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Sammanfattning 
 

Under hösten 2010 kom projektgruppen i kontakt med Golf Joy som är ett reseföretag i Halmstad. De 

hade fått nys om problem hos sina kunder när de reser med sina golfbagar och tog då kontakt med 

Högskolan i Halmstad för att få hjälp med att lösa detta problem. När vi fick höra om den här idén 

blev vi nyfikna och tog kontakt med företaget. Efter ett lyckat möte tog vi med oss problemet till 

skolan och började spåna för att se hur vi kunde lösa problemet på bästa sätt. Målet blev att få fram 

en snygg och funktionell resegolfbag med vagn och bag i ett till golfsäsongen 2012 men framför allt 

underlätta resandet för golfspelaren. Det ska vara lätt att ta sig från plats A till B med golfbagen.  

Men resan till slutresultatet har inte varit enkelt. I denna rapport får ni följa vår resa från idé till 

färdig produkt med både positiva och mindre positiva hinder. 

För att få fram så bra information som möjligt var vi bland annat på studiebesök på Elmiamässans 

golfmässa där vi fick mingla med de största golfjättarna inom branschen. Vi har varit ute på golfbanor 

och pratat med golfare på alla nivåer. Det visade sig att golfspelare över lag var intresserade av en 

produkt som denna. 

Resultatet av allt arbete blev en golfbag med vagn och bag i ett. Detta gör det enkelt att ta med sig 

den överallt och är mycket smidig för den som inte har tillgång till bil. Det går att packa lite kläder 

och skor i den så att åker man på en weekend räcker det med handbagage och golfbag, vilket i sin tur 

gör resan smidigare. Produktens funktion och mening har pendlat mycket fram och tillbaka under 

projektets gång, vad som ska vara med, vilken målgrupp bagen skall ha, och så vidare. Men nu, efter 

ett års arbete, är konceptet klart och bagen har redan köpare.  
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Abstract 
 

In autumn in 2010 the project group came in contact with the travel company Golf Joy in Halmstad. 

They had been briefed on the problems of their customers had when they travel with their golf bags 

and contacted Halmstad University for help in solving this problem. When we heard about this idea, 

we became curious and contacted the company. After a successful meeting, we took the problem 

with us to the school and began to brainstorm to see how we could solve the problem. The goal was 

to produce a stylish and functional travel golf bag with the cart and bag in one and launch it in the 

golf season in 2012. But the main goal was to make traveling easier for the golfer. It should be easy 

to get from one place to another with the golf bag. 

 

However, the journey to the final result has not been easy. In the following report, you can follow 

our journey from idea to finished product with both positive and less positive obstacles. 

 

To get the best information possible, we went to a golf trade show in Jönköping where we got to 

mingle with the greatest golfing companies in the industry. We have been out on some golf courses 

and talked to golfers of all levels. It turned out that golfers in general were interested in a product 

like this. 

 

The result of all the work was a golf bag with the cart and bag in one. This makes it easy to take the 

bag with you anywhere you go and is very convenient for those who do not have access to a car. It is 

possible to pack some clothes and shoes in to the bag, so the only things you need to carry with you 

is hand luggage and golf bag, which in turn makes the journey smoother. Product function and 

meaning have fluctuated much back and forth during the project, what should be added, which 

target group is the bag for, and so on. Now, after a year's work, the concept is clear and the bag 

already has buyers.
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 Förord 

 

Under årskurs 3 på Utvecklingsingenjörprogrammet görs ett omfattande examensarbete där vi 

studenter tar fram en produkt som saknas ute på marknaden. Vi utför själva hela förloppet ända från 

idé till färdig produkt.   

I detta projekt har gruppen fått ta del av det mesta som vi kan komma att stöta på ute i arbetslivet. 

Gruppen har hela tiden tillsammans strävat mot ett gemensamt mål och stått vid varandras sida. 

Detta projekt har gett oss, som blivande utvecklingsingenjörer, en bra grund inför arbetslivet.  

På Högskolan i Halmstad vill vi skänka ett stort tack till vår handledare Fawzi Halila för sin feedback 

och sitt stora stöd. Han har hjälpt oss och stått på vår sida under hela processen och har fått oss att 

kämpa vidare när det varit tufft.  

Vi har under hela projektets gång haft släkt, vänner och andra runt oss som har trott på vårt projekt 

hela tiden. Även det har varit en sporre under de tuffa tiderna i projektet, så er vill vi rikta ett 

speciellt tack. 

 

 

 

 

 

Halmstad 2011-05-21 

 

____________________________ 

Jennifer Hoffmann 

 

____________________________ 

Lizette Lindell 



Högskolan i Halmstad                                                                                                   SMART-Bag      

 

5 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................................................... 3 

Förord ...................................................................................................................................................... 4 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 5 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 7 

1.3 Mål ................................................................................................................................................. 7 

2. Projektbeskrivning ............................................................................................................................... 8 

2.1 Intressenter ............................................................................................................................. 8 

2.2 Krav/Önskemål ........................................................................................................................ 8 

2.3 Projektorganisationen ............................................................................................................. 9 

2.4 Budget ..................................................................................................................................... 9 

2.5 Tidplan ................................................................................................................................... 10 

2.6 Kommunikation och kvalitetsförsäkring ................................................................................ 10 

2.7 Riskanalys .............................................................................................................................. 11 

3. Metoder och Verktyg......................................................................................................................... 12 

4. Golf .................................................................................................................................................... 14 

4.1 Historia ........................................................................................................................................ 14 

4.2 Golfturismen ................................................................................................................................ 14 

5. Produktutvecklingsteorier ................................................................................................................. 15 

6. Genomförandet ................................................................................................................................. 16 

6.1 Studiebesök ................................................................................................................................. 16 

6.2 Branschanalys .............................................................................................................................. 17 

6.3 Marknadsundersökning ............................................................................................................... 18 

6.4 Prototyp ....................................................................................................................................... 18 



Högskolan i Halmstad                                                                                                   SMART-Bag      

 

6 

6.5 Återvändsgränd ........................................................................................................................... 19 

6.6 I egen regi .................................................................................................................................... 19 

6.7 Materialval................................................................................................................................... 20 

6.8 Skydd på produkten? ................................................................................................................... 20 

7. Resultat .............................................................................................................................................. 21 

8. Affärsplan .......................................................................................................................................... 21 

8.1 Affärsidé ...................................................................................................................................... 21 

8.2 Företaget ..................................................................................................................................... 22 

8.2.1 Val av bolagsform ................................................................................................................. 22 

8.2.2 Varumärke ............................................................................................................................ 22 

8.3 Marknaden .................................................................................................................................. 22 

8.3.1 Kunderna .............................................................................................................................. 22 

8.3.2 Konkurrenter ........................................................................................................................ 23 

8.4 Marknadsplan .............................................................................................................................. 23 

8.4.1 Strategisk plan ...................................................................................................................... 23 

8.4.2 Tillväxt av produkten ............................................................................................................ 24 

8.5 Produktionsprocessen ................................................................................................................. 25 

8.6 Ekonomiska kalkyler .................................................................................................................... 25 

8.7 Risker ........................................................................................................................................... 26 

8.7.1 SWOT .................................................................................................................................... 26 

9 Slutsats och Reflektioner .................................................................................................................... 27 

9.1 Visioner ........................................................................................................................................ 27 

10 Källförteckningar .............................................................................................................................. 28 

11 Bilagor ............................................................................................................................................... 30 



Högskolan i Halmstad                                                                                                   SMART-Bag      

 

7 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under hösten 2010 kom vi i projektgruppen i kontakt med företaget Golf Joy i Halmstad. Golf Joy är 

idag en golfresebyrå och idag säljer de golfresor till 10 olika länder, de arbetar med över 100 hotell 

och 150 golfbanor runt om i Europa.  

Företaget har under alla de 10 år som de varit verksamma inom golfresor uppfattat ett stort problem 

när det gäller transport av golfbagar och golfvagnar. Flygbolagen har många regler och det kan ibland 

bli riktigt dyrt att checka in en golfbag med vagn. Många av deras kunder väljer då att lämna vagnen 

hemma och hyra vagn på plats vilket även det kan kosta en heldel pengar samtidigt som resenären 

inte har sina egna saker.  

Golf Joy ser därför ett stort behov av en golfbag där vagnen alltid finns med på ett eller annat sett 

och där alla flygbolags regler är godkända som tillexempel vikt. 

Vi tog med oss detta till skolan och började klura på om detta kunde vara något för vårt 

examensarbete. Efter en liten behovsanalys bland våra golfspelande vänner och familjer såg vi att 

behovet och efterfrågan efter en sådan produkt finns ute på marknaden. Detta var starten på vårt 

examensarbete och det kommande året. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att förenkla golfresorna för resenärerna och göra det enklare att få med sig 

sin golfutrustning hemifrån direkt ut på banan, utan onödiga utgifter. Vi vill även se till att golfaren 

kan få med sig alla de nödvändiga sakerna i en och samma väska för att slippa onödigt konkande och 

stress.  

1.3 Mål 
Vi ska i maj 2011 ha tagit fram en resegolfbag med bag och vagn i ett. Produkten ska klara av 

flygbolagens alla regler när det gäller vikt, storlek med mera. Vi vill se att golfbagen kommer ha en 

modern, snygg och tilltalande design med många praktiska lösningar. Vi kommer att ta hänsyn till 

golfspelarens krav och önskemål i utvecklingen av produkten. Produkten får inte vara dyrare än 

liknande produkter som idag finns ute på marknaden utan matcha dagens priser. 

Bagen har även som mål att i augusti 2011 ställas ut på en golfmässa i München, Tyskland och i 

Orlando, USA januari 2012, för att sedan sättas i produktion till konsument.  
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2. Projektbeskrivning 
 

Projektgruppen kommer på uppdrag av Golf Joy att ta fram en praktisk och tilltalande golfvagn/bag 

med mottot, ”allt i ett”. 

Den idag närmaste lösningen till det problem vi tidigare berättat om är en såkallad Kinbag. Men Golf 

Joy skriver i sin problemformulering; 

”Kinbag har funnits på marknaden ett antal år. Det är en mycket funktionell golfbag där golfvagnen är 

inbyggd. Kinbag uppskattas av många men den tilltalar inte den yngre generationen golfare. Vi tror 

att det beror på designen och att det finns mycket att förbättra när det gäller enkelhet att fälla 

ihop/ut samt förflytta bagen. Vi tror det finns en växande marknad för den här typen av vagn/bagar 

som ex golfare på resande fot och de som bor på ”Long stay” utomlands.” 

Detta ska vi nu lösa. Vi ska under de kommande månaderna försöka att ta fram en produkt som 

tillfredställer kunderna och marknadens behov av en ny resegolfbag.  

2.1 Intressenter 

Inom detta projekt kommer det finnas aktörer som på ett eller annat sätt kommer att ha intresse av 
vår produkt. Bland de med störst intresse, alltså de primära intressenterna, finns; Golf Joy, 
projektgruppen och handledaren för projektet, Fawzi Halila. Utöver dessa kommer även våra 
konkurrenter, våra kunder och media att ha intresse av vad som framställs. Dessa kallas för 
sekundära intressenter. 

2.2 Krav/Önskemål 

Vi har tillsammans med Golf Joy tagit fram de krav och önskemål som produkten måste hålla. Vi kom 

fram till följande: 

 Vikt max 15 kg inkl ett normalt golfset 

 Lätt att dra 

 Enkel att svänga runt 

 Lätt att fälla ihop/upp 

 Stabil 

 Snygg design 

 Önskemål att hitta något unikt i design- och konstruktion väg som kan skyddas av någon form 

av mönsterskydd, patent eller liknande. 
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2.3 Projektorganisationen 

Projektgruppen består av två personer, Jennifer Hoffmann och Lizette Lindell. Projektgruppen har 
fått fria händer genom hela projektet men kommer ständigt att ha nära kontakt med 
uppdragsgivaren Golf Joy, se figur 1.  

Figur 1, Projektorganisationen  

Referensgruppen ska komma med synpunkter på produkten och också komma med tankar om det 
finns något särskilt som golfare prioriterar eller önskar ska lyftas fram på bagen. För att vara med i 
referensgruppen behöver man inte vara proffsgolfare. Vi vill helt enkelt få synpunkter på de förslag 
som läggs och även höra vad en vanlig golfare gillar och är ute efter. Referensgruppen består av 8 
personer som alla är medlemmar i någon golfklubb. 

Projektgruppen har även via Högskolan i Halmstad, som Examensarbetet utförs på, en handläggare 
till förfogande för stöd och hjälp.   

2.4 Budget 

Uppdragsgivaren och projektägaren Golf Joy kommer att stå för alla kostnader i och runt projektet. 

Då de vill se goda resultat har de inga direkta begränsningar på vad projektet får kosta. Dock måste vi 

hålla oss inom rimliga gränser. Vi har kommit fram till att vi kan komma att behöva pengar till 

följande: 

 Prototyp; Stomme, tyger, hjul m.m    

 Mässor, resor m.m      

 Patent, mönsterskydd    

 Tillverkning av nollserie 

Tillsammans med Golf Joy har vi kommit fram till att skicka in kvitton på allt vi köper för att då få 

tillbaka de pengar vi lägger ut. 
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2.5 Tidplan 

Se bilaga, GANTT- schema. 

2.6 Kommunikation och kvalitetsförsäkring 

Rapporter och dokumentation 
 
Dagbok skrivs vid varje möte och vid viktiga beslut. Varje fredag avlägges veckorapport till 
handledare. Var tredje vecka fylls även en aktivitetslogg i.  
Den slutgiltiga rapporten revideras allt efter hur projektet tar form och ny information påträffas. 

Informationsplan 

Till vem Varför Vad När Hur Ansvarig 

Fawzi Halila För att kunna följa 
vad projektgruppen 
har gjort, ska göra 
och gör. 

Lägesrapport Veckovis Via e-post Lizette Lindell 

Golf Joy För att företaget 
ska kunna följa 
projektet. 

Aktivitetslogg Måndagar 
var tredje 
vecka. 

Via e-post Lizette Lindell 

Golf Joy 
 
Leif Nordin 
 
Fawzi Halila 

Den färdiga 
produkten. 

Rapport 17/5-2011 Inlämning Jennifer 
Hoffmann 

 

Kvalitetsplan 
 
Varje måndag är tid avsatt för möte med handledaren Fawzi Halila. Där går projektgruppen igenom 
vart de står och får feedback.  
Den 7 maj ska rapporten skickas till handledaren för granskning och kvalitetssäkring. 
Projektgruppen läser ständigt igenom det som någon annan har skrivit. 

Ändringshantering 
Projektgruppen går tillsammans igenom vad som skrivits och utför alla ändringar tillsammans. 
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2.7 Riskanalys 
 

Risk Sannolikhet 

1-5 

Konsekvens 

1-5 

Riskvärdering Åtgärd 

Konkurrenter 
hinner före med 
liknande produkt 

2 5 10 Gäller att vår 
produkt utvecklas 
till det bättre. 
Dock, strikt 
sekretess råder.  

Någon part drar 
sig ur 

2 5 10 Krismöte om 
framtiden 

Kunderna väljer 
konkurrenterna 

3 3 9 Bra, hårdare 
marknadsföring,  

Produkten 
mottags inte ute 
på marknaden 

2 4 8 Alltid ha nära 
kontakt med 
konsumenterna 
för bästa resultat 

Produkten blir 
omodern 

1 3 3  

 

De risker som kan förekomma under detta projekt skulle kunna vara att företaget och 

projektgruppen inte kommer överens. Detta skulle medföra att projektgruppen, om Golf Joy skulle 

dra sig ur, står utan examensarbete. Skulle projektgruppen av någon anledning inte fullfölja projektet 

skulle detta medföra att Golf Joy inte får sin önskade produkt. Då avtal mellan parterna är skrivet och 

Golf Joy uttryckt ”fria händer” för projektgruppen oroar vi oss inte så mycket för detta. 

Skulle det vara så att någon konkurrent hinner före med en liknande produkt skulle detta vara 

närmare ödesstiget för projektet. Detta tror vi dock har en väldigt liten sannolikhet då projektet har 

en strikt sekretesspolicy. 
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3. Metoder och Verktyg 
 

För att komma fram till bästa möjliga resultat använder vi oss av en rad olika metoder och verktyg. I 

detta stycke kan ni läsa om de metoder vi använder under projektets gång. 

Brainstorming - genomförs med en grupp människor och är en kraftfull teknik för att få fram så 

många idéer och tankar som möjligt. Brainstorming skapar nya idéer, löser problem, motiverar och 

utvecklar team. Detta igår i den såkallade BAD-PAD-MAD- modellen, som inom produktutveckling är 

väldigt effektiv. Brain Aided Design (BAD) - Börja med att tänka! Pencil Aided Design (PAD) - Papper 

och penna är de viktigaste redskapen vid konceptutveckling och för att lösa konstruktionsproblem. 

Model Aided Design (MAD) - Det är ofta nyttigt att bygga och testa enkla modeller för att snabbt 

verifiera funktionen hos de koncept man utvecklar eller för att öka sin kunskap och förståelse av 

konceptet (L.Holmdahl, 2009).  

GANTT-Schema - I början av ett projekt upprättas en tidsplanering som åskådliggör i vilken tidsföljd 

de olika delmomenten i projektet utförs. Ett GANTT schema är ett flödesschema som används för att 

beskriva de olika faserna och för att sätta upp olika milstolpar i projektet. Det är en grafisk illustration 

av projekts olika projektdelar eller – faser. I GANTT schemat används ett horisontellt stolpdiagram 

som löper på en tidsaxel. Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje 

delprojekt och även hur stor del av arbetet som är avslutat eller kvarstår (S. Eklund 2010). 

Studiebesök – Projektgruppen kommer att åka på studiebesök och mässor för att se vad som finns på 

marknaden i dag och vad som är på väg ut den kommande säsongen. Detta görs för att kunna vara 

med i toppen och inte halka efter modemässigt. Detta görs även för att fastställa att inga liknande 

produkter finns på marknaden och för att få inspiration på hur vår golfbag skall komma att se ut.  

Porter - Porters femkraftsmodell är en modell utvecklad av Michael Porter som beskriver hur 

attraktiv en viss bransch är att verka i. Vid högt tryck från de fem krafterna pressas lönsamheten 

enligt teorin. För att kunna agera på rätt sätt är det viktigt för varje företag att känna till vilken eller 

vilka konkurrenskrafter som är starkast och viktigast att skydda sig mot (P.Kotler, 2008).   

Databassökning (patent, mönsterskydd med mera) – När vi kommit fram till ett förslag på hur 

produkten skulle kunna tänkas se ut är databassökning en väsentlig metod. Genom databassökning 

kan vi ta reda på om det finns liknande produkter ute på marknaden. Finns det några patent inom 

området? Det är viktigt att tidigt försäkra sig om detta så inga oförutsedda problem stöts på senare i 

projektet. Detta görs även för oss själva då patentsökning mycket troligt kan bli aktuellt i samband 

med projektet. Även mönsterskydd och varumärkes sökningar kommer att ses över. 

Prototyp – När alla pusselbitar för produkten är på plats kommer vi att ta fram en prototyp. Denna 

kommer att tas fram i verkstaden på Högskolan i Halmstad. Detta görs för att för att kunna testa och 

se till att produkten fungerar i praktiken. Eventuella brister kan då hittas och gör det möjligt att ändra 

och förbättra inför den verkliga produktionen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6desschema
http://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stolpdiagram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsaxel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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Tester av prototyp – När prototypen väl är klar kommer vi att ge oss ut på golfbanan och testa den. Vi 

kommer även att låta några erfarna och några nybörjare testa golfbagen. Detta för att få en så vid 

syn som möjligt på om bagen verkligen fungerar och skulle kunna bli mottagen ute på marknaden.  

CAD (Computer Aided Design) - För att få fram eventuella ritningar kommer vi att använda oss av 

Catia V5, detta är ett verktyg som möjliggör skissning i tredimensionellt format. Detta gör det enkelt 

att visualisera vår produkt. Det är fördelaktigt vid presentationer, då man skissar i skala och med 

verklighetsrelaterade mått. Detta kan vi sedermera skicka till dem som kommer att tillverka 

produkten när den väl nått marknaden. 

FMEA - En FMEA innebär att en feleffektsanalys görs där felmöjligheter för varje del i produkten eller 

processen tas upp. Felmöjligheterna följs av en felorsak och en feleffekt. När felen fastställts gäller 

det försöka minimera dessa så att de inte inträffar (L. Nordin, 2009).  

SWOT analys - är ett verktyg för att få en överblick på en organisation och dess omgivning. Det är 

första steget i planeringen och hjälper marknadsförare att fokusera på viktiga frågor. SWOT står för 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är interna faktorer. Möjligheter och 

hot är externa faktorer. 

Projektmöten – Vi i projektgruppen kommer att träffas flera gånger i veckan under projektet gång. I 

början av projektet kommer gruppen även att ha möten, tillsammans med vår handledare Fawzi 

Halila, en gång i veckan. Dessa kan komma att bli mindre täta då projektet är i gång, ett möte 

varannan vecka. Möten är något som är vanligt förekommande inom alla verksamheter. Där 

diskuteras och planeras vad som har gjorts och vad som bör göras. Vi kommer även ha projektmöten 

med uppdragsgivaren där vi stämmer av hur vi ligger till och frågor, synpunkter och idéer kan bollas 

fritt. 

Projektdagbok - Varje gång något i projektet fastställs, skrivs detta i en projektdagbok. Detta sker 

kontinuerligt under hela projekttiden och ska skrivas i en inbunden bok och med en penna som inte 

går att sudda ut, alltså inte blyertspenna. Projektdagboken är ett bra hjälpmedel om det skulle 

uppstå några problem. Det är lätt att gå tillbaka att se vad som gjordes när och vad som skulle göras. 

Den är även bra att ha om det mot förmodan skulle vara så att någon kommer med samma eller 

liknande produkt innan vi har hunnit ut på marknaden. Då är det lätt att på visa att vi faktiskt var 

först och att idén skulle kunna vara stulen. Det är mycket viktigt att föra denna typ av dagbok om vi 

planerar att söka någon form av skydd på produkten (L.Holmdahl, Tumregler i DPD, 2009). 

Veckorapport – Detta är en rapport som skickas varje vecka. Veckorapporten skrivs av 

projektgruppen och skickas till uppdragsgivare och/eller handledare. Där skrivs vad som har skett 

under veckan och vad som planeras göras kommande vecka. Det blir ett bra sätt att följa upp varje 

vecka om det som planerades också genomfördes (L.Holmdahl, Tumregler i DPD, 2009). 
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4. Golf 

4.1 Historia 
Golf är en av världens äldsta sporter. Det är en sport med mycket gamla anor. Dess historia sträcker 

sig mer än 700 år bakåt i tiden. Men det råder delade meningar om hur sporten golf uppstod. Den 

ena teorin om hur golfen kom till världen kommer från Skottland. Där gick herdarna omkring på 

ängarna och vallade sina får. Då vallhundarna gjorde grovjobbet blev det ofta långtråkigt för 

herdarna och då var det en herde som började skjuta stenskott med sin herdestav. Detta kom senare 

att bli en prestigefylld tävling mellan herdarna, ”vem som kunde träffa kaninhålet där borta”, med 

mera. Detta var starten på sporten som då kallades ”Goff”. 

Den andra teorin har sitt ursprung från Holland och Belgien. Där utövades en sport som kallades 

”Colf” det redan på 1200-talet. Colf är ett holländskt ord för klubba. Det finns dokumentationer och 

bilder redan från 1360-talet som styrker denna sport. Spelen dog sedan snörpligt ut i början på 1700-

talet. Men den holländske forskaren, Steven van Hegel, slår fast att "det råder inte minsta tvivel om 

att colf var en tidig form av golf (P. Nordgaard).  

Oavsett vart golfen härstammar ifrån är den idag en mycket omtyckt sport. Golf har traditionellt 

betraktats som ett rikemansnöje och som en mindre idrott men har utvecklats lavinartat under 

senare år. Sverige är ett av de mest golftäta länderna och inom Europa är det bara England som i 

absoluttal har fler golfare.  

Golfens utveckling på den internationella arenan, menar Catherine Palmer (2004), beror på medias 

tilltagande intresse för golf och professionella golftävlingar. Även ett ökat intresse för hälsa och fysisk 

aktivitet kan vara en anledning, då golfen med åren erhållit status av fysisk aktivitet. Till detta hör 

även att golf som resemål marknadsförs med hjälp av folkhälsoideal och med epitet som 

avkopplande och prestigefyllt (Turco, m fl., 2003).  

4.2 Golfturismen 
Idag är golf inte enbart ett spel med avkoppling, utan en seriös industri som kan ha stor betydelse för 

olika länder, om de kan attrahera golfare från tillexempel Japan, USA eller Europa när vädret i dessa 

länder inte tillåter golfande.  

Inom golfturismen pratas det om cirka 60 miljoner golfare, där 44 % kommer från USA, 25 % från 

Japan och 12 % från Europa (Readman, 2003). Utav dessa är omkring 75 % män, och två tredjedelar 

är i åldern 30-59 år. Golf är en nisch inom idrottsturismen som antas locka en stor population till att 

resa. 

De populäraste turistländer som idag associeras med golfresor är Spanien/Mallorca, Skottland, 

Tunisien, Marocko, Italien, Frankrike, Barbados, Egypten, Thailand och Malaysia. Det finns även golf 

på Grönland ett land som lockar golfturister genom sin udda profil. I vissa områden kan man tala om 

såkallade golfbälten. Här kan nämnas Costa del Soloch Myrtle Beach i South Carolina, men 

även Öresundsområdet, ett av världens golfbanetätaste område. I dessa länder blommar det upp 

golfanläggningar hela tiden och är ett tydligt exempel på kommersialisering av golfturism. Det räcker 

http://www.greenland-guide.gl/icegolf
http://www.greenland-guide.gl/icegolf
http://www.andalucia.com/golf/home.htm
http://www.myrtlebeachinfo.com/cvb/golf/
http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=65285#mat
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inte längre med golf, i Spanien, Barbados, Thailand och Malaysia är det även sol och bad som lockar. I 

Italien frestar mat och kultur vid sidan av golfspelet och i Egypten är de historiska samlingarna såsom 

pyramider och sfinxer som hägrar.  

I Skottland skiljer golfturismen från de övriga destinationerna, förutom ett vackert landskap, är det 

de gamla anrika och prestigefyllda golfbanorna som tillexempel St. Andrews (en golfbana i Skottland 

där det spelades golf redan på 1400-talet), som lockar de nostalgiska golfarna. Även i Sverige finns 

golfbanor som lockar till turism, speciellt i Södra Sverige. 

Idag finns det en rad olika resebolag som erbjuder golfpaketresor. Ving och Fritidsresor är två stora 

aktörer inom resebranschen som erbjuder just detta men även ett antal mindre researrangörer 

specialiserat sig på golfturism och presenterar många olika attraktiva golfdestinationer på sina 

hemsidor. Bland dessa kan nämnas: Golf Joy, Golf Tours, GotiaGolf, Golfworld Travel, Golf Plaisir, 

Bindle Golf Tours, Golf Store Travel. Det finns även en rad mycket utvecklade bokningsrutiner för 

golfresor på Internet (B. Carlsson, 2004). 

5. Produktutvecklingsteorier 
 

Produktutveckling är en förändringsprocess där det primära syftet är att få fram en produkt med 

nyhetsvärde i något avseende. Detta nyhetsvärde kan gälla företagets teknologi, produktens fysiska 

utformning, produktens funktion, distributionsvägar, marknad med mera. Det faller naturligt att 

kraven på produktutvecklingsprocessen är beroende på hur stort nyhetsvärde produkten eller 

processen har vid sitt resultat. Det är alltså skillnad på utvecklingsprocessen om en produkt 

nyutvecklas eller bara ska förbättras på något sätt. 

Produktutvecklingsprocessen är inte bara situationsberoende när det gäller nyhetsvärde utan även i 

andra avseenden så som, olikheter i organisationen, miljöegenskaper och kanske framför allt - vilken 

typ av produkt det är fråga om (R. Norman).  

I boken Projektledning av Bo Tonnquist hittar vi två olika modeller för produktutveckling. Den ena 

heter produktutvecklingsmodellen och användes för forskningsrelaterade projekt men även för 

uppdrag som är baserade på kreativa processer och systemutveckling. I projekt som är forsknings- 

och systemutvecklingsrelaterade finns det oftast ingen klar kravprofil från början utan det kommer 

fram efterhand som projektet fortskrider. Eftersom att vårt projekt redan från början hade 

en kravprofil passar inte denna modell.  

Den andra modellen som vi hittar i boken av Lindqvist heter Dynamic System Development 

Method, DSDM. Denna modell kallas även för systemutvecklingsmodellen. Då kraven kan 

förtydligas stegvis under genomförandet i ett projekt kan denna modell vara bra att 

använda. Det kan vara så att först har man en funktionsspecifikation som är underlaget till 

planeringen och designen, sedan har man även en teknisk specifikation som ligger till grund 

för utvecklingen.  

http://www.standrews.org.uk/
http://www.golftours.se/
http://www.gotiagolf.se/
http://www.golfworldtravel.se/
http://www.golfplaisir.se/
http://www.golfstore.se/travel/
http://www.golf.se/
http://www.idrottsforum.org/researchers/carbo.html
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Dynamisk produktutveckling handlar om att vara flexibel i sin utveckling av produkter då 

marknaden hela tiden förändras och vi kan inte veta i förväg hur det kommer se ute på 

marknaden när det är dags för produkten att säljas. Det är professor Stig Ottosson som har 

utvecklat denna metod och har använts i utvecklingsprojekt som Dr Lars Holmdahl har drivit. 

Vårt projekt kommer att präglas just av dynamisk produktutveckling då vi hela tiden måste 

hålla koll på hur marknaden förändras med tanke på mode och ekonomi. Det är under den 

dynamiska produktutvecklingen vi hittar modellen BAD-PAD-MAD som vi tidigare nämnt (L. 

Holmdahl).  

6. Genomförandet 

När vi, i projektgruppen, hade fastställt problemet tillsammans med företaget satte vi igång med vårt 

GANTT schema. Vi satte upp alla viktiga milstolpar och tog fram ett schema som vi har följt genom 

hela projektet. Vi ritade upp GANTT schemat på vår whiteboard inne i vårt projektrum och 

uppdaterade schemat varje vecka så vi hela tiden hade koll på vart vi låg i projektet. Där skrev vi även 

upp vad projektgruppen skulle göra kommande vecka. I bilaga 1, ”GANTT-schema”, kan ni följa vår 

genomförande process. 

När vi fastställt vårt GANTT schema slängde vi oss över brainstorming. För att inte något skulle 

lämnas ute använde vi oss av två olika typer av brainstorming (L. Nordin, 2009). Vi använde oss av 

den vanliga metoden där projektgruppen sitter tillsammans och sprutar ut idéer och skriver ner alla 

dessa direkt på ett papper.  För att ingen skulle känna att de lämnat ute något de kanske inte trodde 

skulle vara till någon vikt gjorde vi även en brainstorming med post-it lappar, ett sätt att låta alla 

skriva ner sina idéer anonymt och sedan sammanställa dessa. Här tog vi hjälp av andra 

projektgrupper för att få in bredare och nya tankar. Se bilaga 2, ”Brainstorming”. 

 

För att få med det viktigaste och inte flyga ut för mycket i projektet gjorde vi en kravspecifikation 

som vi vid projektets slut ska ha uppfyllt. Denna gjorde vi tillsammans med Golf Joy. (Se 

projektbeskrivningen del 2.2). 

6.1 Studiebesök 

 
Onsdagen den 29:e september 2010 begav vi i projektgruppen oss till Jönköping och Elmiamässan för 

att gå på golfmässa. Detta var en inköpsmässa för företag som säljer golfrelaterade produkter. Detta 

var precis vad vi behövde gå på för att ta reda på hur modet kommer att se ut på golfmarknaden då 

de produkter som företagen ställde ut var produkterna för kommande 2011:s säsong.  

Vi såg en tydlig röd tråd igenom hela mässan. Färger och mönster gick mer åt den gamla golfstilen 

med rutigt och neutrala färger. När vi såg detta började vi spåna på hur vi skulle göra vår bag och 

självklart var detta något att ha i åtanke. Det fanns en hel del vagnar på mässan både manuella och 

elektriska och i alla prisklasser. De elektriska vagnarna var mycket dyra och även väldigt klumpiga 
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vilket inte är något ideal för resande, något som vår bag ska vara. Detta gjorde att vi redan på mässan 

bestämde oss för att satsa på en manuell vagn. 

Då vår bag ska vara lätt att resa med tittade vi mycket på hur en resande golfspelare får med sig sin 

bag idag. Till de flesta bagar behövs ett resefodral när man reser och det fanns en hel del företag som 

hade resefodral på mässan. När vi gick runt bland de olika fodralen fick vi en hel del inspiration och 

kände att vi på något sätt skulle kunna utforma vår bag på så sätt att vi kunde slippa resefodralet.  

Vi tittade mycket på uppbyggnad och material på de olika vagnarna och bagarna för att komma fram 

till vad som passar bäst. När vi kände att vi fått tillräckligt med information och kontakter begav vi 

oss hem för att göra ytterligare en brainstorming.  

Väl tillbaka i projektrummet började idéerna åter igen spruta. Det var efter detta studiebesök som 

bagen fick den form och de unika egenskaper som den har idag. Vi bestämde oss för de färger bagen 

har idag, skotsktrutigt, då bagen ska vara så moderiktig som möjligt när den kommer ut på 

marknaden 2012.  

Nu hittade vi även formen på vår bag. När vi bestämde oss för att bagen skulle kunna gå att resa med 

utan ett fodral kom vi på idén om att ha hjulen på bagen. På detta sätt kan golfaren enkelt ta med sig 

sin golfbag direkt ut på golfbanan efter flyget.  

6.2 Branschanalys 

 
För att bättre förstå hur golfmarknaden ser ut idag och vad eller vilka vi konkurrerar med valde vi att 

göra en såkallad branschanalys enligt Porter. Denna kommer som ett resultat ur den nulägesanalys vi 

gjorde i början av projektet. Porters femkraftsmodell, som den heter, användas för att göra en 

branschanalys över konkurrensen i en speciell bransch. Det inte bara är de befintliga företagen i 

branschen som bestämmer konkurrensläget utan det finns andra faktorer som också spelar in. De 

övriga fyra faktorerna är förhandlingsstyrkan hos leverantörer och kunder, hur stort hotet på 

branschens produkt är från substitut produkter (produkter som skulle kunna ersätta den befintliga 

produkten, tillexempel pulver istället för mat) samt hot från potentiella nyetablerare (Porter 1993).  

Med hjälp av denna kan vi ta reda på vad vi behöver göra för att vara unika och på så sätt sticka ut 

inom branschen. Det gäller att se till att kunderna väljer vår produkt framför konkurrenternas.  

Efter att vi identifierat de fem krafterna, se bilaga 3 ”Bransch analys enligt Porter”, kom vi fram till 

följande slutsats: 

Golfmarknaden idag är väldigt stor. Det kommer att bli svårt att slå sig in men då vår produkt medför 

något unikt är vi hoppfulla. Det gäller för oss att komma med ett starkt varumärke som många kan 

förlita sig till. Vår golfbag måste ha en snygg design så att vi konkurrerar med de stora företagen som 

Callaway, Cobra och Talormade för att nämna några. Vi kommer att försöka konkurrera genom 

unikhet och funktion hellre än pris i början då detta medför en viss lyxprylstatus, något som vår bag 

faktiskt är. Vi får dock inte lägga oss över de priser som en golfbag med vagn från tillexempel 

Callaway ligger på idag då detta kan medföra att kunder väljer att gå den traditionella vägen.   
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”Vi ska göra en weekendgolfbag!”. Det finns idag inget liknade ute på marknaden och det är något, 

som i våra ögon, verkligen behövs. 

6.3 Marknadsundersökning 

 
Nu när vi visste hur vår produkt, i princip, skulle se ut gav vi oss ut till olika golfklubbar runt om i 

Göteborg och frågade hur de såg på en såkallad weekendgolfbag.  

Vi ställde fyra frågor: 

”Har du någon gång varit eller planerar du att ge dig ut på någon lägre golfresa över en weekend dit 

du behöver flyga?” 

”Drar du dig lite för att åka på grund av all packning du måste släpa med dig för bara några få dagar?” 

”Hur ser du på en såkallad weekendbag där du får med dig dina klubbor, skor och kläder i en och 

samma bag? Du behöver alltså bara checka in väska för allt ditt bagage.” 

”Skulle du kunna tänka dig att köpa en sådan bag för mellan 2500-3000kr?” 

Resultaten i denna undersökning, se bilaga 4 ”Marknadsundersökning”, var över förväntan. Att utan 

att ens se hur bagen skulle se ut få sådan bra respons som vi fick när vi pratade med alla dessa 

golfare var fantastisk. Vissa blev lyriska och ville att vi skulle höra av oss när prototypen var klar och 

vi var redo för produktion så skulle de köpa en. Många gav oss även nyttiga tips på vad som skulle 

kunna tänkas vara med på bagen och hur den skulle kunna se ut. 

Med detta i bagaget var det enkelt att sätta igång med prototypbygget. 

6.4 Prototyp 

 
När allt material var insamlat och vi brainstormat fram hur vi ville att vår golfbag/vagn skulle kunna 

se ut var det dags att skissa. Vi visste att vi ville ha hjulen på bagen och att den skulle ha en 

gammaldags stil i sin design. Vi valde att göra innerstommen utav plast för att få en så robust 

konstruktion som möjligt för att tåla stötar vid resande. För att få fram ritningar till stommen 

använde vi oss av Catia V5 som är ett CAD program, se bilaga 5 ”Ritningar”. Ritningarna till tyget som 

sitter runt om stommen skissade vi för hand. 

Nu var det dags att ta fram en första prototyp. Vi köpte in allt material och satte igång och arbeta. Vi 

höll för mesta dels till i verkstaden på Högskolan i Halmstad. Tyget köpte vi i Göteborg och till 

grundstommen köpte vi en gammal Kinbag som vi sedan demolerade totalt för att sedan utforma 

plasten på det sättet vi ville ha det.  

I samband med prototypbygget gjorde gruppen en process FMEA för att se vad som kan gå fel under 

monteringen och försöka förhindra dessa innan någon skadar sig, se bilaga 6 ”FMEA”.  De fel som kan 

uppkomma under bygget av golfbagen är att materialet smälter och inte håller den form vi önskar. 

Det finns även en risk att klämma sig vid montering av hjul och handtag. När tyget sys kan en 

oförsiktig person fastna. De risker vi ser ger inga allvarligare personskador. 
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I december 2010 stod urtypen färdig och vi var två stolta studenter som förberedde oss på ett 

halvårsmöte med Golf Joy. Detta möte gick inte så bra. 

6.5 Återvändsgränd 

 
I december 2010 stötte vi på ett mycket stort hinder. På halvårsmötet med Golf Joy möttes 

projektgruppen av förbittring. Den ena av ägarna var inte nöjd med vad gruppen hade åstadkommit 

och hävdade att det var långt ifrån vad Golf Joy hade bett om. Vi i gruppen försökte få fram vad det 

var som var fel på produkten för att kunna fixa till detta men utan större framgång. Detta var ju bara 

första prototypen och det var nu ändringar och förbättringar skulle göras. Men detta kunde inte 

personen i fråga svara på. Hon ville inte kommentera vad hon tyckte var dåligt med produkten annat 

än att den hade fel färg. Vi försökte förklara att vi gjort undersökningar och att produkten skulle 

kunna tas emot mycket bra ute på marknaden. Den andre ägaren var mycket positiv till vad vi hade 

tagit fram. Han tyckte det var en mycket smart lösning på det problem de ville ha löst. Då de hade 

gett oss fria händer och inte kommit med egna förslag på hur de ville att produkten skulle se ut var vi 

riktigt nöjda med vad vi hade åstadkommit. Mötet avslutades med att Golf Joy skulle prata över vad 

som nu skulle hända. Kvar stod två mycket förvirrade studenter. 

När Golf Joy tillslut återkom med ett besked blev detta en smärre chock för projektgruppen. Golf Joy 

hade nämligen bestämt sig för att avbryta samarbetet med gruppen.  

”Vad händer nu?”, ”Får vi behålla vårt projekt?”, ”Får de göra så?”, Vill vi vara kvar med dem om de 

gör såhär mot oss?”, ”Varför kan de inte komma fram till en gemensam lösning?”, ”Vi är ju bara 

halvvägs i projektet!”, ”Varför?!”.  

Frågorna och tankarna var många, några som vi aldrig fick svar på. Vi fick ett brev adresserat till 

högskolan och i detta låg avtalet, brutet.  

6.6 I egen regi 

 
Vi bestämde oss för att hålla huvudet högt och köra på med vår weekendgolfbag i egen regi. Det var 

ju faktiskt vår idé och som Golf Joy hade uttryckt sig; ”Inte det som de hade beställt”. Alltså trampar 

vi inte på några tår om vi fortsätter med projektet som vårt eget. För att försäkra oss om att det inte 

skulle uppstå några problem slängde vi iväg ett mejl till Golf Joy där vi förklarade situationen och 

frågade om de var okej med detta, ett mejl vi aldrig fick svar på. 

Nu stod vi plötsligt där själva och slutprototyp såg långt borta ut. Alla kontakter var borta 

tillsammans med vår finansiär. Men vi hade all positiv feedback vi fått av personer som hört om den 

nya innovativa produkten i ryggen så vi tog oss i kragen och körde igång på nytt.  

Vi ringde lite samtal till folk som kunde tänkas hjälpa oss och responsen var överväldigande. Vi fick 

hjälp med det mesta och projektet flöt på som om inget hänt. Vi gjorde våra tester på den första 

prototypen. Då det var vinter kunde vi inte testa den ute på en golfbana men vi testade den på de 

flesta underlag såsom gräs, grus, asfalt och till och med is och den rullade mycket bra. 
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6.7 Materialval 

 
Utbudet av material är stort. Vad ska vi använda, trä, plast, metal? Då vi hade våra krav ställde vi upp 

en del kriterier som materialet måste tåla. Det måste vara lätt då inte bagen får väga för mycket på 

grund av flygregler men även då den ska vara lätt att bära. Det måste tåla stötar utifrån då en rese 

bag får vara med om mycket under sin livstid. Detta var några av de kriterier vi satte upp för att 

sedan ge oss ut och leta efter bästa möjliga material för vår innerstomme. Vi sållade bort metaller 

och trä vilket lämnade oss vid plast. Men vilken plast var bäst? Vi kom tillslut till det beslut att vi 

kommer att använda oss utav PETG då detta är en mycket slagtålig plast som inte väger så mycket 

och går att återvinna, något som var viktigt för gruppen. Det är mycket lätt att forma vilket medför 

lägre produktionskostnader. Läs mer om hur vi gick tillväga för att välja material i bilaga 7, 

”Materialval”. 

Vad det gäller tyget hade vi bara kravet att det ska tåla regnskurar. Vi valde nylon som bas och 

bomullstyg till fickor med vaddering. Här gick vi bara in på en tygbutik i Göteborg, förklarade vad vi 

skulle göra och vad vi skulle ha det till, så hjälpte de oss fram till bästa materialet. 

6.8 Skydd på produkten? 

 
För att undvika att konkurrenter ska inkräkta på den nya resegolfbagen som vi nu tar fram är det 
viktigt att vi undersöker vi vilka skydd den kan omfattas av. Vi undersöker alla typer av skydd innan vi 
tar våra beslut om vilka lämpliga ansökningar som kan vara nyttiga att göra. Vi sökta på olika 
databaser, bland annat patentverkets egna (pvr.se), för att se vad som idag är patenterat eller 
mönsterskyddat inom branschen. Läs om de olika skydden i bilaga 8, ”Skydd”. 
 
Vi började med att se efter om vi skulle kunna ta patent på vår resegolfbag och sökte därför efter 

liknande produkter på Patent- och Registreringsverkets hemsida. Vi använder oss av sökorden; 

golfbag, resegolfbag, golfbag med hjul, resebag. Genom dessa sökord hittade vi en rad olika patent 

på golfbagar som finns på marknaden idag. Men inget som liknar vårt koncept. På hemsidan 

espacenet.com får vi fler träffar än på PRVs hemsida och börjar läsa om de olika patenten som finns i 

listan. Här kommer vi ganska snabbt fram till att vår produkt inte har den uppfinningshöjd som krävs 

för att ett patent ska gå igenom och saknar även nyhetsprägel då den inte löser en ny teknisk lösning. 

Men det finns, enligt Valea (ett konsultföretag inom just immaterialrätt) alltid vägar att ta för att få 

ett patent. 

Vi kom fram till att vi i dagsläget inte kommer att söka patent då detta kostar för mycket pengar men 

vi ställde oss då frågan om vår produkts utseende skiljer sig så pass mycket från produkterna ute på 

marknaden att vi skulle kunna mönsterskydda den. Vi sökte efter liknande golfbagar på Internet. Det 

närmsta som fanns var den tidigare nämnda resegolfbagen Kinbag. Vi anser att vår produkts 

utseende har en stark särprägel utifrån andra produkter på marknaden och är en designmässig nyhet 

som inte tidigare testats på marknaden. Ett mönsterskydd bör därför sökas på vår produkt. Men även 

här ställer pengarna till det lite. Då vi har dokumenterat väl under arbetets gång kan vi bevisa att vi 

var först om någon skulle ta vår idé. 
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 7. Resultat 
 

Vår bag är en ny produkt, en så kallad weekendgolfbag, en unik lösning som ännu inte finns ute på 

golfmarknaden i världen. Den är unik i sitt sätt att på samma gång få med både klubbor och bagage i 

ett.  

Grunden till golfbagen är gjord i plast och består av tre fack; Två för klubbor och ett i mitten för 

kläder, skor och dylikt. Runt bagen träs sedan ett svart nylontyg, för att tåla väta, dit det sys på två 

sidofack och ett fack i mitten som går till det stora klädfacket. Dessa fack öppnas och stängs med 

dragkedja. Inuti det stora klädfacket finns en väska som gör det enkelt att vid ankomst till hotellet 

lägga ut sina kläder, utan att behöva packa ur dem, golfaren tar alltså bara ut väskan som är fäst med 

kardborreband och lägger den på sängen och sedan ge sig ut på golfbanan med sina klubbor kvar i 

bagen. På sidofacken kan det sys på ytterligare mindre fack för golfbollar, peggar med mera. Bagen 

har två hjul med diametern 15 cm och 5 cm bredd som fästs med en stålstång, likt en resväska, längst 

ner på bagen. Tester har utförts och hjulen tillsammans med bagen rullar mycket bra på alla 

underlag. Klubborna kommer under resan skyddas av ett lock som är lätt att fästa och ta av från 

bagen (se bilaga ”ritningar”). Bagen dras lätt med hjälp av ett höj och sänkbart handtag, även det likt 

en resväskas, och fungerar lika bra att dra bakom sig som att putta framför sig. Bagen kommer även 

att ha bärsele för de som vill bära runt på sin bag, hjulen kommer då inte att vara i vägen och behövs 

inte heller plockas av. Golfbagen kommer att ha stödpinnar, likt en vanlig bär bag, som lätt fälls ut 

med hjälp av ett lyft med fingret. Detta för att kunna få en vinkel på bagen och även ett stadigare 

stöd vilket medför att det är lättare att få ut sina klubbor ur bagen ute på golfbanan. Bagen väger 

bara 12 kg med ett fullt golf set på 14 klubbor, kravet var 15 kg. Då de flesta flygbolag tillåter 20 kg i 

bagage medför detta att golfaren kan ha med sig 8 kg packning i bagen, något vi anser räcker för en 

weekend. 

Vi har låtit vår referensgrupp ta ut bagen på golfbanan och fick mycket bra feedback.  

Vid testerna under våren har det konstaterats att vår golfbag inte bara är till för de som reser långt 

utan även för de som inte ha bil. Bagen är mycket smidig och lätt att hantera på bussar, tåg och 

spårvagnar/tunnelbana. Detta medförde att vår målgrupp växte. Vi satsar nu på att lansera den som 

”golfbagvagnen du kan ta med dig över allt”. Se bilder på bagen i bilaga 9, ”Bilder”. 

8. Affärsplan  

När vi tagit fram vår produkt gäller det att tänka på framtiden. Hur ska vi tjäna pengar? 

8.1 Affärsidé 

 
Med vår golfbag får golfaren med sig sina kläder, skor och klubbor i samma väska. Det är detta som 

gör vår bag unik och gör vår bag konkurrenskraftig. SMART-bag är smidig på alla underlag och är lätt 

att ta med på resan. När resenären väl kommer fram till hotellet tar han bara ut innerväskan 
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innehållande sina kläder och ger sig sedan direkt ut på golfbanan. SMART-bag är även ett mycket bra 

alternativ för de golfare som inte har tillgång till bil då den enkelt går att ta med på bussen.  

Vårt motto är enkelt; Travel like a birdie! 

 

8.2 Företaget 

8.2.1 Val av bolagsform 

Att starta ett företag idag är relativt enkelt. Då vi är två personer och inte ännu vill starta ett 

aktiebolag är ett handelsbolag vår väg att gå. Vi kommer att via verksamt.se att registrera vårt 

handelsbolag. Vi valde bort aktiebolag då vi idag inte kan investera 50 000kr som är kravet för att 

starta ett aktiebolag. Istället litar vi på varandra, då vi själva har ansvar för alla händelser i ett 

handelsbolag, och startar därför denna typ av bolag.  

”Bolagsmännen är personligt ansvariga för att företagets avtal hålls och dess skulder betalas. 

Ansvaret är solidariskt. Det innebär att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av 

hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. Bolagsmännen svarar för företagets skulder med 

hela sin förmögenhet.” 

Ett avtal mellan oss måste skrivas för att kunna starta vårt bolag. Det är ett av kriterierna men 

behöver inte skickas in till bolagsverket. Att registrera ett handelsbolag kostar idag 900 kronor 

(Bolagsverket).   

8.2.2 Varumärke 

Vi har efter mycket brainstorming kommit fram till att kalla vårt företag för Grimton. Detta namn 

finns ännu inte registrerat hos bolagsverket. Namnet är ett påhittat namn och har ingen 

subbetydelse men kommer ur att vi i projektgruppen ville ha ett namn som har en liten lyxigare 

klang. De flesta av våra konkurrenter har idag namn som inte har någon golfrelaterad betydelse, 

såsom Cobra, Callaway och Prestige. Vi ville ha ett företagsnamn och varumärke som kan konkurrera 

med dessa och känner att Grimton passar de kriterier vi satte upp. 

När det gäller vår produkt tog det lång tid att komma fram till ett bra namn bagen hette länge 

Hookbag men det namnet klingade aldrig riktigt rätt i våra öron. Men så sent som i maj 2011 hittade 

vi vårt namn. Bagen kommer att heta SMART-bag. Detta namn är lätt att komma ihåg och beskriver 

vår produkt till punkt och pricka. 

8.3 Marknaden 

8.3.1 Kunderna 

Idag är det många som vill fly från vardagen och detta görs ofta genom en weekendresa. Det finns 

många underbara golfresorters ute i världen som erbjuder en avkopplande weekend. Det är där vår 
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golfbag kommer in i bilden. Den underlättar resandet för resenären med sina smarta funktioner. Det 

är just denna resemarknad vi ska penetrera med vår produkt.  

Som vi beskrev under avsnittet 4.2 Golfturism att cirka 75 % utav golfturisterna är män i åldrarna 30-

59år. Vi ser därför våra kunder i åldrarna 25-45år. Det är personer som gillar att röra på sig och njuta 

av det lilla extra i livet. Då vår produkt har ett nytt koncept och kommer att vara den enda på 

marknaden i dess slag ser vi vår tidiga målgrupp som pionjärerna. Detta kommer ifrån den så kallade 

produktlivscykeln, PLC, se figur 2. 

                                    Figur 2, Produktlivscykeln  

Det är alltid svårt att säga hur en produkt kommer att bete sig när den först lanseras men det gäller 

att tidigt få kundens uppmärksamhet för att kunna få produkten att växa på marknaden. Det gäller 

därför att hitta de personer som alltid letar efter nya produkter med nya lösningar (P. Kotler). 

8.3.2 Konkurrenter   

Vår största konkurrent på den Svenska marknaden mot vår produkt är Kinbag som i dag tillverkar 

golfbagar med vagn för resande kunder. Deras produkter är så kallade resebagar där vagnen är 

fastmonterad på bagen och hopfällbar vid resande. Vagnen är av stål vilket medför att bagen blir 

väldigt tung och som vi tidigare nämnt i problembeskrivningen uppfattar många kunder Kinbagen 

som otymplig. Våra fördelar är att vår bag inte väger lika mycket som Kingbags, vagnkonstruktionen 

är mycket enklare och tar mindre plats. Golfresenären får med sin packning direkt i bagen och 

behöver inte, till lika Kinbag, ha med sig ytterligare ett bagage. Detta är vad vi konkurrerar med och 

det vi ska vinna marknadsandelar på. Golvbranschen i Sverige är rätt stor men att även lansera 

utomlands är ett måste då golf är en mycket stor sport runt om i hela världen. Då vi hela tiden 

konkurrerar med de stora företagen såsom Callaway, Nike med flera, se ”Branschanalys enligt 

Porter”, gäller det att hela tiden följer med trenderna på golfmarknaden och alltid vet vad kunderna 

vill ha. Det är på det sättet vi ska lyckas ta marknadsandelar från dessa företag, men vi kommer först 

och främst fokusera på resebranschen inom golfen. 

8.4 Marknadsplan 
Då vi nu har som mål att starta upp vårt företag och sälja produkten själva gäller det för oss att hitta 

det bästa sättet att få ut vår resegolfbag på marknaden och till kunderna.  

8.4.1 Strategisk plan 

Vi har valt att lägga upp den strategiska delen av marknadsplanen i flera delar för att skapa en 

möjlighet att kombinera olika delar över olika tidsperioder, se PLC högre upp i avsnittet. Vi vill även 
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ha möjligheten att prioritera de viktigaste delarna allt efter vad budgeten och tiden tillåter. 

Dessutom består varje del av både långsiktiga och kortsiktig åtgärder för att på ett enklare sätt kunna 

genomföra planen samt följa upp processen över en längre tid. Detta visas även i den metod vi väljer 

att använda oss av inom vårt företag, nämligen Kaizen. 

Kaizen 

Kaizen är en metod där man använder sig av att hela tiden göra små modifieringar för att ständigt 

kunna förbättra aktiviteterna kring produktionen. Man strävar efter kontinuerlig förbättring och inte 

att förbättra något radikalt när man upptäcker ett fel. Man vill eliminera de moment som inte är 

lönsamma och på så sätt minska slöseri inom processen, alltifrån leverantörerna till personalens 

hälsa är inkluderat i Kaizen (Slack, 2007).  

Följande beskrivs planens delar, vilket resultat åtgärden strävar efter samt hur delarna appliceras 

rent praktiskt. 

8.4.2 Tillväxt av produkten 

Vi har som mål att få ut vår produkt på marknaden innan golfsäsongen 2012. För att uppnå målet 

måste vi titta på en tillväxtstrategi som kan göra det möjligt. Enligt McDonald (2007) finns det fyra 

olika tillväxtstrategier att välja mellan:  

  

 

Market penetration 

 

Product development 

 

 

Market extension 

 

 

Diversification 

Figur 3, Tillväxtstrategier  

 

 Market penetration: Utöka försäljningen till den redan existerande marknaden. 

 Product development: Utvecklar nya produkter/tjänster till en redan existerande marknad 

 Market extension: Säljer sina redan existerande produkter till nya marknader 

 Diversification: Utvecklar nya produkter/tjänster till nya marknader 
 

Då vår produkt är helt ny på marknaden är denna tillväxtstrategi självklar. Vi måste ge oss ut på den 

befintliga golfmarknaden och konkurrera mot de befintliga förtagen. Med vår weekendgolfbag 

kommer vi att svara för något som tidigare inte funnits och måste satsa mycket på marknadsföring 

för att göra konsumenterna uppmärksamma på denna produkt som denna nu existerar.  
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8.5 Produktionsprocessen 
I början av lanseringen kommer vi själva att sätta ihop golfbagen efter beställning. Vi kommer att 

beställa innerkonstruktionen av ett plastföretag som tidigare fått våra ritningar. Tyget kommer en 

tapetserare i Göteborg att sy upp till oss efter beställning. Tyget köper vi själva in och tillhandahåller 

tapetseraren med. Detta för att hålla nere priserna då vi har lyckats få mängdrabatter hos en tygbutik 

i Göteborg. När vi fått alla delar skickade till oss sätter vi själva på hjulen på innerstommen och fäster 

tyget så att bagen blir färdig. Kunden får själv bestämma vilka extra tillbehör han eller hon vill utrusta 

bagen med, så som handdukskrok eller paraplyhållare. Även dessa sätter vi själva på och köper dessa 

lösa hos återförsäljare såsom Dormy. 

Vi kommer till en början hålla till i ett garage i Göteborg där vi har all utrustning vi behöver för att 

sätta ihop bagarna, för att sedermera kunna outsourca mer och mer av produktionsprocessen. Målet 

är att få ett och samma företag att producera hela bagen från början till slut något som vi successivt 

bygger upp ju mer pengar som rullar in i företaget. 

Vi levererar själva produkten till slutkund.  

8.6 Ekonomiska kalkyler 
Vi räknar på vad det kostar att tillverka en golfbag då vi i början kommer att tillverka de styckvis efter 

beställning. Vi har pratat både med tillverkarna till stommen och tapetseraren och kommit fram till 

vad vi tycker är rimliga priser. Vi får då att en bags tillverkningskostnad blir följande (alla priser är 

inklusive moms): 

Stomme:    420 kr 

Tyg och sömnad:  350 kr 

Hjulkonstruktionen:  50 kr 

Fästen (Nitar, kardborre mm) 60 kr   

Summa   890 kronor 

Att tillverka en bag kommer att kosta oss cirka 890 kronor. Detta är ett pris som kommer sjunka när 

vi kan beställa fler stommar på en och samma gång. Även tapetseraren kommer att bli billigare ju fler 

vi beställer av honom. Ser vi att efterfrågan är stor kommer vi att beställa fler än en så fort företaget 

börjar få in pengar. 

I vår kundundersökning frågade vi om personerna var villiga att lägga runt 3000 kronor för en sådan 

produkt och vi fick bra respons. Idag ligger vagnbagarna mellan 1500-3000 kronor i pris och en vagn 

ligger på ungefär samma pris. Så ska man ha en vagn och en bag får spelaren räkna med runt 3500 

kronor för ett någorlunda bra set (Dormy.se).  

Vi kommer att sätta ett utgångspris på 3200 kronor på vår resegolfbag. Detta tycker vi är ett mycket 

skäligt pris då kunden får med allt på en gång. Han får med vagn, bag, resefodral med mera i ett. 

Priset ger oss en god marginal då vi efter betald moms fortfarande har ett ~200 % påslag 

(3200*0,75=2400). Vi sätter 3200 kronor till en början för att sedan kunna sänka det vid större 

efterfrågan. Detta är ett strategiskt drag då nya kunder attraheras när priser sänks samtidigt som vi 

behåller en god vinstmarginal. Vid större efterfrågan sjunker även våra kostnader vilket ger oss 

möjligheter att sänka priset.  
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8.7 Risker 
Det finns alltid risker med att ta fram en ny produkt. Kommer den tas emot på marknaden? Kommer 

vi tjäna pengar? Frågorna är många. Projektgruppen gjorde en SWOT analys, se nedan, för att 

identifiera de risker men även de möjligheter företaget tillsammans med produkten har. För att 

undvika plattfall vid lansering gäller det att verkligen implementera den marknadsplan vi kommit 

fram till och trycka hårt på att detta är en bag för alla, de som reser mycket men även de som inte 

har en bil. Bagen är en smidig lösning och mycket lätt att ta sig fram med överallt.  

8.7.1 SWOT 

Vi använder oss av en SWOT-analys för att se över de interna styrkorna och svagheterna och de 

externa möjligheterna och hoten som Grimton och SMART-bag har i nuläget.  

Styrkor 

Unikhet  

Nytänkande 

Driv att komma ut på marknaden 

Lätt att ta med överallt 

Svagheter 

Okänt företag 

Fördomar 

Nya i branschen/området 

Möjligheter 

Ta sig in i resebranschen 

Skapa ett mer ergonomiskt sätt att resa med 

golfklubbor 

Skapa sig en kundkrets 

Hot 

De etablerade konkurrenterna 

Skepsis gent emot produkten  

 

 

Med SMART-bags unika lösningar tror vi att vi kan komma långt på den växande golfmarknaden. Det 

gäller för oss att vara banbrytande i vår marknadsföring för att ha en chans mot de stora etablerade 

företagen i branschen. En av möjligheterna vi har är att försöka samarbeta med de stora 

researrangörerna och få dessa att rekommendera vår golfbag vid bokande av resor, eller på något 

sätt få ut reklam i samband med bokningen.  

Nu gäller det bara att skapa sig ett namn ute på marknaden så att folk känner igen namnet Grimton 

och dess unika produkt, SMART-bag. 



Högskolan i Halmstad                                                                                                   SMART-Bag      

 

27 

9 Slutsats och Reflektioner 
 

Vårt examensprojekt har verkligen varit en berg- och dalbana. Vi har haft riktiga toppar då 

examensarbetet flutit på och allt bara klaffat. Sedan har det varit tider då vi varit väldigt osäkra om vi 

kommer få något slutresultat. Då vi i december bröt upp med Golf Joy kändes det som vi kört in i en 

betongvägg. Ett tag visste vi inte om vi skulle få behålla vårt projekt men när det stod fast att vi fick 

kom detta som en stor lättnad och en otrolig sporre att få ett fantastiskt slutresultat, även om det 

resulterade i att våra mål ändrades en aning och även planeringen.   

Genom vår dispyt med Golf Joy har vi lärt oss att allt inte är en dans på rosor när man jobbar i projekt 

med andra parter och vi fick lära oss att ta konflikter samt stå för det man tror på och fortsätta 

kämpa för det.  

Samarbetet i gruppen har fungerat bra och vi har klarat av att lägga schemat över hur vi ska ses, vad 

som ska göras och fått allt gjort. Även om vi inte alltid har varit överrens har vi lyckats enats om en 

bra lösning och båda är idag nöjda med resultatet. Under årets gång har engagemanget pendlat från 

att det varit det roligaste vi har gjort i skolan till att vi velat ge upp men där har vi varit ett gott stöd 

för varandra och kämpa på ändå. Det har varit ett lärorikt projekt och vi är riktigt nöjda med 

slutresultatet.  

Att ta en titt in i golfvärlden har varit kul då det har genererat i att man har fått använda sin kreativa 

sida och inte bara den teoretiska. Processen att gå hela vägen från idé till färdig produkt har varit 

mycket rolig att följa och väldigt nyttig inför våra år i arbetslivet. Det har varit en resa med mycket 

kompromissande och improviserande med ett mycket lyckat resultat. Det har funnits mycket 

information om vårt projekt och golfen i Sverige är bra utvecklad och det har gjort vårt arbete lite 

smidigare eftersom vi har sett vad vi tycker är bra och dåligt men även fått inspiration till vår bag. Att 

få åka på en inköpsmässa på Elmia mässan var en extra sporre och mycket information kom då in och 

idéerna flödade. Hade vi inte fått komma iväg på denna mässa hade vi inte varit där vi är idag med 

den produkt som vi har tagit fram. 

9.1 Visioner 
Vår produkt kanske inte är någon ny revolutionerande uppfinning men inte alla nya produkter 

behöver lösa världsproblem. Vi valde att ta fram något av en lyxprodukt då vi själva tycker golf är en 

rolig sport och hörde om önskan om en ny smidigare resegolfbag. Vi är mycket nöjda med vår 

produkt och det är något vi tror på och hoppas på att det blir något av i framtiden. Under våra 

kundtester fick vi fyra beställningar på bagen något som är riktigt kul. Detta visar att det är en 

produkt vi kan lansera då vi gjort ett bra jobb. Vi har hela tiden haft som mål att få ut produkten på 

marknaden till golfsäsongen 2012 men kommer nu med dessa beställningar vill vi starta 

produktionen och få ut några bagar redan under 2011.  
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1. GANTT-Schema 
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2. Brainstorming 
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3. Branschstruktursanalys enligt Porter 

 
Enligt Porter inverkar följande fem krafter; Rivalitet bland nuvarande konkurrenter.  Hot om 

nyetablering i branschen.  Köparnas förhandlingsförmåga. Leverantörernas förhandlingsstyrka. Hot 

från substitut. 

 

Källa: http://www.verakonsulter.com/images/branan.gif, 2010-05-01 

 

1. Rivalitet bland nuvarande konkurrenter 

Idag finns en mängd olika aktörer ute på marknaden som producerar golfbagar och/eller golfvagnar. 

En del av dessa har egna butiker men de flesta konkurrerar mot varandra ute i sportbutiker där 

golfbagarna står på rad bredvid varandra. Detta betyder att det gäller att ha en produkt som sticker 

ut och ett varumärke som syns och är väl omtalat. Vi frågade folk på gatan vilket golfmärke de helst 

använder eller har hört mest gott om och fick ut att de populäraste och mest omtalade är: Callaway, 

Talormade, Nike, Cleveland, Cobra. Detta är precis de märken vi ser om vi går in på tillexempel 

Dormy som är en stor butikskedja som säljer golfartiklar. Men det finns fler mycket tilltalande 

golfmärken ute på marknaden. Dessa är bara några få. Det gäller alltså för oss att se till att utforma 

vårt varumärke och vår produkt på ett sådant sätt att vi sticker ut ifrån mängden. Vår produkt skiljer 

sig även från vad de andra aktörerna just nu erbjuder och vi får där igenom ett litet försprång. 

2. Hot om nyetablering i branschen 

Det skulle kunna sägas att vi är hotet om nyetablering. Vi ska nu försöka få ut vår nya, unika produkt 

på golfmarknaden. Då vi håller hög sekretess under projektets gång hoppas vi på att ingen annan får 

nys om detta och sätter en liknande bag i produktion. Då patent är väldigt svårt att få igenom på vår 

produkt som vi tidigare nämnt kommer vi med all sannolikhet att få se liknande produkter ute på 

marknaden i framtiden om vår produkt skulle bli en hit. Det gäller då för oss att ha etablerat ett så 

konkurrenskraftigt varumärke som möjligt. 

http://www.verakonsulter.com/images/branan.gif
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3. Köparnas förhandlingsförmåga 

Som vi fastställde i punkt 1 finns idag många olika märken, bagar och vagnar att välja mellan på 

golfmarknaden. Detta medför att köpgruppen är mycket mäktig och har stor förhandlingsförmåga 

om bland annat priset. Golfföretagen måste pressa sina priser så att köparna väljer deras produkt. Nu 

är golf ännu klassad som en överklassport och företagen kan fortfarande ta ut överpriser och 

konkurerar mer med prestige och kvalitet. Men fler och fler börjar spela golf vilket medför att 

företagen måste pressa sina priser för att hänga med lågprismärken som nu börjar poppa upp ute på 

marknaden (Conny Svensson, Dormy). Detta visar hur stor förhandlingsförmåga köparna har inom 

denna bransch. 

4. Leverantörer och 5. Substitut 

Då marknaden med golfattiraljer är väldigt stor är det svårt för leverantörer att ställa kvar. Det finns 

många företag världen över som levererar det som Callaway och de andra behöver. Det flesta 

företagen använder sig av leverantörer från Asien vilket gör att de kan tillverka billigare produkter 

och öka sina marginaler. Detta medför att leverantörer världen över måste matcha de billiga 

tillverkningskostnaderna som de har i Asien om de vill vara kvar som leverantör på golfmarknaden.  

När det gäller substitut är det väldigt svårt att se något annat än en golfbag ute på golfbanan. Det blir 

vår produkt som blir ett substitut till dagens produkter men det är fortfarande en golfbag. Skillnaden 

är att den inte behöver fästas på en vagn och att den är lättare att frakta till och från golfbanan.  

Sammanfattning 

Golfmarknaden idag är väldigt stor. Det kommer att bli svårt att slå sig in men då vår produkt medför 

något unikt är vi hoppfulla. Det gäller för oss att komma med ett starkt varumärke som många kan 

förlita sig till. Vår golfbag måste ha en snygg design så att vi konkurrerar med de stora företagen som 

Callaway, Cobra och Talormade för att nämna några. Vi kommer att försöka konkurrera genom 

unikhet och funktion hellre än pris i början då detta medför en viss lyxprylstatus, något som vår bag 

faktiskt är. Vi får dock inte lägga oss över de priser som en golfbag med vagn från tillexempel 

Callaway ligger på idag då detta kan medföra att kunder väljer att gå den traditionella vägen.  
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4. Marknadsundersökning weekendbag 
 

Vi gav oss ut på stadens gator och pratade med 200 personer (som spelar golf) om hur vida de skulle 

kunna tänka sig att köpa en golfweekendbag. De frågor vi ställde och resultaten presenteras här 

nedan. 

 

Fråga 1: Har du någon gång varit eller planerar du att ge dig ut på någon lägre golfresa över en 

weekend dit du behöver flyga? 

 

Fråga 2: Drar du dig lite för att åka på grund av all packning du måste släpa med dig för bara några få 

dagar? 
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Fråga 3: Hur ser du på en såkallad weekendbag där du får med dig dina klubbor, skor och kläder i en 

och samma bag? Du behöver alltså bara checka in väska för allt ditt bagage. 

           

Fråga 4: Skulle du kunna tänka dig att köpa en sådan bag för mellan 1500-2000kr? 
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5. Ritningar 
 

 

Ritningar till innerväskan 
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Ritningar till ytterfickorna x2  

 

 



Högskolan i Halmstad                                                                                                   SMART-Bag      

 

40 

Riningar över tyget som omkretsar innerstommen 

Ritning på hela bagen, CAD 
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Ritningar på innerstommen, CAD 

Ritningar på hjulen, CAD 
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Riningar på locket, CAD 

 
Ritningar på stången hjulen fästs på, CAD
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6. FMEA 
 

Kund: Grimton Utförd av 

& 

deltagare: 

Lizette 

Lindell & 

Jennifer 

Hoffman 

Datum: 2011-

04-27 

 

 Funktion Felkarateristik Nuvarande tillstånd Rekommenderade 

åtgärder 

Ansvarig Utf Efter åtgärd 

N

r 

Komponent  

Oeration 

Funktion 

Felmöjlig

het 

Fel

eff

ejk

t 

Fel

ors

ak 

Kontroll S

a

n

n 

A

l

l

v

a

r 

U

p

p

t 

R

s

i

k

t

a

l 

Sann A

l

l

v

a

r 

U

p

p

t 

R

i

s

k

t

a

l 

1. Bag Bevara 

klubbor 

Materiale

t tål inte 

värme 

och 

smälter 

vid 

tillverkni

ng 

Ar

bet

ssk

ad

a 

Ej 

rät

t 

ma

ter

ial 

Konrollerar 

material 

innan 

1 5 5 2

5 

Testa material 

innan tillverkning 

Ägaren  1 2 5 1

0 

2. Hjul Rulla 

bagen 

Klämer 

sig vid 

monterin

g 

Sk

ad

a 

Sla

rvi

gt 

utf

ört 

Instruktione

r 

3 2 5 3

0 

Utbildad på hur 

man monterar hjul 

utan att klämma 

sig 

Ägaren  1 2 5 1

0 

3. Handtag Drag 

bagen 

Fastnar 

vid 

motering 

Sk

ad

a 

Of

örs

ikt

igh

et 

Instruktione

r 

3 2 5 3

0 

Utbildning på hur 

man fäster handtag 

Ägaren  2 1 5 1

0 

4. Tyg Utformar 

bagen 

Fastnar Sk

ad

a 

Sla

rvi

g 

Instruktione

r 

3 2 5 3

0 

Gå kurs på hur 

man syr 

Ägaren  1 2 5 1

0 

 

Process FMEA 

De fel som kan uppkomma under bygget av golfbagen är att materialet smälter och inte håller den 

from som vi önskar. Man kan även klämma sig vid montering av hjul och handtag. När tyget syrs kan 

man fastna men det blir inga allvarliga personskador vid denna tillverkning. Inte som det ser ut nu i 

alla fall.  
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7. Materialval 
 

Egenskapsprofil: 
När det gäller själva stommen på bagen behövs ett styvt material som inte ger vika för stötar och 

vibrationer men samtidigt är lätt så att golfbagen inte blir för tung. När bagen dras över de ojämna 

ytorna ute på golfbanan är detta mycket viktigt.  Vi söker därför ett material med hög slagtålighet 

och styvhet.  

Vi behöver ett material som håller tätt vid regn så att kläder och dylikt inte blir genom blöta. 

Materialet måste klara minusgrader utan att krackelera då många förvarar sin golfbag på kalla 

områden över vintern. Det ska inte behöva vara ett orosmoment under vintern vart bagen ska 

förvaras.  

Materialet vi väljer ska vara lättskött och så underhållsfritt som möjligt samt vara återvinningsbart.  

Med dessa egenskapsprofiler ser vi att vi kan använda oss av någon form av plast. Vi sållar alltså bort 

metaller med mera redan här. 

Kravprofil 
Temperatur – Materialet måste klara minusgrader. Materialet måste även tåla direkt solljus och får 

inte bli mjukare av att bli varmt utan måste behålla sin styvhet. 

Tillverkning – Tillverkningen ska vara enkel och billig. Materialet måste vara lättgjutbart. 

Livslängd – Vi vill ha en livslängd på bagen på minst 10år och måste därför var styvt nog för att klara 

alla stötar en golfbag råkar utför under sin livstid. 

Miljö – Materialet måste kunna återvinnas. I dagens samhälle är det viktigt att tänka på miljön och 

jobba med material som inte påverkar dagens redan utsatta miljö. 

Vattentålig - Det är viktigt att stommen på bagen tål vatten så att de kläder med mera som förvaras i 

bagen inte blir blöta vid regn.  
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Kravspecifikation 
                            Krav/Önskvärt               Viktning

                     (1-5) 

Temperatur Min -40˚ K  
Vattentålig Maximal K  

Pris Lågt Ö 4 
Tillverkning Enkelt, ex 

gjutning 
K  

Montering Ergonomiskt 
lättmonterat 

K  

Miljö Återvinning Ö 4 
Ljud Låg Ö 2 

Livslängd 10år Ö 3 
Service Lätt skött Ö 3 

Vikt Låg K  
Underhåll Lätt skött Ö 4 

Slitage Minimal Ö 3 
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Plaster 
 

Plast är organiska material och byggs upp av en eller flera makromolekyler Polymer inkl. ett antal 
tillsatsämnen. Polymererna delas i plaster och elaster. Plasters egenskaper styrs till största delen av 
vilken struktur polymerens molekylkedja har. Man brukar säga att det finns två olika huvudtyper av 
plast. Den ena är termoplast som kan återvinnas och den andre är Härdplast som inte kan återvinnas. 
Det som bland annat gör plast så användbart är att det inte är så tungt, att det är styvt men ändå rätt 
så böjligt, bra värme- och el- isolationsförmåga och bra ljuddämpningsförmåga. En stor fördel med 
plast är att det är ju ett lätt material som oftast kan ersätta metall vilket gör att vikten blir mindre (AB 
Fermprodukter).  

Detta är precis vad vi söker till vår golfbags stomme.  Nu gäller det at ta reda på vilken typ av plast vi 

ska använda oss av. Med hjälp av PR-plast AB fick vi fram två plaster som bäst passar våra krav. Dessa 

var: 

PC - Karbonatplast   

Polykarbonat är en av de mest användbara plasterna, tack vare kombinationen väderbeständighet 
och extremt stor slagseghet även vid låga temperaturer. Polykarbonat går i folkmun ofta som 
"okrossbar plast". 
 

Fördelar  

PC har stor styvhet, drag- och böjhållfasthet och är mycket slagfast. PC har exceptionell god 
prestanda vid låga och höga temperaturer och är lätt att återvinna. 
 
Begränsningar 
Repmotståndet hos polykarbonat är dåligt, men kan ytbehandlas med en extra reptålig yta.  
 

Användningsområde  

PC används till fönsterrutor, maskinskydd, inbrottsskydd, utomhusarmaturer, kåpor, visir, propellrar, 
filmkassetter, reläer, kontaktlinser m.m. 

 

PETG Plast 

PETG är ett allround material med goda mekaniska egenskaper och utmärkt kemikalieresistens. 

Sedan upptäckten 1941, har polyesterpolymerers egenskaper blivit väletablerade inom fiber-, 

förpacknings- och konstruktions- plastindustrin, tack vare sin höga prestanda.  

Fördelar 
PETG har även denna en utmärkt slagtålighet och styvhet. Plasten har en mycket snabb formcykeltid. 
Stort användningsområde för PETG är (-40° till +65°). Kan kallformas med bockning. Den har hög 
resistens mot spänningssprickbildning. PETG har mångsidiga tekniska prestanda, som tillexempel; 
exceptionell prestanda vid låga temperaturer. Plasten är fullt återvinningsbar och har låg 
vattenabsorption. 
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Användningsområden 
Sedan dess introduktion på marknaden, har PETG blivit framgångsrikt utvärderad i så olika 
applikationer som sanitetsartiklar, detaljhandeln, fordon m.m. PETG är lämplig för livsmedels- och 
medicinska applikationer och är den vanligaste plasten för matlådor. På grund av dess stöttålighet år 
denna plast vanlig vid utformning av cykelhjälmar. 
 

Gemförelse av plasterna: 

 
Viktning PC PETG 

Värmeledning 1 5 5 5 5 

Pris  10 8 80 10 100 
 Bearbetning 8 6 48 9 72 
 Styvhet 8 8 64 10 80 

Miljö 9 7 63 7 63 

  
  260   320 

 

Materialval 
 

Med hjälp av jämförelsematrisen kan vi konstatera att PETG plast är det rätta valet för vår golfbag. 

PETG snabba formcykel tid hjälper oss att hålla nere priset på varje bag och ju större batcher som 

görs ju billigare blir det. Vi har pratat med ett företag som kommer att hjälpa oss att ta fram våra 

innerstommar och även de sa att detta var det billigare valet (Detta företag vill vara anonyma).  
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8. Skydd 
 

Patent 

Patent hindrar andra att i vinstsyfte tillverka, importera eller sälja uppfinningen. Patentskydd 

håller i 20 – 25 år.  

När patent ska sökas är det viktigt att försäkra sig om att den uppfyller följande villkor: 

 

Nyhet: Det innebär att den inte ska vara offentligt uppvisad, varken av någon annan eller 

patentsökaren själv. Det ska alltså vara en okänd produkt vid ansökningstillfället.  

 

Uppfinningshöjd: Uppfinningen ska innebära en helt ny metod, som en fackman inte skulle 

anse vara uppenbar. Den måste tydligt skilja sig från allt tidigare känt inom samma 

teknikområde. 

 

Tillgodogöras industriellt: Uppfinningen ska vara möjlig att sätta i produktion samt lösa ett 

problem på ett tekniskt sätt.
1.1

  

 

Att ta patent ligger idag på runt 30 000 kronor (Valea, 2010). 

 

Mönsterskydd (designskydd) 

Ett designskydd skyddar rent utseendemässigt och rör inte den tekniska lösningen. Skyddet 

hindrar andra från att använda sig av samma formgivning och mönster. Ett designskydd varar 

i 25 år.  

 

När mönsterskydd ska sökas är det viktigt att försäkra sig om att följande villkor uppfylls: 

 

Nyhet: För att produkten skall uppfattas som nyhet krävs att ingen annan identisk design har 

offentliggjorts före ansökningsdagen. Om små skillnader föreligger mellan de olika 

designerna så anses de fortfarande vara identiska.  

 

Särprägel: Viktigt är att helhetsintrycket måste skilja sig från tidigare utformningar. Det är 

inte godkänt att endast byta färg på en gammal design eller att använda ett mönster som andra 

behöver i utformningen av sina produkter. 

 

Otillåtna mönster: Det är inte tillåtet, utan medgivande, att använda symboler som syftar till 

statliga verksamheter. Det är inte heller godkänt med en design som är förargelseväckande. 
1.2

  

 

Ett mönsterskydd kostar 15 00 kronor (Valea, 2010). 

 

Varumärkesskydd 

Ett varumärke är kopplat till en särskild produkt och har stor betydelse för konkurrensen, men 

även för ett företags image. Ett bra varumärke kan vara konkurrenskraftigt i sig och locka till 
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sig köpare. Det är därför viktigt att skydda sitt varumärke så att ingen annan kan använda sig 

av det. 

 

Unikt varumärke: För att få ett varumärkesskydd är det viktigt att presentera unikhet. Det får 

inte inkräkta på andra skyddade varumärken.  

 

Särskiljningsförmåga: Varumärket måste uppfattas som ett kännetecken för en speciell 

produkt. Det får inte vara förväxlingsbart med något annat företag eller varumärke inom 

samma klass. 
1.3 

 

 

1 www.pvr.se 
 

1.1 http://www.prv.se/Patent/Snabbfakta-om-patent/ 
1.2 http://www.prv.se/Patent/Snabbfakta-om-designskydd/  

1.3 http://www.prv.se/Varumarke/ 
1.4 www.pvr.se  

 

2 http://v3.espacenet.com/searchResults?bookmarkedResults=true&submitted=true&DB=EPODO
C&locale=se_se&AB=golfbag&sf=q&FIRST=1&CY=se&LG=se&&st=AB&kw=golfbag&=&=&=&=&  

 

http://www.pvr.se/
http://www.prv.se/Patent/Snabbfakta-om-patent/
http://www.prv.se/Patent/Snabbfakta-om-designskydd/
http://www.prv.se/Varumarke/
http://www.pvr.se/
http://v3.espacenet.com/searchResults?bookmarkedResults=true&submitted=true&DB=EPODOC&locale=se_se&AB=golfbag&sf=q&FIRST=1&CY=se&LG=se&&st=AB&kw=golfbag&=&=&=&=&
http://v3.espacenet.com/searchResults?bookmarkedResults=true&submitted=true&DB=EPODOC&locale=se_se&AB=golfbag&sf=q&FIRST=1&CY=se&LG=se&&st=AB&kw=golfbag&=&=&=&=&
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9. Bilder 
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