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Efter att ha haft den här golfbagen i mina tankar, även på kvällarna och nätter, i tjugo veckor 
är det slutligen dags att avsluta arbetet. Det här examensarbetet har varit ett drömprojekt för 
mig att få göra. Det har varit otroligt givande och jag har lärt mig väldigt mycket, både om 
mig själv att jag klarar av mer än jag ibland tror och om produktutvecklingsprocessen. 
Naturligtvis har det även varit stundom frustrerande och målet har ibland känts ouppnåeligt 
men så helt plötsligt har lösningen hittats och allt har känts bra igen. Hur jobbigt det än har 
varit så har det ändå alltid varit roligt.  
 
Det jag även har lärt mig är att hur duktig man än är så klarar man sig aldrig utan andra 
människors kompetens, intresse och tid. Därför vill jag tacka alla som har hjälpt mig med 
detta arbete. 
 
Jag vill framföra mitt första stora TACK till KinBag AB för att jag fick göra mitt 
examensarbete där. Speciellt tack till Björn Berglund och Jan Lööf som har tagit sig tid att 
svara på alla mina frågor om bagens konstruktion, om företaget mm och som visat intresse för 
det jag gjort.  
 
Mitt andra stora TACK vill jag ge till Xdin AB i Göteborg för att de har bidragit med 
handledare, utrustning och intresse! Mitt speciella tack går till Mari Eriksson som har varit 
min handledare under examensarbetet. Hon har stöttat, pushat, kommit med idéer, gett 
konstruktiv kritik, hjälpt till, varit intresserad, engagerat andra… listan kan göras lång men 
jag slutar med ännu ett tack!  
 
Mitt tredje stora TACK får min pojkvän Niklas Grahn för att han alltid har funnits där när jag 
behövt hjälp, råd, stöd och hejarop! Han har till och med lyssnat när jag väckt honom mitt i 
natten för att jag just fått en idé om hur t ex handtaget kan se ut eller kommit på att ingenting 
fungerar… 
 
Mitt fjärde stora TACK till Magnus Fredriksson som varit min handledare på Luleå tekniska 
universitet, för att han alltid har funnits till hands när han har behövts.  
 
Sist kommer tusen vanliga tack till alla andra som ställt upp genom att svara på enkäter, 
brainstormat, deltagit i testning av koncept, visat intresse och kommit med idéer! 
 
Om det inte hade varit för alla dessa människor hade du inte hållit denna rapport i din hand!  
 
 
 
 
Göteborg den 7 mars 2003 
 
 
Anna Carlsson 
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KinBag AB är ett svenskt företag som tillverkar golfbagen KinBag. Den första bagen 
tillverkades 1981 och bagen har sedan dess sett likadan ut. Det som är unikt med KinBagen är 
att den integrerar bag och vagn.  
 
Detta examensarbetes mål har varit att förbättra KinBagen med avseende på ergonomi och 
design. Resultatet är ett konceptförslag på hur en vidareutvecklad KinBag kan se ut.  
 
Arbetsmetoden under examensarbetet har varit att genomgå de första fyra faserna i en 
produktutveckling: 
 

��Planering – där det bestämdes vad som ska göras, vilken målgrupp som ska nås och 
hur lång tid arbetet beräknas ta. 

��Informationsinsamling – här samlades information in för att få en god grund och bli 
insatt i arbetet. 

��Konceptutveckling – här genererades idéer och koncept som sedan bearbetas. Genom 
olika urvalsmetoder sorterades koncept bort till endast ett återstod. 

��Design på systemnivå – den fas då bagen inte längre sågs som en helhet utan delades 
upp och konstruerades i olika delar, system.  

 
För att få en uppfattning om vad som var bra med KinBagen och vad som behöver förbättras 
med den skickades enkäter ut både till golfare som använder KinBagen och till de som inte 
använder den. Analyser i dataprogrammet Jack gjordes. Jack är ett ergonomiskt 
simuleringsprogram där olika datamänniskor används för att undersöka ergonomin i olika 
miljöer.  
 
Efter att också ha samlat tillräckligt med information om konkurrenter, produkter som 
relaterar till golfbagar och rådande trender var det dags för konceptutvecklingen. Under denna 
fas genomfördes två brainstormnigsessioner. Resultatet av dessa var åtta koncept. Av dessa 
åtta sorterades fem bort genom två olika urvalsmetoder. Tillsammans med Jan Lööf och Björn 
Berglund från KinBag AB beslutades vilket koncept som skulle vara det slutgiltiga. 
 
Under systemnivåfasen ritades det slutgiltiga konceptet upp dataprogrammet AliasWavefront 
StudioTools. Det är ett 3D-modelleringsprogram där material och färger enkelt kan appliceras 
på de modeller som konstruerats i programmet. 
 
Resultatet av examensarbetet är en golfbag som både går att dra efter sig, vilket golfare gör i 
dagsläget, och skjuta framför sig, som är det mest ergonomiska. Resultatet från enkäterna 
visade att det som borde förbättras är bagens utseende och utrymmen. Den nya bagen har 
därför fått mjukare former och förbättrade utrymmen. 
 
Bagen bör ha minst 25% högre acceptans hos både yngre och medelålders golfare än dagens 
KinBag. 
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KinBag AB is a Swedish company that manufactures golf bags. Their first bag was 
manufactured in 1981 and its appearance has remained pretty much the same ever since. The 
unique feature with KinBag is that it integrates the bag and the cart in one product. 
 
The goal of this Master’s thesis has been to improve the KinBag with respect to ergonomics 
and design. The result is a concept suggestion for a re- designed KinBag. 
 
The method used in this thesis has been to work through the first four phases in product 
development: 
 

• Planning –here it was decided what should be done, what the target market is and how 
much time the thesis will take. 

• Gathering of information – in order to gain a deeper understanding about the task 
important information was gathered. 

• Concept development – this was where ideas and concepts are generated and worked 
with. Through different selection methods concepts were discarded until only one is 
left. 

• System level design – this is the phase where the golf bag is no longer seen as a whole 
but is divided into different parts, systems, which can be designed separately. 

 
To find out what was good and what could be improved with the KinBag, questionnaires were 
sent out to both golfers who use the KinBag and to those who don’t. Analyzes were done 
using the computer program Jack. Jack is an ergonomics simulation software where different 
computer manikins are used to examine the ergonomics in different environments.  
 
After also having gathered sufficient information concerning competitors, complementary 
products related to golf bags and existing trends, it was time for the concept development 
phase. During this phase two brainstorming sessions were held. These sessions generated 
eight concepts. Of these eight concepts five concepts where discarded by two different 
concept selection methods. Together with Jan Lööf and Björn Berglund from KinBag AB, the 
final concept was chosen. 
 
During the system level design phase the final concept was drawn in the computer program 
AliasWavefront StudioTools. This is a 3D- modeling software where different materials and 
colors easily can be added to designed models. 
 
The result of the Master’s thesis is a golf bag that either can be pulled, as golfers do today, or 
be pushed in front of the golfer, which is the most ergonomic way to move a golf bag. The 
results from the questionnaires showed that the look of the bag and the space inside the bag 
where the two features that needed to be re- designed. Based on this feedback the new bag has 
softer lines and improved spacing. 
 
As a result of the re- design the new KinBag should have at least 25% higher acceptance with 
both younger and middle aged golfers than the model used.  
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Detta examensarbete har gjorts som avslutning på utbildningen Ergonomisk design & 
produktion, en civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet pågår i 
20 veckor och är obligatoriskt för att få ut en civilingenjörsexamen. Rapporten beskriver 
arbetet under dessa 20 veckor.  
 
Förslaget att produktutveckla en golfbag med hänsyn till design och ergonomi är mitt eget. 
Idéen kommer dels från mitt golfintresse, jag har spelat golf sedan 1987, och dels från mitt 
intresse för produktutveckling och ergonomi. För mig är KinBag den golfbag som är mest 
intressant att utveckla, detta eftersom den är svensk och har funnits så pass länge på 
marknaden utan att förändras.  
 
För er som läser det här och inte är golfare finns vissa ord förklarade i en ordlista i bilaga 1. 
 
 

���� ���������
 
Det finns olika modeller av golfbagar och varje modell har ett eget syfte. Bärbagen är en 
mindre och lättare bag (Figur 1.1). Oftast bär man den på ryggen men den kan också 
kombineras med en vagn (Figur 1.2). Vagnbagen (Figur 1.3) är lite större och tyngre och sätts 
på en vagn. Tourbagen (Figur 1.4) är mycket stor och används till största delen av de proffs 
ute på tourerna som har en caddy som bär bagen åt dem. De flesta golfvagnar har i dagsläget 
två hjul men det finns även vagnar som har ett tredje hjul längst fram som stöd (Figur 1.5). 
Vagnen används på så sätt att bagen sätts på vagnen och sedan dras vagnen av golfspelaren.  
 

          
Figur 1.1 Bärbag.          Figur 1.2 Vagn.                   Figur 1.3 Vagnbag. 
(www.izzo.com, 2002)          (www.dunhamssports.com, 2003)       (www.izzo.com, 2003) 
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Figur 1.4 Tourbag.        Figur 1.5 Trehjulig vagn.             Figur 1.6 KinBag.  
(www.pinggolf.com, 2002)        (www.izzo.com, 2002)              (www.kinbag.se, 2002)  
 
Det finns även en fjärde sorts golfutrustning och det är de bagar som integrerar bag och vagn. 
Golfbagen KinBag är en svensk sådan uppfinning (Figur 1.6). 
 
KinBagen har funnits på marknaden sedan 1981 och har under denna tid inte förändrats 
särskilt mycket. I dagsläget köps och används bagen till största del av män och kvinnor i övre 
medelåldern. Genom att ändra KinBagens utformning borde det gå att nå en yngre målgrupp. 
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Det var Göran Rosén som fick nog av vagnar som smutsade ner och tog plats i bakluckan på 
hans bil. Han var också trött på att hyra vagn de gånger hans egen inte fick plats. Han 
funderade på om det kunde gå att bygga in vagnen i bagen och ändå få plats med klubbor, 
bollar och regnkläder. Målet med bagen var att den dels skulle vara lätt att ha med på resan 
samt dels att det skulle gå in fem bagar i en 1981 års modell av Saab 900.1 Rosén startade 
KinBag AB 1981 som ett systerbolag till Kinnegrip.  
 
KinBagen var väldigt populär hos de flesta golfare i slutet av 1980-talet och början av 90-
talet. Försäljningssiffrorna stod som högst 1988 då det såldes 7112 stycken totalt i världen. 
Samma år blev KinBag vald till årets sportprodukt i Frankrike och 1990-91 användes den av 
spelarna i svenska golflandslaget.1 

 
Enligt tidningen Svensk golf hände något med golfarnas psyke i början av 1990-talet. Det var 
inte längre helt accepterat att ha en KinBag. Svensk golf skriver: ”Den stackars bagen blev 
närmast ett hatobjekt och det gick nästan så långt att etablerade, konservativa golfare, undvek 
att spela med folk som hade en sådan.” Under 2001 sålde KinBag 800 bagar i Sverige och 
1000 i övriga världen. År 2001 såldes det sålunda 5300 bagar färre än år 1981. 

                                                
1 http://svensk.golf.se, 2002 
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Syftet med examensarbetet är att förbättra KinBag med avseende på ergonomi och design för 
att nå en yngre målgrupp än dagens. 
 
Målet med projektet är att öka acceptansen för KinBag med 25 %. Detta kommer att göras 
genom att utforma den ergonomiskt samt formge den på ett sätt som ligger i tiden.  
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Konceptet att integrera vagn och bag kommer att behållas. Vagnens konstruktion kommer att 
att tas i beaktning om det är nödvändigt. Övriga avgränsningar bestäms delvis av den tid som 
finns att tillgå men prioriteringen ligger på att se över ergonomin samt utformningen.  
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För att lyckas med detta examensarbete finns följande resurser till förfogande: 

��Xdin AB - handledning, lokaler och utrustning. 
��Luleå tekniska universitet - handledning och tillgång till hårdvarulås för 

AliasWavefront StudioTools.  
��KinBag - kontaktperson och tillgång till golfbagar, hela och i delar. 
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KinBag består av stomme, sidoväggar, topp, 14 rör, front 
och vagn. Stommen är tillverkad i hårdplasten polypropen 
och sidoväggarna i TPE, termoplastiska elaster. I toppen 
finns 14 hål (Figur 1.7) där vart och ett rören fästs. Varje 
hål är märkt för en specifik klubba. I och med rören 
kommer klubborna aldrig i kontakt med varandra. Fronten 
är tillverkad i tyg och häftas fast i sidoväggarna. Det finns 
ett större fack för regnkläder, matsäck mm som bildas i 
utrymmet mellan stomme och front (Figur 1.8). Det finns 
fyra fickor i fronten att stoppa bollar, peggar, handske och 
liknande i (Figur 1.9). Tyget i fronten är sytt som en bälg 
för att få möjlighet att packa in lite mer. 
 
Då KinBagen skall fraktas fälls hjul och handtag in i 
stommen på bagens baksida (Figur 1.10). 
 
 
 
 

     
Figur 1.7 Topp med 14 rör.                  Figur 1.8 Utrymmet mellan stommarna.       Figur 1.9 KinBags utrymmen. 
 
 
 

    
Figur 1.10 Vagnen fälls in i bagens stomme vid frakt. (www.kinbag.se, 2003)   
 
 
 

Front med 
fyra fickor 
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Handtaget kan vridas till fyra olika positioner (Figur 1.11) och i upprätt läge fungerar det även 
som paraplyhållare. 
 

    
Figur 1.11 Handtagets olika positioner 
 
På undersidan av dragstången finns en kapsylöppnare (Figur 1.12). 
 

 
Figur 1.12 Kapsylöppnare. (www.kinbag.se, 2003) 
 
En handledsväska att förvara nycklar, plånbok med mera i är fäst med tryckknappar på bagens 
sida. Väskan är enkel att ta loss och knäppa fast (Figur 1.13). 
 

 
Figur 1.13 Handledsväska fäst på bagen. (www.kinbag.se, 2003) 
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I boken Product design and development av Ulrich & Eppinger (2000) beskrivs ett 
tillvägagångssätt för produktutveckling som går igenom följande sex faser:  
 

• Planering, fas 0. 
• Konceptutveckling, fas 1. 
• Design på systemnivå, fas 2. 
• Design på detaljnivå, fas 3. 
• Testning och förfining, fas 4. 
• Förberedande för produktion, fas 5.  

 
Detta arbetssätt passar bra att använda för detta examensarbete i och med att det är en 
befintlig produkt som behöver utvecklas. I arbetet kommer dock en informationsinsamlingsfas 
att läggas in mellan planeringsfasen och konceptutvecklingsfasen. Fas tre, fyra och fem 
kommer inte att tas i beaktande på grund av tidsbegränsning.  
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Ordet ergonomi betyder samspelet mellan människan och arbetsredskapen.2 I det här fallet är 
det samspelet mellan golfaren och golfbagen som ska studeras.  
 
De kroppsdelar som påverkas mest av en icke ergonomiskt utformad golfbag är framför allt 
rygg och handleder.  
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Hur kan golfbagen utformas för att den ska bli så lätt som möjlig att dra och passa de flesta 
golfare? För att golfbagen ska vara lätt och bekväm att dra krävs det att den får dras i sitt 
tyngdpunktsläge. Om golfaren är längre än vad golfbagen är anpassad för, kommer 
golfbagens handtag att sträva uppåt. Golfaren får alltså gå och trycka ner bagen.  
 
Om golfaren å andra sidan är kortare än vad golfbagen är anpassad för kommer golfbagen att 
sträva neråt. Detta betyder att golfaren måste hålla emot då den strävar neråt. Detta är 
emellertid enklare än att trycka emot då den strävar uppåt men båda alternativen ger en 
onödig belastning handleden. 
 
Att utforma en golfbag som passar alla golfare oavsett antropometriska mått är väldigt svårt. 
Antropometriska mått är kroppens olika mått, till exempel längd på armar, ben, mellan knä 
och höft och så vidare.  

                                                
2 http://www.ne.se, 2003 
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Det finns två alternativ vad gäller att utforma en golfbag som kan dras i tyngdpunktsläget; 
Antingen utformas en golfbag som passar de golfare som har medellängd eller så utformas en 
golfbag där handtaget är justerbart i höjdled. Det senare alternativet anses som mest 
ergonomiskt då det resulterar i att fler golfare kan dra golfbagen på ett lättare och bekvämare 
vis.  
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Ryggraden är uppbyggd av 32 till 34 kotor. Kotkroppen är den bärande delen av en ryggkota 
och mellan dessa finns en mellankotskiva, en disk. Mellankotskivorna består av ett mjukt 
material som dämpar stötar och tar upp huvuddelen av den vertikala tyngden. Ryggraden hålls 
uppe av muskler och ligament. (Nienstedt, Hänninen et al, 1991) Det som händer när 
ryggraden böjs är att det blir en kompression, ett tryck, mellan diskens ligament.  
 
En icke ergonomiskt utformad golfbag kan till exempel orsaka att ryggraden roteras eller böjs 
i sidled för att golfaren strävar efter att dra bagen då den är som lättast.  
 
Enligt Stephen Pheasant i boken Bodyspace (2001) är hållningen som en person använder när 
han eller hon ska genomföra en uppgift beroende av förhållandet mellan personens kropp och 
dimensionerna på sakerna i hans arbetsutrymme. I detta fall påverkar alltså golfarens 
antropometriska mått och golfbagens dimensioner vilken hållning golfaren har. Vidare 
nämner Pheasant att det är viktigt att ofta byta hållning, vilket sker frekvent för golfaren på 
golfbanan. Pheasant påpekar också att det är viktigt att undvika rotationer och asymmetriska 
positioner. Vissa golfare roterar ryggraden eller böjer den i sidled för att kunna dra golfbagen 
i tyngdpunktsläget, detta bör alltså undvikas. Att utforma bagen så att den skjuts framför 
golfaren är ett sätt att undvika dessa problem.  
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Enligt Pheasant bör handtaget utformas på så sätt att själva handtaget är vinkelrätt mot 
dragstången. Det bör inte finnas några urgröpningar för fingrarna, såvida de inte är utformade 
med antropometriska faktorer i åtanke. Annat som är viktigt är att handtagets ändar inte är för 
korta så att de skaver i handflatan. För bästa komfort bör handtagets cirkulära tvärsnitt ha en 
diameter på 30- 50 mm. Materialet i handtaget får inte heller vara för glatt eller för strävt.  
 
Styrkan i handleden är som störst då handleden är i en neutral position, då den inte är vinklad 
åt något håll. Ju mer vinklad handleden är desto svagare blir greppet, detta gäller vinkling åt 
alla håll. Handledens neutrala position bibehålls om greppets axel bildar en vinkel på 100-
110° med underarmens axel.  
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Att greppets styrka blir svagare om handleden vinklas beror på att när handleden är böjd 
förkortas senorna i fingrarna och deras förmåga att skapa spänning förminskas. Detta i sin tur 
gör att musklerna får jobba hårdare för att bibehålla en viss styrka i greppet. Även den 
mekaniska tyngden på senorna i handleden ökar vilket leder till ökat slitage. (Pheasant, 2001) 
 
Då golfaren är för lång (se ovan) och golfbagens handtag strävar uppåt kan handleden komma 
att böjas så att den kommer ur neutral position vilket alltså inte är ergonomiskt riktigt. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att en ergonomiskt utformad golfbag ska kunna dras i 
tyngdpunktsläget av alla golfare. Om golfbagens utformning orsakar rotationer eller böjningar 
i ryggraden ska det finnas möjlighet att skjuta bagen framför sig och på så vis bibehålla en rak 
ryggrad. Draghandtaget ska vara utformat så att det underlättar greppandet.  
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Ulrich & Eppinger har valt att kalla den första fasen, planering, för fas 0. Detta för att denna 
fas sker innan den riktiga produktutvecklingen börjar, för att kontrollera huruvida man ska 
utveckla en viss produkt eller inte. Målet för denna fas är en projektbeskrivning som 
specificerar vilken marknad som produkten ska tilltala, projektets mål samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 
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Informationsinsamlingen betraktas i detta arbete som en egen fas eftersom insamlandet av 
information är mycket viktigt. Detta för att få en god grund att stå på och för att bli insatt i 
arbetet. I detta arbete hämtades information från enkäter, filmer, konkurrentanalyser, 
benchmarking, trendanalyser samt från en ergonomistudie på befintlig KinBag.  
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Efter att ha samlat tillräckligt med information kommer en funktionsanalys göras. En 
funktionsanalys är en lista med vilka funktioner och krav den vidareutvecklade bagen ska ha. 
Med funktioner menas egenskaper som bagen ska ha. 
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I denna fas beskrivs tillvägagångssätt för hur koncept tas fram, väljs och slutligen testas.  
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Koncept och idéer kan genereras till exempel genom brainstorming. Då ett koncept utvecklas 
kan utgångspunkten antingen vara ett grundkoncept som idéer appliceras på eller ett antal 
idéer som tillsammans bildar ett koncept. I detta arbete kommer det att anordnas två olika 
brainstormingsessioner. 
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Brainstormning är en metod där en grupp människor genererar en mängd idéer. För att få till 
en bra brainstormingsession och få fram många idéer krävs övning. Enligt Tom Kelley, vd för 
produktutvecklingsföretaget IDEO, finns det sju hemligheter för att få till en bra 
brainstorming:  
 

1. Klargör och redogör noggrant för problemet innan sessionen börjar– det är bättre med 
för snävt än för luddigt. 

2. Skriv upp regler på ett positivt sätt– till exempel ”Endast positiv kritik”, ”En person i 
taget berättar om sin idé”, ”Kvantitet är bättre än kvalitet”, ”Uppmuntra vilda idéer”. 

3. Numrera idéerna– för att få en referenspunkt om man vill återknyta till någon idé, eller 
som sporre; ”få se om vi kan få ihop 100 idéer”. 

4. Hjälpa till och hålla tillbaka– de flesta sessioner börjar långsamt och bygger sedan upp 
till en höjdpunkt för att sedan plana ut igen. Försök komma med idéer under perioder 
då det är trögt och håll tillbaka när idéerna flödar. 

5. Använd post-it lappar– det är enklare att hålla reda på. 
6. Värm upp de mentala musklerna– titta och känn på, i detta fall, KinBag och andra 

golfbagar, innan sessionen börjar för att få igång hjärnan. 
7. Var fysisk– ta med produkten och andra liknande produkter som man får känna på och 

undersöka.3 
  
Andra saker som ska tänkas på i samband med en brainstorming är att den bästa tidpunkten att 
ha den är på morgonen för då är hjärnan piggast samt att optimalt deltagarantal är mellan tre 
och tio stycken. Det är också viktigt med en god skapande miljö, det ska finnas färgpennor 
och papper redo. För att öka kreativiteten ytterligare är det bra att ha kaffe och kakor att bjuda 
på.  
 
Det är också viktigt att inte sluta för tidigt, alla måste få chans att komma med sina idéer. 
Först kommer de omöjliga/tokiga idéerna, sedan idéerna från de extroverta, de som talar först 
och tänker sen och sist kommer förbättringar på tidigare idéer samt idéer från de introverta, de 
som tänker först och talar sen.  

                                                
3 www.fastcompany.com, 2002 
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För att utveckla tidigare idéer kan man under brainstormingen kombinera idéer samt använda 
ytterlighetstänkande. Vid ytterlighetstänkande ställs frågor som: Vad händer om vi förstorar 
den här? Vad händer om det här handtaget appliceras på det här konceptet? Med hjälp av 
dessa frågor kan personerna tänka ännu mer utanför gränserna.  
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I det fall antalet idéer som genererats under konceptgenereringen är stort finns det flera 
metoder för att begränsa antalet framtagna koncept.  
�
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Konceptgallring är en enkel metod att begränsa antalet koncept, om det är väldigt många, och 
även förbättra dem. Det går till så att en koncepturvalsmatris ställs upp med ställda kriterier 
längs y-axeln och de olika koncepten, med ett referenskoncept, längs x-axeln (Tabell 2.1). 
Referenskonceptet kan till exempel vara en produkt som redan finns eller ett koncept som är 
standard hos industrin, huvudsaken är att det är välkänt för de som bedömer koncepten. Varje 
koncept rankas sedan mot hur de klarar vart och ett av de ställda kriterierna jämfört med 
referenskonceptet. Bedömningen sker genom att kriterierna och koncepten ges poäng enligt 
en enkel modell, till exempel att ”+” betyder ”bättre än”, ”-” betyder sämre än och ”0” 
betyder ”lika bra” (Ulrich & Eppinger, 2000). 
 
Tabell 2.1 Exempel på konceptgallring där koncept 3 har fått mest poäng. 

� ��������0�A	���	���B� ��������2� ��������7�
�	���	���0� <� C� <�
�	���	���2� <� �� C�
�	���	���7� <� �� C�
�
���� <� �0� C2�
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Konceptbedömning är en urvalsmetod där de olika koncepten bedöms med avseende på hur 
väl de uppfyller de ställda kriterierna. För att få ett ännu rättvisare resultat viktas de olika 
kriterierna mot varandra. På detta sätt tas hänsyn till hur pass viktigt ett kriterium är. 
Viktfaktorn läggs sedan in i en koncepturvalsmatris (Ulrich & Eppinger, 2000). 
 
Viktningen av kriterier går till så att varje enskilt kriterium jämförs med ett kriterium i taget 
(Tabell 2.2). Kriterierna ges betyget ”0”, ”1” eller ”2”, där ”0” betyder att de båda kriterierna 
är lika viktiga, ”1” betyder att kriterium 2 är viktigare än kriterium 1 och ”2” betyder att 
kriterium 1 är viktigare än kriterium 2. En korrelationsfaktor behövs för att ge ett rättvist 
resultat. Denna metod är mycket enkel men ger ett väldigt bra och objektivt utfall då det 
används seriöst (Hamrin & Nyberg, 1993). 
 
Tabell 2.2 Exempel på kriterieviktning där kriterie 3 ansetts viktigast. 
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� �	���	���0� �	���	���2� �	���	���7� /���	� �
���� "������	�
�	���	���0� �<� 0� 2� 0� 9� <-99�
�	���	���2� � �0� <� 7� 2� <-22�
�	���	���7� � � �2� 3� 7� <-77�
�
���� � � � � ;� 0�
 
 
Då kriterieviktningen är gjord läggs viktfaktorn in konceptbedömningen. Varje koncept 
bedöms från 0 till 3 med avseende på hur de uppfyller kriterierna. 0 betyder att konceptet inte 
alls uppfyller kriteriet och 3 att konceptet väl uppfyller det ställda kriteriet. Betyget som 
kriteriet får multipliceras med viktfaktorn. Dessa siffor adderas sedan ihop och det koncept 
med högsta poängen är det som anses vara bäst. I exemplet nedan (Tabell 2.3) får koncept 2 
och koncept 3 båda 5 poäng var men om hänsyn tas till hur viktigt kriteriet är ses att koncept 2 
är det koncept som är det bästa. Dock har kriterie 2 fått noll poäng i koncept 2 medan det har 
fått två poäng i koncept 3, då kan det vara lämpligt att kombinera dessa två koncept.  
 
Tabell 2.3 Exempel på konceptbedömning där koncept 2 har fått mest poäng då hänsyn tas till hur pass viktiga 
kriterierna är. 

� "������	� ��������0�
A	���	���B�

��������2� ��������7�

�	���	���0� <-99� 2� <-::� 7� 0-72� 0� <-99�
�	���	���2� <-22� 0� <-22� <� <� 2� <-99�
�	���	���7� <-77� 0� <-77� 2� <-44� 2� <-44�
�
���� � 9� 0-97� 3� 0-;:� 3� 0-39�
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Testning av koncept används för att välja ut vilken/vilka av två eller fler koncept som ska 
bearbetas vidare genom att de visas upp för potentiella kunder. På detta sätt kan kunderna ge 
synpunkter på produkten och ändringar kan göras (Ulrich & Eppinger, 2000). 
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Under systemnivåfasen definieras produktens uppbyggnad (Ulrich & Eppinger, 2000). I 
denna fas kommer utformningen av ingående delar, materialval och färgsättning att göras.  
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I detta kapitel redovisas vilken metod som använts i de olika faserna. 
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Under denna fas söktes till en början information om hur problemet ska lösas. Valet föll på att 
inspireras av Ulrich & Eppingers metod vid produktutveckling. Då detta bestämts söktes 
information som behövs för att få kunskap om hur KinBagen kan förbättras.  
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För att kunna förbättra KinBagen optimalt måste kunskap finnas om vad som är bra med den 
idag och vad som behöver ändras på. Denna information erhölls genom att skicka ut enkäter 
till de som idag använder KinBag (Bilaga 1) och till de som inte använder KinBag (Bilaga 2). 
 
Det är också av stort intresse att veta vilka som använder KinBag och vilka som inte göra det, 
eftersom de som inte använder KinBag är målgruppen, därför ställs vissa bakgrundsfrågor. 
 
För att få reda på hur golfare är inställda till ergonomisk formgivning av en golfbag ställdes 
frågor angående detta. Det som undersöktes var dels huruvida ett handtag justerbart i höjdled 
vore intressant och dels om det skulle vara av intresse att skjuta bagen framför sig, i stället för 
att dra den. 
 
Enkäterna skickades ut till anställda på Xdin, kunder till KinBag AB samt till vänner och 
bekanta. På detta sätt erhölls svar på enkäterna från golfare i olika åldrar, med olika hcp och 
med olika geografisk placering. Totalt skickades över tvåhundra enkäter ut. Enkäterna 
skickades ut via post och e-post.   
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En ergonomistudie görs för att undersöka hur pass ergonomisk en produkt är. Genom att 
undersöka ergonomin hos en befintlig KinBag upptäcks vad som är bra och vad som bör 
förbättras. Det kommer att undersökas hur golfare drar bagen, var tyngdpunkten ligger nu och 
om personer med olika längd kan dra bagen i tyngdpunktsläget, då bagen är som lättast.  
 
För att få en bra bild av hur en befintlig KinBag används, filmades tio användare när de drog 
en normalt packad KinBag. Filmerna ska sedan analyseras och ligga till grund för den 
ergonomistudie som ska göras. På detta sätt ges en bild av hur KinBagen används och hur 
ergonomisk den är. Då filmen analyserats simulerades användarnas sätt att dra bagen i det 
ergonomiska simuleringsprogrammet Jack. Med hjälp av programmets datormanikiner kan 
bland annat människors kroppsbyggnad, rörelser, synfält och räckvidd simuleras.  
 



��
�

7�($) 1�
 

�
�������	������ � 13�

1#3�(�!-#��
 
I detta fall undersöks en population där den minsta personen är en kvinna som är 159 cm och 
tillhör 5:e percentilens kvinna och där den största personen är en man som är 195 cm lång och 
tillhör 99:e percentilens man (Figur 3.1). Med 5:e percentilens kvinna och 99:e percentilens 
man menas att endast 5% av kvinnorna är kortare än 159 cm och 1% av männen är längre än 
195 cm. Denna population valdes för att få värden som stämmer in på en stor del av norra 
Europas golfare.  
 

 
Figur 3.1 Exempel på golfare från aktuell population. 
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För att kunna utforma en bag som har alla funktioner och finesser som anses viktiga av 
köparna är det viktigt att ha en bra bild av hur marknaden ser ut för golfbagar. I en 
konkurrentanalys kommer golfbagsmarknaden att undersökas. Konkurrentanalysen ska ge 
svar på frågor som: Vilka produkter finns på marknaden idag?, Hur är golfbagarna 
utformade? Vilka funktioner och finesser har de? 
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Genom att studera produkter som relaterar till den produkt som ska utvecklas, så kallad 
benchmarking, kan inspiration och nya idéer erhållas. Det som bör undersökas och studeras är 
hur dessa produkter fungerar, hur de är utformade, vad de kostar, samt hur marknaden i stort 
ser ut (Hamrin & Nyberg, 1993). Detta görs för att kontrollera vart marknaden är på väg 
 
Information hämtades i detta fall främst från barnvagnar, gräsklippare och väskor. Barnvagnar 
studerades för att de har en sportig och ergonomisk utformning. Handtag på gräsklippare 
studerades för att se hur de har löst problemet med att gräsklipparen körs både framåt och 
bakåt, uppför och nedför, vilket ju även golfbagen görs. Väskor och ryggsäckar studerades för 
att se hur utrymmesfrågan hanteras men även för att få idéer till bagens form. 

03;���� 063���� 0;3����
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För att kunna utforma en bag som ligger i tiden gäller det att ha koll på vilka trender som 
råder. För att ta reda på detta undersöks vilka trenderna är idag och hur de långsiktiga 
trenderna ser ut, det vill säga en trendanalys görs. För att kunna utforma en bag som ligger i 
tiden är det viktigt att veta vilka långsiktiga trender som råder.  
 
Eftersom den framtida bagen främst ska tilltala en yngre målgrupp än dagens bag har 
trendundersökningar främst gjorts inom bilbranschen, detta för att både en 18-åring och en 
35-åring kan tycka att samma bil är tilltalande. Undersökning av bilar har främst varit 
inredningens materialval och färgsättning men även exteriörens former och linjer. 
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Efter att ha samlat tillräckligt med information definierades ett funktionsträd. Ett 
funktionsträd är en lista med vilka funktioner och krav den vidareutvecklade bagen ska ha.  
 
Med funktioner menas egenskaper som bagen ska ha. Ett funktionsträd är en bra metod att 
logiskt visa sambandet mellan huvud- och delfunktioner.  
 
Bagens funktioner delas in i huvudfunktioner och delfunktioner. Två eller flera delfunktioner 
bildar tillsammans en huvudfunktion. Till exempel bildar delfunktionerna: Förvara putter, 
förvara järnklubbor samt förvara träklubbor tillsammans huvudfunktionen: Förvara klubbor. 
När funktionerna definieras är det viktigt att formulera dem med två ord; ett verb och ett 
substantiv, som exempelvis ”förvara klubbor”, detta för att få en god överblick över alla 
funktioner. 
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Under konceptutvecklingsfasen togs åtta koncept fram. En vidare bearbetning av de åtta 
koncepten skedde och efter konceptbedömning och testning av koncept fanns tre koncept 
kvar. Efter att ha presenterat de tre koncepten för Jan Lööf och Björn Berglund från KinBag 
AB togs ett gemensamt beslut om vilket koncept som var det slutgiltiga. För att nå hit 
behövdes idéer och förslag på koncept. 
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Som tidigare nämnts finns det olika sätt att generera idéer. I detta arbete har brainstorming 
varit den metod som främst använts. 
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Brainstorming är en bra metod när många idéer ska genereras. Under denna fas ordnades två 
brainstormingsessioner. Båda sessionerna hade fyra deltagare och tiden var en knapp timme. 
Då en deltagare fått en idé sa personen idén högt och skrev sedan ner den tillsammans med 
det nummer idén tilldelats. För att hålla reda på idéerna och för att kunna referera till de olika 
idéerna tilldelades varje idé ett nummer, i numerisk ordning. 
 
Under den första sessionen var problemet ganska obestämt, frågan var: Hur kan KinBag 
förbättras? Vid detta tillfälle fanns ingen KinBag att känna på, endast en affisch att titta på.  
 
Då denna session var avslutad sorterades idéerna in i följande kategorier: Utrymme, topp, 
koncept, material, form, handtag, hjul och övrigt. Detta för att få en bra översikt över var det 
fanns gott om idéer och var det behövdes fler.  
 
I och med denna sortering blev nästa session något snävare i problembeskrivningen, frågorna 
var: Hur kan vi förbättra KinBags utrymme? och Vilken form ska bagen ha? 
 
Vid det andra tillfället fanns både en KinBag och en bärbag att klämma och känna på, detta 
för att öka inspirationen.  
 
Förutom dessa två sessioner gjordes ett antal sessioner på egen hand för att ta fram former på 
bagen, utformning av handtag, bärhandtag, utrymme med mera. 
 
 

)������#�&"��

 
Efter att ha strukturerat upp idéerna från brainstormingen började arbetet med att undersöka 
vilken form bagen skulle ha. Det fanns några förslag från brainstormingsessionerna men inte 
tillräckligt.  
 
För att få inspiration till bagens form studerades bilars olika utformning av strålkastare och 
själva bilens grundformer, det vill säga hur de ser ut rakt bakifrån, i profil och liknande. Till 
exempel har formerna på strålkastarna nedan varit en inspirationskälla (Figur 3.2).  
 

    
Figur 3.2 Olika bilars lysen och grundformer som har inspirerat vid formgivning. 
(www.mercedes-benz.se, 2002)             (www.peugeotsverige.com, 2002)    (www.volvocars.se, 2002) 
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Även ryggsäcken Boblbee (Figur 3.3) var en inspirationskälla både när det gäller 
utrymmesutformning och form på bagen.  
 

 
Figur 3.3 Ryggsäck av märket Boblbee. (www.boblbee.com, 2002) 
 
Andra inspirationskällor har varit organsika former, det vill säga sådana som återfinns i 
naturen. 
 
 

)���)��#�$"3!:"��:"!�-���

 
Efter att ha strukturerat idéerna från brainstormingen började bearbetning av koncept. Några 
konceptförslag kom fram under brainstormingen och några koncept skapades genom att 
kombinera olika idéer från brainstormingen. 
 
 
���"�,�#(-����"(���
 
I varje koncept finns förslag på utformning av bag, handtag, bärhandtag, fälg och utrymme. 
Bärhandtaget är endast tänkt att användas vid kortare sträckor samt i– och urlyftning i bil. 
Förutom detta finns förslag på finesser som är unika för varje koncept. 
 
 

)���.���#�$"3!*�(�

 
Det är viktigt att få en objektiv bedömning av koncepten för att kunna välja ut det slutgiltiga 
konceptet som ska arbetas vidare med. Detta görs genom att använda olika metoder, dessa 
beskrivs nedan. Eftersom antalet koncept inte var speciellt stort behövdes ingen första 
konceptgallring göras.  
 
 
�#�$"3!:"�9&�-���
 
För att få en rättvis urvalsmatris togs hänsyn till hur viktiga de olika kriterierna var. Detta 
gjordes genom en kriterieviktning. I en kriterieviktning bedöms de olika kriterierna relativt 
varandra, detta för att objektivt bedöma hur hög betydelse de har inbördes.  
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Då kriterierna viktats användes de i urvalsmatrisen. I denna metod bedömdes de åtta 
koncepten efter hur väl de uppfyllde de identifierade och viktade kriterierna.  
 
Syftet med konceptbedömning var att få kvar de tre koncept som bäst uppfyllde kriterierna, de 
tre koncept som fick högst poäng. 
 
 
�",!�-����*��#�$"3!�
 
För att verifiera att de tre koncept som fått högst poäng i koncepturvalsmatrisen var värda att 
arbeta vidare med och för att kontrollera att inga detaljer missats gjordes en testning av 
koncept. 
 
25 personer, anställda på Xdin, i olika åldrar, både golfare och inte golfare, män och kvinnor 
bedömde de olika koncepten. Personerna fick tala om vilka två koncept som har det bäst 
utformade handtaget, mest tilltalande formen på bagen, snyggaste fälgarna, bästa 
bärhandtaget, bästa utrymmesformen och vilka två koncept som har bästa helheten. 
 
 
�"�!�"�:+,!���#�$"3!"��
 
Efter de två urvalsmetoderna återstod fyra koncept. Två av dessa var bland de tre bästa i båda 
urvalsmetoderna. De andra två var bland de tre bästa i varsin urvalsmetod. Det bestämdes att 
det var viktigare att ta hänsyn till koncepttestningen än koncept bedömningen eftersom den 
tidigare visar 25 personers åsikter. På detta sätt återstod till slut tre koncept. 
 
 
�(�!�-(!-�!��#�$"3!�
 
Jan Lööf och Björn Berglund från KinBag kom ner till Xdin för att vara med och bestämma 
vilket koncept som blev det slutgiltiga.  
 
 

)�)� �",-���3'�,�,!"&�-*'�
 
Bagen har analyserats i Jack för att verifiera att ergonomiska förbättringar har gjorts. En enkel 
undersökning för hur bagen ska tillverkas och i vilka material har gjorts. 
 
Detta arbete kommer att utföras i 3D- modelleringsprogrammet AliasWavefront StudioTools. 
I detta program konstrueras och formges bagen. 
 
Den nya bagen analyserades också i Jack, för att se om förbättringar har gjorts.  
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Resultatet av denna fas är en projektspecifikation (Bilaga 3) och en tidplan (Bilaga 4). 
 
 

.��� �� #�&�!-#�,-�,�&(-��, �,"��
 
Resultatet av denna fas återges nedan. 
 
 

.������",�(!�!��*�"��+!7�"6���*+����"��*��-�����

 
För att få reda på vilken grupp människor som inte använder KinBag samlades viss 
bakgrundsinformation in (Tabell 4.1) från de som svarade på enkäten. I bilaga 6 återfinnes en 
total sammanställning av enkäten. 
 
Tabell 4.1 Data över personer som ej använder KinBag. 

��)����"!�� �� 0<��)�
��)���(D�� 76��)�
($1$�E�1$�� 79�E��
($1$�F�'� 2<�
($1$��D�#1� 06;��(�

��)����'$�E��!�#$� (��!))�� 6��)�
 
72 % känner till KinBag och av dem har 15 % använt en KinBag någon gång. 28 % kan tänka 
sig att köpa en KinBag som den är utformad i dagsläget.  
 
Vad gäller utrustning så använder mer än hälften bärbag i dagsläget och 34 % använder bag 
och vagn.  
 
11 % av personerna känner av problem med rygg, axlar eller nacke när de drar golfvagnen 
eller bär bagen. 
 
Mer än hälften är intresserade av att använda ett justerbart handtag, endast 9 % sa nej till den 
idén. Vad gäller att skjuta bagen framför sig så är 34 % för och 19 % emot.  
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I tabell 4.2 ses svaret på frågan vilka tre faktorer som främst styr vid investering av en ny 
golfbag och hur många röster varje faktor har fått. 
 
Tabell 4.2 Faktorer som styr vid köp av golfbag. 

���������� �
����

/8��)! ���!)$)� 74�
�"��!)$)� 20�

# ))� (�8)�G(($� 0:�
"!�)� 07�
'�!�� 00�

�' �)!#�8)/ �(�!�#� ;�
$�$#��)�8)/ �(�!�#� :�

$�# � (!� :�
�(!1!#F$)� :�
/D�#� 7�
(D��$� 2�

 
 
De som inte använder KinBag fick betygsätta fem egenskaper. Egenskaperna betygsattes 
enligt en skala från 5 till 1, där 5= mycket bra och 1= mycket dåligt (Tabell 4.3). Ett 
medelbetyg räknades ut för varje egenskap.  
 
Tabell 4.3 Egenskaper hos KinBag betygsatta av ej användare. 

��
���1=���>� /� .� )� �� �� 	�����

��#� �F�"�#�� 6� 09� :� 3� 2� 7-3�
/8��)! ���!)$)� 9� 07� 02� 7� <� 7-4�
8)/ �(�!�#� 2� ;� 00� 00� 7� 2-;�
8)�G(($� 2� 9� 07� :� 7� 2-:�
8)�$$�1$� <� <� 7� 07� 2<� 0-4�
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För att få reda på vilken grupp människor som använder KinBag samlades viss 
bakgrundsinformation in (Tabell 4.4) från de som svarade på enkäten. I bilaga 7 återfinns en 
sammanställning av resultatet från enkäten och i bilaga 8 finns övriga kommentarer kring 
bagen. 
 
Tabell 4.4 Data över användare av KinBag. 

��)���(D�� 76�
��)����"!�� �� 04�
($1$�E�1$�� 39��
($1$�F�'� 27�

�'$�E��!�#$� (��!))� 0<�
�&'E��!�#$� (��!))� 0;;:�
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På frågan varför personerna köpte KinBag svarar alla att det beror på integreringen av bag och 
vagn. Andra faktorer som spelat in är de finesser som finns samt att de hört bra saker om den.  
 
22 % känner av värk i rygg, axlar eller nacke vid golfspel.  
 
Tvärtom mot de som inte använder KinBag så är en tredjedel positiva till justerbart handtag 
och över hälften skulle skjuta bagen framför sig om det vore möjligt. 
 
Användarna fick betygsätta olika egenskaper på KinBagen (Tabell 4.5). Detta för att få fram 
vilka egenskaper som bör behållas och vilka som bör förändras. Egenskaperna betygsattes 
enligt en skala från 5 till 1, där 5= mycket bra och 1= mycket dåligt. En medelbetyg räknades 
ut för varje egenskap. 
 
 
Tabell 4.5 Egenskaper hos KinBag betygsatta av användare. 

��
���1=����>� /� .� )� �� �� 	�����
��#� �F�"�#��� 34� 7� <� 0� <� 9-;�
F��($1�'E��$���� 96� ;� 7� <� <� 9-6�
���)��/G�����#��� 99� 00� 7� <� 0� 9-4�
/8��)! ���!)$)� 72� 27� 3� <� <� 9-3�
8)/ �(�!�#� 22� 72� 4� <� <� 9-7�

"�!1��F��1)�#$)� 2<� 24� 09� 0� <� 9-0�
FE�����F$)� 20� 2<� 04� <� <� 9-0�

"��%$�FE��D��(D��)� 24� 04� 09� 7� 2� 9-<�
8)�$$�1$� ;� 29� 20� 3� 2� 7-4�

'���'�GFE����$� 04� 09� 0:� 4� 4� 7-3�
8)�G(($� 00� 09� 09� 2<� 2� 7-2�

��'�G�&''���$� 7� 3� 03� 02� 0;� 2-7�
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Nedan visas resultatet från ergonomistudien. 
 
 
��*+����3#,-!-#�"��
 
Genom att analysera filmen upptäcktes att följande tre positioner huvudsakligen används;  
 

��Position 1 – axlar och ryggrad är raka, användaren når och kan använda bagen i dess 
tyngdpunktsläge (Figur 4.1) – optimal position. 

��Position 2 – axlarna är horisontella men vridna runt ryggraden för att kunna dra bagen 
i dess tyngdpunktsläge (Figur 4.2) – vriden position. 

��Position 3 – den ena axeln lutas ned mot bagen för att nå bagen och kunna använda 
den i dess tyngdpunktsläge (Figur 4.3) – sned position. 

 

                    
Figur 4.1 Optimal position.                  Figur 4.2 Axlarna är vridna runt Figur 4.3 Ryggrad sned. 
                   ryggrad.  
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Bagens tyngdpunktsläge vid normal packning, det vill säga klubbor, bollar, peggar, 
regnkläder, vattenflaska et cetera, ligger runt 36-40° (Figur 4.4). I detta läge är bagen som 
lättast att dra eftersom den varken strävar uppåt eller neråt.  
 
 

 
Figur 4.4 Bag i tyngdpunktsläge. 
 
Vinkeln på bagen då 99:e percentilens man använder den är 43°, det betyder att om han ska 
dra bagen i ett läge som är bekvämt för honom måste han trycka ner den för att den inte ska 
tippa över.  
 
Vinkeln på bagen då 50:e percentilens man använder den är 39°, vilket betyder att han håller 
den i jämviktsläget. 
 
Vinkeln på bagen då 5:e percentilens kvinna använder den är 32°, detta betyder att hon måste 
hålla emot då den strävar neråt. Detta är emellertid enklare än att trycka emot då den strävar 
uppåt.  
 
Vid jämförelse mellan den 99:e, den 50:e och den 5:e percentilen visas att skillnaden mellan 
handpostionen för den längsta mannen och den kortaste kvinnan är cirka 16 cm och 
vinkelskillnaden är 11° (Figur 4.5). 
 

 
Figur 4.5 Skillnader mellan de olika personernas handposition. 

�3����

00����
�00H�



��
�

9��$�8�)�)�
 

�
�������	������ � 23�

.���.��#�����"�!���(�,�

 
Genom att studera hur andra golfbagar ser ut samt vilka funktioner de har, erhålles inspiration 
och idéer för hur den framtida KinBagen kan utformas. Nedan följer tre tabeller med data 
över de tre olika bagmodellerna; Bärbag (Tabell 4.6), vagnbag (Tabell 4.7) och tourbag 
(Tabell 4.8). 
 
 
�+�:�����
 
Tabell 4.6 Data över olika bärbagar.�
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Tabell 4.7 Data över olika vagnbagar.�
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Tabell 4.8 Data over olika tourbagar. 

� 	�$��"�#�� 1-���
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I detta fall har inspiration hämtats från barnvagnar och väskor.  
 
Barnvagnar för att se hur deras hjul ser ut (Figur 4.6) och fungerar. Barnvagnshjulen ser 
robusta och sportiga ut, varför inspiration har hämtats därifrån. Barnvagnar studerades även 
för att se hur handtagen är utformade, hur handtagens höj- och sänkbarhet fungerar samt hur 
sportbarnvagnarna med tre, eller fyra, hjul är utformade (Figur 4.7). Många av 
barnvagnshandtagen är höj- och sänkbara antingen genom ett så kallat teleskophandtag där 
handtagets skaft dras ut eller genom att själva handtaget vinklas upp eller ned (Figur 4.8). 
Handtagen är alltid utformade för att passa för två händer, de är ofta vinklade inåt som på 
figurerna nedan. Handtagens grepp är mjuka och greppvänliga och de utstrålar ergonomi. 
 
 

                     
Figur 4.6 Exempel       Figur 4.7 Sportbarnvagn.                              Figur 4.8 Barnvagn med höj- och                 
på fälg.        sänkbart handtag. 
(Alla tre bilder från www.teutonia.de, 2002) 
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Gräsklipparnas handtagsutformning passade inte in på golfbagens varför denna benchmarking 
inte gav något resultat. 
 
Utrymmena i väskor handlar mycket om bälgfickor, det vill säga att fickan kan göras större 
vid behov. De flesta väskor har också väldigt många fack.  
 
 

.���/���"�����(�,�

 
Resultatet från analysen visar att inuti bilar är det mycket blandning av material; plast, 
aluminium och skinn. Färgmässigt är det ofta svart eller en integrering av svart och silver. 
Bilden nedan visar interiören hos en Porsche (Figur 4.9) 
 

 
Figur 4.9 Inredning i aluminiumlook på Porsche 911. (www.porsche.se, 2002) 
 
 
Vad gäller yttre material integreras ofta material, till exempel på fronten på Volvo XC90 
(Figur 4.10), där plåt och hårdplast möts. 
 

 
Figur 4.10 Volvo XC90 front med integrerade material. (www.volvocars.se, 2002) 
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Formtrenderna tyder på att det ska vara mjuka, runda former med linjer som ger djup eller 
förhöjningar (Figur 4.11och Figur 4.12).  
 

             
Figur 4.11. Porsche 911 uppifrån.             Figur 4.12. Volvo XC90 uppifrån. (www.volvocars.se, 
(www.porsche.se, 2002)                                                    2002) 
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Ett funktionsträd är en bra metod att logiskt visa sambandet mellan huvud- och delfunktioner 
(Bilaga 9).  
 
Det enda kravet som fanns på bagen redan från början är att den ska integrera bag och vagn. 
Efter att ha analyserat resultatet från enkäterna och ergonomistudien defieneras ännu ett krav; 
Justerbarhet i handtaget. De huvudfunktioner som har tagits fram ses i tabell 4.9. 
 
Tabell 4.9 Bagens huvudfunktioner. 

��Förvara klubbor 
��Förvara kläder 
��Förvara matsäck 
��Förvara nödvändig spelutrustning 
��Förvara utanpåsaker (handduk, bagbricka mm)  
��Förvara värdesaker 
��Förvara övrigt 
��Medge ergonomi 
��Medge funktionalitet 
��Medge kvalitet 
��Medge smidighet 
��Medge sportighet 
��Skydda klubbor 
��Utstråla användarvänlighet 
��Utstråla ergonomi 
��Utstråla kvalitet 
��Utstråla sportighet 
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Resultatet av denna fas är ett slutgiltigt koncept att arbeta vidare med under den sista fasen, 
design på detaljnivå. 
 
 

.�)����#�$"3!�"�"�"�-���

 
Resultatet av konceptgenereringen är ett stort antal idéer som främst togs fram vid de två 
brainstormingsessionerna. 
 
 
���-�,!#�&-��@�,",,-#����
 
Under den första sessionen genererades många idéer. Det var allt från tokiga extraprylar till 
seriösa koncept (Figur 4.13 till Figur 4.16). 
 

  
Figur 4.13 Förslag över hjulkonstruktion. 
 

  
Figur 4.14 Förslag hur KinBags material och färgsättning kan ändras. 
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Figur 4.15 Annorlunda förslag. 
 

 
Figur 4.16 Förslag på utrustning som gör bagen mer funktionell. 
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Under den andra sessionen kom fler grundkoncept fram. Idéerna var inte lika tokiga utan det 
var mer konkreta förslag på hur bagen ska tillverkas och hur den ska se ut (Figur 4.17 till 
Figur 4.20). 
 
 

 
Figur 4.17 Förslag på olika koncept. 
 

 
Figur 4.18 Förslag på olika material att tillverka bagen i. 
 

 
Figur 4.19Förslag som höjer bagens kvalitet. 
 

 
Figur 4.20 Förslag som kan förbättra bagens handtag. 
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Resultatet av dessa undersökningar blev 13 grundformer (Figur 4.21 och Figur 4.22) att utgå 
ifrån vid fortsatt konceptframtagning. 
 

 
Figur 4.21 Grundformer i perspektiv och i profil. 
 

 
Figur 4.22 Grundformer i perspektiv och ovanifrån. 
 
 

 �����	���
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Resultatet från konceptbearbetningen blev åtta koncpet med olika utformning på bag, handtag, 
bärhandtag, fälg och utrymme. 
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Detta koncept (Figur 4.23) kom till efter en idé under brainstormingen att utforma en golfbag 
så att även golfare som inte var sportiga till naturen skulle hitta en bag som passade dem. Den 
skulle dock vara funktionell och ha god utformning. Tanken bakom formen på bagen är en 
man med ölmage som tycker om prylar och att ta det lugnt! 
 

• Handtaget är utformat så att man kan hålla antingen med en eller två händer. Skaftet är 
av teleskoptyp, kan alltså förlängas, och i det finns ett hål där man kan sätta paraplyet. 
Längre ner på skaftet finns en kombinerad scorekortshållare och avställningsyta för 
kaffekopp och mackor.  

 
• Hjulen har inga speciella fälgar utan vanliga ekrar.  

 
• Bärhandtaget som är placerat centrerat på ena kortsidan är greppvänligt. 

 
• Utrymmet är tänkt att ge ett strukturerat intryck. Luckan till hyllplanen är av plexiglas 

för att man ska se var saker och ting finns. 
 

 
Figur 4.23 Konceptet Sportfritt liv. 
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Tanken bakom koncept 2 (Figur 4.24) är att den ska tilltala de unga affärsmännen. Formen är 
inspirerad från Porsche och Volvo S80.  
 

• Den har fått ett smäckert handtag som passar bäst för traditionell enhandsfattning.  
 

• Fälgarna har tre ekrar i en mjuk och cool utformning. 
 

• Bärhandtaget är utformat efter den grekiska bokstaven η, ett tecken som ofta används 
vid matematiska beräkningar. Bärhandtaget är placerat centrerat på ena kortsidan. 

 
• Utrymmesmässigt finns det inte så många fack men ett är väldigt stort. Det finns en 

hopfällbar drickahållare i fördjupningen på ena sidan.  
 

 
Figur 4.24 Konceptet Business. 
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Det tredje konceptet (Figur 4.25) grundades på ett förslag att det borde finnas en bag som tål 
att den slängs omkring, den ska se sliten ut redan från början. Den är en mjukare variant på 
dagens KinBag. 
 

• Handtaget är anpassat för antingen en eller två händer.  
 

• Fälgarna är inspirerade av det mjuka och tåliga intrycket bagen inger.  
 

• Bärhandtaget är en rem som fästs i öglor längst upp och längst ner på bagens ena 
kortsida. 

 
• Utrymmet är som i dagens KinBag förutom att facken är utsydda med styvt tyg på 

frontens insida så att det alltid går att komma åt sakerna i facken, oavsett hur fullt det 
stora facket packats.  

 

 
Figur 4.25 Konceptet Trash. 
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Detta koncept (Figur 4.26) är tjejernas bag, den har kvinnliga former och gott om utrymme för 
extra kläder, matsäck mm.  
 

• Handtaget har tvåhandsfattning och ser ut som ett äldre barnvagnshandtag. Handtaget 
utstrålar att bagen ska skjutas framför golfaren och därför har bagen tre hjul.  

 
• Fälgen är utformad med en större centrumplatta, som en sol som strålar. 

 
• Bärhandtaget är handväskeinspirerat. 

 
• Utrymmet är utformat så att fickorna på utsidan ska vara lätta att ta loss och byta ut 

efter behov. Det övre facket är ett större utrymme för matsäck med mera. I den nedre 
luckan kan regnkläder och andra extrakläder stuvas ned. 

 

 
Figur 4.26 Koncept She. 
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Utformning på detta koncept (Figur 4.27) är hämtad från ett Mercedeslyse. 
 

• Handtaget är utformat för tvåhandsfattning och är inspirerat av en mås och ett 
cykelhandtag.  

 
• Fälgarna är även de inspirerade av Mercedes.  

 
• Bärhandtaget har två horisontella handtag för att underlätta i– och urlastning. 

 
• Utrymmet är utformat som av lådor för att ge en enkel form som utstrålar ordning och 

reda.  
 

 
Figur 4.27 Konceptet Måsen. 
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Ett konceptförslag var att bagen borde ha ett lock som skyddar klubborna. Detta koncept 
(Figur 4.28) är inspirerat från ett lyse från Peugeot 307. Bagen har en utformning som 
påminner om dagens bärbagar.  
 

• Handtaget är utformat så att både vänster– och högerhänta kan använda det. Det är 
främst tänkt att användas som dagens handtag, det vill säga att golfaren drar bagen 
med en hand.  

 
• Fälgarna har en utformning som påminner om ett skovelhjul.  

 
• Bärhandtaget är utformat på ett sätt som liknar många av dagens bärhandtag.  

 
• Utrymmet är som på många av dagens bärbagar, ett stort tygfack och på detta finns 

mindre fack och även en nätficka.  
 

 
Figur 4.28 Konceptet Lockbag. 
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Det här är bagen (Figur 4.29) som varit med om det mesta och är väl förberedd på det mesta. 
Här finns plats för allt, även det du inte visste att du behövde! 
 
Utformningen är inspirerad av de aluminiumväskor som används för att frakta värdefulla och 
ömtåliga saker i. Den ska vara robust och tåla att bli slängd på bagageband på flygplatser och 
liknande. 
 

• Handtaget är ett traditionellt golfvagnshandtag för en hand.  
 

• Fälgarna har en enkel utformning.  
 

• I bärhandtaget finns en fjäder som sträcks ut när bagen lyfts. 
 

• Utrymmet i denna bag är stort! Det finns ett stort fack, tre mellanstora fack och ett par 
mindre fickor för peggar, markörknappar, greenlagare mm.  

 

 
Figur 4.29 Konceptet Expedition. 
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Detta koncept är inspirerat av ryggsäcken Boblbee (Figur 4.30). Det är meningen att två bagar 
ska passa in i varandra då de packas. Bagen har en annorlunda form som ger ett mjukt intryck.  
 

• Handtaget är även här inspirerat av de höj – och sänkbara barnvagnshandtagen. Det 
har ett mjukt gummigrepp och lockar till att skjuta bagen framför sig.  

 
• Fälgarna är heltäckande för att undvika att gräs och smuts fastnar. För att få fälgarna 

att passa ihop med bagen gjordes de konvexa.  
 

• Bärhandtagen är två stycken, det övre är vertikalt och placerat i centrum av bagens ena 
kortsida, det nedre handtaget är horisontellt för att underlätta vid lyft.  

 
• Utrymmet består av ett stort fack som öppnas genom att lyfta på låsanordningen och 

fälla ut fickan, som en lucka. Fickan sitter fast i tyg på sidorna och det är detta som ger 
bälgfunktionen. På fickans insida finns småfickor för scorekort, peggar mm. Locket 
över klubborna blir också ett utrymme att lägga saker i.  

 

 
Figur 4.30 Konceptet Boblbee. 
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Hela resultatet för kriterieviktningen går att återfinna i bilaga 10, slutresultatet visas i 
rangordning i tabell 4.10. 
 
Tabell 4.10 Resultat från kriterieviktning. 

����������F
�
��
������ "������	�

0.� /*	��	���
���	� <-009�

2.� /*	��	���*��=���������
�	
������� <-<;<�

7.� (������	������� <-<:4�

9.� (������
������������ <-<6;�

3.� (������������� <-<6;�

4.� (��������	������� <-<6;�

6.� /*	��	���=��	� <-<62�

:.� /*	��	������=�� <-<62�

;.� /*	��	��
��������	� <-<62�

0<.�(��������������� <-<3;�

00.�8���	�������	������� <-<90�

02.�8���	�������=���	�=�������� <-<7:�

07.�8���	������������ <-<79�

09.�8���	�����	������� <-<70�

03.�/*	��	���=	�����	� <-<2:�

04.��5�����
���	� <-<20�

06.�/*	��	��*�	���� <-<<7�
 
 
Då kriterieviktningen var gjord användes resultatet från densamma till 
konceptbedömningsmatrisen (Bilaga 11). Resultatet blev att koncept 8 – Boblbee (Figur 4.30) 
fick högst poäng, koncept 1 – Sportfritt (Figur 4.23) fick den näst högsta poängen och koncept 
5 – She (Figur 4.26) fick den tredje högsta poängen. 
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Resultatet i sin helhet av koncepttestningen återfinns i bilaga 12. 
 
I koncepttestningen bedömdes bagens olika delar och nedan redovisas de tre bästa i varje 
kategori. De olika kategorierna är handtag (Figur 4.31), bärhandtag (Figur 4.32), fälgar (Figur 
4.33), form (Figur 4.34), utrymme (Figur 4.35) och helhet. 
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Figur 4.31 De populäraste handtagen. 
 
 

 
Figur 4.32 De populäraste bärhandtagen. 
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Figur 4.33 De populäraste fälgarna. 
 
 

 
Figur 4.34 De populäraste formerna. 
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Figur 4.35 De populäraste utrymmena. 
 
De tre populäraste helheterna var koncept 8- Boblbee (Figur 4.30), koncept 2- Business (Figur 
4.24) och koncept 1- Sportfritt liv (Figur 4.23). 
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De koncept som kommer att bearbetas vidare är koncept 8- Boblbee (Figur 4.30), koncept 2- 
Business (Figur 4.24) och koncept 1- Sportfritt liv (Figur 4.23). Detta eftersom Boblbee och 
Sportfritt liv blivit bland de tre bästa i båda metoderna och Businesskonceptet fått fler röster i 
koncepttestningen än vad She-konceptet fick. 
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Det första konceptet, Chubby (Figur 4.36), har fått sin form från Sportfritt liv men utrymmet 
har ändrats. I detta fall är fronten i tyg och stora rymliga fickor har sytts på fronten. Facken 
öppnas med dragkedja. 
 

 
Figur 4.36 Konceptet Chubby. 
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Happy (Figur 4.37) är den mjukare och gladare varianten av Businesskonceptet (Figur 4.24). 
Handtaget har ändrats och fått ett mittengrepp att hålla i när golfaren väljer att dra med en 
hand i stället för att skjuta framför sig.   
 

 
Figur 4.37 Konceptet Happy. 
 
Det som ändrades på Boblbeekonceptet till Buddykonceptet (Figur 4.38) var utrymmet 
eftersom golfarna inte gett den utrymmesformen så många poäng.  
 

 
Figur 4.38 Konceptet Buddy.  
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Efter presentation av de olika koncepten för Jan Lööf och Björn Berglund på KinBag 
beslutades att den form som skulle arbetas vidare med var Buddy (Figur 4.38), draghandtaget 
och fälgar från Happy (Figur 4.37), bärhandtag från Buddy. Vad gäller utrymmesformen 
skulle både utrymmet från Boblbee (Figur 4.30) och Buddy ritas upp och beslut skulle fattas 
då detta var gjort. 
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Resultatet av denna sista fas är ett förslag på en förbättrad KinBag med avseende på ergonomi 
och design. Bagen har analyserats i Jack för att verifiera att ergonomiska förbättringar har 
gjorts. En enkel undersökning har gjorts för hur bagen kan tillverkas och i vilka material. 
 
För att hitta färger och material som passar bagen och ligger i tiden provades många olika 
kombinationer. I AliasWavefront StudioTools kan färger och material enkelt bytas ut.  
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För att förenkla modelleringen av bagen delades den in i olika delar:  
 

• Grundform  
• Lock  
• Handtag 
• Hjulställ 
• Utrymme 
• Bärhandtag 
• Utanpåsaker 
• Tredje hjul 
• Klubbhål 
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Efter konceptutvecklingen var Boblbee den form som det beslutats att arbeta vidare med. En 
enkel modell med denna form ritades upp i AliasWavefront StudioTools. Bagens 
grundläggande form är den form som alla andra delar utgår ifrån och anpassas till (Figur 
4.39). 
 
 

 
Figur 4.39 Bagens grundform. 
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Bagens lock behandlas som en egen del eftersom den ska kunna rotera runt bagen och även 
användas som extrautrymme (Figur 4.40). Locket är till för att skydda klubborna vid till 
exempel resa eller dåligt väder (Figur 4.41). Locket och bagen ska tillverkas i samma 
material. Vid dåligt väder då locket är stängt går det att öppna två små lock för att komma åt 
klubborna (Figur 4.42). Dessa låses inifrån locket med en hasp då de inte används. Locket är 
enkelt att ta bort om golfaren inte vill ha det på.  
 

 
Figur 4.40 Locket är en egen del som kan användas som extrautrymme. 
 

 
Figur 4.41 Lock med två små lock att öppna vid regn. 
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Figur 4.42 Små lock öppnas vid regn för att komma åt klubborna. 
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Handtaget är taget från konceptet Happy (Figur 4.37). Eftersom handtaget utstrålar glädje 
passar namnet Happy även in på det slutgiltiga konceptförslaget.  
 
Handtaget utformades på ett sådant sätt att det kan användas både om golfaren vill dra bagen 
eller om han/ hon vill skjuta bagen framför sig (Figur 4.43).  
 
KinBagens funktion med en paraplyhållare i handtaget var en funktion som ansågs så pass bra 
att den bibehölls. I det här konceptet är paraplyhållaren placerad på handtagets dragstång 
(Figur 4.44). 
 
Det fanns ett krav på handtaget, att det skulle vara justerbart i höjdled för att alla ska kunna 
dra/skjuta bagen i en position som passar dem (Figur 4.45). Mekanismen för justerbart 
handtag fungerar på så sätt att en ögla dras ut och samtidigt justeras handtaget för att hamna i 
önskat läge. Handtaget kan justeras mer än de 16 cm som ansågs nödvändiga. 
 

 
Figur 4.43 Handtag anpassat både för att dra bagen och skjuta den framför sig. 
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Figur 4.44 Handtagets mekanism för att justera handtaget och paraplyhållare. 
 
 

    
 

    
Figur 4.45 Handtagets justerbarhet. 
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Hjulstället behåller den funktionalitet som finns hos dagens KinBag. En begränsning i 
examensarbetet var att hjulställets konstruktion inte skulle ändras. Däremot har hjulbenen fått 
en rund form för att ge bagen ett mjukare uttryck och däcken har blivit lätt mönstrade för att 
ge en sportigare utstrålning (Figur 4.46).  
 
Hjulens fälgar har ändrats för att bagen ska utstråla kvalitet och sportighet (Figur 4.47). I 
stället för att som tidigare ha många ekrar finns det numera endast tre. Även handtaget har 
ändrats men passar fortfarande in i hjulstället (Figur 4.48). 
 

 
Figur 4.46 Rundare profiler och ett handtag som passar i hjulstället. Däcken är lätt mönstrade för att ge en 
sportig utstrålning. 
 
 

 
Figur 4.47 Sportiga fälgar. 
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Figur 4.48 Handtaget passar in i hjulstället.  
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För många golfare är det viktigt att få plats med mycket saker i sin golfbag, speciellt om det är 
ostadigt väder, tävling eller om det ska spelas flera rundor på samma dag. I dagens KinBag är 
utrymmet för litet för många golfare, dessutom är fickorna på utsidan svåra att använda då 
bagen är fullpackad.  
 
I den nyutvecklade bagen finns gott om utrymme och det är lätt att komma åt de olika facken. 
En kombination av utrymmet hos Boblbeekonceptet (Figur 4.30)och Buddykonceptet (Figur 
4.38) gjordes. Det blev två fack som hos Buddykonceptet men med utrymmestypen från 
Boblbeekonceptet.  
 
Det finns alltså två stora fack på framsidan där golfaren kan förvara ombyte och matsäck 
(Figur 4.49). Facken är fästa i ett tyg i stretchmaterial som i sin tur sitter fast i bagens stomme. 
På det övre fackets insida finns ett fack för peggar, ett för bollar och ett för scorekortet (Figur 
4.50). På det nedre fackets insida finns ett större fack. På bagens baksida finns fyra mindre 
fack för bollar, dryck, regnställ, extra handske mm (Figur 4.51). Alla fack är enkla att öppna 
och ska kunna låsas vid behov.  
 
 

 
Figur 4.49 Två fack med gott om utrymme på bagens framsida. 
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Figur 4.50 Tre fack för bollar, peggar och scorekort på insidan av framsidans övre fack. På det nedre fackets 
insida finns ett större fack att tillgå. 
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Figur 4.51 Utrymmena på bagens baksida kan användas till extra bollar, regnkläder, vattenflaska. 
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För att bagen ska utstråla ergonomi är det viktigt att bärhandtaget är greppvänligt. Det är 
också viktigt att placera handtaget på rätt ställe på bagen för att bagen ska vara i balans då den 
lyfts i och ur bil eller när bagen bärs.  
 
Bagen är utrustad med två greppvänliga handtag (Figur 4.52), ett vertikalt och ett horisontellt 
för att underlätta lyft i och ur bil.  
 
 

  
Figur 4.52 Bagen har utrustats med två greppvänliga handtag. 
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Ett problem med dagens KinBag är att det inte finns något att hänga hänga handduken eller 
bagbrickan i och att paraplyhållarna lätt lossnar från bagen då paraplyt använts eller ska 
användas. Ett annat problem som finns vid användandet av vagn är att handduken ofta släpar i 
hjulet och blir smutsig.  
 
På den nydesignade bagen finns en fast paraplyhållare i plast och två bågar där spelaren kan 
hänga sin handduk, bagbricka, greenfee-biljett mm (Figur 4.53). Paraplyhållaren är homogen 
för att undvika att saker och ting fastnar i paraplyet. Om handduken hänger ner och tar i hjulet 
kan den träs genom den nedre bågen och på så vis undviks detta problem. 
 

    
Figur 4.53 Paraplyhållare och bågar för handduk och bagbricka. 
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För att enkelt kunna skjuta bagen framför sig behövs ett tredje hjul på bagen (Figur 4.54). Det 
tredje hjulet är placerat mitt under bagen och går att fälla in i bagen om det inte används. 
 

 
Figur 4.54 Tredje hjulet på bagen som behövs för att kunna skjuta bagen framför sig. 
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Det finns två hål att stoppa ner klubborna, ett på varje sida om bagens mitt (Figur 4.55). Dessa 
två hål har två hellånga skiljeväggar var för att hindra klubborna att ta i varandra.  
 
 

 
Figur 4.55 Klubbhål och topp. 
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Bagens lock går att att låsa med kodlås (Figur 4.58). Det finns ett kodlås på varje sida om 
locket. På detta sätt undviks stölder vid resa eller vid klubbhuset.  
 

  
Figur 4.56 Ett kodlås placeras på varje sida av bagen för att undvika stöld av klubbor. 
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På framsidan av bagen placeras en logga där namnet Happy står (Figur 4.57). Loggans 
placering är inspirerat av loggan på Volvo S60. Loggan syns tydligt och ger ett sportigt 
intryck. 
 

  
Figur 4.57 På bagens framsida finns en logga med bagens namn, Happy. 
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I och med att två bagar passar in i varandra är bagen är lätt att packa (Figur 4.58). 
 

 
Figur 4.58 Två bagar passar in i varandra. 
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Målet med bagen var att utforma den ergonomiskt och på ett sådant sätt att den ligger i tiden. 
På bilderna nedan ses resultatet av denna utformning. 
 

 
Figur 4.59 Resultat av en ergonomiskt utformad golfbag för tjejer. 
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Figur 4.60 Resultat av en ergonomiskt utformad golfbag för killar. 
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Figur 4.61 Tjejbag och killbag i sin naturliga miljö. 
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För att verifiera att bagen är ergonomiskt utformad överfördes den till ergonomiska 
simuleringsprogrammet Jack. Nedan ses resultatet av analysen.  
 
I och med att handtaget har utrustats med en justeringsmekanism kan alla inom den aktuella 
populationen, golfare med längd från 159 cm till 195 cm, använda Happy på ett bekvämt sätt 
(Figur 4.62 och Figur 4.63). Detta gäller både då bagen dras och då den skjuts framför 
golfaren (Figur 4.64). I det fall bagen skjuts framför golfaren används det tredje hjulet (Figur 
4.65).  
 

   
Figur 4.62 Golfare med olika längder drar bagen. 
 

   
Figur 4.63 Golfare med  olika längder skjuter bagen framför sig. 
 

  
Figur 4.64 Alla golfare kan dra och skjuta bagen framför sig i en bekväm position. 
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Figur 4.65 Bag med tredje hjulet och golfare som skjuter bagen framför sig.  
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Det är denna grupp människor som är målgruppen i detta projekt. Enligt resultatet från 
enkäten vill de ha en golfbag med hög funktionalitet, god kvalitet och med gott om utrymme. 
 
Resultatet från enkäten visar också att integrering av bag och vagn anses vara en smart 
lösning som bör behållas. KinBagens funktionalitet är hög och även det bör bibehållas. 
Däremot bör utseendet förändras och personerna anser även att utrymmet är för litet på 
dagens bag.  
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Även resultatet från denna grupp visar att integreringen av bag och vagn bör behållas. 
Möjligheten att lasta fyra bagar i en normalstor bil, märka varje hål för respektive klubba samt 
möjligheten att ha med den på resan anses också det vara av stor vikt. Det som bör ändras på 
är utseendet, paraplyhållaren och utrymmet, dessutom anses kapsylöppnaren vara mindre 
viktig.  
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Generellt sätt kan sägas att de som använder KinBag är mycket äldre, har lite högre hcp och 
har spelat golf ett par år längre än de som inte använder KinBag. 
 
De som inte använder KinBag är mer positivt inställda till ett justerbart handtag medan de 
som använder KinBag är mer positivt inställda till att skjuta bagen framför sig. Det ska också 
påpekas att de som inte använder KinBag var mer positiva till båda förändringarna än de som 
inte använder KinBag. 
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Att de sista tre koncepten bestämdes främst med hänsyn till resultatet av koncepttestningen 
beror mestadels på att det är intressantare att få reda på vad andra tycker om de olika 
koncepten. Även om konceptbedömningsmatrisen har utformats för att vara objektiv är det 
ändå klart att några av undertecknads egna tankar spelar in. 
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I programmet upptäcktes det att beroende på var bagens tyngdpunkt är kan dragstången ta i 
locket då bagen lutas. Detta är svårt att kontrollera beroende på att det inte går att räkna ut 
bagens tyngdpunkt på ett tillförlitligt sätt. En prototyp bör byggas för att säkrare hitta var 
tyngdpunkten ligger. 
 
Det upptäcktes också att dragstången måste vara av teleskop typ, det vill säga den måste 
kunna förlängas. I de tester som gjorts i Jack behövs en förlängning på 10 cm. 
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KinBag är en funktionell bag som integrerar bag och vagn, detta är ett koncept som bör 
behållas. Bagen tar liten plats i bil jämfört med att frakta bag och vagn som inte är 
integrerade. Tanken är att golfaren ska kunna packa fyra stycken KinBag i en normalstor bil.  
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KinBag AB:s koncept har stor potential men det mesta brister i kvalitet och design.  
 
Genom enkäterna har det framgått att KinBagen inte är lämplig att använda vid flygresor då 
det är lätt hänt att klubborna knäcks mot den skarpa kanten i röret. KinBagen har inget hårt 
lock att skydda klubborna med utan toppen är tillverkad i tyg. 
 
Det största problemet med KinBagen är golfarnas allmänna attityd. De flesta golfare skulle 
aldrig kunna tänka sig att använda en KinBag. För att KinBag AB ska kunna nå fler köpare 
och en yngre målgrupp måste det ske en attitydförändring hos golfarna. Detta kan 
åstadkommas genom att ändra utformningen på bagen och gå ifrån den fyrkantiga formen, 
ändra logotyp till en som ligger mer i tiden, marknadsföra den på ett sådant sätt att yngre 
köpare lockas mm. Grunden till att lyckas sälja fler KinBagar är att först nå en yngre 
målgrupp, dessa påverkar sedan de äldre.  
 
 

/�2� �9�,(���3'� 9�:+!!�-�����3'����"�,��-�����
 
Det KinBag AB kan göra för att förbättra den befintliga bagen utan att ändra på formen är att 
se över vilka material som används. Material och färgsättning kan hjälpa till att utstråla 
kvalitet, ergonomi och funktionalitet. Det är även viktigt att bagen känns stabil. I dagsläget är 
detta inte fallet utan den känns ranglig.  
 
Hårdplasten som är bagens stomme är visserligen slagseg och reptålig men den utstrålar inte 
kvalitet. En blankare plast skulle ge en sportigare utstrålning. Loggan som är tryckt på 
stommens kortsida är för stor, ett förslag är ett att göra den mindre och placera den synligt på 
frontens framsida.  
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Ett justerbart handtag skulle göra bagen mer ergonomisk och även underlätta för många som 
tycker att den känns tung att dra. För att få bort snedbelastade ryggar bör handtaget kunna 
greppas med två händer. Handtagets material bör ändras till något mer greppvänligt material.  
 
Bärhandtaget bör göras mer stabilt genom att byta ut materialet. 
 
Paraplyhållaren som består av två delar sätts fast i bagen med hjälp av tryckknappar. Dessa 
lossnar lätt då paraplyet har använts eller ska användas. Paraplyhållarna bör göras permanenta 
för att öka bagens funktionalitet. Det måste gå att ha paraplyet i sin hållare och använda 
bagens utrymmen, även när golfaren har regnskyddet på bagen. Detta är inte fallet på dagens 
bag.  
 
Vad gäller utrymmet i bagen så är det det som de flesta KinBagägare är mest missnöjda med. 
Ett förslag är att ha de fyra frontfickorna utsydda på utsidan, på så vis blir det aldrig för trångt 
för att använda dem, hur fullt stomutrymmet än packas.  
 
Genom att ha runda profiler på hjulställets ben får bagen ett mjukare intryck. 
 
Varje hål behöver inte märkas för varje klubba, de flesta vill själv välja hur de placerar sina 
klubbor och oftast finns det ju bara ett hål över att stoppa ner klubban i. Varje klubba behöver 
inte heller ha ett eget hål då det är krångligt att hitta det och svårt att få ner klubban på grund 
av för hög friktion mellan klubbans grepp och röret. Det ska inte heller vara nödvändigt att 
skydda grafitskaften genom att linda en tejp runt skaftet där det ligger an mot röret. Det ger 
varken ett kvalitativt eller funktionellt intryck. Det är även många golfare som inte får ner sin 
putter i det avsedda hålet på grund av att hålet är för litet.  
 
KinBags scorekortshållare är även den av bristande kvalitet. Den lossnar lätt och plast 
detaljerna går lätt sönder. Ett förslag i konceptet Sportfritt var att göra en integrerad 
scorekortshållare och bricka, den ska vara uppfällbar för att golfaren enkelt ska kunna ställa 
ifrån sig kaffekoppen och mackan då han/hon ska slå. Detta är ett förslag som passar in på 
KinBags funktionella image. Dessutom vill många golfare ha ett skydd, helst i plexiglas, över 
scorekortet för att skydda det mot väta. 
 
Det behövs även något att fästa handduk och bagbricka på, då dessa är saker som förvaras 
utanpå bagen.  
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Happy är tänkt att användas för de golfare som har med sig mycket på golfbanan, de som vill 
ha plats för allt. Det är inga problem att spela flera rundor på en dag eftersom att det finns gott 
om plats för mycket matsäck och extra kläder. Dessutom är det öppna locket ett extra 
utrymme. 
 
Happy är även utmärkt att använda vid resor. Tack vare att bag och vagn är integrerat slipper 
golfaren hyra vagn eller släpa med sin egen på resorna. I och med kodlåsen förhindras stöld 
av klubbor. Locket ger ett bra skydd för klubborna vid resor. 
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Vid dåligt väder ger locket ett bra skydd då endast de små luckorna behöver användas. 
Eftersom bagen ska tillverkas i en hårdplast kommer klubbor och och ombyte inte att bli 
blöta.  
 
Locket kan enkelt tas bort om golfaren inte tycker att det behövs. 
 
Happy är en annorlunda golfbag som sprider glädje och utstrålar nytänkande. Det finns ingen 
liknande bag på marknaden idag. Den är ergonomiskt utformad med sitt justerbara handtag 
som kan användas både till att dra och skjuta bagen framför sig.  
Idagsläget finns det inte många vagnar med tre hjul, undantaget finns hos de vagnar som har 
en motor på sig. Det finns inte heller några kända vagnar på marknaden med ett justerbart 
handtag.  
 
Det blir mer och mer vanligt att klubbor stjäls, inte bara på resor utan även på golfbanan, vid 
klubbhuset. Happy har därför utrustats med kodlås. Dessa ska även låsa de övriga utrymmena 
på bagen.  
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Då de första testerna gjordes i Jack placerades Happy och Happys handtag i samma vinkel 
som en fullt utrustad KinBag har sin tyngdpunkt, dvs 36-40˚. I denna vinkel tar Happys 
handtag i locket.  
 
Detta kan åtgärdas antingen genom att ändra placeringen på justeringsmekanismen och på så 
vis öka hävarmen eller genom att ändra lockets utformning. Det som kan ändras på lockets 
utformning är till exempel att göra en liten rundning inåt i locket, denna inbuktning kan inte 
vara för stor då den i så fall riskerar att ta för mycket plats för att klubbhuvudena ska få plats. 
 
Vid andra testomgången ändrades vinkeln mellan Happy och markplanet på så vis att bagen 
får en lite mer upprätt position (Figur 5.1). Dragstången fick i detta fall en permanent 
förlängning på 10 cm. Detta måste dock göras i teleskopform men då denna förlängning 
behövs för alla golfare, vid både drag och skjut, vore det lämpligt att konstruera handtaget på 
så sätt att förlängningen sker automatiskt då hjulstället fälls upp. Vid denna position hittas ett 
läge på dragstången som kan hållas fix för alla golfare både då golfbagen skjuts och dras. 
 

 
Figur 5.1 Olika tyngdpunktslägen på Happy och KinBag 
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På grund av locket kan bagen bli väldigt lång. Dagens Happy är anpassad för en eller två 
klubbor som är 122 cm, de flesta drivers idag är 120 cm inklusive head cover. Det finns dock 
klubbor som är upp till 130 cm långa och därför behövs antingen olika stora bagar eller olika 
stora lock. Då det är svårt att få längre lock att rotera utan att ta i klubborna är olika 
bagstorlekar ett bättre förslag. Varför inte göra en lite mindre bag för tjejer, en för vanliga 
herrklubbor och en för de som har lite längre klubbor? Tillverka dem i small, medium och 
large.  
 
Klubbhålen kan anpassas för att ha en speciell plats för puttern. Detta är bra eftersom golfaren 
lätt vill komma åt denna klubba, som med största säkerhet används på varje hål.  
 
Eventuellt kan det tredje hjulets diameter göras större för att få bättre markfrigång. Eller ska 
kan Happys kant längst ner rundas lite mer (Figur 5.2)? 
 

 
Figur 5.2 Bagen kanske kan rundas lite mer på undersidan. 
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Happy är ett konceptförslag och bör bearbetas ytterligare. En detaljkonstruktion behövs göras 
och vissa ändringar i befintlig konstruktion behövs säkerligen göras för att underlätta 
produktion, förbättra formgivning med mera. För att få en ordentlig bild av hur bagen 
kommer att se ut bör en prototyp tillverkas. Detta behövs också för att finna tyngdpunkten och 
verifiera lockets och handtagets lösningar.  
 
För att underlätta golfandet vid regn borde golfaren kunna byta ut lockets små luckor, som 
idag är i samma material som bagen, till ett genomskinligt material, till exempel plexiglas.  
 
Om tillverkaren väljer att tillverka en dyrare variant av Happy kan en viss branchintegrering 
göras, till exempel en hållare för Compaq Ipaqs handdator med GPS eller liknande. Ett annat 
företag som är intressant att samarbeta med är Boblbee, det företag som har inspirerat Happy 
till den form den har fått.  
 
Med tanke på att det är väldigt modernt med att själv anpassa välja tillbehör till sina produkter 
kan bagen anpassas till modultillverkning, användaren får själv välja vilken färg och material 
som bagen ska ha, utrymmenas luckor ska vara enkla att byta ut till olika färger och 
utrymmestyper. 
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Vad gäller tillverkningsmetoder för bagen så finns det två metoder som kan vara aktuella. 
Vacuumformning är en snabb och billig metod som ger en enklare och snabbare produktion 
vilket resulterar i en billig bag. Vacuumformning är anpassat för låga serievolymer. Materialet 
i detta fall kan till exempel vara en termoplast som heter ABS, den är reptålig, hållbar, billig 
och lättbearbetad.  
 
I det fall en mer exklusiv bag ska tillverkas kan detta göras med den så kallade RTM-
metoden. Då tillverkas delar för sig och monteras sedan ihop. Bagen kan då vara tillverkad i 
komposit, exempelvis kolfiber.  
 
Hjulstället kan antingen tillverkas i kromat stål eller i aluminium. Aluminium är intressantare 
då det har en lägre vikt. Kromat stål är dyrare och tyngre men utstrålar exklusivitet och passar 
till en dyrare bag.  
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Syfte med projektet 
Förbättra KinBag med avseende på utseende, vikt och funktion för att nå yngre köpare.  
 
Projektbakgrund 
KinBagen har sett likadan ut i alla år och design har inte varit högsta prioritet. Golfbagen säljs 
i dagsläget mestadels till män i övre medelåldern vilket bör gå att ändra genom att ändra 
utformningen men bibehålla funktionaliteten.  
 
Projektmål, förväntat resultat, omfattning, avgränsningar och prioteringar 
Målet i projektet är att öka acceptansen för KinBag med 25%. Detta kommer att göras genom 
att utforma den ergonomiskt samt formge den på ett sätt som ligger i tiden.  
 
Projektet omfattas av datainsamling och litteraturstudier, konceptfas, systemfas och detaljfas. 
Under systemfasen kommer projektet att halvtidspresenteras för KinBag. Målet med 
halvtidspresentationen är att välja ut ett koncept, av tre, att arbeta vidare med. 
  
Hjulstället kommer ej att tas i beaktning. Övriga avgränsningar bestäms delvis av den tid som 
finns att tillgå men prioriteringen ligger på att se över ergonomin samt utformningen. 
Konstruktion och materialval kommer att beaktas om det blir tvunget för att nå målet.   
 
Leverans 
Projektet har en tidsram på 20 veckor och bör därför vara utfört till slutet av februari, då är 
jullov inkluderat. 
 
Kortfattad handlingsplan 
I första skedet kommer datainsamling att ske, därefter följer konceptgenerering, systemfas och 
detaljfas. Om tid och pengar finns kommer en påsiktsmodell av golfbagen att tillverkas. 
Slutligen skall resultatet presenteras för Xdin, KinBag samt Luleå tekniska universitet. 
Tidplan finns hos projektledaren. Varje fredag kommer veckan som gått att sammanställas 
skriftligen för att underlätta för slutrapporten. 
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Aktivitet /Vecka 38 T O T F 39 T O T F 40 T O T F 41 T O T F 42 T O T F 43 T O T F 44 T O T F 45 T O T F 46 T

Informationsinsamling
Projektspecifikation

Tidplan
Litteraturstudier

Enkät- De som har KinBag
Enkät- De som inte har KinBag

Skicka ut enkäter
Utvärdera enkäter

Film- dra bag
Film- skjuta bag
Film- utvärdera

Konkurrent- hur används deras bagar
Konkurrent- hur ser deras bagar ut

Framtid- frågeformulär
Framtid- intervjuer med Ikea

Framtid- intervjuer med H&M
Söka trender- former, färger

CAD-modell i 3D
Bestämma population

Ergonomistudie på befintlig KinBag
Definera krav och behov på KinBag

Rangordna krav och behov
Sammanställa data i rapport

Konceptutveckling
Konceptgenerering- brainstorming

Konceptgenerering- brainwriting
Bearbeta genererade koncept

Konceptval- concept screening, tio st
Konceptval- concept scoring, sex st

Konceptval- concept testing, tre st
Enkla modeller av de tre koncepten i    I-

DEAS
Enkla modeller av de tre koncepten i 

Alias
Ergonomistudie

Sammanställning konceptutveckling
Halvtidspresentation samt val av slutligt 

koncept
Systemfas

Utformning av ingående delar
Aliasmodeller av ingående delar

Materialval
Färgval

Sammanställning systemfas
Slutfas

Utvärdering av resultat
Rapport

Presentation
Slutredovisning

Pappa 60
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T O T F 47 T O T F 48 T O T F 49 T O T F 50 T O T F 51 T O 3 T O T F 4 T O T F 5 T O T F 6 T O T F 7 T O T F 8
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ENKÄT NR 0 1 2 3 4 5 6
KÖN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA MAN MAN

FÖDELSEÅR 1948 1977 1972 1971 1976 1974 1977
HCP 34 20 11 1 30.5 12 22

LÄNGD 173 180 168 174 168 175 184
SPELÅR 10 6 13 4 3 6

KÄNNER DU TILL KINBAG? JA NEJ JA JA JA JA JA
ANVÄNT KINBAG? NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA
HUR MÅNGA GGR? 5 TILL 15 1

UTRUSTNING BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG O VAGN BÄRBAG
BESVÄR MED RYGG NEJ JA JA NEJ JA NEJ NEJ

AXLAR NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NACKE NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

VID GOLFSPEL? NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NÄR DU…?

HÖJA, SÄNKA HANDTAG KANSKE KANSKE KANSKE JA JA JA JA
SKJUTA VAGNEN FRAMFÖR JA KANSKE KANSKE JA KANSKE KANSKE JA

FAKTORER VID KÖP FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET GOTT OM UTRYMME FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET
ELEGANT UTFORMNING SMIDIGHET KVALITET KVALITET SPORTIG UTFORMNING KVALITET VIKT

VIKT VIKT PRIS PRIS KVALITET ERGONOMI ERGONOMI
KÖPA KINBAG NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA
UTFORMNING 4 0 2 5 2 3 4

UTSEENDE 3 0 1 2 1 2 1
UTRYMME 0 0 1 2 1 4 2

FUNKTIONALITET 2 0 4 5 2 5 4
BAG OCH VAGN 5 0 2 5 1 3 4

Utvärdering enkät -ej användare

�
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7 8 9 10 11 12 13 14
KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA KVINNA

1977 1975 1974 1970 1976 1973 1975 1973
54 9.5 18 19 32.5 12.5 37 34
163 180 182 180 195 193 174 165
1 5 5 5 1 12 2 6

NEJ JA JA JA JA JA NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BAG O VAGN
JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ

NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ

BÄR BAGEN
JA KANSKE NEJ KANSKE JA JA NEJ JA
JA KANSKE NEJ JA JA JA NEJ JA

FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET FUKTIONALITET FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET ERGONOMI FUNKTIONALITET ELEGANT UTFORMNING
KVALITET MÄRKE KVALITET KVALITET PRIS FUNKTIONALITET ERGONOMI KVALITET

ERGONOMI PRIS VIKT SPORTIG UTFORMNING SPORTIG UTFORMNING VIKT VIKT GOTT OM UTRYMME
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

0 3 3 3 1 3 0 0
0 2 1 2 1 1 0 0
0 3 2 3 3 3 0 0
0 3 2 3 3 4 0 0
0 4 4 4 5 2 0 0
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15 16 17 18 19 20 21 22
MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN
1972 1975 1976 1970 1972 1964 1965 1971
25 18 16 33 7 28 4.5 29
185 182 181 184 176 183 182 188
2 2 4 3 6 10 12 5

NEJ JA JA NEJ JA JA JA JA
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

BAG O VAGN BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG O VAGN BÄRBAG BÄRBAG
NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA NEJ
JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ

SWINGAR SWINGAR
JA KANSKE KANSKE JA JA JA NEJ JA

NEJ KANSKE KANSKE KANSKE NEJ JA NEJ JA
FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET SMIDIGHET GOTT OM UTRYMME SPORTIG UTFORMNING FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET VIKT

GOTT OM UTRYMME GOTT OM UTRYMME FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET GOTT OM UTRYMME SMIDIGHET KVALITET KVALITET
ELEGANT UTFORMNING SPORTIG UTFORMNING KVALITET SPORTIG UTFORMNING KVALITET VIKT PRIS FUNKTIONALITET

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA
0 2 2 0 1 3 4 4
0 2 1 0 1 2 1 2
0 3 5 0 0 3 0 4
0 3 3 0 0 3 4 4
0 2 2 0 3 2 4 3
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23 24 25 26 27 28 29 30
MAN MAN MAN MAN MAN MAN KVINNA MAN
1943 1973 1970 1957 1956 1975 1974 1976
24.5 31.5 11.5 32.5 10 25 28 4
187 178 185 173 176 184 169 181

6 1 10 1 6 10 2 16
NEJ NEJ JA NEJ JA JA NEJ JA
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA

2 TILL 5
BAG O VAGN BÄRBAG BAG O VAGN BAG O VAGN BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG BÄRBAG

NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ
NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ

SWINGAR
JA KANSKE JA KANSKE KANSKE NEJ KANSKE JA
JA KANSKE JA KANSKE KANSKE NEJ KANSKE KANSKE

FUNKTIONALITET ERGONOMI GOTT OM UTRYMME KVALITET FUNKTIONALITET GOTT OM UTRYMME FUNKTIONALITET ERGONOMI
GOTT OM UTRYMME FUNKTIONALITET KVALITET FUNKTIONALITET KVALTIET KVALITET GOTT OM UTRYMME ENKEL UTFORMNING

ELEGANT UTFORMNING KVALITET SMIDIGHET VIKT SMIDIGHET PRIS PRIS FUNKITONALITET
NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

0 0 5 0 4 3 0 4
0 0 1 0 1 2 0 3
0 0 4 0 3 3 0 3
0 0 5 0 4 3 0 4
0 0 5 0 5 4 0 4
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31 32 33 34 35 36 37 38
MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN
1955 1953 1948 1975 1942 1972 1966 1975

23 29 17 21 13 36 12 18
173 174 186 185 183 170 174 186

8 6 7 6 18 2 7 3
JA NEJ JA JA JA JA JA NEJ

NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ
5 TILL 15 >15

BÄRBAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O ELDRIVEN VAGN BÄRBAG BÄRBAG O VAGN BAG O VAGN
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA

DRAR GOLFVAGNEN BÄR BAGEN SWINGAR
KANSKE KANSKE JA JA JA JA KANSKE JA

NEJ KANSKE JA KANSKE JA KANSKE KANSKE NEJ
FUNKTIONALITET KVALITET FUNKTIONALITET ELEGANT UTFORMNING ELEGANT UTFORMNING FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET PRIS

ELEGANT UTFORMNING GOTT OM UTRYMME GOTT OM UTRYMME FÄRG GOTT OM UTRYMME KVALITET GOTT OM UTRYMME FUNKTIONALITET
VIKT SPORTIG UTFORMNING PRIS FUNKTIONALITET VIKT MÄRKE KVALITET GOTT OM UTRYMME
NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

1 2 2 2 3 3 2
1 1 2 2 3 1 1
0 3 4 5 2 0 0
0 3 3 5 4 0 0
4 1 3 3 4 3 3
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39 40 41 42 43 44 45 46
MAN KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA
1971 1944 1977 1974 1974 1938 1967 1969
27 32.5 25 9 13 9 7 3
182 163.5 179 166 179 184 204 180

3 6 4 18 3 22 25 21
JA JA JA JA JA JA NEJ JA

NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ
2 TILL 5 >15

BÄRBAG BAG O VAGN BÄRBAG BAG O VAGN BÄRBAG BAG O VAGN BÄRBAG O VAGN BAG O VAGN
JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA

BÄR BAGEN DRAR GOLFVAGNEN
JA JA KANSKE JA KANSKE KANSKE JA JA
JA KANSKE KANSKE NEJ KANSKE KANSKE JA KANSKE

FUNKTIONALITET KVALITET ERGONOMI ELEGANT UTFORMNING FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET GOTT OM UTRYMME
SMIDIGHET GOTT OM UTRYMME GOTT OM UTRYMME FÄRG PRIS KVALITET SPORTIG UTFORMNING FÄRG

SPORTIG UTFORMNING FUNKTIONALITET VIKT SMIDIGHET SMIDIGHET VIKT PRIS FUNKTIONALITET
JA NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ
4 3 2 4 3 4 2 2
1 1 1 2 2 2 1 1
3 1 3 2 3 2 2 2
4 3 3 3 4 4 4 4
4 5 3 4 4 5 4 4
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BAKGRUND

ANTAL KVINNOR 10
ANTAL MÄN 37

FÖDELSEÅR I SNITT 1968
HCP I SNITT 20

LÄNGD I SNITT 179
SPELÅR I SNITT 7

SVAR PÅ FRÅGORNA I ENKÄTEN
FRÅGA JA NEJ KANSKE

1 34 13 0
2 7 40 0
3 25 0 0
4 16 0 0
5 5 0 0
6 1 0 0
7 12 35 0
8 7 40 0
9 9 38 0

10 9 38 0
11 4 0 0
12 2 0 0
13 3 0 0
14 26 4 17
15 16 9 22
16 10 37 0

VILKA FAKTORER STYR OM DU KÖPER EN NY GOLFBAG?
FAKTORER ANTAL

FUNKTIONALITET 36
KVALITET 21

GOTT OM UTRYMME 18
VIKT 13
PRIS 11

ELEGANT UTFORMNING 8
SPORTIG UTFORMNING 9

ERGONOMI 8
SMIDIGHET 8

MÄRKE 2
FÄRG 3

EGENSKAP/BETYG 5 4 3 2 1 SUMMA
UTFORMNING 2 9 11 11 3 104

UTSEENDE 0 0 3 13 20 55
UTRYMME 2 4 13 8 3 84

FUNKTIONALITET 4 13 12 3 0 114
BAG OCH VAGN 7 14 8 5 2 127

SÄTT BETYG PÅ HUR DU BEDÖMER FÖLJANDE EGENSKAPER HOS KINBAG

5= VÄLDIGT BRA     3= MEDEL     1= VÄLDIGT DÅLIGT �
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ENKÄT NR 1 2 3 4 5 6 7 8
KÖN MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA KVINNA KVINNA

FÖDELSEÅR 1942 1944 1944 1927 1950 1937 1946 1946
HCP 32 36 11 22 16 26 20 19

LÄNGD 180 154 178 181 182 162 170 168
SPELÅR 3 3 18 15 15 8 15 16

NÄR KÖPTE DU KINBAG 2000 2000 1992 1987 1989 2001 1994 1994
VARFÖR BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN

HÖRT BRA SAKER FINESSERNA FINESSERNA ANNAT ANNAT HÖRT BRA SAKER FINESSERNA FINESSERNA
KINDRIVE NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ

BESVÄR MED RYGG NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ
AXLAR NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NACKE NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

VID GOLFSPEL? NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ
NÄR DU…? SWINGAR

HÖJA, SÄNKA HANDTAG KANSKE NEJ NEJ NEJ JA KANSKE NEJ KANSKE
SKJUTA VAGNEN FRAMFÖR KANSKE NEJ NEJ KANSKE JA JA NEJ KANSKE

UTFORMNING 4 4 5 4 5 4 5 4
UTSEENDE 3 4 5 5 2 4 4 3
UTRYMME 5 5 2 2 2 3 5 2

FUNKTIONALITET 4 5 5 3 5 4 5 4
HÅLLBARHET 4 4 3 3 5 4 5 4

LASTA FYRA BAGAR 5 5 5 3 5 5 5 3
KAPSYLÖPPNARE 3 3 5 1 1 1 0 3

VARJE HÅL ÄR MÄRKT 4 5 5 4 5 4 5 4
PARAPLYHÅLLARE 4 3 5 5 1 1 5 1
VRIDA HANDTAGET 4 4 5 5 5 3 5 3

BAG OCH VAGN 5 5 5 5 5 5 5 5
HA MED PÅ RESAN 4 5 5 0 5 5 5 5

Utvärdering enkät - användare
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN MAN KVINNA MAN KVINNA

1941 1935 1943 1953 1941 1944 1968 1962 1959 1956
34 23 22.5 12 18 36 5 38 18 31

162 186 168 192 178 181 202 170 179 161
7 5 20 23 25 6 21 2 4 6

2001 2001 1990 2001 2000 1996 1983 2000 1994 2001
BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN FINESSERNA BAG O VAGN BAG O VAGN

HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER FINESSERNA NEJ FINESSERNA ANNAT FINESSERNA ANNAT FINESSERNA ANNAT
NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

DRAR KINBAGEN ANNAT
JA JA KANSKE JA KANSKE KANSKE JA JA NEJ JA
JA JA JA JA NEJ KANSKE NEJ KANSKE NEJ JA
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
4 4 1 4 3 3 3 4 3 2
3 3 3 2 4 3 4 4 4 2
4 3 4 5 5 4 5 4 5 4
3 4 3 4 5 4 5 5 5 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
3 4 4 1 1 1 4 1 2 0
4 4 5 5 3 5 3 2 2 4
4 4 4 3 2 3 3 2 2 4
4 5 4 4 2 4 4 3 5 4
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MAN MAN MAN MAN KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN
1946 1935 1968 1953 1968 1925 1959 1943 1952 1936

18 27 4 16 17.5 24 23 15 17 30
178 185 180 181 170 182 163 180 186 187
14 5 27 3 8 7 10 15 12 10

2001 2000 1986 2000 1996 2001 1994 1993 1991 2002
BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN ANNAT BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN

ANNAT ANNAT ANNAT FINESSERNA HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER
JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA
NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ KNÄN JA NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA NEJ JA JA

DRAR KINBAGEN DRAR KINBAGEN SWINGAR DRAR KINBAGEN DRAR KINBAGEN
KANSKE KANSKE KANSKE NEJ KANSKE JA KANSKE JA JA KANSKE

JA KANSKE KANSKE JA NEJ KANSKE JA KANSKE JA KANSKE
3 5 3 4 5 3 4 4 4 5
3 4 3 4 3 3 4 3 3 5
2 5 2 2 5 2 5 2 2 3
4 5 5 5 5 4 3 4 4 4
4 5 5 0 5 3 3 4 5 0
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5
3 2 5 1 4 1 1 3 1 1
3 3 5 3 5 4 5 3 4 4
3 1 4 4 5 2 5 5 4 2
4 3 5 4 5 3 5 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
MAN MAN MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA MAN MAN MAN
1937 1932 1961 1948 1963 1951 1945 1947 1948 1941 1940

22 25 29 20 26 24 13 34 14 13 25
176 181 187 168 192 173 171 167 185 174 183
19 8 2 12 2 6 4 2 7 6 6

1990 1997 1999 1999 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2002
BAG O VAGN HÖRT BRA SAKER BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN
FINESSERNA ANNAT ANNAT FINESSERNA FINESSERNA HÖRT BRA SAKER ANNAT FINESSERNA

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

DRAR KINBAGEN
NEJ JA KANSKE NEJ KANSKE NEJ JA KANSKE KANSKE JA JA
NEJ JA KANSKE KANSKE NEJ NEJ JA JA JA JA

4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4
2 2 3 4 5 3 3 1 4 4 3
4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4
4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3
4 1 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3
5 3 5 1 3 5 5 2 1 4 5
5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 3
3 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN
1941 1959 1940 1940 1960 1940 1944 1949 1964 1944 1942

14 20 25 36 36 23 23 51 10,5 33 19
179 170 183 175 183 164 168 158 181 180 183
26 8 6 2 2 29 10 2 10 2 6

1996 1996 2002 2002 2002 2000 1994 1999 2000 2002 2002
ANNAT BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN

ANNAT FINESSERNA HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER ANNAT FINESSERNA HÖRT BRA SAKER FINESSERNA FINESSERNA
JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ

ANNAT SWINGAR ANNAT SWINGAR
NEJ NEJ JA KANSKE JA KANSKE NEJ KANSKE KANSKE JA NEJ

KANSKE JA JA JA JA JA KANSKE KANSKE KANSKE KANSKE NEJ
4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5
4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 2
4 3 3 4 5 2 5 2 4 3 4
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
3 4 3 5 5 3 5 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
1 3 2 1 3 4 2 0 0 2
5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 4
3 3 3 3 1 4 4 3 0 4 3
3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4
5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4
5 5 4 5 5 0 5 5 5 5 3
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51 52 53 54 55 56 57 58 59
MAN MAN KVINNA KVINNA MAN MAN KVINNA MAN KVINNA
1941 1938 1953 1954 1942 1965 1949 1950 1944
21,5 24 33 54 17 6 27 19 14
182 187 166 158 182 169 165 186 160
10 15 3 2 10 12 20 12 20

1995 2002 2002 1992 1993 1985 1999 1994
BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN UTSEENDET
FINESSERNA FINESSERNA ANNAT FINESSERNA FINESSERNA BAG O VAGN

NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ
NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA
NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA

DRAR KINBAGEN ANNAT DRAR KINBAGEN
JA KANSKE KANSKE KANSKE KANSKE JA JA NEJ KANSKE

KANSKE KANSKE KANSKE KANSKE JA JA JA NEJ JA
4 3 5 4 4 5 5 5
3 1 3 4 4 2 5 3 5
2 2 2 3 4 1 2 4 5
5 4 3 5 4 5 5 0 5
3 4 3 0 3 4 5 5 3
5 5 5 5 5 5 3 5 5
2 2 0 3 3 5 0 2 3
3 3 5 5 4 5 5 4 3
3 3 4 5 5 5 4 2 5
3 3 4 3 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
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60 61 62 63 64 65 66 67
KVINNA MAN KVINNA MAN MAN MAN KVINNA MAN

1946 1934 1932 1934 1945 1933 1947 1945
42 21 36 13 18 22 18 23
164 176 159 180 187 185 162 180
2 20 7 12 12 5 15 4

2002 1980 2002 1990 1996 1998 1990 2001
BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN BAG O VAGN
FINESSERNA FINESSERNA HÖRT BRA SAKER FINESSERNA ANNAT HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER HÖRT BRA SAKER

NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ
NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ

SWINGAR
KANSKE JA KANSKE KANSKE NEJ JA NEJ

JA JA JA JA KANSKE JA JA
5 5 5 2 4 5 2 3
5 5 5 3 4 5 3 3
4 5 4 2 2 4 4 3
4 5 5 5 5 5 5 2
5 5 5 4 3 4 5
5 4 5 5 5 5 5 5
1 3 4 2 1 3 3 3
4 5 5 3 4 5 5 3
5 5 5 5 4 2 4 1
4 4 5 5 3 5 5 3
5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5
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BAKGRUND
ANTAL MÄN 45

ANTAL KVINNOR 22
MEDELÅLDER 1946

MEDELHCP 23
SPELÅR I GENOMSNITT 10
KÖPÅR I GENOMSNITT 1997

FAKTOR ANTAL
BAG OCH VAGN I ETT 63

HÖRT BRA SAKER 17
FINESSERNA 25
UTSEENDET 1

ANNAT 17

FRÅGA JA NEJ KANSKE
1 9 58 0
2 15 52 0
3 12 55 0
4 9 57 0
5 16 51 0
6 5 0 0
7 8 0 0
8 22 16 28
9 31 12 22  

EGENSKAP/ BETYG 5 4 3 2 1 Summa
UTFORMNING 24 33 7 2 0 277

UTSEENDE 11 25 24 5 2 239
UTRYMME 11 17 15 22 2 214

FUNKTIONALITET 37 23 5 1 0 294
HÅLLBARHET 23 22 17 0 0 254

LASTA FYRA BAGAR 50 11 3 0 1 304
KAPSYLÖPPNARE 3 6 18 13 20 139

VARJE HÅL ÄR MÄRKT 29 17 16 3 2 269
PARAPLYHÅLLARE 18 16 18 7 7 229
VRIDA HANDTAGET 24 26 16 1 0 274

BAG OCH VAGN 62 3 0 1 0 324
HA MED PÅ RESAN 52 10 3 0 0 309

5= MYCKET BRA/ VIKTIGT     3= MEDEL     1= MYCKET DÅLIGT/ OVIKTIGT

SAMMANSTÄLLNING ENKÄT- ANVÄNDARE

VARFÖR KÖPTE DU EN KINBAG?

SVAR PÅ FRÅGORNA I ENKÄTEN

SÄTT BETYG PÅ HUR DU BEDÖMER FÖLJANDE EGENSKAPER HOS KINBAG
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1. Det saknas plats för håv 
2. Vet inte vad KinDrive är 
3. Vet att kapsylöppnaren finns 
4. En nackdel är den mjuka hättan över klubborna när man reser. Denna skulle kunna 

tillverkas i glasarmerad plast och knäppas fast ordentligt. Flyget knäckte två klubbor för 
mig under en resa. 

5. Problem med de långa klubborna, det borde finnas några specialfack för dessa vid 
transport. 

6. Jag har efter 11 års användande av KinBag köpt mig en bärbag med sele, för att se om det 
blev bättre i ryggen (ryggproblemen har kommit de senaste åren). Jag har nu använt 
bärbag senare halvan av säsongen och jag tycker att det har blivit bättre. Problemet med 
KinBagen är att man drar den bakom sig med snedvriden rygg. Det blir besvärligt om 
banan är mycket kuperad, vilket våran bana är. För övrigt har jag varit mycket nöjd med 
min KinBag.  

7. Det är bara min dragkjedja som har gått sönder. Mitt förslag är att istället sätta dit 
kardborreband. 

8. Dåligt paraply, viker sig så fort det blåser. 
9. Större hål för puttern så att man kan ha ”bollupptagare” på den. 
10. Scorekortshållare bör förses med regnskydd 
11. Bra med olika höjd för järn 
12. Märkningen passar dåligt 
13. Bättre hål för putter 
14. Paraplyhållaren kan bara användas med rätt paraply 
15. Vagnen är för tung 
16. Har inte upptäckt kapsylöppnaren, var sitter den? 
17. Lätt att packa i bilen 
18. Mer plats för grejer önskas! 
19. Jag skulle vilja ha ett större hål för putter. Vill ha sugkopp på och då går inte puttern ner 
20. Det saknas plats för håv 
21. Paraplyet sitter inte fast ordentligt, skulle vara någon sorts skruvanordning. Paraplyet 

behöver ha luftuttag, lösa vingar högst upp. Finns nu på marknaden. Som nu är lossnar 
paraplyet vid blåst. Bagens klubbskydd (transporthuva) är för kort. Får inte plats med ex 
driver även om man har den i det djupaste hålet. 

22. Kapsylöppnare??? 
23. Vad är KinDrive? 
Jag har haft min bag bara den här säsongen men den har gjort att jag ledigt kan gå 18 hål igen 
efter några års svårigheter. Jag har bara positiva omdömen. Kanske att den är lite tung att lyfta 
upp i bilen. Vi hoppas på större bagskåp så att hela paketet kan vara kvar på golfklubben. 
24. Är intresserad av KinDrive men den finns inte i Umeå för påseende 
25. Jag tycker att bagen är ”kanon”. Den är också populär bland australier och holländare. 
26. Kan inte uttala mig om hållbarheten eftersom jag haft den för kort tid. 
27. Jag kan inte lasta fyra bagar i min ”stora” S60, utan att ta ur de längsta klubborna 
28. Jag tycker att konceptet är rätt tänkt och mycket praktiskt. 
29. Produktens svarat plastsidor med ”produktnamn” i jätteformat kan säkert göras i annan 

form och material. 
30. Vikten är något hög när man skall hantera den på flygterminalens band 
31. Jag är i stort sett nöjd men ibland tycker jag att utrymmet i bagen kunde vara större. 
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32. Hade gärna sett frågor om kvalitet på t ex benen. Detta är min andra KinBag, den första 
bröt benet, jag fick spjäla. Den andra har tappat hjulinställningen pga benen liksom fläkt 
sig. Innebär när jag att jag inte kan köra den framåt för då hoppar den som en kalv på 
grönbete 

33. När man använder regnskyddet så blir två tryckknappar upptagna så att man ej kan ha den 
lilla väskan 

34. Regnskyddet upplevs trångt när man vill komma ner i fickorna, man måste ta loss det lite 
från den sidan. 

35. Det skulle vara bra om det fanns en nylonväska att trycka fast som t ex rymmer ett 
regnställ. 

36. Kardborrband som på baksidan, kan ibland vara bättre än tryckknappar. 
37. Handledsväskan håller inte måttet - fodret smulas sönder. Det borde vara ett vattentåligt 

material. 
38. Dragkedjan går lätt sönder till det stora facket. Det händer p g a att man förmodligen vill 

ha för mycket saker där. 
39. Den är väldigt tung att dra. Jag har problem med axlar och rygg så jag känner verkligen av 

att den är tung. 
40. Det går inte att öppna bagen när regnskyddet är på och paraplyet är i sin hållare.  
41. Den är tung att bära 
42. Tydligare siffror i vitt eller gult på toppen 
43. Paraplyhandtaget fungerar ej vid blåst 
44. Önskvärt med ett styvt material i en topp som täcker klubborna vid flygresor 
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Delfunktioner, nivå 1 Delfunktioner, nivå 2

Förvara Klubbor 14 st Träklubbor
Järnklubbor
Putter

Kläder Regnkläder Regnbyxor
Regnjacka

Ombyte Handske
Tröja
Strumpor
Handduk
Regnskydd

Matsäck Mackor
Frukt
Godis
Dricka

Värdesaker Plånbok
Mobiltelefon

Övrigt Myggsprej
Skavsårsplåster
Klubbrengörare
Näsduk
Penna

Utanpåsaker Handduk
Bagbricka
Paraply
Keps

Nödvändig spelutrustning Markeringsknapp
Peggar
Scorekort
Greenlagare
Handske
Bollar 20 st

Skydda Klubbor Skaft
Huvud

Medge Ergonomi Handtag Mjukt grepp
Höj- och sänkbart
Teleskop

Bag Ordentligt lyfthandtag
Lätt att hitta tyngdpunkt

Kvalitet Handtag Stadigt
Bag Mjukt vid skaften
Hjul Ljudlösa
Dragstång Stadig

Funktionalitet Bag Stora fack
Många fack

Smidighet Topp Stora fack
Sportighet Hjul Robusta

Huvudfunktioner
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Utstråla Sportighet Färger Klara färger

Blanka färger
Material Tyg

Plast
Komposit
Metall

Spännen, remmar
Gott om utrymme

Kvalitet Material Tåliga
Tidsenliga

Utformning Enhetlig
Ergonomi Inställningsmöjligheter
Användarvänlighet

Tydlig formgivning
Inbjudande handtag

Integrera Bag och vagn

Analoga justeringsmekanismer
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q TOTAL FAKTOR* SUMMA VIKTFAKTOR
A Förvara klubbor 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 1 33 0,114
B Förvara kläder B -2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 18 3 21 0,072
C Förvara matsäck C -3 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 5 21 0,072
D Förvara nödvändig spelutrustning D -2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 19 7 26 0,090
E Förvara utanpåsaker E -6 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 12 9 21 0,072
F Förvara värdesaker F -9 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -3 11 8 0,028
G Förvara övrigt G -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 13 1 0,003
H Medge ergonomi H -6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 10 15 25 0,086
I Medge funktionalitet I -9 2 2 1 2 2 2 2 2 6 17 23 0,079
J Medge kvalitet J -9 2 1 2 2 2 2 2 4 19 23 0,079
K Medge smidighet K -13 0 2 1 2 2 2 -4 21 17 0,059
L Medge sportighet L -10 2 2 2 2 2 0 23 23 0,079
M Skydda klubbor M -19 0 0 0 0 -19 25 6 0,021
N Utstråla användarvänlighet N -19 1 1 1 -16 27 11 0,038
O Utstråla ergonomi O -21 1 1 -20 29 9 0,031
P Utstråla kvalitet P -22 1 -21 31 10 0,034
Q Utstråla sportighet Q -21 -21 33 12 0,041

290 1,000
*) Korrelationsfaktor, behövs för att ge ett rättvist resultat.
2= Kriterie A är viktigare än kriterie B
1= Kriterie A är lika viktig som kriterie B
0= Kriterie B är viktigare än kriterie A  
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Huvudfunktion Viktfaktor
Förvara klubbor 0,11 2 0,23 3 0,34 3 0,34 3 0,34 3 0,34 3 0,34 3 0,34 3 0,34 3 0,34
Förvara kläder 0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,22 1 0,07 3 0,22 2 0,14 3 0,22 2 0,14 2 0,14
Förvara matsäck 0,07 1 0,07 1 0,07 2 0,14 1 0,07 3 0,22 2 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14
Förvara nödvändig spelutrustning 0,09 1 0,09 2 0,18 2 0,18 1 0,09 2 0,18 1 0,09 3 0,27 1 0,09 1 0,09
Förvara utanpåsaker 0,07 0 0,00 2 0,14 2 0,14 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 3 0,22 2 0,14
Förvara värdesaker 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 2 0,06 2 0,06 2 0,06 1 0,03 2 0,06
Förvara övrigt 0,00 0 0,00 1 0,00 2 0,01 1 0,00 2 0,01 2 0,01 3 0,01 2 0,01 1 0,00
Medge ergonomi 0,09 0 0,00 1 0,09 3 0,26 1 0,09 2 0,17 2 0,17 1 0,09 2 0,17 2 0,17
Medge funktionalitet 0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 2 0,16 3 0,24 3 0,24 2 0,16
Medge kvalitet 0,08 1 0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16
Medge smidighet 0,06 1 0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 2 0,12 2 0,12 0 0,00 2 0,12 3 0,18
Medge sportighet 0,08 0 0,00 1 0,08 1 0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08
Skydda klubbor 0,02 0 0,00 2 0,04 2 0,04 2 0,04 3 0,06 2 0,04 3 0,06 2 0,04 2 0,04
Utstråla användarvänlighet 0,04 0 0,00 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08 2 0,08 1 0,04 2 0,08 2 0,08
Utstråla ergonomi 0,03 0 0,00 1 0,03 2 0,06 1 0,03 2 0,06 2 0,06 0 0,00 2 0,06 2 0,06
Utstråla kvalitet 0,03 0 0,00 0 0,00 2 0,07 2 0,07 3 0,10 3 0,10 2 0,07 2 0,07 3 0,10
Utstråla sportighet 0,04 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04

Summa 1,00 11 0,86 23 1,51 34 2,12 23 1,42 38 2,24 32 1,87 31 1,88 35 2,15 33 1,99
Rankning 7 3 8 1 6 5 2 4

LockbagBoblbee Business Expedition SportfrittKinBag (referens) Trash She Måsen

� 
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 MAN KVINNA               
 ÅLDER ÅLDER GOLF HANDTAG FORM FÄLGAR BÄRHANDTAG UTRYMMESTYP HELHET 
1   25 N 8 4 8 8 4 4 
       2 8 2 3 2 8 
2 26   J 5 8 7 8 3 8 
       8 1 8 5 4 3 
3   23 N 6 8 2 5 1 8 
       8 5 7 8 7 4 
4 32   J 2 8 6 8 6 6 
       5 6 3 5 8 8 
5 25   N 8 7 5 7 8 7 
       2 8 6 6 5 8 
6 40   J 3 8 5 8 8 8 
       7 7 8 7 7 5 
7 45   J 3 3 5 8 1 8 
       2 7 1 5 7 7 
8   30 N 2 8 6 3 7 8 
       8 7 5 8 8 7 
9 27   N 5 3 2 5 1 8 
       8 8 8 3 5 3 

10 27   J 5 6 7 5 6 6 
       1 5 2 1   5 

11 55   J 2 1 8 2 4 8 
       3 4 4 5 8 1 

12 35   N 5 2 5 5 2 2 
       1 1 3 8 3 5 

13 28   J 1 2 2 8 4 2 
       2 8 1 3 1 1 

14 35   N 2 4 2 1 7 2 
       4 2 5 4 3 4 

15 32   J 2 3 7 5 3 2 
       3 2 6 8 2 3 

16   30 N 8 1 6 3 7 7 
       6 7 7 8 1 8 

17 50   N 2 8 2 1 8 8 
       5 2 3 4 6 2 

18   35 N 8 4 7 5 7 8 
       5 1 2 1 4 1 

19 27   N 3 8 1 2 1 1 
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       5 6 4 1 2 8 
20 25   J 5 8 7 5 4 2 
       7 2 4 7 1 4 

21   55 J 3 5 5 5 3 5 
       4 1 6 8 4 4 

22 55   J 2 5 2 3 6 5 
       5 6 7 5 3 6 

23 26   J 2 8 2 8 4 8 
       5 2 4 5 1 7 

24 35   J 4 5 2 8 2 2 
       2 2 5 5 7 4 

25 32   J 6 6 2 2 1 6 
       2 2 7 6 2 2 
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KONCEPT HANDTAG FORM FÄLG BÄRHANDTAG UTRYMME HELHET UTRYMME GOLF
SPORTFRITT 3 6 3 5 9 4 0

BUSINESS 14 9 12 3 6 8 0
TRASH 6 3 3 6 6 3 0

SHE 3 4 4 2 8 6 0
MÅSEN 11 5 8 15 2 5 0

LOCKBAG 3 5 6 2 4 4 0
EXPEDITION 2 5 9 3 8 5 0

BOBLBEE 8 13 5 14 6 15 0

FLEST BUSINESS BOBLBEE BUSINESS MÅSEN SPORTFRITT BOBLBEE SHE
MÅSEN BUSINESS EXPEDITION BOBLBEE SHE BUSINESS SPORTFRITT

BOBLBEE SPORTFRITT MÅSEN TRASH EXPEDITION SHE TRASH

GOLFARE 14
TOTALT 25  




