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Sammanfattning 

 

GoBoarden är en produkt som är utvecklad för personer som utövar golf. GoBoarden 

underlättar transporten mellan hålen på golfbanan och GoBoarden gör även att golfrundan 

blir mer underhållande för golfaren. GoBoarden är en eldriven mountainboard/longboard 

som klarar av att köra på de flesta underlag, goboarden kan således även användas utanför 

golfbanan om så behagas. Den är utvecklad för att konkurrera med golfbilen som 

transportmedel runt golfbanan. GoBoarden är utvecklad för att vara ett billigare och 

smidigare alternativ för transport runt golfbanan än vad golfbilen är. 

 

GoBoarden är utvecklad så att de flesta som utövar golf skall kunna ha råd med produkten 

och kunna använda den. Det är enkelt att lära sig att köra GoBoarden och den kräver inget 

körkort. Batteriet som driver elmotorerna är anpassat för att klara av att driva GoBoarden 

runt minst en 18-håls golfrunda. 

 

Golf är en global sport och i Sverige finns det ca 486 tusen1 aktiva utövare. I dagsläget finns 

det två sätt för golfare att transportera sig runt golfbanan där det ena sättet är att gå och det 

andra är att använda en golfbil. Detta vill vi i projektgruppen förändra genom GoBoarden 

som blir ett nytt sätt för golfare att transportera sig runt golfbanorna. 

 

  

                                                
1 https://www.golf.se/golfsverige/golfsverige-i-siffror/ 
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Abstract 

 

The GoBoard is a product produced for people who practice golf to facilitate their golf 

round and to make it more entertaining between the holes. The GoBoard is an electric driven 

mountainboard/longboard capable of driving on most surfaces, therefore, you can also use it 

outward the golf course if so desired. It is made as a complement to the golf car as a cheaper 

and more flexible alternative to the golf course. 

 

The GoBoard is made so that everyone can afford the product and be able to use it, unlike 

the current options available unless you do not want to walk a golf round then the price is 

significantly lower. It is also easy to drive and requires no driving license, the battery length 

is adapted to handle at least an 18-hole round. 

 

Golf is a very popular sport, there are those who compete and even those who play in their 

spare time and the options the golf players have when playing golf is just now to walk or to 

use a golfcar. That’s what we want to change with this product, an option for those who do 

not have the opportunity to go or to drive a golf car or for those who just want to try 

something new and entertaining. 
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Förord 

 

Detta examensarbete är ett projekt som är utfört av Markus Krona & Hampus Öberg vi 

studerar sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Examensarbetet är en kurs på 22.5 

HP på vår utbildning och är således den största kursen vi läser under våra tre år. 

Examensarbetet har varit väldigt givande och lärorikt där all den kunskap som vi lärt oss 

under dessa 3 år har satts på prov. Detta gör att vi med stor stolthet presenterar detta projekt 

GoBoard. 

 

Resultatet av detta examensarbete hade inte uppnåtts utan följande personer som vi vill 

bringa ett stort tack till: 

 

Hans-Erik Eldemark - Projektgruppens handledare som bidragit med tips, råd och 

kunskap, 

 

Leif Nordin - Examinator som bidragit med kunskap under samtliga 3år på 

utvecklingsingenjörsprogrammet. 

 

Benjamin Vedder - som bidragit med sin tekniska kunskap samt open source kod och även 

hjälpt oss med att koppla samman elektroniken. 

 

Trampa boards - som bidragit med kunskap och vägledning. 

 

Nya plåt i Halmstad- Jussi Nieminen 

 

 

 

Halmstad den ________________. 

 

 

________________      ________________ 

Markus Krona       Hampus Öberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projektgruppen fick via sin handledare information att ett företag vid namn OC Off Course 

som hade planer på att utveckla en golfboard. Projektgruppen fann idén intressant och tog 

kontakt med företaget, vilket resulterade i att ett möte med VDn Martin Franzén på OC Off 

Course bokades in. På mötet diskuterade projektgruppen och Martin Franzén idéer om att 

skapa en golfboard. 

Vid denna tidpunkt fanns det redan ett företag på marknaden som utvecklade golfboards, 

projektgruppen upplevde flera negativa egenskaper på deras golfboards, de var väldigt stora, 

klumpiga och dyra. Projektgruppen och Martin bedömde att det borde gå att skapa en 

billigare golfboard som är smidigare, väger mindre och liknar mer en vanlig longboard. 

Detta resulterade i att projektgruppen bestämde sig för att utveckla en egen golfboard med 

följande egenskaper: Ett attraktivt försäljningspris till konsument, hög kvalitet, sportigare, 

smidigare och lägre vikt. 

 

1.2 Problem 
 

Problemet med den golfboard som finns i dagsläget är att den är väldigt dyr, den kostar ca 

60 till 72 Tkr beroende på modell. Detta bedömer projektgruppen är ett alldeles för högt pris 

för den alldagliga personen. Projektgruppen vill pressa ner priset till ett mer “rimligt” pris så 

att produkten blir mer attraktiv, detta för att kunna nå en bredare kundgrupp.  

Designen på dagens golfboard gör att den ser ut som en prototyp, den har en design som 

uppfattas som klumpig och tråkig. En kombination mellan designen och priset på den 

befintliga golfboarden gör att många potentiella kunder avskräcks från att köpa den. 

Projektgruppen bedömer att ett av huvudproblemen för projektet är att kunna utveckla en 

golfboard som håller hög kvalité och samtidigt ett attraktivt pris till kund. 

Ytterligare problem för projektgruppen är att utveckla golfboarden så att den håller låg vikt 

och är smidig och enkel att ta med i bilen, på tunnelbana eller på bussen. 
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1.3 Syfte och mål 

Projektgruppen har som mål med projektet att skapa och designa en golfboard. Den skall ha 

ett tilltalande och sportigt utseende samt den skall även ha ett tilltalande pris och får således 

inte kosta mer än 20 000 kr. Vikten på GoBoarden skall hållas så låg som möjligt för att 

gemeneman enkelt skall kunna lyfta och bära GoBoarden under armen. Det skall vara enkelt 

att ta med den på bussen tunnelbanan etc. Goboarden skall vara stabil att åka på och det 

skall även vara enkelt att ta med en golfbag på GoBoarden. 

Produkten skall med små justeringar kunna användas lagligt utanför golfbanan eller 

inhägnat område, exempel på justeringar kan vara hastighetsspärr på 25 km/h, reflexer eller 

lampor. Tanken är att det skall finnas olika tillval beroende på användningsområde för 

GoBoarden. 

Projektgruppen vill även utöka användningsområden för en golfboard. Projektgruppen ser 

gärna att golfboarden utvecklas så att den enkelt kan användas inom fler områden än på 

golfbanan, till exempel skulle golfboarden kunna användas på cykelbanor eller gator. 

Projektgruppen bedömer att en utökning av användningsområden gör att produkten 

potentiellt kan nå flera marknadsområden. Vid en utökning av användningsområden för 

produkten bör projektgruppen se över vilka lagar och krav som gäller för att bruka 

produkten på till exempel cykelbanor eller gator. 

Det som förväntas i slutet av maj när projektet skall vara färdigt är att projektgruppen har 

tagit fram en prototyp som i praktiken är redo för golfbanan och marknaden. Funktionerna 

på produkten skall vara välanpassade för det användningsområdet den skall användas inom 

och man ska med en klar blick kunna se att produkten passar just till det 

användningsområdet. 

1.4 Kravspecifikation 

 

1.4.1 Krav   

 

 

Projektgruppen har arbetat fram följande krav på produkten GoBoard som kommer att styra 

utvecklingen av GoBoarden: 

 

Pris: GoBoarden skall ha ett pris till slutkund på ca 20 tkr. Produktionskostnaden får inte 

överstiga 15 tkr för prototyp.  

Kvalite: GoBoarden skall vara byggd med kvalitativa komponenter.  
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Utseende: GoBoarden skall ha en sportigt och attraktiv design som tilltalar produktens 

målgrupp. 

Funktion: GoBoarden skall klara av att transportera en person på max 100kg med en 

golfbag runt en golfrunda på 18-hål.  

Användarvänlighet: GoBoarden skall inte väga mer än 20kg för att underlätta 

transportering av GoBoarden. 

 

Hur kan kraven tänkas uppnås? 

Pris: För att uppnå detta bör projektgruppen granska valet av material och elektroniska 

komponenter vid tillverkning av produkten. 

Kvalite: ”GoBoarden skall vara byggd med kvalitativa komponenter” Material och 

komponenter på GoBoarden bör klara dess uppgift utan att gå sönder.  

Funktion: För att uppnå detta krav bör projektgruppen använda motorer och batteri som 

effekt för att kunna transportera en person på 100kg på en blöt golfbana. 

Användarvänlighet: För att uppnå detta bör projektgruppen se över materialval och val av 

komponenter. 

 

Framtagning av kraven ovan kan läsas mer om i kap 5. 

 

1.4.2 GoBoardens uppbyggnad 

 

Delar på GoBoarden som är nödvändiga för att uppnå kraven ovan. 
 

Delar: 

• Motor/Motorer: För att kunna driva GoBoarden behövs en eller flera motorer. 

Motorn skall ha tillräcklig effekt för att orka transportera en person på 100 kg runt 

en golfbana. Motorn bör vara en elmotor för miljön vilket projektgruppen ser som en 

användarvänlighet. 

• Batteri: Kraftfullt batteri som klarar av att driva elmotor/ elmotorerna runt golfbana. 

• Kretskort: För att driva elmotor/elmotorer. 

• Bräda: En hållfast bräda där användaren kan stå under färd och den skall klara att 

bära 100kg exkl. golfbag. 

• Golfbagshållare: För transport av golfklubbor. 

• Truckar och hjul: Klarar av 100kg exkl. golfbag. 

 

Se Kap.3.Kap.5. 
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1.5 Budget 

Projektgruppens budget består av ekonomiskt stöd från Almi på 14 tkr samt Sådd Fåhre 

stipendium på 2000 kr. Utöver detta är projektgruppen beredda att lägga 2000 kr ur egen 

ficka. Budgeten bedöms vara tillräcklig för att projektgruppen skall kunna utveckla en 

färdig prototyp. 

1.6 Tidsplan 

  

Aktivitet Målgrupp Syfte Tid 

Projektplan Projektgrupp, 

Handledare 
Skapa en struktur över 

projektet 
Klar v.47 

Koncept Rapport  Handledare Färdig bestämt koncept för 

projektet. 
15/12–16 

Börja arbeta med 

designförslag, lösningsförslag 
Projektgrupp För att kunna bestämma ett 

eller flera koncept 
v.48-v.49 

Bestäma slutkoncept Projektgrupp,  Ta fram ett fungerande 

slutkoncept 
1 april 

Tillverkning av prototyp Projektgruppen Beställning av komponenter 

samt montering av bestämt 

koncept 

Mitten av 

april 2017 

Redovisning/Slutrapport Samtliga ovan 

nämnda 
Avslut av projektet. 24–27 Maj 

2017 

  
 

1.7 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till att prototypen inte får kosta mer än 20 tkr. Endast en prototyp 

skall utvecklas och tillverkas, prototypen får inte vara för teknisk komplicerad utan 

projektgruppen skall själva kunna utveckla och tillverka den. Projektgruppen har valt att 

prioritera stål som byggnadsmaterial då gruppen på så sätt kan svetsa själva.  
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2 Metoder 

Projektgruppen kommer att använda flertalet metoder för att projektmålet på examensarbetet 

skall uppnås. Nedan kommer de metoder projektgruppen har använt sig av för att nå 

projektmålet. 

 

2.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att hitta en lösning på ett specifikt problem. Det finns vissa 

viktiga aspekter som man måste tänka på när man använder sig av brainstorming för att 

resultatet ska bli så bra som möjligt. Följande saker gäller för att få till en bra brainstorming: 

 

1. Alla förslag som nämns under brainstormingen ska tas med, således får inga förslag 

nekas eller tas bort och deltagarna skall inte kritisera andra deltagarnas förslag, detta 

för att öka kreativiteten under brainstormingen. 

2. Kvantitet för kvalité. Under brainstormingen vill man få fram så många ideér som 

möjligt och då är det en fördel inte tänka alltför invecklat på de olika idéeförslagen. 

Det är istället bättre att komma på fler idéer som man sedan kan arbeta vidare med. 

3. Att bygga på varandras ideér är även ett bra sätt att komma på nya idéer, även 

konstiga och galna idéer kan visa sig vara användbara för framtiden då dessa oftast 

är unika och uppskattade på marknaden.2 

 

Projektgruppen använde brainstorming för att få ihop så många idéer som möjligt, som 

sedan kunde användas för att ta fram olika konceptlösningar på projektgruppens problem. 

Se tillämpning av Brainstorming under genomförande 5.2. 

2.2 DPD 

När man driver ett projekt finns det olika projektmodeller att välja mellan, två av dessa är 

LPD och DPD och de beskrivs i boken “Lean Product Development” av Lars Holmdal. 

LPD följer en tydlig linje och har ett strukturerat samt planerat sätt att styra upp projektets 

gång. DPD är ett mer flexibelt arbetssätt vilket menas att man kan växla mellan 

arbetsuppgifter. Projektgruppen bedömer att DPD passar gruppen bra då det finns begränsat 

med tid samt att gruppen kommer ändra projektet under resans gång och arbeta med flera 

processer samtidigt. 

Under varje process kommer gruppmedlemmarna att fördela arbetsuppgifterna allt eftersom 

och här passar det väldigt bra för projektgruppen att använda DPD. 

En av tumreglerna med DPD är att “fatta många små beslut och få stora beslut” och detta är 

något som projektgruppen har dragit nytta av. Under projektets gång har 

projektmedlemmarna fått nya kunskaper och det har varit väldigt bra att använda sig av 

                                                
2 Datum 20170210 
https://www.mindtools.com/brainstm.html 
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DPD för att kunna gå tillbaka och göra små justeringar. 

 

 

 

2.3 SWOT-analys 

SWOT-analys (S-Strengths, W-Weaknesses, O-Opportunities, T-Threats) används för att få 

en klar blick över en produkt eller ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Genom att använda den här analys blir det lättare att lyfta fram de styrkor samt minimera de 

svagheter som finns.3 SWOT-analys användes för att jämföra projektgruppens koncept med 

befintlig golfboard på marknaden.  Se tillämpning av SWOT under genomförande 5.10. 

 

2.4 Utvärderingsmatris 

Utvärderingsmatris har använts för att utvärdera projektgruppens slutgiltiga koncept 

gentemot den befintliga golfboarden som finns på marknaden4. Projektgruppen har genom 

en utvärderingsmatris skapat sig en bra överblick över vilka fördelar och nackdelar gruppens 

produkt har.  

Projektgruppen skapade utvärderingsmatrisen genom att sätta värde på de olika egenskaper 

prototypens slutkoncept har, sedan multiplicerade projektgruppen egenskaperna gentemot 

vikten av varje egenskap, vilket gav en slutsumma för varje egenskap. Projektgruppen 

upprepade momentet på den befintliga golfboarden och därefter jämfördes slutsummorna. 

Genom att göra detta har gruppen fått en klar blick över konkurrenternas svagheter samt 

vilka styrkor gruppens prototyp har. Projektgruppen har med hjälp av utvärderingsmatrisen 

kunnat sålla bort mindre bra idéer och kunna fokusera på att ta fram de mest effektiva 

lösningarna för att bli attraktiv på marknaden. Se tillämpning av utvärderingsmatris under 

genomförande 5.9. 

2.5 3D-Printing 

 3D-Printing, även känt som friformsframställning, är en teknik där man tillverkar en 

produkt eller föremål, lager för lager från CAD-data eller 3D-modeller. 3D-Printing är ett 

snabbt sätt att få fram en prototyp med exakta mått.  

 

Högskolan i Halmstad har tillgång till över 5 olika 3D-skrivare som finns i “FABLAB”. 

Projektgruppen har under projektets gång provat att 3D-printa delar till prototypen. Se 

tillämpning av 3D-printing bilaga 10.6. 

                                                
3 Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris, Nigel Piercy, Principles of marketing, 6. uppl., 
Pearson, Harlow, 2013, s. 55. 
 
4 Datum 20161122  
http://www.golfboard.com/ 
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2.6 CAD-modellering 

CAD-modellering utgår från innovationer, beräkningar, diskussioner, tester, skisser, etc. En 

3D-modell ger ett underlag till skapandet av en fysisk produkt/prototyp.  

Att skapa CAD-modeller av olika idéer och konceptlösningarna har underlättat 

projektgruppens diskussion och beslut vid avgörandet över vilka lösningar projektgruppen 

vill arbeta vidare med.5 

 

Gruppen har använt sig av CATIA v5 för att göra olika CAD-modeller som sedan har 

använts till att visa tankegång av design samt funktionslösningar för att senare kunna 

diskutera dessa med handledaren. Det är viktigt för gruppen att kunna visa hur man har tänkt 

angående design och funktionslösningar och då har CATIA varit till stor hjälp. Efter 

diskussion mellan projektgruppen och handledare har man enkelt kunnat lägga till 

funktioner eller tagit bort onödiga funktioner med hjälp av Catia v.5. 

CATIA v5 har varit ett perfekt verktyg för projektgruppen där samtliga komponenter har 

kunnat skapats och sättas ihop. Det har varit enkelt för projektgruppen att ändra detaljer i 

olika komponenter med hjälp av Catia. Projektgruppen har även snabbt kunnat se resultat 

och konsekvenser av olika förändringar i konceptet med hjälp av Catia. 

Se tillämpning av CAD bilagor 10.4, 10.7 -10.7.2, 10.9, 10.10. 

 

2.7 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning görs genom att skapa ett frågeformulär med olika frågor som 

man sedan låter potentiella kunder svara på, detta för att få en överblick över kundens 

behov. Genom att göra sin marknadsundersökning öppen för allmänheten (t.ex lägga ut 

frågeformuläret på sociala medier) får man en bred variation på svaren. 

 

Projektgruppen använde sig av en marknadsundersökning för att jämföra två olika 

konceptlösningar för att se vilken som uppskattades mest av allmänheten. Se tillämpning av 

marknadsundersökning i genomförande 5.7 och bilaga 10.2. 

  

                                                
5 Datum 20161022 
https://www.swerea.se/kompetensomraden/produktutveckling/konstruktion-dimensionering/cad-
modellering  
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3 Teorier och modeller 

I detta stycke kommer teorin bakom målgrupp, material, elektronik att brytas ner i en 

sammanfattning. Detta är en viktig del då materialet och komponenterna avgör 

hållfastheten, körsträcka, effekt, kvaliteten samt helhetsintrycket på projektgruppens 

prototyp. Materialval samt val av komponenter är också en viktig faktor som kan vara 

avgörande för att uppnå kraven i kap 1.4.  

 

 

 

3.1 Målgrupp 

Projektgruppen bedömer att produkten bör anpassas för personer i åldern 18 till 45 då 

balanssinnet blir sämre med åldern 6 . Skulle produkten rikta sig mot äldre behöver 

produkten bli stabilare och således kommer den bli för klumpig. Projektgruppen skulle vid 

ett senare tillfälle kunna utveckla en stadigare modell för personer med dåligt balanssinne 

som de kan bruka för att träna och upprätthålla balanssinnet. Träning ger färdighet, 

projektgruppen bedömer att produkten kan komma att kännas ostabil till en början. För att 

utövaren skall kunna bruka produkten stabilt kommer det krävas att man vänjer sig. Att lära 

sig att bruka produkten bedömer projektgruppen kommer vara som att lära sig åka 

Longboard/ skateboard7 och snowboard8. Detta göra att projektgruppen uppskattar att 

personer med erfarenhet från detta kommer snabbt kunna lära sig bruka produkten. 

 

3.2 Material 

Materialet som har valts för att skapa golfbagshållare till prototypen samt infästningen är av 

stålplåt ca 3 mm tjock. Tjockleken på plåten valdes för att den skulle vara tillräckligt hållfast 

men samtidigt vara tillräckligt lättarbetad. Detta har gjort att projektgruppen själva kunnat 

svetsa och bocka materialet vilket har underlättat vid prototypbyggandet. Stålplåt är ett 

relativt billigt material vilket gör att produktionskostnaderna hålls nere. 

 

Projektgruppen hade som första tanke att använda sig av aluminium för att få ner vikten. 

Aluminium valdes dock snabbt bort då projektgruppen inte har kunskapen att svetsa i 

aluminium. Tanken är att vid försäljning av produkten skall golfbagshållare och infästning 

vara gjort i aluminium, således kommer projektgruppen att kontakta företag som besitter 

kunskapen att tillverka komponenterna i aluminium.9 

                                                
6 Datum 20170612 
https://www.apoteket.se/om-apoteket/tidningen-apoteket/hall-igang-ditt-balansminne/ 
7 Datum 20170612 
http://www.tactics.com/info/learning-to-skateboard 
8 Datum 20170612 
http://www.årekitecenter.se/snowboarding.html 
9 Datum: 20170320  
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Projektgruppen beställde in delar från företaget Trampa boards. De truckar som 

projektgruppen beställde är gjorda av 12 mm solid stål och är av hög kvalitet. Truckarna har 

blivit värmebehandlade för att bli mer hållbara och kunna motstå kraftiga stötar utan att gå 

sönder. Det beställdes även däck och bräda från Trampa, även dessa komponenter är otroligt 

hållbara och kan motstå de krafter de kan tänkas utsättas för.10 Trampa boards komponenter 

är testade och de garanterar att de kommer att hålla för vår prototyp. 

 

3.3 Elektronik  

3.3.1 Batteri 

Projektgruppen bedömer att batterierna som skall användas för att driva motorerna bör klara 

åtminstone 3 mil, batterierna bör också klara att driva motorerna på full effekt. För att ta 

fram de mest optimala batterierna för GoBoarden kommer projektgruppen att kontakta 

Benjamin Vedder då han personligen besitter kunskaper inom ämnet.  

                                                
http://www.carbontrikes.com/komposit/metaller.htm  
10 Datum 20170312 

http://www.trampaboards.com/mountainboard--35-long-deck-on-infinity-trucks-superstar-wheels--
ratchet-bindings--572-p-11204.html 
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3.3.2 Motorerna  

Motorerna som väljs bör klara av att driva runt Goboarden i branta backar och i blött gräs. 

Här gjorde projektgruppen i samråd med Benjamin Vedder bedömningen att två motorer är 

ett måste, motorerna i sig bör vara “allround” anpassade för att klara alla typer av underlag. 

Trampa boards har en typ av motor som passar perfekt in på detta, den heter ”Fantastic 

hillclimber” och kan generera 2.4 kW. Med rätt utväxling “all round gearing” bedömer 

projektgruppen att denna motor bör väljas. Projektgruppen testade att köra GoBoarden med 

”Fantastic hillclimber”motorerna på högt gräs vilket gav ett lyckat resultat.  

 

3.3.3 Kretskort 

För att styra motorerna och kontrollera hastigheten behövdes ett kretskort och det kortet som 

valdes var VESC 6 som Benjamin Vedder har utvecklat samt skapat programmering till. 

Fördelarna med VESC 6 är att det är anpassat till Trampa Boards motorer, VESC 6 kan 

även hantera flertalet fjärrkontroller. Ytterligare en fördel med VESC 6 är att 

projektgruppen kan ta hjälp av dess utvecklare att lägga in programmeringen som styr 

GoBoarden.  

3.4 Mountainboard som golfboard 

Att använda en mountainboard från Trampa boards 11som grund för att bygga en golfboard 

valdes då Trampa boards erbjuder bäst prestanda på marknaden, sedan så finns det inte 

speciellt många andra aktörer. Mountainboards från trampa är gjorda för att klara tuff 

terräng, branta backar och tåla mycket stryk, detta gör att projektgruppen bedömer att den 

utan problem skulle kunna fungera till en golfboard. Att Trampa boards tog sig tiden att dela 

med sig av kunskap och ge tips och råd till projektgruppen var en annan avgörande faktor. 

Vid jämförelse mellan mountainboard från trampa boards och den befintliga golfboarden så 

kan projektgruppen tydligt se fördelarna med mountainboarden då den är smidigare, 

sportigare och mer simpel att kontrollera (då man enbart behöver använda sin vikt och inte 

en stång för att styra). Kontentan av detta blev att ifall projektgruppen kan komma på en 

lösning för att montera en golfbagshållare på mountainboarden så är den optimal för att även 

kunna fungera som golfboard.  

 

 

  

                                                
11 Datum 20170426 http://www.trampaboards.com/ 
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4 Projektbeskrivning 

4.1 Projektorganisationen från start 

OC Off Course introducerar idén med att göra förbättringar på en befintlig golfboard som 

redan finns på den befintliga marknaden. I detta läge styr OC Off Course över projektet och 

är den drivande faktorn för produktutvecklingen samtidigt som projektgruppen hjälper till 

med att utveckla och förbättrar olika lösningsförslag. Projektgruppen som består av Markus 

Krona och Hampus Öberg styr projektets design och vissa funktioner i samverkan med OC 

Off Course. Ifall ytterligare hjälp skulle behövas kan projektgruppen ta i kontakt med dess 

handledare eller ta in hjälp från annat håll ifall detta skulle behövas. Vid detta läge såg 

projektorganisationen ut som följande.  

 

 
Bild 1 Bilden visar projektorganisationen från start. 

 

Eftersom projektgruppen upplevde att samarbetet med OC OFF course fallerade samtidigt 

som projektgruppen inte kunde få någon respons på om OC OFF course skulle vara med att 

sponsra projektet så valde projektgruppen att gå vidare och driva vidare projektet i egen 

regi. Projektorganisationen ändrades och blev följande: 
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Bild 2 Bilden visar projektorganisationen vid eget projekt. 

 

Högskolan i Halmstad är den grundfaktor som gjort att projektet kunnat fortgå. 

Projektgruppen ansvarar över resultatet, samtidigt som Almi och övriga aktörer bistår med 

sponsring. Samtidigt kommer projektgruppens handledare att bistå med kunskap, tips och 

råd. 

4.2 Ursprung till GoBoard 

Projektgruppen behövde ett namn för prototypen och projektet, med hjälp av brainstorming 

döptes projektet till GoBoard. Projektgruppen tycker att namnet golfboard hade varit det 

mest optimala namnet för produkten med tanke på användningsområdet, men då det redan 

existerade en befintlig produkt med namnet Golfboard på marknaden var projektgruppen 

tvungna att komma på ett nytt namn. 

Projektgruppen ser potential i att produkten kan brukas inom flera områden och därav vill 

projektgruppen att produkten skall ha ett universellt namn för projektet/ framtida 

prototypen.  

Det finns redan företag som använder sig av namnet GoBoard, de företagen verkar dock i 

andra branscher vilket gör att projektgruppen inte riskerar att göra intrång på något företag. 

Go i namnet står för kör och board står för bräda, enkelt förklarat kör/åk brädan. 
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5 Genomförande 

Här beskrivs projektgruppens väg från tanken om att förbättra en befintlig golfboard till att 

skapa en bättre produkt/ prototyp. 

5.1 Produkten 

5.1.1 Kontakt med företag 

Projektgruppen hade ingen idé på ett eget projekt och visste att ett samarbete med ett företag 

skulle ha sina fördelar. 

Projektgruppen ansåg att ett samarbete med ett företag har följande fördelar. 

• Möjligheter att skapa kontakter som kan användas efter avslutade studier. 

• Nya erfarenheter och kunskaper vilket skulle kunna göra projektmedlemmarna 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

• Tips och råd på idéer och lösningar. 

Projektgruppen kontaktade flertalet företag att samarbeta med men fann inget intressant 

eller attraktivt projekt att arbeta med, alternativt de intressanta projekt som gruppen faktiskt 

hittade var för 5-åriga utbildningar.  

5.1.2 Möte med OC Off Course 

Projektgruppen sökte febrilt efter projekt att arbeta med och fick ett tips av Hans-Erik 

(handledare) som berättade om att ett företag, OC off course, hade planer på att utveckla en 

golfboard. Projektgruppen fann detta intressant och tog kontaktuppgifter till OC off course. 

Projektgruppen kontaktade företaget och ett möte med Martin Franzen (VD på OC Off 

Course) bokades in. På mötet diskuterade projektgruppen och Martin uppdraget, vilket i sin 

tur resulterade i att projektgruppen såg uppdraget som en underhållande utmaning. Efter 

avstämning med Hans-Erik blev uppdraget godkänt som projekt.  

 

5.2 Brainstorming 

Projektgruppen letade efter en unik idé av en golfboard då de befintliga koncepten över 

golfboards som finns på marknaden inte uppskattas av projektgruppen. Projektgruppen 

använde brainstorming för att ta fram olika konceptlösningar som uppfyller de krav som 

ställts på produkten. Följande kraven hade projektgruppen på GoBoarden: 

• Utseendemässigt skall den se sportig ut. 

• Det skall vara smidigt att ta med sig GoBoarden till och från golfbanan 

• Golfboarden skall även ha flera användningsområden som till exempel brukbar i 

stadsmiljö. 
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5.3 Omvärldsanalys 

För ca 10 år sen så blev “segway” klassad som en cykel i trafiken, den fick “cykel klass 2”, 

vilket innebär att GoBoarden kommer att behöva vara utrustad med bromsar, lampor/lysen, 

reflexer samt en hastighetsbegränsning på 25 km/h.12 

 

Detta är riktlinjer som “Goboarden” måste hålla för att den skall bli laglig att använda på 

allmänna vägar, detta är ett av de användningsområden som projektgruppen vill att 

GoBoarden skall kunna nyttjas inom. 

 

Golfbanor klassas som inhägnat område i Sverige och här krävs det inga specifika regler 

bortsett från de regler som golfklubben har. Projektgruppen har ändå som krav att det skall 

finnas en maxhastighetsbegränsning på 25 km/h. Detta för att GoBoarden skall kunna 

användas till och från golfbanan. Spärren skall dock kunna avlägsnas för kunder som enbart 

ämnar att använda produkten på inhägnat område. 

5.4 Konceptbeskrivning 

Under projektets gång har flera olika koncept arbetats fram, koncepten har sedan ändrats allt 

eftersom projektgruppen skapat sig ny kunskap och kommit på nya idéer.  

5.4.1 Grundkoncept 

Det första konceptet som togs fram med hjälp av brainstorming var följande: 

Grundkonceptet som bestämdes är att Goboarden skall ha en ”golf version” och en 

”streetversion”. De två modeller kommer att skapas med en grundlösning och sedan 

kommer de två versionerna att definieras med olika koncepttillbehör, beroende på vilket 

användningsområde kunden vill bruka produkten inom. Detta innebär att det enda som 

skiljer dem åt är tillbehören. Projektgruppen kommer spara tid genom att enbart behöva 

utveckla en grundversion istället för två. Det blir också billigare för kunden i slutändan att 

köpa en Goboard och sedan köpa till tillbehör istället för att köpa två olika modeller. Detta 

innebär att det är tillbehören som styr användningsområdet.  

 

GoBoard grundkoncept: 

GoBoarden skall ha samma ”känsla” som en longboard när man åker på den, produkten 

skall också vara i samma storlek som en mellanstor longboard (likvärdiga mått). 

Gruppen började med att undersöka befintliga longboards och kom fram till följande: 

Longboards finns i flera tusen olika modeller, förutom att de säljs i butiker så bygger många 

även sina egna. I grunden kan man dock definiera longboarden i 3 olika segment: korta, 

                                                
12 Datum 20161220 
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/segway-klassad-som-cykel/ 
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medellånga och långa longboards. Projektgruppen fick kunskap inom ämnet efter att ha 

undersökt flertalet butiker som säljer longboards.13 14 15 

● Korta: Sällan längre än 90 cm. 

● Medel ca 90 - 110 cm långa, denna modell är den modell som är vanligast på 

marknaden. 

● Långa ca 110 - 152 cm i vissa fall ännu längre. 

Projektgruppen valde att utveckla sin idé med medelvarianten i åtanke, detta då denna 

variant är den vanligaste och projektgruppen vill återskapa känslan av att åka på en vanlig 

longboard. 

 

Övriga mått på en longboard. 

Höjd: 

De flesta vanliga longboards har en höjd på ca 10 - 13 cm till ståhöjd detta är något som 

projektgruppen också vill efterfölja. 

Hjulen på en vanlig longboard har en diameter på ca 65 - 70 mm. Detta är något som 

projektgruppen inte kommer efterfölja då grövre terrängdäck behövs för att köra på gräs, 

dessa antas ha en diameter på cirka 10 - 12 cm. 

Hjulaxeln: 

På en vanlig longboard är avståndet mellan hjulen på truckarna ca 18 cm och på den 

befintliga golfboarden som finns på marknaden är det ca 27 cm. Projektgruppen bedömmer 

att hjulaxeln skall vara justerbar och att användaren själva skall kunna justera avståndet. 

Detta innebär att vid ”street” kommer åkaren troligtvis köra med ca 18 cm mellan hjulen 

och vid användning av GoBoarden på golfbana (offroad) kommer användaren troligtvis att 

öka avståndet till ca 25 - 27 cm. 

Anledningar till varför gruppen vill att användaren skall kunna anpassa avståndet mellan 

hjulen är: 

● Den kommer att kunna användas på både väg och gräs. När man åker på gräs 

behöver det vara bredare mellan hjulen för att det skall bli stabilt. När man åker på 

vanlig stadsgata är det en fördel att ha mindre avstånd mellan hjulen då detta ger en 

bättre känsla. 

● Ju smalare det är ju mer likvärdig känsla av en riktig longboard får användaren. 

● För nybörjare är det bra att kunna börja med bredare avstånd mellan hjulen och 

allteftersom användaren blir skickligare kan denna sedan minska avståndet. 

● Den skall kunna passa för alla typer av användare både erfarna åkare som vill ha den 

smalare standarden och nybörjare som behöver den bredare varianten. 

 

                                                
13 Datum 10022017 
 https://www.junkyard.se/collections/skate  
 
14 Datum 10022017  
http://www.boardlife.se/produkt-kategori/longboard/complete-longboards/ 
 
15  Datum 10022017 
https://www.hollywood.se/kompletta-longboards/s/1192?gclid=CNOTw9-5hdECFQyBsgodWMAJBQ 
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Avstånd mellan truckar (hjulaxlarna) på en vanlig ”mellanlång” longboard så är avståndet 

mellan axlarna ca 69 - 75 cm. Detta är något som projektgruppen vill behålla, återigen för 

att få en så likvärdig ”åkkänsla” av en vanlig longboard som möjligt. 

 

Styrning: 

Styrstången på GoBoarden skall vara teleskopisk och tvådelad. Detta för att den skall passa 

så många användare som möjligt och användaren bör därför kunna justera höjden utefter 

behag. Styrstången skall också vara avtagbar då erfarna åkare inte behöver denna vid 

”street” åkning.  

 

Styrning av brädan: Styrningen kommer ske genom att man lutar sig åt höger eller vänster 

för att svänga åt respektive håll. 

Gas och bromsning kommer att ske via en handkontroll. Denna handkontroll skall vara 

behaglig att hålla i handen och den skall även kunna monteras på styrstången. Se bilaga VI, 

VII 

Följande metoder har använts:  brainstorming kap 2.1, CAD-modellering kap 2.6 

 

 

5.4.2 Koncept 1A 

Projektgruppen utvecklade första cad-modellen med grundkonceptet som utgångspunkt. 

 

● Själva plattan där man står är något lägre än främre och bakre delen av brädan, detta 

för att det ger en trevligare åk känsla (projektgruppen bedömde att en höjd 10 till 13 

cm är optimalast). Främre och bakre delen är högre för att kunna få plats med el 

komponenter. 

● Den löstagbara stången placeras under brädan i fästen som sitter framtill och spänns 

sedan fast baktill med gummifäste. 

● När stången används sitter den fast i brädan som användaren står på. 

● Stänkskärmarna sitter på hjulaxeln vilket gör att de fortfarande ger skydd även om 

bredden mellan hjulen ökar.  

Se bilaga VI.1A 

5.4.3 Koncept 1B 

Projektgruppen presenterade koncept 1A för handledarna Hans-Erik och Martin Franzén och 

mottog idéer på förbättringar. Förbättringar på Cad-modellen görs och ett nytt koncept 

arbetades fram. 

 

● Här har styrstången monterats på främre delen istället för på ståplattan detta för att 

kunna montera ett golfbagfäste för golfbagen i anslutning till styrstången. 

● Fästanordningen för att kunna sätta fast styrstången under brädan har tagits bort. 

Projektgruppen upplever att den inte behövs, vill användaren köra utan styrstången 

bör användaren lämna den hemma. Projektgruppen ansåg också att det fanns risk för 
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att tappa styrstången om den var monterad under brädan. Projektgruppen anser också 

att det fanns risk för stöld av styrstången om den inte är fastmonterad.  

● Vikbar främre del för att kunna vika ihop GoBoarden så att den tar mindre plats och 

blir enklare att ta med. 

● Att ha GoBoarden vikbar gör också att man kommer att kunna dra den efter sig på 

tunnelbanan eller i mataffären. Det i sin tur gör att man kan sätta på en påse/väska 

och använda den som en rullväska. 

● Handtag i den bakre delen av GoBoarden för att kunna dra den (syns inte på bilden). 

Se bilaga VI.1B 

Följande metoder har använts:  brainstorming kap 2.1, CAD-modellering kap 2.6 

5.4.4 Tillbehörskoncept 

Golf versionen: Skall vara till för golfklubbar att hyra ut och privatpersoner skall kunna 

köpa den. Golf versionen består av grundversionen där tillbehör kommer att ett golfbagfäste 

som sitter i anslutning till styrstången. När golfbagfästet är monterad kan inte styrstången 

monteras av. För att montera av styrstången behöver man först montera av golfbagfästet. 

 

Streetversionen: För privatpersoner och cykeluthyrningsställen, denna modell skall ha 

lampor och reflexer istället för ett golfbagfäste. 

 

5.4.5 Koncept 1C 

Koncept tillbehör för de två versionerna. 

Golf versionen: Golfbagfäste. 

Streetversionen: Lampor och reflexer istället för ett golfbagfäste. 

Grundversionen som golf- och streetversionen baseras på har följande egenskaper: 

 

● Projektgruppen bibehåller att styrstången monteras på främre delen av GoBoarden. 

● Vikbar främre del. 

● Handtag i bakre delen av GoBoarden. 

● Delvis avtagbar styrstång: På streetversionen kommer styrstången att vara löstagbar 

och på golf versionen kommer den inte vara det.  
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●  

5.5 Koncept 2 

5.5.1 Besök hos Benjamin Vedder 

I mitten av februari tog projektgruppen kontakt med Benjamin Vedder16, Benjamin har 

utvecklat en drivlina till mountainboards åt ett företag som heter Trampa boards som säljer 

denna typ av produkt. Benjamin hade även en mountainboard hemma som projektgruppen 

fick studera. Ett besök hemma hos Benjamin gjordes den 9 april. Där fick projektgruppen se 

vilka komponenter som mountainboarden var byggd av samt hur elektroniken bakom den 

fungerade. Under besöket fick projektgruppen även tillfälle att provåka mountainboarden.  

 

Resultatet av mötet blev att projektgruppen valde att ändra konceptet över hur en 

golfbagshållare skall monteras på GoBoarden. Projektgruppen behövde ett koncept där 

golfbagshållaren kan integreras med mountainboarden. Projektgruppen kom till insikt att en 

bra monteringslösning för golfbagshållare kan resultera i en lyckad prototyp. Se bilaga VII 

 

 

5.5.2 Kontentan av besöket  

 

Resultatet av mötet blev att projektgruppen behövde ändra konceptet över hur en golfbag 

skall monteras på GoBoarden. Projektgruppen behövde ett koncept där en golfbag kan 

integreras med mountainboarden. Projektgruppen kom till insikt att en bra 

monteringslösning för en golfbag kan resultera i en lyckad prototyp. Se bilaga VII 

 

Till följd av mötet gjordes följande justeringar av tidigare koncept: 

• I stället för att använda en tredelad bräda så skall brädan vara solid. 

• Ett golfbagfäste skall monteras i anslutning till en styrstång framtill. 

• Styrstången skall fungera som ett hjälpmedel för användaren att bibehålla balansen 

under färd. 

• Projektgruppen ser även möjligheter att montera ett gasreglage på styrstången. 

• Batterier bedömer projektgruppen skall monteras under brädan.  

Följande metoder har använts:  CAD-modellering kap 2.6,  DPD kap 2.2 

 

  

                                                
16 Datum 20170315 http://vedder.se/  
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5.6 Koncept 3 

 

5.6.1 Kontakt med Trampa boards 

Projektgruppen kontaktar Trampa boards. Trampa boards är som tidigare nämns ett företag 

som tillverkar och utvecklar alla delar på mountainboarden.17 

 

Trampa boards ansåg att projektgruppens projekt verkade väldigt intressant. Trampa har 

tidigare haft kontakt med företag som utvecklar golfboards och dem kände även till den 

befintliga Golfboarden 18  och Trampa hade följande kommentarer om den, 

 

“For sure the golf board concept is nothing original, I am aware of the 

product which Laird Hamilton (I am a big fan of Laird Hamilton) has been 

developing, I have for a very long time been meaning to contact them or 

develop my own thing to show to them because there device was so over 

priced, so heavy and so low performing that i thought i could do better 

than that, truth is we just don't have the time to make all the products “ 

 

Möjligheter att förbättra och tillverka en mer renodlad golfboard bedöms som stora.  

Projektgruppen började att bolla idéer med Trampa boards och projektgruppens koncept 2 

redovisades för Trampa boards. 

 

Trampa boards återkom med flera givande råd, Trampa ansåg till exempel att 

projektgruppen borde komma på en annan lösning än att ha en styrstång monterad på 

GoBoarden. 

 

“A pole is always like attaching a keyboard and a mouse to an iPhone.  

This is why all car industry board projects fail. They attach a pole  

to make the boss get the experience and then the boss insists to have  

that pole in the final design. You always stand sideways when riding a  

Board and a pole will make you stand more forward orientated, which is  

dangerous when you hit an obstacle because you can't keep balance when  

standing forward oriented. The pole is the exact point where your  

entire design concept may fall apart. In my eyes that's the point  

where you need to get started.” 

 

                                                
17 Datum 20170320 http://www.trampaboards.com/ 
18 Datum 20161022 http://www.golfboard.com/ 



 
 

Examensarbete GoBoard 
Av Markus Krona & Hampus Öberg 

 

20 
 

Trampa boards svar fick projektgruppen att komma till insikt att styrstången inte bör finnas 

med på GoBoarden. Frank på Trampa uppmuntrade projektgruppen att inte stirra in sig blint 

på små detaljer utan istället se den stora helheten.  

 

Efter konversationer med Trampa Boards visste projektgruppen vilka komponenter som 

behövde införskaffas för att kunna börja tillverka GoBoarden. Projektgruppen hade också 

priset på vad det skulle kosta att köpa in komponenterna från trampa, detta pris var ca 13 

000 kr. 

Projektgruppen passade även på att fråga vad det skulle kosta att köpa in material till 500 

enheter, detta kunde Trampa Boards inte ge ett direkt svar på då det var beroende av 

materialpris, växelkurs och lokal skatt. 

Se bilaga II 

Följande metoder har använts:  DPD kap 2.2 

 

5.6.2 Kontentan av kontakt med Trampa boards 

 

 De råd och tips som projektgruppen mottagit från Trampa boards resulterade i att 

projektgruppen valde att omarbeta koncept 2. Det fanns två stora anledningar till att koncept 

2 behövde omarbetas: Projektgruppen kan dels inte använda sig av en platt bräda då 

truckarna från Trampa boards kräver att brädan har en lutning på 30 grader där trucken skall 

monteras. Projektgruppen väljer också att ta bort styrstången efter råd från Trampa boards. 

 

“You need a 30° steering angle, which should not be just a wedge under  

the deck! You really want the foot sole in line with the pivot point  

of the truck to get that stable and safe carve feeling. There is a  

reason why MTBs look like they look. Simply adding components A+B+C=X  

does not work at all! The entire geometry is essential for a good  

ride. So you got to do a proper approach here.” 

Se bilaga II 

Då styrstången försvinner och brädan får en ny design behöver projektgruppen arbeta fram 

en ny lösning för montering av en golfbag. 

Efter flitigt diskuterande sinsemellan kom projektgruppen fram till två lösningsalternativ för 

montering av en golfbag på GoBoarden. Se 5.6.3, och 5.6.4 

 

5.6.3 Golfbagshållaren 

Golfbagshållaren monteras på en infästning som fästs mellan brädan och trucken. 

Infästningen är anpassad för att passa till vinkeln på 30 grader som brädan har. Med denna 

lösning stoppar man sedan i sin golfbag i hållaren och spänner fast den med ett spännband.  

Följande metoder har använts:  CAD-modellering kap 2.6, 3D-printing kap 2.5 
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5.6.4 Golfklubbshållaren 

Golfklubbshållaren monteras på samma sätt som golfbagshållaren med en infästning som 

fästs mellan brädan och trucken. Projektgruppen kom fram till två olika golfklubbshållare: 

Alternativ 1, består av en golfklubbshållare i främre delen på GoBoarden och ett 

golfbollsfack i bakre delen där användaren kan förvara bollar, handduk, pegs etc. Alternativ 

2, golfbollar, pegs och handdukar förvaras i ett fack vid golfklubbshållaren som är monterad 

i främre delen av golfboarden.  Golfklubbshållaren kommer att ha plats för ca nio 

golfklubbor 

Se bilaga VIII koncept 3, golfklubbshållare. 

Följande metoder har använts:  CAD-modellering kap 2.6 

   

5.7 Marknadsundersökning 

Projektgruppen har i detta läge två olika konceptlösningar, golfbagshållare och 

golfklubbshållare. För att avgöra vilket av koncepten som är mest attraktivt hos kunden 

gjordes en marknadsundersökning i form av ett frågeformulär.  

 

Marknadsundersökning utredde golfares åsikter angående hur många klubbor som behövs 

på en golfrunda samt vad de skulle tycka att göra en runda utan sin golfbag. Den delades ut 

på Facebook och folk kunde svara på marknadsundersökningen under 1 till 2 dagar. 

Facebook användes för att det är ett snabbt och smidigt sätt att nå ut till en stor målgrupp 

och den målgrupp som projektgruppen riktade sig mot var golfare. Projektgruppen fick svar 

från 20 respondenter av 300 tillfrågade. Se bilaga I. 

 

En negativ aspekt med att skicka ut frågeformuläret via Facebook var att undersökningen 

inte nådde ut till de individer som avstår från sociala medier. En annan negativ aspekt med 

undersökningen var den korta tidsperioden som respondenterna hade på sig att svara. Hade 

projektgruppen tillämpat en längre svarsperiod hade resultatet av respondenternas svar 

troligtvis blivit större. Resultatet av marknadsundersökningen kan på så sätt ses som 

missvisande. För att det slutgiltiga resultatet skulle bli mer optimalt valde projektgruppen att 

fråga golfare i sin omgivning om deras åsikter och synpunkter kring konceptlösningarna. 

 

Resultatet av marknadsundersökningen visade att erfarna golfare använde fler golfklubbor 

och kände ett starkare band till golfbagen och således ville de inte vara utan den. 

Nybörjare och mindre erfarna golfare klarade sig med färre antal golfklubbor på en 

golfrunda och hade heller inte samma band till golfbagen som erfarna golfare. Se bilaga I 
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5.8 Val av koncept 

Projektgruppen analyserade resultatet av marknadsundersökningen och beslutade därefter att 

arbeta vidare med golfbagshållaren. Projektgruppen valde att i förstahand lyssna på erfarna 

golfare då erfarna golfare ofta har med sig mer än nio golfklubbor på en golfrunda. Utifrån 

att erfarna golfare upplevde att de inte skulle klara sig utan en golfbag, valdes därför 

golfbagshållaren som slutkoncept. En annan avgörande faktor var att det fanns störst 

potentiell kundbas för detta koncept då hela 75 procent svarade att dem använder mellan 7 

till 15 klubbor. En förfining av cad-modellen gjordes och därefter började 

prototypbyggandet.  

Följande metoder har använts:  Marknadsundersökning 2.7 

 

 

5.9 Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris gjordes mellan projektgruppens koncept och den befintliga 

golfboarden. 

 

Lösning Projektgruppens koncept Befintlig 

 

Egenskap Vikt värde Resultat värde Resultat 

Pris 7 6 42 1 7 

Utseende 9 8 72 5 45 

Funktionell 8 9 72 6 48 

Användarvä

nlig 

7 9 63 9 63 

Målgrupp 5 9 45 9 45 

Total   294  208 

Tabell 1. utvärderingsmatris av projektgruppens koncept gentemot befintlig golfboard. 

 

Under kolumnen vikt redovisas hur viktiga de olika egenskaperna är för projektet där 1 är 

oviktigt och 10 är viktigt. Under kolumnen värde sätts ett värde på en skala 1 till 10 där 10 

uppfyller målet. 

Vikt och värde för varje egenskap multipliceras för att få ett resultat. Resultaten från 

egenskaperna adderas sedan ihop för att få ett slutresultat. Kontentan av resultatet blir att 

projektgruppens koncept är bättre än den befintliga golfboarden. 

 

Pris: Priset på den befintliga golfboarden är alldeles för högt och därför är det viktigt att 

GoBorden kan konkurrera med ett lägre pris. Det är av hög vikt att produkten inte får ha ett 
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för högt pris då detta kan resultera i att kunder avstår från köp. Ett lågt pris är målet för 

produkten, dock skall den vara byggd av kvalitativa komponenter för att kunna klara av de 

vikter och krafter som brädan utsätts för. Detta innebär att priset på komponenterna avgör 

slutpriset på prototypen. 

Utseende: GoBoarden skall ha ett mer attraktivt och sportigare utseende än den befintliga, 

detta är något som projektgruppen har uppnått. 

Funktionell: Den befintliga Golfboarden uppfyller dess funktion, men inget utöver det. 

Projektgruppens lösning är att den ska uppfylla samma funktion som den befintliga 

golfboarden, men utöver det ska den vara lätt att ta med sig. 

Användarvänlighet: Projektgruppen bedömer att GoBoarden samt den befintliga 

golfboarden kommer vara likvärdiga på denna punkt. 

Målgrupp: Projektgruppen bedömer att båda produkterna möter sin målgrupp. 

Se även kravspecifikation 1.4  
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5.10 SWOT-analys 

Nedan är en SWOT-analys som beskriver prototypens styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot.  

Strengths  
Utseende 
Innovativ lösning 
Flera användningsområden 
Kvalitét 
 
 
 

Weaknesses  
Vikt 
Material 
Budget 
 

Opportunities  
 
Samarbete med Trampa Boards 
 
Uppseende på Utexpo 
 
Kontakter 
 

Threats 
 
Befintlig Golfboard 
 
Idée stöld. 
 

 

Tabell 2 Projektgruppens SWOT-analys. 

5.10.1 Styrkor 

 

● Utseende: GoBoarden har ett unikt utseende som baseras på Trampas 

mountainboards och i dagsläget finns det inga golfboards som är lika enkla, lätta 

samt sportiga. 

● Innovativ lösning: Projektgruppens lösning med infästningen mellan brädan och 

trucken är unik. Det samma gäller även för golfbagshållaren som också är en unik 

lösning på problemet. 

● Flera användningsområden: Genom att montera reflexer och lampor kan GoBoarden 

användas inom flera olika områden.  

● Kvalitét: Trampa boards komponenter har bäst prestanda på marknaden och 

projektgruppens komponenter håller likvärdig kvalitét, vilket gör att produkten i sin 

helhet håller toppklass. 

5.10.2 Opportunities 

● Innovativ lösning: Prototypen har två unika lösningar (se 5.10.1), där en förbättring 

av infästningen kan göras och även förbättringar av golfbagshållaren. Det finns även 

möjligheter att tillverka ett snabb fäste som gör att man snabbt kan montera på och 

av golfbagshållaren på infästningen. 
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● Samarbete med Trampa Boards: Golfbagshållaren samt infästningen är något som 

projektgruppen kan vidareutveckla tillsammans med Trampa Boards och göra till en 

del av deras sortiment.  

● Uppseende på utexpo: Det finns stora chanser att prototypen drar till sig 

golfentusiaster under utexpo, troligtvis kommer de flesta besökare vara intresserade 

av vår produkt. 

● Kontakter: Under projektets gång har projektgruppen skapat kontakter med både 

Trampa boards, Nya plåt och Benjamin Vedder. Detta kan projektgruppen dra nytta 

av vid vidareutveckling av GoBoarden. 

5.10.3 Weaknesses 

● Vikt: I och med att projektgruppen inte har kunskap att svetsa i aluminium kommer 

prototypen av GoBoarden tillverkas i stål, vilket gör att prototypen blir tyngre än 

tänkt. 

● Material: Som ovan nämnt saknade projektgruppen kunskapen att arbeta i aluminium 

och projektgruppen hade även inte tid till att anlita ett företag för att utföra 

uppgiften. Därför valde projektgruppen att använda sig av plåt. 

● Budget: Även om projektgruppen fick rabatt från Trampa Boards så var deras 

komponenter dyra att köpa in för projektgruppen. Det höga priset berodde på att 

enbart en sats köptes in. Projektgruppen fick 14 000 i stöd av Almi samt 2000 kr i 

stöd av högskolan. Detta gör att projektgruppen varken kommer gå plus eller minus 

noll. 

5.10.4 Threats 

● Befintlig golfboard: Den befintliga golfboarden är väldigt dyr, men kan företaget få 

ner priset på sina modeller så finns det stor risk att projektgruppens lösning blir 

utkonkurrerad. 

● Idéstöld: Projektgruppen väljer att inte visa upp resultatet i sekretessrummet på 

Utexpo, detta då projektgruppen vill att så många som möjligt ska se 

projektgruppens resultat. Risken blir dock att potentiella konkurrenter kan se 

projektgruppens lösning och kopiera den. 
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5.11 Prototypen 

5.11.1 Stillestånd 

I samband med att projektgruppen gick från att samarbeta med ett företag till att arbeta på 

eget bevåg så inföll ett stillestånd på ca en månad där material inte kunde köpas in i väntan 

på finansiering. Under detta stillestånd finjusterades konceptet. 

 

5.11.2 Möte med Almi 

Projektgruppen kontaktade Johan Norinder på Almi den 12/4–17 och ett möte bokades in 

den 20/4. Den 21/4 fick projektgruppen beskedet att de beviljas ett stöd på 14 000 kr. Detta 

besked blev en enorm lättnad för projektgruppen. 

 

5.11.3 Beställning av material och delar 

När projektgruppen mottagit ett godkännande från Almi, började projektgruppen med att 

beställa nödvändigt material för att tillverka prototypen. Projektgruppen hade sedan tidigare 

gjort en lista på delar som behövde beställas från Trampa boards. Följande delar beställdes 

ifrån Trampa: 

● Däck, däcken som beställdes var ”8 Inch BLACK Primo ALPHA Tyre & Tube” 

anpassade för allround terräng. För golfgreener vill man ha så släta däck som 

möjligt, men för tuffare underlag som högt gräs vill man ha grövre däck. Därför 

bedömde projektgruppen att allrounddäck skulle vara det bästa alternativet.  

● Truckar, truckarna som beställdes var ”Vertigo Trucks 8”. 

● Brädan som beställdes var ”17ply 35º HOLYPRO - VERY STIFF”. Projektgruppen 

valde ”stiff bräda” på grund av att den skall klara att bära upp golfbagshållaren samt 

att den skall klara av tyngre personer.  

● Två motorer beställdes och dessa var ”118kv TRAMPA Motor - Fantastic Hill 

Climber”. Projekgruppen valde två stycken motorer då det behövs för att klara av att 

driva brädan på tyngre underlag. Projektgruppen kunde valt en 136 kv motor 

anpassad för bra toppfart, men projektgruppen bedömde dock att hillclimber skulle 

passa ändamålet bättre. Utväxlingen som valdes till motorerna var ”14 Tooth – All 

round gearing” och detta valdes då det är den mest optimala utväxlingen för 

GoBoardens ändamål. 

● Kretskort för att styra motorerna är ”VESC 6” och projektgruppen valde att enbart 

köpa in ett då gruppen inte hade budget för två. Projektgruppen hade även tillgång 

att låna ett kretskort av Benjamin Vedder, vilket gjorde att endast ett behövde köpas 

in. Programmeringen för ”VESC 6” kommer från Benjamin Vedder. 
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5.11.4 Beställning av material till golfbagshållaren 

Till golfbagshållaren skapade projektgruppen ritningar, dessa ritningar skapades av cad-

modellen som fanns på golfbagshållaren. Flertalet företag kontaktades då projektgruppen 

behövde ett företag som kunde producera och skära ut plåtarna utefter ritningarna som 

skapats. Projektgruppen kom i kontakt med Nyaplåt19 som gick med på att utföra arbetet 

gratis som sponsring, detta gjorde att projektgruppen enbart behövde stå för 

materialkostnaden vid tillverkning av golfbagshållaren. Se bilaga III 

  

                                                
19 Datum 20170426  
http://www.nyaplat.se/byggnadsplatslageri/ 
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5.12 Tillverkning av prototyp 

Här beskrivs steg för steg hur projektgruppen gick tillväga med tillverkning av prototypen. 

5.12.1 Montering av bräda 

När projektgruppen mottagit brädan, truckar, däck och motorerna från Trampa Boards, 

började projektgruppen med att skruva ihop delarna provisoriskt. Detta utfördes då 

projektgruppen fortfarande väntade på kretskortet ”VESC 6” till motorerna och 

fjäderhållaren till truckarna. Detta var även optimalt då projektgruppen var tvungen att 

kontrollera att infästning satt perfekt på brädan. 

5.12.2 Tillverkning av infästning och golfbagshållare 

Projektgruppen började tillverka en infästning för att kunna montera golfbagshållaren på 

brädan. Projektgruppen insåg direkt att infästningen gjorde att golfbagshållaren stötte emot 

hjulen. För att motverka detta tillverkade projektgruppen en förhöjningssats till infästningen. 

Se bilaga IX  

 

När plåtarna från Nya plåt var klara bockades dessa till för att därefter svetsas ihop. Nästa 

steg för projektgruppen var att montera på infästningen på brädan, därefter skruvades 

golfbagshållaren fast på infästningen. När projektgruppen såg att alla komponenter 

fungerade bra med varandra monterades delarna isär för att kunna spraylackeras i mattsvart 

färg. Se bilaga IV 

5.12.3 Möte med Benjamin Vedder 

Benjamin Vedder besökte skolan och tillsammans med projektgruppen diskuterades det 

vilka delar som saknades för att bli klar med prototypen. Projektgruppen behövde 

införskaffa följande komponenter: batteri, laddare, kablar och kontakter till batteriet. 

5.12.4 Montering av GoBoard 

När projektgruppen mottagit både fjäderhållare och ”VESC 6” monterades dessa 

komponenter ihop med övriga delar. Projektgruppen fick hjälp av Benjamin att koppla ihop 

kretskortet ”VESC 6” med motorerna samt att lägga in programmering på kretskortet. Se 

bilaga X 

För färdig prototyp se bilaga XIII 
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6 Resultat och diskussion  

6.1 Resultat 

Projektgruppen har strävat efter att uppfylla de kraven som ställdes i början av projektet (se 

kap 1.4). 

Nedan kommer en samman ställning på kraven och om dem uppfyllts. 

 

• Pris: GoBoarden skall ha ett pris till slutkund på ca 20 tkr. Produktionskostnaden får 

inte överstiga ca15 tkr för prototyp.  

Resultat: Detta krav bedömer projektgruppen delvis uppfyllt då priset till slutkund blev ca 

20 tkr. Dock översteg produktionskostnaden på prototypens budget med ca1000kr.  

• Kvalite: GoBoarden skall vara byggd med kvalitativa komponenter. 

 Resultat: Detta krav ser projektgruppen som uppnått. 

• Utseende: GoBoarden skall ha en sportigt och attraktiv design som tilltalar 

produktens målgrupp. 

Resultat: Detta krav ser projektgruppen som uppnått.  

• Funktion: GoBoarden skall klara av att transportera en person på max 100kg med 

en golfbag runt en golfrunda på 18-hål.  

Resultat: Detta krav ser projektgruppen som uppnått.  

• Användarvänlighet: GoBoarden skall inte väga mer än 20kg för att underlätta 

transportering av GoBoarden. 

Resultat: Detta krav ser projektgruppen som uppnått.  

 

 

Resultatet av projektet är att projektgruppen har uppnått målet med en fungerande prototyp 

som går att använda på en golfbana. GoBoarden tillverkad i av komponenter i hög kvalité 

och är i stort sett redo för marknaden, det enda som krävs innan lansering är att ett 

samarbetskontrakt med Trampa Boards skrivs på alternativt att projektgruppen hittar någon 

annan aktör som har resurserna och kapaciteten som krävs för att tillverka produkten. När 

det gäller funktionerna på GoBoarden så bedömer projektgruppen att även i detta fall har 

målet uppnåtts, då GoBoarden är väl anpassad för att transportera en person som väger max 

100kg på golfbanan med en golfbag. Utseendet av GoBoarden bedömer projektgruppen har 

en sportig, stilren och attraktiv design. Målet med att GoBoarden inte fick kosta mer än 20 

tkr till kund har även uppnåtts, vilket projektgruppen ser som en positiv aspekt då detta gör 

att fler kunder har råd att köpa produkten. Dock har produktionskostnaden för prototypen 

överstigit budgeten med ca 1000kr, här borde projektgruppen sett över 

tillverkningskostnaderna mer noggrant. Projektgruppen bedömer att målet med att få en så 

låg vikt som möjligt på GoBoarden har uppnåtts. Projektgruppen bedömer även att en vikt 

på ca 20 kg är rimligt då de flesta användarna kommer klarar av att lyfta GoBoarden och 

bära den. Att GoBoarden har en vikt på 20 kg är också bra om man ser till 
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rekommendationen att man inte bör lyfta över 25 kg manuellt på exempelvis jobbet20. Att 

kunna använda GoBoarden lagligt utanför inhägnat område genom att göra några få 

justeringar på GoBoarden, ser projektgruppen också som uppnått. Enbart reflexer, lampor 

och en fartspärr i programmeringen behövs läggas till på GoBoarden för att kunna köra 

lagligt på allmänväg.  

 

Projektgruppen kan konstatera att de batterier som sitter på GoBoarden ger en körsträcka på 

ca tre mil, detta gör att användaren utan problem kan åka två golfrundor på en laddning. 

Projektgruppen kan även konstatera att brädan är stabil och går att åka på utan problem, 

dock kan det göras ytterligare justeringar för att få den stabilare för nybörjare. 

När detta kommer till spårbildning från däcken så uppstår inte detta om brukaren accelererar 

försiktigt. Justering på utväxlingen skulle kunna motverka detta. Justeringar i 

programmering skulle också leda till jämnare acceleration. Kontentan blir att 

projektgruppen rekommenderar användare till att inte att köra inne på ”green” på golfbanan 

med nuvarande däck och acceleration. 

För färdig prototyp se bilaga XIII 

 

 

 

 

6.2 Diskussion  

6.2.1 Projektgruppen 

Samarbetet inom projektgruppen har fungerat bra, arbetsfördelningen har varit jämn och 

båda parter har haft samma slutmål. Detta har gjort att projektgruppens gruppmedlemmar 

bedömer projektet som väldigt lyckat. 

6.2.2 Handledare 

Projektgruppens handledare har varit en stor hjälpande hand för projektgruppen i alla lägen. 

När projektgruppen kört fast har handledaren kommit med tips och råd vilket har hjälpt 

projektgruppen att ta sig vidare. I de lägen projektgruppen velat rusa för snabbt fram har 

handledaren hjälpt projektgruppen att sakta ner för att nå ett så bra resultat som möjligt.  

                                                
20 Datum 20170521 
http://www.transport.se/faq/jag-lyfter-tungt-pa-jobbet-hur-mycket-ska-man-maximalt-lyfta-manuellt/ 
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7 Affärssystem  

 

7.1 Marknadsplan 

Tanken är att produkten ska tillverkas i Sverige, men eftersom den nuvarande prototypen 

har delar från andra länder skulle det finnas möjligheter att tillverka GoBoarden i ett land 

där majoriteten av delar köps in från. Detta skulle kunna resultera i sänkta fraktkostnader för 

material samt att företagsskatten i Sverige är dyrare än till exempel i England. Allt detta 

beror dock på hur populär produkten blir på marknaden, men till en början så är planen att 

produkten tillverkas i Sverige. Detta gör att projektgruppen måste komma i kontakt med 

företag i Sverige som har kunskapen att bocka och svetsa i aluminium, för i dagsläget saknar 

projektgruppen kunskaper inom svetsning och bockning av aluminium. 

 

7.2 Vad GoBoard erbjuder 

GoBoarden erbjuder en golfboard som är gjord av hög kvalitét, den är smidig och den har 

även ett attraktivt utseende. Den stora fördelen med GoBoarden är att den även kan 

användas som en mountainboard vilket är till en stor fördel gentemot konkurrenterna. 

 

Anledningar som gör att Goboarden är bättre än konkurrenterna: 

● Pris, betydligt billigare än den befintliga golfboarden. 

● Smidig, betydligt lättare att ta med sig. 

● Sportig, utseendet är mer sportigt och “cleant”. 

● Fler användningsområden, kan användas som en mountainboard/longboard. 

 

 

7.3 Konkurrenter 

I dagsläget finns det ett företag i USA som säljer en golfboard och detta gör att 

projektgruppen måste få kunderna att inse att GoBoarden är en bättre produkt än den 

befintliga golfboarden. Därav krävs det att GoBoarden har något som sticker ut jämfört med 

konkurrenternas golfboard. 

Eftersom GoBoarden kommer vara ca 50 Tkr billigare än konkurrenternas golfboard 

förväntar sig projektgruppen att detta bör räcka för att få kundernas uppmärksamhet. 

Utöver det amerikanska företaget har projektgruppen inte lyckats hitta en konkurrent. 

7.4 Marknad/målgrupp 

Marknaden för produkten är främst för golfintresserade som söker ett komplement till 

golfbilen. GoBoarden har som målgrupp både män och kvinnor mellan åldern 16 till 50, 
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men projektgruppen bedömer att folk mellan 30-40 år kommer att vara de mest 

köpintresserade av produkten.  

7.5 Distribution 

Distributionen kommer först och främst att ske inom Sverige. Projektgruppen planerar att 

inte enbart sälja produkten, utan även hyra ut den och då lämpas det bäst att introducera 

produkten på den svenska marknaden. Därifrån bör produkten kunna växa på marknaden för 

att i ett senare skede nå andra marknader som övriga Norden och Europa. 

Projektgruppen har som mål att sälja GoBoarden över hela världen när produkten är redo för 

detta. 

7.6 Vision och mål för GoBoarden 

7.6.1 Tillverkning i framtiden 

 

Då projektgruppen vill vidareutveckla prototypen och få ut en produkt på marknaden, 

kommer projektgruppen att försöka att få kontakt med olika företag att samarbeta med. 

Projektgruppen tycker att GoBoarden väger för mycket i dagsläget och vill därav dra ner 

vikten ca 3 kg. Viktminskning på produkten kan göras på flera olika sätt, ett av dom är att 

golfbagshållaren samt infästningen tillverkas i aluminium. Det finns även möjlighet att göra 

golfbagshållaren i stål om den görs tunnare. I dagsläget är golfbagshållaren ca 3mm tjock, 

men att istället använda 2mm tjockt stål skulle minska vikten drastiskt. Första steget för 

projektgruppen blir att testa aluminium och projektgruppen bedömer att en minskning på 3 

kg kommer uppnås med detta material. Det viktigaste är dock att GoBoarden fortfarande är 

av hög kvalitét och att den bibehåller en lång livslängd. 

 

7.6.2 Kundrelationer 

 

Projektgruppen ser möjligheter att skapa ett samarbeta med Trampa Boards. Detta skulle 

gynna projektgruppen då flertalet komponenter som finns på GoBoarden kommer i från 

Trampa Boards. Det skulle också kunna gynna tillverkningen av produkten och resultera i 

lägre tillverkningskostnader. Projektgruppen ser också ökade chanser att få ut produkten på 

marknaden vid ett samarbete med Trampa Boards, då de redan har en befintlig kundbas. 

Ifall projektgruppen inte får till ett samarbete med Trampa boards, så hoppas ändå 

projektgruppen på att kunna bibehålla kontakten för att kunna mota tips och råd. Troligtvis 

kommer projektgruppen också att försöka tillverka en egen bräda som behåller samma 

styrka men som är helt rak: Detta för att montering av batteri ska bli smidigare samt att egen 

tillverkning av delar blir billigare i slutändan. 

Kontakten med Benjamin Vedder vill projektgruppen också behålla då Benjamin är otroligt 

duktig inom programmering och detta kan vara till stor hjälp i framtiden. 
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7.7 Ekonomi 

7.7.1 Kostnader 

 

Tabell 4 Kostnadskalkyl på prototypen 

 

Vara/material Pris (Kronor) 

VESC6, Tillbehör 
Vesc 6, 
Bindningar, Bräda, 
Motorer 

12 780 kr 

Sprayfärg 110 kr 

Plåt, 
materialkostnad 

300 kr 

Silikonkabel, 
kabelkontakt 

211 kr 

Skruv 15 kr 

Batteri+Laddare 2500 kr 

TOTAL 15916 

Framtida tilläggskostnader 

Arbete plåt 25% =75 kr/st 
 

Montering 400 kr /h = 800 kr 

 



 
 

Examensarbete GoBoard 
Av Markus Krona & Hampus Öberg 

 

34 
 

Projektgruppen fick arbetet med utskärning av plåtar gratis och behövde endast betala för 

materialkostnaden för plåten. Projektgruppen räknar med ett tillägg på 25% för 

arbetskostnaden vilket ger ett pris på 375 kr för plåten. 

 

Montering: Projektgruppen räknar med en monteringskostnad ca 400 kr/h. Vid optimerad 

montering beräknas det krävas ca två timmar för att montera samtliga komponenter. 

 

Projektgruppen siktar på att beställa in delar i en större volym och få ner priset på samtliga 

komponenter. Projektgruppen förväntar sig att kunna få ner inköpspriset av komponenterna 

till en rimlig nivå, så att produktionskostnaden för en GoBoard blir mellan 6 till 10 tkr. Når 

projektgruppen inte detta mål får beställningar tas in från andra företag, alternativt får 

projektgruppen göra egentillverkning av komponenter. En tillverkningskostnad på över 10 

tkr gör att priset till kund blir för dyrt. 

 

I framtiden kan kostnader för reklam och löner förekomma, detta är inget projektgruppen 

har räknat på då gruppen kommer börja med tillverkning på egen hand. 

 

 

7.7.2 Intäkter 

Intäkter kommer att ske vid försäljning av GoBoards till kunder samt vid uthyrning av 

GoBoards till golfbanor. 

Försäljningspriset på GoBoarden kommer att bero på inköpspriset för material och 

komponenter. Projektgruppen beräknar ett försäljningspris till kund på ca 18 till 20 tkr (inkl. 

moms). För att kunna ha ett försäljnings pris på 20 tkr behöver projektgruppen sälja 

produkten direkt till kund. Om projektgruppen väljer att gå via återförsäljare kommer 

slutpriset att hamna på ca 30 tkr, vilket projektgruppen anser blir för högt och oattraktivt för 

kunden. Vid uthyrning av GoBoarden behöver projektgruppen gå via golfklubbar och 

beräknar då att tjäna in originalpriset på ca ett år. Intäkten för uthyrning av GoBoard 

beräknas till ca 2000 kronor per månad, utöver det priset beräknas det även tillkomma 

försäkringskostnader. 
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7.8 Business model Canvas 

 
Bild, översikt Buisness Model Canvas (Bilaga 10.12) 
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7.9 Nyckelresurser 

Gruppen har identifierat ett antal nyckelresurser som beskrivs nedan och varför dem klassas 

som nyckelresurser. 

 

7.9.1 Trampa Boards 

Eftersom den nuvarande prototypen använder flertalet komponenter från Trampa så ser 

projektgruppen dem som en nyckelresurs. Utan Trampa Boards truckar samt bräda är det 

inte säkert att GoBoarden skulle hålla en tillräckligt hög kvalitét för att kunna brukas på 

golfbanor. 

 

7.9.2 Metall för golfhållare 

 

I dagsläget är golfbagshållaren gjord av stål, projektgruppen använde stål för att det är lätt 

att arbeta med och är ett hållbart material, detta gör stål till en nyckelresurs. I senare skede 

så har projektgruppen planer på att tillverka golfbagshållaren i aluminium, detta för att få 

ner vikten på GoBoarden. Detta gör att aluminium kan komma att bli en nyckelresurs i 

framtiden. 

 

7.9.3 CATIA 

3D-programmet Catia har varit till stor nytta för projektgruppen, det har använts för att se 

fördelar och nackdelar på de koncept projektgruppen utvecklat. Utöver det så har även 

projektgruppen använt Catia för att skapa ritningar över golfbagshållaren. Catia har även 

använts för att förklara konceptidéer för handledare och utomstående. Utan Catia skulle 

genomförandet av projektet tagit betydligt längre tid. Ovannämnda punkter gör Catia till en 

nyckelresurs. 

 

7.9.4 Metallverkstaden 

Projektgruppen har spenderat mycket tid i metallverkstaden inne på högskolan i Halmstad. I 

metallverkstaden har golfbagshållaren och dess infästning tillverkats. Projektgruppen har 

även använt verktyg från metallverkstaden och detta gör att projektgruppen ser 

metallverkstaden som en nyckelresurs. 

 

7.10 Vad erbjuder produkten för värde? 

Huvudfunktionen med GoBoarden är att underlätta för golfare att ta sig runt golfbanan. 

Produkten åstadkommer detta genom förnyelsebarenergi där GoBoarden använder sig av 

elmotorer och batterier. Att ta sig runt en golfbana kan göras på flera olika sätt, gång eller 
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golfbil är dem två vanligaste sätten i dagsläget. Nackdelen med golfbilar är att de är ofta är 

dyra att köpa in och golfklubbar kan således enbart tillhandahålla några stycken för 

uthyrning till kund. Fördelen med GoBoarden är att den har ett lägre pris än golfbilen, vilket 

gör att golfklubbar kan tillhandahålla fler GoBoards än golfbilar. Projektgruppen bedömer 

också att GoBoarden är ett mer underhållande sätt att ta sig runt på golfbanan än vad 

golfbilen är. 

 

När det kommer till att gå runt golfbanan, som är det vanligaste sättet att transportera sig 

runt golfbanan i dagsläget, så har detta både för- och nackdelar: 

Fördelarna med att gå är att det är gratis och att det även ger motion. 

Nackdelarna är att alla inte har den fysiska kapaciteten att gå ca 1 mil. Projektgruppen ser 

även värmen på sommaren som ett problem. Att gå ca 1 mil i 28 graders värme och bli 

genomsvettig är något som inte alla uppskattar. Det är i detta läge som GoBoarden kommer 

in och kan erbjuda ett underhållande och hjälpande sätt att transportera sig runt golfbanan. 

7.11 Segmentering 

 

Huvudmålgruppen för GoBoarden är golfare i åldern 25 till 45 år, detta då projektgruppen 

bedömer att det är vid det åldersspannet som de mest köpstarka personerna finnes. Yngre 

personer än 25 år kan självklart vara intresserade av vår produkt men projektgruppen 

bedömer att det är färre i denna kategori som har de ekonomiska möjligheterna. 

Projektgruppen bedömer att en stabilare variant med bredare hjulaxlar bör göras för att även 

passa till äldre personer. 

  



 
 

Examensarbete GoBoard 
Av Markus Krona & Hampus Öberg 

 

38 
 

8 Reflektioner och diskussioner 

 

8.1 Hållbar utveckling 

GoBoarden bidrar till hållbar utveckling då den är eldriven och således drivs den inte av 

fossila bränslen. Detta gör att när användaren åker på GoBoarden åker användaren “grönt”. 

Projektgruppen kan också bidra till hållbar utveckling genom att försöka få komponenter 

fraktade direkt från tillverkaren till projektgruppen vilket skulle minska utsläppen. I 

dagsläget skickas komponenterna via England vilket leder till ökade utsläpp. GoBoarden 

kan också bidra till hållbar utveckling genom att folk väljer att använda GoBoarden till 

jobbet eller affären i stället för att använda bilen. Således skulle de fossila utsläppen 

minskas. 

8.1.1 Social hållbar utveckling 

Projektgruppen kan bidra till social hållbar utveckling genom att se till att samtliga 

komponenter tillverkas i fabriker där anställda har bra villkor. Detta kan dock vara väldigt 

svårt för projektgruppen att kontrollera och det skulle även kunna resultera i ett högre 

produktionspris vilket i sin tur leder till högre pris till kund. Här bör projektgruppen utreda 

för- och nackdelar innan detta görs.  

GoBoarden kan göra det enklare för golfare att transportera sig runt golfbanan. Den kan 

således vara till stor nytta för äldre personer som har svårt att gå längre sträckor. Istället för 

att äldre behöver stå över en golfrunda kan dem använda sig av GoBoarden. 

8.1.2 Ekonomisk 

 

Ekonomisk hållbar utveckling kan enligt KTH definieras på två sätt 21,  

Nr 1“en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska 

eller sociala hållbarheten” Nr 2 “I den andra definitionen likställs ekonomisk hållbarhet 

med ekonomisk tillväxt”  

När det kommer till första sättet att definiera ekonomisk utveckling, har projektgruppen 

ovan nämnt planer på hur den sociala hållbara utvecklingen skall skötas. När det kommer 

till den ekologiska biten så bidrar GoBoarden till positiv utveckling genom att utsläppen 

från fossila bränslen minskar om man väljer GoBoarden framför bensindrivna fordon. 

GoBoarden drivs av litiumbatterier vilka kan vara väldigt miljöfarliga att tillverka. 

Projektgruppen bedömer att batterier trots allt är bättre än fossila bränslen då tekniken för 

tillverkning av batterier utvecklas ständigt. 

 

                                                
21 Datum 20170521 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976 
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När det gäller andra definitionen av ekonomisk utveckling så vill projektgruppen ha en 

ekonomisk tillväxt för att kunna växa som företag och expandera på marknaden och gå med 

vinst. Detta får dock inte påverka den ekologiska och sociala hållbara utvecklingen alltför 

mycket. 

För att nå ekonomisk tillväxt behöver projektgruppen öka medvetenheten hos allmänheten 

att GoBoarden existerar på marknaden samt redogöra vilka behov den fyller, vilket i sin tur 

göra att kunder kommer vilja köpa GoBoarden.   

 

8.1.3 Etik och Moral 

Då projektgruppen vill att tillverkningskostnaderna för produkten skall vara så låga som 

möjligt så kommer projektgruppen att behöva vända sig till länder där billig arbetskraft 

finns som till exempel Kina eller Taiwan. Det kan komma att bli svårt för projektgruppen att 

kontrollera att bra arbetsförhållanden råder i fabrikerna i dessa länder. Precis som i social 

hållbar utveckling så är detta ett övervägande projektgruppen får göra där för- och nackdelar 

vägs mellan billig produktion och bra arbetsförhållanden. 

8.1.4 Lika villkor 

När det kommer till lika villkor bedömer projektgruppen att produkten är jämställd och är 

till för de som vill köpa den. 
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10 Bilageförteckning 

 

 



 

I 
 

I Marknadsundersökning 

 

För att ta reda på om projektgruppen skulle skapa en golfbagshållare eller en 

golfklubbshållare gjordes en marknadsundersökning. Nedan kan resultatet skådas vilket 

bland annat visar att erfarna golfare använder fler golfklubbor under en golfrunda jämfört 

mot oerfarna.
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II Mailkontakt Trampa Boards 

Trampa. Mail 8 totalt. Datum 10/4-17 

Ted Orr <ted@trampaboards.com> 

må 04-10, 21:33Markus Krona [markro14] 

Inkorg 

Hello Markus, 

Add the items you want into your basket. and you will see costs appearing.  

Let me know when you have added the items you want and i will check the basket an give 

you some discount. 

Purchasing 500 units is at this stage is impossible to tell. So many factors from raw material 

price fluctuation, exchange rate changes, shipping charges, local tax's etc... plus if you 

made 500 you would purchase upfront in advance not direct form me as you need when 

you need it.... the buying would be completely different and the prices you pay would be 

relevant to the prices we get with your money when we come to purchase. 

For now you will need to focus on developing your product and you need to be explained 

that the Spring truck does not fit work when mounted to a flat longboard deck. Even if you 

add the risers it will not be right, the deck needs the angle to turn the trucks to make the 

steering 

As i have explained i am trying to make a new Extended axle Longboard truck which will 

work with your eglaur fat longboard deck, but samples are not received yet so i cant tell you 

much more about them currently. 

Please add the ites you wish to purchase into your basket and please let me know when 

you have completed this so i can take a look for you. 

Kind regards 

Ted 

 

Projektgruppen. Mail 7 totalt. Datum 7/4-17 

Markus Krona [markro14] 

Ted Orr <ted@trampaboards.com>;f.drenckhahn@studioc.de;benjamin@vedder.se 

Skickat 

Hi Ted, 

 

Thanks for all the support, 
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As you may know me and my partner are students at the university in Halmstad we are 

doing this project as a bachlelor thesis for the company OC Off Course. 

 

We want to develop a prototyp of the board so we can test how to mount a golfbag on it 

we have a few diffrent ideas. And therefore we would like to know what the price are for 

the following parts: 

 

2x VESC6 

1x Twin hill climber motors like this one http://www.trampaboards.com/infinity-atb-truck-

with-mountainboard-motormount-trampa-motor-66-tooth-pulley-kit-p-13849.html 

 

  

Infinity ATB Truck with LEFT 

Side Motormount Motor ... 

www.trampaboards.com 

INFINITY ATB TRUCK with LEFT Side 

Mountainboard Motormount TRAMPA Motor & 66 

tooth Pulley kit 

 

 2x Mountain trucks 

4x complete wheels 

2x bindings 

 

We would also like to know what the price would be if we buy 1 set vs. 500 sets of these 

parts. The reason why OC Off Course want to know this is because if the prototype is 

succesful, we would like to "mass" produce the product. 

We know that its hard for you to give a straight away answer but an assumption would 

help us a lot. 

 

Thanks in advance! 

Best regards Markus 

 

Trampa. Mail 6 totalt. Datum 5/4-17 

 

Ted Orr <ted@trampaboards.com> 
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on 04-05, 16:45 

Hi Markus, 

 

Nice to meet you, i am Ted, chief in charge at Trampa. We work with many 

independent developers & companies just like yourselves and are very 

happy to work with you on your project too. 

 

Trampa is a small business. We are just 4 people these Days, Ted & Frank 

are business owners (slaves to the system working for kudos) with Sam & 

Joris making the majority of the assembly for us. Benjamin and Frank 

have been working closely in the further development of the VESC which i 

am assuming you are also interested in. 

 

For sure the golf board concept is nothing original, I am aware of the 

product which Laird Hamilton (I am a big fan of Laird Hamilton) has been 

developing, I have for a very long time been meaning to contact them or 

develop my own thing to show to them because there device was so over 

priced, so heavy and so low performing that i thought i could do better 

than that, truth is we just don't have the time to make all the products 

we wish to make because we are so few hands on board, so it pleases us 

to be able to work in conjunction with people like yourself who have a 

passion for the product and using your enthusiasm to drive some thing 

new forwards and our expertise & knowledge behind you is inspiring to 

allow things to happen. 

 

We work very openly because whats good for you is good for us. Its in 

our interests to see your project succeed. 

 

So, for sure, on first thoughts the golfboard needs to go onto spring 

trucks. We say that because the skate trucks we currently use are not s 

string and knowing what mountainboarders get up to we would not advise 

adult sized to ride the, BUT! 

 

We also believe there is a huge market the regular long board customer 

being able to ride off road. Frank has made drawings of and extended 

axle long board style truck, these have been submitted to the factory 

and we have had some lose estimation prices returned to us for the molds 

and for the production. 

 

Sadly as we have so much development taking place right now, and due to 

a shortage of investable funds and totally against both of our 

intentions but we are currently unable to continue with the project, but 

both Frank and I heavily believe in the extended Axel Long board style 

truck, so much so that we are going ahead with the NEW 6 inch tyre (this 

will be the first of its size and will fit to both of the existing 

Trampa hubs) and will in its first instance with to the URBAN Carver, 

nut will also fit to our concept URBAN Longboard deck, with and without 

motors... 

 

SO i think this is the product you will be interested in, but we are 

going to need you help to develop this item. 
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I have agreed to have 5 sets made as test samples, the factory has 

kindly agreed to cnc them to a similar spec so we can try out the 

performance, they will cost me a small fortune but if you want to try a 

pair i can arrange a nice price for you ti give them a go. Sadly we do 

not have a 6 in tyre to try, but using the 7 will give very similar 

performance for us to test at least.... 

 

Also, we have in the last 2 years invested into NEW Longboard moulds and 

they are sat there waiting to be used... We just have not had the time 

to develop them further than what they already are. We have also 

invested into a NEW battery box mould to go underneath the longboard 

decks which will be perfect for your long range golf boards... 

 

So i think we have just about most things for you Markus... Our kit 

connects a bit like Lego and so if we dont have the bit that makes it 

all connect perfectly, then we simply make it.... 

 

Regards 

 

Ted 

Trampa. Mail 5 totalt Datum 4/4-17 

rank <f.drenckhahn@studioc.de> 

ti 04-04, 17:13Markus Krona [markro14] 

Inkorg 

Hope this honest advice will help you guys to make something extraordinary. I think it 

needs to be pivotable, so that you won't hold on to it but rather use it for finding your 

balance. 

Not easy... 

 

Frank 

 

Am 04.04.2017 um 16:36 schrieb Markus Krona [markro14]: 

Hi Frank, 

Thank you for the fast response and the feedback. 

The steering pole we propably have to rethink and probably come up with 

another solution. The reason for the pole was in the begining to hold the 

golfbag, but as u mention holding it will affeckt the standing position ( this we 

had forgott to think of). And we also probably got alittle bit to stuck with the 

idea of needing a handle. 

If u have 3d-models that would be very helpful for us. 

We will start rework the design futures and rethink the design of the golfboard 

with all the feed back we recived. 
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Best regards Markus 

 

Vårt svar. Mail 4 totalt. Datum 4/4 

Markus Krona [markro14] 

f.drenckhahn@studioc.de 

Skickat 

Hi Frank, 

 

Thank you for the fast response and the feedback. 

 

The steering pole we propably have to rethink and probably come up with another 

solution. The reason for the pole was in the begining to hold the golfbag, but as u mention 

holding it will affeckt the standing position ( this we had forgott to think of). And we also 

probably got alittle bit to stuck with the idea of needing a handle. 

 

If u have 3d-models that would be very helpful for us. 

 

We will start rework the design futures and rethink the design of the golfboard with all the 

feed back we recived. 

 

Best regards Markus 

 

Trampas svar. Mail 3 totalt. Datum 4/4-17 
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Projektgruppen. Mail 2 totalt. Datum 4/4-17 

 

Hi Frank, 
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It´s really nice feedback to hear that you find our project interesting. 

Our Concept with the Golfboard. 

The goal with the project is too develop a longboard that can be driven on a golf course. 

We want the golfboard to have almost the same feeling as a regular longboard while 

riding. 

The idea we have is that in the front we will mount a plate where u can put down the 

golfbag and behind that plate we will have a steering pole. The steeringpole will be 

telescopic so the user can adjust the height. 

The golfbag will aslo be attached to the steering pole by attaching bracket mounted on the 

pole. 

The steering pole will also work as help for the user to keep the balance while riding. The 

steering pole will also be removable if the user wants to use the golfboard on regular 

streets etc. 

The idea is that the Battery package will be mounted under the board. And next to the 

wheels we will have mudguards. 

 

Below is an early concept model. 
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However, we realized that it's probably better to make a flat board. 

Below is our new concept. 

 
 

A 3d-printed prototype of the golfbag plate 
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You mentioned that the mountain trucks wasn't optimal for a longboard deck. Our idea 

was to  build a "heel" under the board to mount the truck on so it gets the angle needed. 

What are your suggestions on this? Do you have any other recommendations for this 

project? 

 

Thanks in advance! 

Best regards Markus 
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Första mailet från Trampa. Mail 1 totalt. Datum 4/3-17 
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III Bilaga golfbagshållare,infästning samt stänkskärmar. 

Ritningar som skickades till Nya plåt 
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IV Infästning  

Första versionen. 

 
 

Infästning version 2. 

Här valde projektgruppen att lägga till en förhöjning på infästningen för att inte 

golfbagshållaren skall slå i däcken när man svänger. Back till har projektgruppen monterat 

stänkskärmar i bockat aluminium. 
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 I väntan på delar från Nya plåt skapade projektgruppen en keyshot bild med över hur det 

kan tänkas se ut vid färdig prototyp. 
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V Bilaga 3D-printing 

Projektgruppen gjorde ett försök att 3D-printa golfbagshållare. 3D-printing valdes bort då 

projektgruppen insåg att fullskaliga delar till prototypen ej skulle kunna 3d-printas. 
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VI Grundkoncept 

Bild 

 

VI.1A Koncept 1A 

Bilden nedan demonstrerar koncept 1 i sin helhet med avtagbara styrstången och hur den 

kan placerad under brädan. 

 

VI.1B Koncept 1B 

Bilden nedan visar konceptet i sin helhet som fram kom efter diskussion med handledare 

och Martin Franzen 
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Bilden nedan visar den vikbara funktionen. 
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VII Koncept 2 

Nedan är ritningar på konceptet. 
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VIII Koncept 3  

 

Golfbagshållare 

 
 

GolfklubbsHållare 

Hållare för golfklubbor samt bollfack fram till. 
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Hållare för golfklubbor samt bollfack fram till. 
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IX Valt koncept 

 

Nedan är en förfinad bild på det valda konceptet som är golfbagshållaren. 
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X Tillverkning av golfbag hållare 

 
Stöd stänger på sidan på svetsat. Golfbagshållaren klar och målad.  
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Plåtarna från Nya plåt i hopsvetsade  
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XI Tillverkning infästning 

 



 
 

Examensarbete GoBoard 
Av Markus Krona & Hampus Öberg 

 

xxviii 
 

 

Utborrning av hål för att kunna fästa infästningen mellan bräda och truck 
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Infästning klar och monterad. 
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XII Buisness Model Canvas 
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XIII Färdig prototyp 
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