jämförelsen användas till att eliminera dåliga 
egenskaper hos en annars bra lösning eller försöka kombinera två lösningar som 
kompletterar varandra (Österlin 2003). 

 

3.7 Avstämning 

Tidplan 

I starten av projektet gjordes en övergripande tidsplan (bilaga 2). Detta för att få 
övergripande kontroll över projektet och planera tiden effektivt. Jag använde mig 
av ett Gantt‐schema. Varje delmoment i projektet ges en tidsbegränsning och 
planeras in i tidsaxeln. (Österlin 2003) 
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4 Genomförande 
I följande kapitel beskrivs processen för att ta reda på hur en golfbag kan göras 
mer kompakt och användarvänlig. Processen startar med research och slutar med 
ett färdigt konceptförslag. 

 

4.1 Start 

Examensarbetet startar under vecka sex. Jag bestämde mig för att arbeta med ett 
av mina stora intressen, golf. Som jag nämnt tidigare har jag spelat golf under en 
längre tid och på sistone har jag haft funderingar kring varför golfbagarna är 
uppbyggda som de är. Examensarbetet inleds med en analys av mina egna tankar 
kring vad det är jag anser är fel med dagens golfbagar. Analysen och tankarna är 
grunden till den problembeskrivning som arbetet grundar sig på (se 2.1 
Problembeskrivning).  

Jag strukturerade också upp arbetstiden i ett Ganttschema (Bilaga 2). 

 

4.2 Grundläggande informationssökning 

Efter starten gjordes en grundläggande informationssökning på internet. 
Informationen används som stöd under projektets utveckling. Fokus låg i att 
hitta information om vilka olika typer av bärbagar som finns på marknaden idag. 
Tillverkare, funktioner, utformning, utseende och materialval undersöks.  

Urval av bärbagar är stort och det finns tre huvudgrupper. Tourbagar, 
standbagar och pencilbagar (Bild 2). Tourbagen representerar de största 
bagarna med mest förvaringsutrymme. Standbagen är medelbagen när det gäller 
både storlek och förvaringsutrymmen. Det är den mest använda typen av bärbag. 
Pencilbagen är bagen som mest lämpar sig till en kortare golfrunda. De har 
mindre förvaringsutrymmen och plast för ett färre antal klubbor.  

 

 

 
Bild 2. Olika typer av bärbagar 
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Bagen som arbetades fram i projektet kom att hamna i gruppen med standbagar. 
De stora varumärkena tillverkar alla liknande varianter av standbagar som har 
samma typ av uppbyggnad. Klubborna förvaras i en cylinderformat utrymme 
mitt i bagen. Utrymmet utgör bagens baskonstruktion. Det som skiljer bagarna åt 
är dess utvändiga utseende och typer av förvaringsfickor. Bagarna har under de 
senaste åren burits horisontellt över nedre delen av ryggen. Detta ger en mer 
jämn viktfördelning i jämförelse hur bagen bars med dessförinnan, på ena axeln. 

I skuggan av alla stora tillverkare finns det mindre aktörer som har tagit fram 
något nytänkande. Produkterna har dock inte tilltalat den stora massan av 
golfare och har inte fått någon större uppmärksamhet (Bild 3). Anledningen till 
detta anser jag vara bristen av förvaringsutrymme samt att det inte finns skydd 
för klubborna när det regnar.  

 

 

 

4.3 Konkurrentanalys/Benchmarking 

Jag gjorde en kombinerad konkurrentanalys och benchmarking över vad 
marknaden erbjuder inom golfbagar. Det fanns mycket information att hämta på 
internet. Parallellt med internet gjordes besök i sportbutiker och golfshopar. 
Fyra framstående varumärken valdes ut och deras sortiment på golfbagar 
jämfördes. Varumärkena var Ogio, Callaway, Titleist och Ping. Först gjordes en 
större översiktsanalys innehållande grundläggande storlek, antal uppdelningar 
för klubbor, vikt, längd och antal förvaringsfack (Bilaga 3). Bagarna jämfördes 
med vad som eftersträvades i designbriefen och en bag från varje varumärke 
valdes ut. Mer information kring de utvalda bagarna samlades in och en djupare 
analys gjordes där material och funktioner ingår (Bilaga 4). Informationen 
användes därefter som stöd under framtagning och utformning av golfbagen 
med alla dess funktioner. De fyra bagarna som ingick i den djupare analysen kan 
ses nedan (Bild 4).  

Bild 3. Nytänkande idéer 
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Efter konkurrentanalysen gjordes en sammanställning av likheter mellan 
bagarna 2010 (Bild 5). Likheterna kom att tas i beaktning under arbetet. Det var 
viktiga dellösningar som på olika sätt bidrar till en bättre golfupplevelse på 
banan. De flesta av dellösningarna har berörts under scenariobeskrivningen, som 
lättåtkomlighet av vätska, penna, scorekort, handduk och förvaring av 
värdesaker. Det är även vanligt att klubborna ligger i separata fack i bagen. 
Fackindelningen motverkar att klubborna fastnar i varandra när de plockas i 
eller ur bagen. Ett regnskydd används för att skydda klubborna när det regnar. 
Handtag i toppdelen hjälper användaren att enklare ställa ner bagen mot backen 
efter att ha tagit av den från ryggen. Slutligen är ett handtag i bagens nedre del 
bra då bagen lyfts in och ur en bil.  

 

 

 

Bild 4. Bagar i konkurrentanalys 

Bild 5. Likheter mellan bagar 2010 
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4.4 Funktionsanalys 

Efter att jag fått ett grepp över vad marknaden erbjuder och kopplat samman det 
med det skrivna scenariot (se 2.5 Scenario) gjorde jag en funktionsanalys. 

I funktionsanalysen delades funktionerna upp i olika områden för att få med 
viktiga aspekter från olika områden i produktutvecklingsfasen. Områdena var 
basfunktioner, ergonomi, marknad, konstruktion och produktion. Den viktigaste 
funktionen, huvudfunktionen, är att transportera tillhörande utrustning under 
golfrundan. Andra funktioner som var viktiga att belysa var förvaring av den 
tillhörande utrustningen för en golfrunda, samt att det måste erbjudas en 
bärbarhet av utrustningen och att den ska skydda innehållet mot väder. 
Komplett funktionsanalys finns under bilagor (Bilaga 5).  

 

4.5 Kansei – framtagning av värdeord 

Värdeorden bagen ska förmedla togs fram genom tillvägagångssättet som 
används i Kansei Engineering. Jag gjorde en förenklad framtagning av 
värdeorden. De fick representera mina värdeord, det som jag ville att golfbagen 
ska representera.  

I projektet ansåg jag mig inte ha tid till att ta fram egna ord. Därför användes 
befintliga listor med adjektiv hämtade från rapporterna (Öhgren Hedberg 2004) 
samt (Frisk 2002). 

Adjektiven kombinerades i en ny lista, dubbletter redigerades till ett ord. Den 
nya listan innehåller 317 adjektiv. Jag gick igenom listan och markerade alla ord 
jag anser ska förknippas med bagen. Resultatet blev 75 adjektiv. Adjektiven 
klustrades därefter samman i 17 olika grupper. Adjektiven inom varje grupp har 
samma betydelse. Inom varje grupp valdes ett ord ut som blir representant för 
hela guppen. Detta gav mig 17 olika värdeord som alla representerar sina 
klustergrupper. Jag ansåg att värdeorden är för många. Jag gjorde ytterligare en 
sållning av orden och 8 ord valdes ut till att representera bagens värdeord. En 
fullständig genomgång av framtagningen och klustringen av alla adjektiven finns 
att följa i Bilaga 6. 

Nedan beskrivs de utvalda värdeorden i Bild 6. Orden är markerade i svart och 
runt ordet finns gråmarkerade ord som representerar de övriga orden i samma 
klustergrupp. 
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4.6 Designbrief 
Designbriefen, den verbal briefen, arbetades fram för att med ord beskriva hur 
golfbagen ska upplevas och vad den ska förmedla. Briefen lyder så här: 

Vill golfspelaren bära sin utrustning, är produkten det självklara valet.  

Produkten erbjuder användaren en mer kompakt förvaring av golfklubborna. 
Produkten erbjuder tillräckligt förvaringsutrymme för de tillbehör och den 
utrustningen golfspelaren vill bära med sig. I jämförelse med dagens traditionella 
bärbag upplevs produkten betydligt smidigare och mer användarvänlig.  

Det är viktigt att golfbagens utseende tilltalar brukaren. Därför måste produkten 
upplevas estetiskt tilltalande. Produkten bör utformas med viss koppling till den 
traditionella golfbagen för att brukaren lättare kan ta till sig den. Det är viktigt att 
produkten är ergonomiskt anpassad då brukaren bär produkten under flera 
timmar. Produkten ska vara smidig i alla dess avseenden, exempelvis gällande 
transport till banan, klubbhantering och lättåtkomlig förvaring. Användandet av 
produkten ska upplevas smidigt när den både är sparsamt packad såväl som 
fullpackad. 

Produkten kommer passa flera målgrupper. Den gemensamma nämnaren är att 
golfarna vill bära sin golfutrustning. En av huvudmålgrupperna är killen eller 
tjejen som bor i en liten lägenhet. Produkten är till storleken mindre jämfört med 
traditionella bagar och den tar därför mindre plats att förvara. Tack vare storleken 
är den lättare att ta med till banan, oavsett om personen åker bil, buss, 
tunnelbanan, cyklar eller går. 

Produktens användarvänlighet gör att brukaren känner sig mer förberedd och 
alert på banan. Brukaren blir mer avslappnad och känner sig som en bättre 
golfspelare. 

Bild 6. Värdeorden 
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Produkten är en fristående produkt. Den ska ingå i ett sortiment med olika 
färgvarianter och erbjudas för att passa ett helset klubbor. 

Produkten innefattar inga tekniska finesser. Den grundar sig på en enkel 
uppbyggnad med fokus på förvaringsutrymmen. Rörliga delar i konstruktionen 
görs mekaniskt. 

 

4.7 Visuell brief 

Med den visuella briefen ville jag samla mina tankar kring projektet och skapa en 
struktur över vad golfbagen ska förmedla. Detta kopplades även samman med de 
åtta kärnvärden som togs fram genom kansei. Bilderna gav en riktning åt vilka 
material, färger och former jag ville inspireras av i konceptframtagningen. Den 
visuella briefen beskrivs nedan (Bild 7). 

 

 

 

 

Bild 7. Visuell Brief 
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4.8 Idégenerering 

Målet med idégenereringen är att i fasens slutskede ha ett bestämt koncept att 
bygga slutresultatet på. Idégenereringen innefattar allt från grundläggande 
idéskisser och tankar till mer utarbetade produktkoncept. 

4.8.1 Konceptframtagning 

I konceptframtagning riktades fokus på den grundläggande funktionen, det vill 
säga hur klubborna ska bäras. Arbete med detaljlösningar och det övergripande 
utseende är inte aktuellt i detta skede. Fokus låg i att hitta ett bra sätt att bära 
klubborna på. Formen fick anpassas efter funktion. Konceptframtagningen 
inleddes med en brainstorming över olika sätt att bära en utrustning på. Skisser 
med idéer togs fram och presenteras nedan (Bild 8). 

 

 

 

 
Bild 8. Skisser från den inledande brainstormingen 
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Parallellt med skissframtagning gjordes en grafisk skiss över hur stort utrymme 
en traditionell bag har till förvaring av klubborna. Som referensmått användes en 
Grom bärbag, tillverkad 2005 av Ogio. Utrymmet är ellipsformat, 270x220mm 
(Bild 9). Bagen fick fungera som ett medelvärde över bärbagarnas storlek i 
dagsläget. I de befintliga bagar är utrymmet för klubborna den största 
anledningen till att bagarna är så stora som de är. Därför var referensmåttet bra 
att använda under konceptframtagningen för att snabbt jämföra om storleken på 
konceptidén bör bli mindre eller större än dagens befintliga.  

 

 

 

Efter den inledande skissfasen sammanställdes skisserna till fyra olika koncept. 
Koncept A-D presenteras nedan. 

 

Koncept A 

Koncept A bygger mycket på den traditionella bagen (Bild 10). Skillnaden är att 
det cylinderformade utrymmet kan användas till att både förvara klubbor och 
utrustning i. Förvaringsfickan går in i bagen och minskar den totala storleken 
genom att färre förvaringsfickor placeras utanpå bagen. Att placera förvaringen 
inne i konceptet kan även kombineras med utvändig förvaring. Den utvändiga 
förvaringen kan liknas med en traditionell väska där utrustningen placeras i. 
Väskan kan göras som ett modulsystem där användaren själv placerar de 
moduler han eller hon behöver för golfrundan. Idén med modulsystem är 
spännande och är något jag kan tänka mig kombinera ihop med andra koncept 
framöver.  

Bild 9. Referensmått av befintligt utrymme för klubborna 
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Koncept B 

Koncept B är mer nytänkande. Bagen utgår från en sammansatt form som delas 
till två halvor innan användning (Bild 11). Bagens halvor placeras därefter på var 
sin sida om kroppen. Placeringen antas ge en mer centrerad tyngdpunkt och den 
bör bli skönare att bära. Till den delbara stommen tänker jag mig en 
väskliknande förvaring för tillbehören. Väskan kan vara uppbyggd av moduler 
som kan plockas på och av beroende på den utrustning som packas ner. Koncept 
B känns nytänkande och intressant.  

Bild 10. Koncept A 
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Bild 11. Koncept B 
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Koncept C 

Koncept C är ett koncept som kan kombineras med många av de övriga 
koncepten. Idén finns med i både koncept A och B men här beskrivs den som ett 
fristående koncept. Bagen kan bestå av en väskliknande del som används som en 
vanligt traditionell ryggsäck gör på ryggen. Väskan kan kopplas samman med 
selen och i sin tur vara uppdelar i modulsystem som kan plockas av och på efter 
behov. Koncept C beskrivs nedan (Bild 12). 

 

 

 

Koncept D 

Koncept D är ett koncept som vänder ut och in på den traditionella bagen. 
Klubborna placeras utanpå en invändig förvaring. Den invändiga förvaringen 
dras fram när något ska användas. Konceptet beskrivs nedan (Bild 13). 

 

 

 

Bild 12. Koncept C 

Bild 13. Koncept D 
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Tester av koncept 

I detta skede var två av koncepten mer tilltalande än de andra. Det var koncept A 
och koncept B. Men jag hade en del funderingar kring konceptidéerna. Jag byggde 
test- och skissmodeller av koncepten för att ha möjlighet att dra bättre slutsatser. 
Grundstommen i testmodellen på koncept A bestod av plaströr som limmades 
samman (Bild 14). Klubborna fick därmed egna fack att förvaras i och modellen 
var enkel att göra funktionstest på. I varje rör skar jag ut ett spår där klubbladet 
kunde fixeras. Klubborna låg därmed på bestämda lägen i toppen av bagen utan 
att kollidera med varandra. Modellen på koncept A gav svar på hur mycket 
utrymme den invändiga förvaringsfickan kunde ha. Utrymmet kändes bra, men 
den totala storleken på hela bagen kändes tveksam. 

 

 

Koncept B skiljde sig rent användarmässigt ifrån dagens bag. Svårigheten med 
att fram till nu bara använt mig av skisser var att få ett grepp om hur stor bagen 
egentligen blir. Det var även svårt att förutse hur bagen känns när den används. 
Kommer bagen bli balanserad och ge den jämvikt jag förutsett? Jag gjorde enkla 
tester med hjälp av golfklubbor, halsdukar, plastpåsar och gummisnoddar. Testet 
av koncept B var enkelt, men det gav svar. Det blev jämvikt och klubborna 
balanserades mot kroppen. (Bild 15) 

 

 

 
Bild 15. Enkel testmodell av koncept B 

Bild 14. Skissmodell av koncept A 
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Efter första testet kändes Koncept B mycket intressant. Jag byggde en bättre 
testmodell (Bild 16). Modellen kändes riktigt skön att bära och klubborna 
balanserades bra mot kroppen. Kroppens och bagens gemensamma tyngdpunkt 
ligger ovan bäckenet vilket var bra. På samma sätt som i koncept A ligger 
klubborna i separata spår för att undvika att de kolliderar med varandra. De 
stora funderingarna kring konceptet var huruvida hanteringen av bagen kommer 
att vara enkel samt hur golfspelaren kommer att uppleva bagen när den bärs 
omslutande runt kroppen. Enligt testmodellen stack även bagen ut långt bakom 
kroppen, vilket kändes en aning obehagligt till en början. Jag kände en osäkerhet 
kring konceptidén. Det var något nytt, något som inte fanns på marknaden. 
Ergonomiskt och ur bekvämlighetssynpunkt var konceptet skönt och kändes bra 
att använda. Samtidigt skiljer konceptet sig ifrån dagens användning av golfbag. 
Jag ställde mig frågan om golfspelaren kommer känna sig bekväm i användandet 
av en typ av bag som denna. 

 

 

 

 

Avstämningsmöte 

Jag har genom högskolan kommit i kontakt med Ola Stray. Han är 
industridesigner och driver det egna företaget Stray Design i Jönköping. Ola är 
min mentor och vi har träffats regelbundet under den sista terminen. 
Avstämningsmöte hålls på Olas kontor i Jönköping. Vi diskuterade mina idéer. 
Ola gillade idén om att bära bagen på båda sidor om kroppen, det är något nytt 
och samtidigt medför den mindre belastning på kroppen. Konceptet är dock 
något mer avancerat än dagens befintliga bag, vilket för den delen inte behöver 
vara negativt. Vi ställde oss frågan om vad det är jag ville lösa med mitt projekt, 
vad den grundläggande funktionen i bagen egentligen är. Grundfunktionen är att 
bära med golfutrustningen och det ville jag lösa på ett smidigt sätt. Vi beslutade 
att behålla koncept B, men lägga det åt sidan ett tag. Istället började jag tänka i 
nya banor och utgår ifrån grundfunktionen och håller det enkelt.  

 

Bild 16. Skissmodell av koncept B 
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Nytt koncept 

Jag startade en ny skissframställning. Skisserna beskrev enklare idéer som alla 
utgår ifrån en mer kompakt förvaring av klubborna. Bagens grundstomme 
försökte jag hålla liten och kompakt. Idéerna blev ett eget koncept, koncept E. 
(Bild 17)  

 

 

 
Bild 17. Koncept E 
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Skisserna sammanställdes och en enkel skissmodell togs fram på konceptidén. 
Konceptidén var en smal bag som låg tätt mot kroppen. Även denna skissmodell 
bestod av plaströr med fördelning och styrning för varje klubba. Modellen visas 
nedan (Bild 18). 

 

 

 

Utvärdering av koncepten 

Jag genomförde en utvärdering av konceptidéerna. Jag hade intuitivt under 
processen arbetat vidare med de koncept jag kände mest för, koncept A, B och E. 
Men jag ville ändå göra en utvärdering av alla framtagna koncepten för att få en 
övergripande bild över vilket eller vilka koncept som enligt utvärderingen var 
bäst att arbeta vidare med. Parvis jämförelsematris användes när jämförelser 
och utvärderingar görs koncepten emellan. Först utvärderades den plats på 
kroppen där en bag är lämpligast att bära. Detta kopplade jag samma med hur 
formen på bagen påverkar sättet att bära. Den befintliga bärbagen var 
referensobjekt. Detta gav svar på vilken plats bagen bör anpassas efter att bära 
(Bilaga 7). Det befintliga sättet att bära bagen, horisontellt över nedre delen av 
ryggen, var tillsammans med att bära utrustningen på båda sidorna av kroppen 
det bästa alternativet.  

Genom en jämförelse mot befintliga bärbagar gjordes en uppskattning över hur 
bra de olika konceptidéerna var. Olika kriterier i användandet listades ner och 
viktades efter hur viktigt det var. Informationen användes till att stödja beslutet 
om vilka koncept som ska jobbas vidare med. Det visade sig att koncept B, C och 
E var de bästa alternativen och de fick samma resultat i jämförelsen. Jämförelsen 
beskrivs i Bilaga 8.  

 

Bild 18. Skissmodell av koncept E 
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4.8.2 Fördjupning av konceptidé 

Fasen inleddes med ett möte med Ola Stray. Konceptidéer och utvärderingarna 
gicks igenom och diskuterades. Beslut togs att jobba vidare med koncept E, en 
smalare bag som bärs horisontellt mot ryggen. Beslutet grundade sig i 
konceptets enkelhet och hur användandet hade likheter med dagens bärbag. Med 
kopplingarna till dagens bärbag ansågs konceptet vara lättare för golfaren att ta 
till sig och bagen kan ha en större chans att komma ut på marknaden. Vi ansåg 
att det var viktigt att konceptet känns kommersiellt gångbart.  

 

Under fördjupningen skissade jag vidare på koncept E. Storleken på konceptets 
grundstomme var bestämd sedan konceptframtagningen och styrdes av 
placeringen av klubborna. Den blev betydligt smalare än en traditionell bag, 
tjockleken hade mer än halverats. Nu låg fokus på hur utformningen av bagen ska 
se ut. Antal fickor och placering av dem ska bestämmas. Jag gjorde återkoppling 
till listan på nedbrytning av utrustning som beskrivs i Bilaga 1. Den smala 
grundstommen kommer göra bagen mer kompakt och smalare än dagens 
bärbagar. Kan fickorna dessutom vara elastiska eller justerbara beroende på hur 
mycket användaren packar ner skulle bagen kunna upplevas kompakt och smal 
även när den är sparsamt packad. Skisser på hur konceptet tas fram. En del av 
skisserna beskrivs nedan (Bild 19).  
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Konceptet började ta form. Jag var nöjd med konceptet som helhet och jag kände 
att grundidén och den riktningen jag hade på skisserna var rätt. Materialet var 
tillräckligt för att gå in i nästa fas av utveckling av konceptet. 

 

Bild 19. Skisser på fördjupning av koncept E 
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4.8.3 Utveckling av koncept 

Målet med fasen var att vidareutveckla konceptet till ett färdigt konceptförslag. 
Många av de grundläggande formbesluten var framtagna tidigare under 
processen. Nu arbetades slutdesignen fram i detaljer och form. Arbetsprocessen 
skedde växelvis mellan framtagning av nya skisser, skissmodeller och 3D 
modellering. Det var ett bra arbetsflöde för att ta fram ett genomarbetat resultat. 
Framtagningen av det färdiga konceptförslaget gjordes med återkoppling till den 
visuella briefen, kapitel 4.7 Visuell Brief. 

 

Skissning 

Under fasens början präglades skissningen av att bestämma detaljer och hitta 
slutformen. Skissfasen har gjorts enligt ett morfologiskt arbetssätt. Dellösningar 
har skissats på separat och flera olika lösningar har tagits fram till varje 
dellösning. Nedan beskrivs en del av skisserna (Bild 20). 

 

 Bild 20. Idéskiss av detaljer på bagen 
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I fasens slutskede använde jag mig av skisser för att bestämma slutkonceptets 
yttre form. Vart fickorna ska sitta, hur de ska se ut etc. Som inspiration till bagens 
design och utseende använde jag mig av sportjackor från exempelvis Haglöfs. 
Enkelheten och tydligheten i kläderna var det jag eftersträvade mest att ta med i 
min design. Nedan visas delar ur skissfasen i att bestämma bagens utseende 
(Bild 21). 

 

 

 
Bild 21. Skisser för att forma bagens utseende 
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Skissmodell/Testmodell 

Bagens grundstomme, som ger stabilitet åt bagen var viktig att arbeta fram tidigt. 
Grundstommen styr den övriga formen och storleken på bagen. Grundstommens 
övre del ville jag utforma med en låsning/styrning av klubborna. Tankar om hur 
ovandelen ska se ut hade funnits med och skissats på under processens gång. Nu 
gällde det att få låsfunktionen att fungerar. Parallellt arbete mellan 3D modell 
och testmodeller användes för att säkerställa att låsningen fungerar. Efter en del 
ändringar och tester hittade jag en form som låser fast klubborna. I ett set 
golfklubbor skiljer sig klubborna från varandra då alla har olika vinkel på bladet. 
Det kräver olika stora uttag för olika klubbor. För att klargöra att lösningen 
passade olika klubbor från olika tillverkare, gjorde jag tester på tre olika 
klubbmärken. Den slutliga lösningen håller alla klubbor fixerade och separerade 
ifrån varandra.  

Skissmodell togs fram på konceptet som helhet. En fullskalsmodell i papp ger en 
känsla av hur stort bagen kommer bli. 

Nedan beskrivs testmodellerna (Bild 22). 

 

Bild 22. Skissmodeller under konceptframtagningen 
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3D modellering 

Under 3D modelleringen bestämdes konceptets slutliga form. Grundstommen 
var högt prioriterad och var det första som modellerades upp. Storleken 
bestämdes och övriga steg i processen som var beroende av den informationen 
kunde därefter inledas.  

Då grundstommen var bestämd inleddes beklädnaden av den. Jag sökte en 
kompakt och slimmad form som gav maximalt utrymme för förvaring, samtidigt 
som utrymmet för klubborna minimerades. Utvecklingen inspirerades mycket av 
den framtagna visuella briefen, samt från besök i sportbutiker där det gjordes 
undersökning av hur väskor och bagar är uppbyggda och konstruerade. Nedan 
ges en beskrivning av hur 3D modellen arbetas fram (Bild 23). 

 

 

 
Bild 23. 3D modellering av golfbagen 
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4.8.4 Modellbygge 

Mitt mål med projektet var att göra en presentationsmodell som på bästa sätt 
återger hur konceptet kommer se ut i ett tillverkat skede. Presentationsmodellen 
tillverkades i olika steg. Jag byggde modellen själv. Bagens grundstomme var det 
första som tillverkades. Den byggdes upp av 3D-printade delar, vakuumformad 
plast och stålstänger. När 3D modellen togs fram gjordes samtidigt anpassade 
detaljer som underlättade för mig i modellbygget. Delarna slipades, spacklades 
och lackades i högskolans verkstad. Stommen ger hela bagen stabilitet. 
Testmontering gjordes under modellbyggets gång för att passa in delarna med 
varandra samt att göra tester med klubbor. Grundstommen presenteras nedan 
(Bild 24). 

 

 

 

Modellen gjordes som en presentationsmodell. Modellen ska ge en klar bild över 
hur en tillverkad bag kan tänkas se ut. Grundstommen behövde därför kläs med 
tyg. En förkortad beskrivning av det vidare modellbygget ges nedan. 

Bild 24. Modellbygge av grundstommen 
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Det är viktigt att klubborna ligger i separata fack som sträcker sig hela vägen 
genom bagen. Jag sydde avgränsande delar som monterades in i grundstommen. 
Det ger uppdelning för alla klubbor (Bild 25). Bagens uppbyggnad är även tänkt 
att ge skydd åt klubborna. I modellen fick jag skyddet genom att delar från ett 
liggunderlag syddes in i ett tygstycke som fästes med kardborreband runt 
grundstommen. Skyddet täcker klubborna längsmed långsidorna. Utanpå detta 
syddes ett yttre tygstycke som består av fickor, övriga funktioner och detaljer. 
Det monterades utanpå det skyddande tygstycket. Detta var en beskrivning av 
grundkonstruktionen och uppbyggnaden av presentationsmodellen. Modellen 
blev fullständig förutom att fickor för vattenflaskor och den elastiska bollfickan 
saknas. Avgränsningar i modellbygget gjordes på grund av svårigheter att sy 
delarna på egen hand. Delarna fick visualiseras på 3D modellen istället. Bilder 
från modellbygget ses nedan (Bild 25). 

 

 

 
Bild 25. Modellbygge av presentationsmodell 
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5 Resultat 
Examensarbetet har resulterat i ett konceptförslag på en golfbag som skiljer sig 
från dagens. Golfbagen har fått namnet Copilot. Konceptet riktar sig till golfaren 
som vill bära sin utrustning. En av de största fördelarna med Copilot är den 
kompakta och slimmade formen som gör den lättare att använda ute på 
golfbanan. 

 

5.1 Copilot 

5.1.1 Form 

Copilot ger golfaren möjlighet spela golf på ett mer bekvämt sätt. Bagen bärs som 
en traditionell ryggsäck via en dubbelsele (Bild 26). Bagen tar stöd mot 
ryggslutet där den ligger horisontellt placerad. Med sin kompakta form ligger 
golfbagens tyngdpunkt nära kroppen. Det ger ett mindre vridmoment som vill 
dra ryggen bakåt vilket gör att användaren både kan stå upp samt gå på ett mer 
naturlig sätt. Golfaren blir därmed mindre påfrestad av att bära sin utrustning 
och känner sig mer alert på banan. 

Copilot rymmer ett helset golfklubbor som placeras i två rader i mitten av 
golfbagen. Bagen behåller grundstommens kompakta och slimmade utseende 
tack vare de elastiska fickorna. De elastiska fickorna ger bagen ett slimmat 
utseende anpassat efter vad som packas ner i bagen. Bagen blir inte större än vad 
användaren gör den till. Mer information om fickorna finns att läsa under 
Användning, Fickor, kapitel 5.2. 

Golfbagen har en midjeform (Bild 26). Midjeformen gör att bagen upplevs 
smalare än vad den är. Copilot är utformad med en låsning av klubborna, vilket 
bidrar till att bagen blir 10-15 cm längre än en traditionell bärbag. Bagen är 
anpassad efter längden på den längsta järnklubban. Därmed blir totallängden på 
bagen inte längre än en traditionell bärbag då den är packad med klubbor. 

 

 

Bild 26. Formbeskrivning 
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5.1.2 Färg 

Copilot är tänkt att passa den yngre generationen golfspelare oberoende av deras 
personlighet eller val av klädsel. Bagen består av fyra olika färger, tre 
grundfärger och en accentfärg. Grundfärgerna hålls i en gråskala, en mörkare grå 
som går mot det svarta hållet, en mellangrå samt en ljusare grå (Bild 27). De ger 
en baskombination som passar med de flesta färger och klädesplagg.  

Delar av bagen som användaren använder mer frekvent görs i accentfärgen. 
Färgen markerar exempelvis vart fickor är placerade. Detta skapar en tydlighet 
och enkelhet i användandet. Accentfärgen återkommer även inuti alla fickor (Bild 
27). Insidan blir ljusare och det är lättare att hitta sakerna. En annan fördel är att 
det blir tydligt att se om man har glömt att stänga en ficka. I konceptförslaget har 
jag valt att använda en turkos färg. Då bagen är tänkt att tillverkas i olika 
utföranden kommer accentfärgen vara det som skiljer dem åt.  

Plastdetaljerna tillverkas i samma mörkgråa färg som tyget. Det skapar en 
sammanhängande koppling mellan detaljerna. Benen lackeras i den ljusare gråa 
färgen. 

 

 

 

5.2 Användning 

5.2.1 Klubbor 

Copilot har fördelar som förenklar hanteringen av golfklubborna. Bagens toppdel 
är uppdelad i tolv olika fack. Uppdelningen sträcker sig genom hela bagen vilket 
medför att klubborna som stoppas ner i facken inte kommer i kontakt med 
varandra. Detta underlättar hanteringen av klubborna som stoppas ner och dras 
upp ur bagen. Puttern har ett separat fack överst (Bild 28). I mitten finns 
separata fack för tio olika järnklubbor. Underst finns ett större fack för upp till 
tre träklubbor. Därmed har Copilot plats att förvara fjorton klubbor som är det 
antal golfklubbor en golfare maximalt får ha med sig under en tävling. 

Bild 27. Färger 
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Facken för järnklubborna har alla ett spår vars funktion låser klubban. 
Klubbhuvudet kilas fast i spåret och klubban vinklas ut från bagen. Låsningen ser 
till att klubborna inte kommer i kontakt med varandra när golfaren går med 
bagen på ryggen (Bild 28). Detta löser ett stort problem som många golfare stör 
sig på när det gäller bärbagar. Det störande ljudet som uppkommer då 
järnklubborna slår emot varandra. 

Uppdelningen av klubborna skapar en ordning bland klubborna. Klubborna 
sorteras efter hur långt man slår med dem. Kortast överst och längst nederst. 
Användare får även bra översikt och kontroll på att alla klubborna är med i 
bagen.  

 

 

 

5.2.2 Fickor 

Copilot har fyra synliga heltäckande fickor. Tre av dessa ligger placerade ytterst 
på bagen. Facken benämns här efter vad som rekommenderas att förvara i dem. 
Facken är Energi, Golf och Plock. Se (Bild 29) för att få en bättre beskrivning om 
vad som är tänkt att förvaras i dem. Uppdelningen grundar sig i listan i Bilaga 1. 
Plockfacket har en inre förvaringsficka där värdesaker kan förvaras, kallas 
Säkert. Förvaringsfickan kopplas enkelt loss från bagen. Ett smidigt sätt att ta 
med alla värdesaker när man exempelvis tar en lunch på golfrestaurangen och 
lämnar bagen utanför. Den fjärde heltäckande fickan ligger innanför fack Plock 
och Golf. Fickan är elastisk uppdelad i två delar. Ena delen benämns här Blött, 
och den andra Torrt. I fack Blött förvaras exempelvis regnhuva till bagen samt 
regnställ. I fack Torrt kan större saker som ska hållas torrt förvaras. Som nämnts 
tidigare är fickorna elastiska. När saker packas ner i fickan trycks utanpåliggande 
fickor ut och förvaringsutrymmet expanderar. Fickan är tänkt att tillverkas i ett 
elastiskt tyg vilket gör att bagen behåller sitt kompakta och slimmade utseende. 
Detsamma gäller fickan Energi. Den är också elastisk. 

Utöver de heltäckande fickorna finns två andra fickor. Utanför plockfacket finns 
en ficka gjord av nättyg. Den kan exempelvis användas som snabbförvaring av 
exempelvis skräp eller bananskal. På bagens långsida finns en elastisk bollficka. 
Den expanderar efter hur många bollar som förvaras. Det är lätt att komma åt 
fickan även när bagen används på ryggen.  

Bild 28. Klubbor i bagen 
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5.2.3 Övriga funktioner 

I konceptförslaget finns lösningar på alla likheter som togs upp i 
Konkurrentanalysen, kapitel 4.3. Vissa av dem har redan berörts så som separata 
klubbfack genom hela bagen och regnhuva till bagen. I övrigt har bagen handtag i 
mitten samt i både bagens övre och undre del (Bild 30). Handtaget i mitten ger 
ett stabilt grepp och bra balans och är till för lyfta bagen kortare avstånd. Det 
övre handtaget underlättar hanteringen då bagen tas av från ryggen och ställs 
ner mot marken. Den undre handtaget är till för att enklare lyfta in bagen i en bil. 
Det finns handdukshållare och paraplyhållare. Bagen är även utformad med tre 
infästningar för bärsele. När bagen bärs på ryggen ger de mjuka ryggplattorna ett 
bra och skönt stöd mot ryggen. 

Bagen är utformad med två fack att förvara vätska i (Bild 30). Facken är 
placerade så användaren enkelt kommer åt vätskan då bagen bärs på ryggen. På 
samma sätt kommer användaren åt pennan ur pennfickan. Banguiden och 
scorekortet är också smart placerade vid sidan av pennfickan för att enkelt 
komma åt under tiden användaren går med bagen på ryggen. Placeringen av 
peggarna gör dem lättåtkomliga. 

Bild 29. Fickor 
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5.2.4 Förvaring och transport 

Den kompakta och slimmade formen gör att Copilot tar mindre plats att förvara. 
Utan packning är Copilot endast 9 cm bred, vilket kan jämföras med 
referensbagen från Ogio som är 22 cm bred. Det är mer än en halvering av 
förvaringsutrymmet som bagen kräver. Detsamma gäller även när bagen packas 
ner i bagageutrymmet på en bil, den tar betydligt mindre plats. 

 

  

Bild 30. Övriga funktioner 
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5.3 Konstruktion 

Copilot är ett konceptförslag. Konstruktion och tillverkning är i dagsläget inte 
fastställd. Däremot har fokus alltid legat på att utveckla delar som är möjliga att 
tillverka.  

Konstruktionen i bagen har hämtat mycket inspiration från dagens bagar. 
Stommen byggs upp av en ovandel och en underdel i formsprutad plast. 
Konstruktionen beskrivs i (Bild 31). Dessa kopplas samman av två 
aluminiumstag som ger stabilitet åt bagen. Gällande benkonstruktionen vill jag 
använda samma funktion som finns i dagens bagar. Benen ligger tätt mot bagens 
undersida då den bärs på ryggen. När bagen ställs ner mot marken och vinklas 
framåt trycks benkonstruktionen upp och benen fälls ut automatiskt. Ben är 
tänkta att tillverkas i aluminium, medan övriga delar i benkonstruktionen görs i 
plast, stål eller aluminium. 

Tillverkningen av de textila delarna av bagen är inte bestämd. Det krävs mer 
kunskap och information inom området för att bestämma vad som är rätt 
alternativ att tillverka på. 

 

 

 

 

 

Bild 31. Konstruktion 
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6 Slutsats och diskussion 
 

6.1 Slutsats 

Genom konceptframtagningen har nya idéer testats om hur golfaren kan bära 
med sin golfutrustning. Processen har visat att sättet utrustningen bärs på idag 
är bland de bättre. Det slutliga konceptet bärs horisontellt mot ryggslutet. 
Bagens kompakta och slimmade form ger konceptet ett mer ergonomiskt 
användande. Tyngdpunkten hamnar nära kroppen vilket minskar den skadliga 
belastningen som kan uppkomma vid för tung snedbelastning. Detta ser jag som 
ett viktigt argument för att inspirera golfare att bära sin utrustning. 

Bagen är smal, bredden är halverad jämfört med befintliga bagar på marknaden. 
Med flexibla och elastiska fickor anpassas totalstorleken efter vad användaren 
själv packar ner i väskan. Detta är något helt nytt och finns inte att hitta på några 
andra bagar på marknaden. Bagen blir kompakt och mer användarvänlig.  

Hanteringen av klubborna är smidig. Klubborna placeras alla i egna uppdelade 
fack som löper genom hela bagen. Klubborna kommer därmed inte i kontakt med 
varandra vilket hindar klubborna att fastna i varandra när de plockas i och ur 
bagen. Detta minskar slitage på greppen på klubborna. Klubbhuvudena kilas fast 
i toppdelen på bagen vilket håller klubborna på plats och de slår inte emot 
varandra när golfaren går med bagen på ryggen. Vad jag kan se, finns det ingen 
bag med en liknande funktion på marknaden. Detta anser jag vara ett mycket bra 
säljargument. 

Detta var en sammanfattning över några av de fördelar bagen har som kan göra 
den till det självklara valet för de golfare som vill bära sin utrustning.  

 

6.2 Diskussion 

Projektet har varit väldigt omfattande, men samtidigt mycket lärorikt och 
inspirerande. Tidigare projekt under skolåren har alla innefattat framtagning av 
produkter tillverkade i hårda material. Att få ge sig in i en process med helt nya 
material, hinder och även möjligheter såg jag som en utmaning jag gärna ville 
testa. Det var en av anledningarna till att jag från början valde att arbeta med 
golfbagen.  

Att driva projektet individuellt ser jag både som positivt och negativt. 
Möjligheten att själv få styra projektet dit jag vill har varit inspirerande. 
Fördelarna med att jobba mot ett företag och alla de krav och möjligheter det 
medför väger i mina ögon tyngre. Att driva konceptframtagningen tillsammans 
med ett företag som tillverkar bagar hade varit en bra lösning. Min mentor Ola 
Stray har varit ett bra bollplank i min utveckling av golfbagen. Många frågor har 
fått sitt svar genom diskussioner med Ola.  
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Förhoppningsvis har inte Copilots resa nått sitt slut. Går projektet vidare ett steg 
till i en vidareutveckling finns ett par saker att titta närmare på. Ovandelen med 
låsning av klubborna kan utvecklas och exempelvis tillverkas i dubbelsprutad 
plast. Ovandelen får då möjligheten att ha speciella egenskaper runt fixeringen 
av klubbhuvudena, som flexibilitet och greppfunktion. Att hitta rätt elastiskt tyg 
till fickorna är ett arbete i sig. Det slimmade utseendet som fås av ett elastiskt tyg 
ser jag som en stor fördel. Som alternativ bör även fickor med en bälgfunktion 
undersökas. Framtagning av sele, regnhuva samt utformning av den löstagbara 
värdesaksfickan är alla delar av en framtida vidareutveckling. 
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Bilaga 1 Nedbrytning av utrustning och tillbehör sida 1/1 
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Bilaga 2 Ganttschema   sida 1/1 
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Bilaga 3 Konkurrentanalys övergripande  sida 1/1 
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Bilaga 4 Konkurrentanalys fördjupad  sida 1/1 
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Bilaga 5 Funktionsanalys   sida 1/1 
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Bilaga 6 Kansei    sida 1/2 

I följande bilaga beskrivs framtagningen av värdeorden för Copilot golfbag. 

 
Adjektiven är hämtade från två rapporter. 
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