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Abstract 
This report summarizes a Bachelor Degree Project in Integrated Product Development, 
carried out during the spring semester in 2007 by three students at the Product Design 
Engineering programme at the University of Skövde. The project was performed as an 
assignment for KinBag ab, a sister subsidiary to Kinnegrip ab in Lidköping, who develop, 
manufacture and market the golf bag KinBag, a bag with an integrated wheel carriage 
system. The purpose of the project was to redesign the golf bag to attract a target group 
consisting of golfers aged between 20 and 40. 

The layout of the project was as follows: The project began with a feasibility study where 
different problems were identified with the basis of a market research which eventually was 
summarized in a dynamic specification of requirements. The feasibility study was followed 
by a generation of ideas which contained everything from sketches to simple mock-ups with 
an intensive amount of thoughtful brainwork and information gathering in between. This led 
to the development of a number of design concepts, both on an overall level and on different 
parts of the golf bag. Even more detailed models were created and visualized in a three 
dimensional environment by means of a CAD program.  

The report portrays the product design process and methods utilized in the project, as well as 
the final result - a full-scale operational prototype of the new generation of KinBag. 
 



 

Sammanfattning 
Detta är en rapport över ett examensarbete på 15 högskolepoäng i ämnet integrerad 
produktutveckling. Ett arbete som utfördes under vårterminen 2007 av tre studenter på 
designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Examensarbetet utfördes åt KinBag ab, 
ett systerbolag till Kinnegrip ab i Lidköping. KinBag ab utvecklar, tillverkar och 
marknadsför golfbagen KinBag, en bag med infällbar vagn. Syftet med examensarbetet var 
att designa om golfbagen för att attrahera en målgrupp bestående av golfspelare i åldern 20- 
40 år.  

Upplägget på projektet var som följer: Projektet inleddes med en förstudie där en 
problemformulering ställdes upp, bl.a. med hjälp av en marknadsundersökning som till slut 
sammanfattades i en dynamisk designkravspecifikation. Förstudien följdes av en 
idégenereringsfas som innehöll allt från skisser till enkla mock-ups med mycket intensivt 
tankearbete och informationsinsamling däremellan. Detta ledde till utvecklandet av ett antal 
koncept, både på en övergripande nivå och på golfbagens olika delar. Därefter skapades och 
visualiserades mer detaljerade modeller i en tredimensionell miljö med hjälp av olika CAD- 
program.  

Rapporten beskriver hela produktutvecklingsprocessen och de metoder som använts under 
projektet, samt det slutgiltiga resultatet – en fullskalig och funktionell prototyp av den nya 
generationen KinBag. 
 



 

Förord 
Denna rapport presenterar det examensarbete inom integrerad produktutveckling som 
utfördes åt KinBag ab våren 2007 av tre designingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde. 
Examensarbetet är den avslutande kursen som sammanfattar de kunskaper som erhållits 
under ingenjörsutbildningen. I arbetet skulle designprocessens alla steg genomföras för att 
utveckla en ny golfbag. Arbetet bestod av produktutveckling i form av design, konstruktion 
och användaranpassning. 

Inledningsvis vill vi tacka de personer som har varit våra handledare under projektets gång. 
Tack till vår huvudhandledare Dan Högberg och handledare Ivar Inkapööl vid Högskolan i 
Skövde. Ett stort tack till Jan Lööf, Björn Berglund och Jan Lidholm som har varit våra 
handledare vid företaget. Tack även till Joakim Hallqvist och Thomas Lustig på Kinnegrip 
ab samt övriga anställda på företaget. Vi vill även tacka de som varit till stor hjälp under 
prototypframtagandet som Anne Lundén på Katedralskolan i Skara, Christian Stadling på 
PDS i Vinninga, Baltic Safety Products ab i Älgarås, Kenneth Skogh på Brodyrshopen i 
Tidaholm, Per-Johan Svensk på Leox design i Skövde m.fl. 
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golf (eng., kanske av medelnederl. colf, colve 
'klubba', 'slagträ'), ett precisionsspel med klubba och 
boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i 
hål med så få slag som möjligt.  
 

– Nationalencyklopedin 2007 
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1 Presentation av projektgruppen 

Patrik Svensson  

25 år och kommer ursprungligen från Falkenberg. På fritiden 
tycker jag om att spela golf och motionera i största allmänhet. 
Mina styrkor ligger i att jag är en glad, drivande, arbetsvillig 
och noggrann person som gillar att hitta lösningar på problem 
som dyker upp. 

 

 

 

 

 

Lovisa Klippberg 

27 år och kommer ursprungligen från Sigtuna utanför 
Stockholm och har sen tidigare en ingenjörsexamen i 
elektroteknik. På fritiden brukar jag umgås med vänner, sy och 
jobba på studentkåren i Skövde. Mina styrkor är att jag är bra på 
att organisera, har mycket god disciplin och är noggrann. 

 

 

 

 

 

Björn Jansson 

24 år och kommer ursprungligen från Onsala utanför Göteborg. 
På fritiden jobbar jag som ishockeydomare (div 1) och spelar 
även en del golf. Mina styrkor är att jag ofta tänker utanför 
ramarna och kommer med annorlunda idéer samtidigt som 
skissande och modellering ligger mig varmt om hjärtat. 
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2 Inledning 
Golf är ett spel, en motionssysselsättning och en sport som idag 
utövas av ca 600 000 människor i Sverige (Svenska 
Golfförbundet, 2007). Med denna siffra över aktiva golfspelare 
är det lätt att förstå vilken stor marknad det finns i Sverige för 
försäljning utav golfartiklar och framförallt golfbagar. En 
golfbag är alltså någonting som över en halv miljon svenskar är 
i behov av. 

2.1 Företaget 
Grundaren och tillika ägaren av Kinnegrip ab i Lidköping, 
Göran Rosén, ville ha en genomtänkt och funktionell golfbag 
som var lätt att packa in i bilen och ta med sig på resor. Hans 
idé ledde till utvecklingen av KinBag (se figur 2.1), en unik 
golfbag med integrerad vagn.  
 

 
Figur 2.1   KinBag 
 
1980 startades därav KinBag ab (se figur 2.2) av Göran Rosén 
som också är ägare av företaget som idag är ett systerbolag till 
Kinnegrip ab.  
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KinBag ab:s styrelse består av Göran Rosén samt VD Jan Lööf 
och företaget har idag två anställda. KinBag hyr sina lokaler av 
Kinnegrip ab och personal från samma företag nyttjas under 
högsäsong. KinBag ab utvecklar, tillverkar, distribuerar och 
säljer golfbagen KinBag- en golfbag som är känd av golfspelare 
världen över. All försäljning av bagen sker idag enbart via 
KinBags hemsida, www.kinbag.se, och på plats i Kinnegrip 
ab:s lokaler i Lidköping, där även montering och service av 
bagen sker. Fram tills idag har över 100 000 bagar sålts. (Lööf, 
2007a) 
 

 
Figur 2.2   KinBag ab i Lidköping 

2.2 Bakgrund 
Anledningen till att KinBag ab kontaktades för ett eventuellt 
samarbete i form av ett examensarbete, var det stora 
golfintresse som finns hos delar av projektgruppen. Detta 
golfintresse har bidragit till mycket kunskap om golfspelares 
utrustning och vanor vilket har varit till stor hjälp under 
projektet. En annan anledning till att KinBag ab kontaktades är 
att KinBag är den enda svensktillverkade golfbagen på 
marknaden idag. (Berglund, 2007) 

KinBags största styrka är att golfvagnen kan fällas in i bagen 
(se figur 2.3) så att den lätt kan packas in i bagaget på en bil 
eller tas med på flyget. Flera bagar kan lätt staplas på varandra 
då de i hopfällt läge har formen av ett rätblock. Bagen är till 
största delen tillverkad av hårdplast, vilket gör den tålig för 
stötar vid t.ex. transport. En annan fördel är att klubborna 
separeras genom att varje klubba förs ner i ett individuellt rör 
genom ett märkt hål.  

Figur 2.3   Utfällning av 
vagn i bag  
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En golfbag med vagn och bag i ett är KinBag i stort sett 
ensamma om. Dock tillhör de flesta som köper en KinBag 
åldersgruppen 40 år och uppåt (Berglund, 2007). Detta faktum 
gjorde att gruppen ville inrikta sig på att designa om bagen för 
att den skulle kunna attrahera även en yngre åldersgrupp. 
Huvudfunktionen med vagn och bag i ett skulle behållas men 
utseende, färg och form skulle anpassas för att locka köpare i 
åldern 20-40 år. 

2.3 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget bestod av att utifrån marknadsundersökning ta reda 
på vad som efterfrågas, både funktionsmässigt och 
utseendemässigt, av framförallt den yngre generationens 
användare av golfbagar. Med denna information som 
utgångspunkt skulle den befintliga golfbagen KinBag utvecklas, 
utan att för den sakens skull slopa de funktioner som gör den 
unik. Under hela projektet bör metoder för tillverkningen och 
dess kostnader beaktas. 

Det finns problem med bagen idag som skulle beaktas i arbetet. 
Den del av toppen på bagen där klubborna ligger an är 
tillverkad av termoplastisk Polyuretan och repar de klubbskaft 
som är gjorda av ett kol- och glasfiberbaserat kompositmaterial, 
benämnt grafit. Då hela bagen är av plast och därmed stöttålig 
skyddar den klubborna bra under transport. Det finns däremot 
inget som skyddar klubbhuvudena mot brott eller yttre påverkan 
eftersom de sticker upp ur bagen. Ett annat problem är att 
dagens scorekortshållare inte skyddar scorekortet mot regn.  

Ytterligare ett problem är att den påbyggnadssats i form av 
KinDrive, en drivningsenhet, enkelt bestående av två hjul, en 
motor och tillhörande batteri, är väldigt tung och stor att 
hantera. KinDrive kommer dock inte behandlas i detta 
examensarbete.  Specifikationen för examensarbetet presenteras 
i bilaga 1. 

2.4 Målsättning 
Huvudmålet med examensarbetet var att ta fram en prototyp till 
projektets redovisning den 12:e juni, på en konceptuellt 
utvecklad KinBag som genom sitt formspråk och sina 
funktioner kommer att tilltala golfspelare i åldrarna mellan 20- 
40 år. Ett stort delmål på vägen dit var att kunna visa upp ett 
färdigt koncept på golfmässan Elmia Golfers Meet 2007 i 
Jönköping den 27 - 29:e april. Förhoppningen är att 
examensarbetet kommer att kunna leda till ett 
produktionsunderlag, framtagande och försäljning av den nya 
generationen KinBag. 
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3 Förstudie 
Det är under förstudien som de mål, begränsningar och krav 
sätts upp som kommer prägla hela det fortsatta arbetet och 
indirekt det slutgiltiga resultatet. Genom en väl genomarbetad 
förstudie undviker produktutvecklaren att under arbetets gång 
behöva stanna upp, gå tillbaka och ta nya beslut som kostar 
både tid och pengar. Första steget i en förstudie är att sätta sig 
in i produkten och hur strukturen kring den ser ut i företaget. 
Sedan ställs en problemformulering upp kring den produkten 
där marknadsundersökning, funktionsanalys och krav-
specifikation ingår och därefter preciseras målsättningarna för 
projektet. (Österlin, 2003a) 

3.1 KinBag idag 
Den första golfbagen med namnet KinBag kom ut på 
marknaden för drygt 25 år sedan. Den var då en helt ny och 
revolutionerande produkt inom golfbranschen p.g.a. att vagnen 
är integrerad i bagen. Det enda som har skett i form av 
utveckling sedan dess är marginella förändringar av bagens 
utformning och färgsättning.  

Bagen karaktäriseras av en form som liknar ett rätblock (se 
figur 3.1). Vagnen är fäst i en plaststomme som utgör bagens 
bärande konstruktion. Bagens sidor och topp, som är fästa på 
stommen, är tillverkade av hårdplast. Stommen tillsammans 
med dessa sidor skyddar klubbor och annat innehåll i bagen mot 
yttre påverkan. Packningsutrymmet är placerat på bagens rygg 
innanför ett dragkedjeförsett tygstycke (se figur 3.2). På detta 
tygstycke som är expanderbart med hjälp av tygbälgar finns 
fyra fickor för förvaring av mindre saker. På bagens mage, där 
vagnen är monterad, finns två tygstycken försedda med 
kardborreband för att hålla vagnen på plats då den är hopfälld 
(se figur 3.3) 

Figur 3.1   Hopfälld KinBag 
sedd från dess rygg 

Figur 3.3   Tygstycken 
som håller inne vagnen vid 
bagens mage 

Figur 3.2   Packnings-
utrymme 
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Det finns möjlighet att få tygstyckena i både ett 
vattenavstötande, s.k. folierat tyg och i skinn med olika kulörer 
(se figur 3.4).  

Golfklubborna förs ner i individuella plaströr i bagen genom 14 
märkta hål i toppen (se figur 3.5). På toppen finns det även små 
hål för förvaring av peggar och pennor. I mitten utav toppen 
finns ett större hål tänkt till förvaring av ett paraply. 

Vagnen är konstruerad av ett flertal aluminiumprofiler och 
plastdetaljer (se figur 3.6) och döljs innanför de två kardborre-
försedda tygstyckena på bagens mage. 

  

 
Figur 3.5   Klubbornas  
placering i toppen 

 

Då vagnen är utfälld går det att ställa draghandtaget, som är 
vinkelrätt mot dragstången, i fyra lägen; nedåt, uppåt, höger och 
vänster (se figur 3.7).  

Figur 3.4   Ett urplock av 
KinBag AB:s sortiment i 
olika färger och material 

Figur 3.7   Draghandtaget i olika vinklar 

Figur 3.6   Vagnens uppbyggnad 
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Det paraply som säljs som tillbehör till Kinbag går att placera i 
handtaget då det är riktat uppåt (se figur 3.8). Handtaget 
behöver vara vinklat nedåt för att kunna fällas in mellan hjulen 
då vagnen fälls ihop. Hela bagen bärs fram av två hjul med 
plastekrar (se figur 3.9).  

Under de senaste åren har det blivit populärt med trehjuliga 
golfvagnar och även eldrivna sådana. Detta tog för några år 
sedan KinBag fasta på och utvecklade ett tillbehör i form av ett 
avtagbart tredje hjul (se figur 3.10) och ett framdrivningspaket i 
form av KinDrive (se figur 3.11).  

 
 

 

Övriga tillbehör som finns till Kinbag är paraplyhållare, 
handledsväska, regnskydd, headcovers, scorekortshållare och 
resefodral (se figur 3.12a, figur 3.12b ). 

 
 

A 

B 

C 

D

E

Figur 3.11   KinBag med monterad 
KinDrive 

Figur 3.10   KinBag med 
monterat tredje hjul 

Figur 3.8   Paraply 
monterat i handtaget 

Figur 3.12.a   Tillbehör till KinBag (A) handledsväska (B) scorekortshållare 

(C) paraplyhållare (D) headcovers (E) regnskydd 
Figur 3.12b   Resefodral

Figure 3.9   Fälg i plast
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3.1.1 Lösningsförslag på KinBag ab idag 
För att försöka lösa de problem som finns hos golfbagen, vilka 
beskrevs i uppdragsbeskrivningen, har KinBag ab tagit fram ett 
antal lösningsförslag och prototyper. Problemet med att 
klubbskaft ofta slits mot kanterna runt hålen i toppen har 
försökt lösas genom att använda mjukare material längst upp på 
rören. KinBag ab hittade dock aldrig något riktigt bra material 
som inte blev alltför dyrt. Ett annat försök gjordes med 
äggformade hål för att klubban skulle lägga sig mot en kant och 
inte glida fram och tillbaka.  

Olika försök har gjorts för att kunna ta bort de 14 rören som 
klubborna sticks ned i för att få ner kostnaden. Bland annat så 
har modeller med tre klubbor i varje rör tagits fram. Dessa har 
försetts med klämmor för att klubborna ska stå stilla och inte 
skava mot kanter och mot varandra. Andra modeller som 
tillverkats innebär att rören ska tas bort och sidostycken ska 
styra ner klubborna i bagen istället. Detta skulle åstadkommas 
med hjälp av räfflade sidostycken som då bildar en form av 
styrning på insidan.  

Ett annat problem är att det finns för lite utrymme i bagen. 
Försök har gjorts för att lösa detta genom att använda böjda rör 
för klubborna vilket gör att utrymmet i mitten av bagen ökar. 
De böjda rören gjorde dock att klubborna skavde ännu mer mot 
kanterna av rören. Många försök har gjorts för att få ner antalet 
delar på bagen och därmed få ner kostnaden. Fästplattan som 
vagnen sitter på är en dyr detalj som har försökt att göras 
mindre och i ett annat material. Fjädringen i hjulen skulle kunna 
tas bort eftersom den består av flera små delar men egentligen 
inte gör så stor nytta. Olika förslag på nya hjul har också tagits 
fram, både större och mindre varianter samt lufthjul.  

3.2 Marknadsundersökning 
För att kunna utveckla och ta fram en ny KinBag som fler 
golfspelare kan tänka sig att köpa, behövde projektgruppen få 
reda på vad golfspelare vill ha för golfbag med tanke på både 
utseende och funktioner. Inriktningen skedde mot den yngre 
generationens golfspelare då det är den grupp som ”den nya 
generationen KinBag” ska attrahera. 

Den svenska versionen av golftidningen Golf Digest 
genomförde under december 2006 en enkätundersökning bland 
svenska golfspelare med titeln ”Svenska folkets golfvanor 
2007” (Golf Digest, 2007). Där framgår bl.a. att 60 % av de 
svenska golfarna föredrar golfvagn framför golfbil och bärbag. 
På frågan om vad det sista en svensk golfspelare skulle kunna 
tänka sig att använda på golfbanan svarade hela 34 % KinBag. 
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3.2.1 Målgrupp 
Under ett utvecklingsprojekt som detta är det viktigt att rikta in 
sig på en bestämd målgrupp. Beroende på vilken målgrupp som 
en tänkt produkt riktar sig till bör utformningen variera. Olika 
golfspelare efterfrågar olika funktioner och utseende beroende 
på bland annat deras ålder och kön. Den nya generationen 
KinBag är främst tänkt att attrahera killar/män och 
tjejer/kvinnor i åldern 20- 40 år. Dagens KinBag efterfrågas och 
säljs nästan uteslutande till golfspelare i åldersgruppen 40 år 
och uppåt.  

Efter de intervjuer som genomfördes på en golfmässa i 
Stockholm (se nedan) kunde det däremot konstateras att det 
även finns en mängd golfspelare i åldersgruppen 40 år och 
uppåt som aldrig skulle kunna tänka sig att köpa en KinBag. 
Eftersom detta trots allt, enligt projektgruppen, är den 
åldersgrupp som har den största köpkraften, bör de inte 
uteslutas ur den tänkta målgruppen för den nya bagen. Med 
detta tankesätt under utvecklingsarbetet kommer den nya bagen, 
tänkt för åldersgruppen 20-40 år, förhoppningsvis även att 
attrahera delar av åldersgruppen 40 år och uppåt. Att under 
utvecklingsstadiet av en ny produkt tänka på att inte utesluta 
möjliga användare (i detta fall golfspelare i alla åldrar) brukar 
kallas för Inclusive design. (Coleman, 2006) 

3.2.2 Intervjuer 
Ett av många sätt att genomföra en marknadsundersökning på är 
att intervjua personer ur den målgrupp som produkten är tänkt 
att nå.  

”Att ställa frågor är ofta det lättaste sättet att få 
information om hur en person uppfattar eller känner 
inför en företeelse vi intresserar oss för.” -Lantz, 
(1993a) 

Genom att låta respondenten svara på genomarbetade, 
välformulerade och entydiga frågor skapas data som efter 
analys ger ett användbart resultat.  

De intervjuer som genomfördes var av s.k. halvstrukturerad typ 
som bl.a. kännetecknas av att förbestämda frågor ställs i en 
bestämd följd med ett antal följdfrågor. Respondenten ger sin 
syn på det som intervjuaren finner meningsfullt med både 
öppna och fasta svar. Flera intervjuer på samma tema ter sig 
jämförbara vilket är bra för den efterföljande analysen. (Lantz, 
1993b)  
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Metoden som användes under intervjun bestod i att en 
intervjuare ställde frågor till respondenten, en annan person 
bokförde respondentens svar och en tredje visade bilder. En del 
frågor som ställdes hade inte så stor betydelse för marknads-
undersökningen men var ändå väldigt bra för att skapa den rätta 
kontakten mellan intervjuare och respondent. I början av 
intervjun ställdes t.ex. en fråga om varför respondenten började 
spela golf. Denna fråga ställdes mest för att få en bra inledning 
på intervjun så att respondenten känner sig avslappnad och mer 
personligt delaktig i intervjun. Detta gör förhoppningsvis att 
respondenten känner sig bekväm i situationen, tycker att det är 
trevligt att svara på frågorna och vågar svara ärligt. Allt detta är 
mycket viktigt för att få ett användbart resultat av intervjun 
(Lantz, 1993b).  

Intervjuer med designingenjörsstudenter 
En KinBag visades upp för designingenjörsstudenter vid 
Högskolan i Skövde. Studenterna fick besvara ett antal frågor 
om bagens utseende och funktion på ett frågeformulär (se bilaga 
2). Detta gjordes för att ta reda på vilka för- och nackdelar, som 
just designingenjörsstudenter mellan 20 och 30 år anser att 
bagen har. En uppdelning mellan tjejer/kvinnor och killar/män 
gjordes för att undersöka om det fanns skillnader mellan deras 
åsikter. Detta gjordes för att eventuellt utveckla två olika 
modeller, en för tjejer och en för killar. En uppdelning gjordes 
också mellan golfspelare och icke golfspelare. 

Det som de flesta av testpersonerna tyckte var bra med bagen är 
att den ger ett stabilt och stöttåligt intryck. Många tyckte att den 
verkade smidig att fälla ihop och att det bli bra ordning bland 
klubborna. Det som testpersonerna tyckte var mindre bra med 
bagen var att den ser kantig och plastig ut och påminner om ett 
handikapphjälpmedel. Många tyckte att det var svårt att komma 
ner med handen i fickorna. En del ansåg att det var svårt att 
förstå hur det stora facket ska öppnas och att bälgen borde gå 
hela vägen upp. En del ville ha ett ställbart handtag och några 
saknade regnskydd till scorekortet.  

På frågan om vad i bagens utseende som tilltalade 
testpersonerna svarade många att den utstrålar stabilitet och 
tydligt visar sin funktion. En del tyckte att den såg ren ut utan 
onödiga detaljer. Det i utseendet som inte tilltalade 
testpersonerna var att bagen ser fyrkantig, plastig och billig ut. 
En del tyckte att den liknar en prototyp och att det inte syns hur 
genomtänkt och praktisk den egentligen är. 
Det kom fram många förslag på hur bagens utformning skulle 
kunna förändras för att se sportigare ut. De flesta tyckte att 
formen borde göras rundare och mjukare med ”stilrena” drag. 
Genom att designa bagen med t.ex. gummidetaljer, nät eller 
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mönstrade däck skulle den ge ett sportigare uttryck. Det kom 
även förslag på att det stora facket skulle kunna delas upp för 
att undvika att all packning hamnar i botten. Några tyckte att 
medhavda bollar borde få ett eget fack och att det skulle finnas 
en liten hållare på utsidan med plats för ett 3-pack med bollar. 

För att ta reda på vad testpersonerna föredrar för färg och form 
på en bag visades två papper, ett med 12 olika 
färgkombinationer och ett med 9 olika ryggsäcksmodeller (se 
bilaga 3 och bilaga 6). Ryggsäckar är likt golfbagar produkter 
som erbjuder mobil förvaring. Vid val av färger blev 3a, 3c, 1d, 
1a och 2d de mest populära. Alla dessa består av tre färger, en 
bas av svart och grå med inlägg av rosa, röd, blå eller vit. Vid 
val av ryggsäckar fick alternativ nr 7 flest röster, 8 av 22. På 
delad andra plats kom ryggsäck nummer 1 och 2 med 5 röster 
vardera.  

Intervjuer på golfmässa 
Mellan den 2:a och 4:e februari 2007 medverkade KinBag ab på 
golfmässan Stockholm Golf Show där de ställde ut och visade 
bagar i sin monter. Detta var ett mycket bra tillfälle för att 
intervjua personer som spelar golf och som möjligtvis kan vara 
framtida köpare av en KinBag. Marknadsundersökningen 
genomfördes för att ta reda på vilka egenskaper hos en golfbag 
som tilltalar olika golfspelare. Material i form av frågor och 
bilder att visa upp togs fram, testades och godkändes av 
handledare på KinBag ab. Frågeformuläret (se bilaga 4) var 
uppdelat i tre delar.  

Den första delen handlade om ålder, kön, spelhandicap och för- 
och nackdelar med personens nuvarande bag. I den andra delen 
ställdes frågor om funktion, färg och form som personen skulle 
föredra vid köp av en ny bag. Frågorna i den sista delen ställdes 
till dem som inte hade en KinBag och handlade om för- och 
nackdelar med just den. Tillhörande bildmaterial som togs fram 
och presenterades för respondenten ihop med frågorna finns i 
bilagorna 5, 6 och 7. Nedan följer en sammanfattning av 
resultatet från intervjuerna. I bilaga 8 presenteras en mer 
utförlig sammanfattning av resultatet. 

För att ta reda på hur respondenterna såg på golf frågades om de 
tyckte golf är en sport eller bara en fritidssysselsättning. Alla 
svarade att de ansåg att golf är en sport. Detta tyder på att 
många troligtvis vill ha en golfbag som ser ”sportig” ut, dvs 
liknar andra produkter som förknippas med sport. Denna 
information kan användas vid utformningen av bagen. 
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De flesta av respondenterna var nöjda med sin nuvarande bag. 
Egenskaper som olika personer nämnde som fördelar med deras 
bag var att klubborna var uppdelade i olika fack, att materialet 
var vattenavstötande, att den var rymlig med mycket fickor och 
att den var billig och lätt. Många hade dock åsikter om saker 
som de var mindre nöjda med på sin bag som till exempel att 
den inte var regntät och att tyget bleknar i färgen med tiden. 
Många hade åsikter om fickorna som de tyckte var t.ex. för 
många, för små, för trånga, dåligt placerade eller att det lätt blev 
rörigt i de stora facken. De flesta tyckte att det borde finnas fack 
speciellt anpassade för t.ex. bollar, peggar och mobiltelefon. En 
del ville också ha ett lättillgängligt, vattentätt fack att förvara 
scorekortet i, speciellt när byxorna saknar fickor. Några klagade 
på att blixtlås och blixtlåstappar lätt gick sönder. De som inte 
hade delning mellan klubborna i bagen ville gärna ha det för att 
lättare hitta och få upp rätt klubba. Några saknade också ett 
kylfack på sin bag. Alla dessa egenskaper som golfspelare 
tycker är bra eller saknar hos sin nuvarande bag bör beaktas vid 
utformningen av en ny KinBag.  

När en färgkarta med nio ryggsäckar med olika färg-
kombinationer visades upp valde de flesta av respondenterna en 
svart bag med gråa detaljer, en svart/grå/vit bag eller en svart 
bag med röda detaljer. Denna information är viktig att ta hänsyn 
till när färg på material till den nya bagen ska väljas ut. 

För att ta reda på vad respondenterna föredrog för form på en 
golfbag visades bilder på nio olika ryggsäckar. Av dessa tyckte 
de flesta att ryggsäck nummer ett hade den mest tilltalande 
formen. Denna ryggsäck har klara linjer med lite rundning och 
få detaljer. Detta bör beaktas när formen på den nya bagen ska 
bestämmas. Några valde ryggsäck nummer 6, 7, 8 eller 9.  

När bilder på fem olika handtag på vagnar visades för 
respondenterna föredrog de flesta handtag nummer två men 
nästan lika många valde handtag nummer ett. En del ville ha 
handtag nummer fyra. De flesta av respondenterna använder en 
vagn med tre hjul och många av dem som har en vagn med två 
hjul vill ha eller har funderat på att köpa en vagn med tre hjul. 

Marknadsundersökningens sista del handlade som tidigare 
nämnts om vad respondenterna ansåg om dagens KinBag. På 
frågan om respondenterna kände till KinBag svarade alla utom 
ett fåtal ja. De flesta tyckte den verkar praktisk då det går att 
fälla in vagnen i bagen och att det blir ordning på klubborna då 
varje klubba har en egen plats. Många tyckte att KinBag verkar 
enkel att packa in i bilen och ta med sig på flygresor. En del 
tyckte att den har en annorlunda design och ser cool ut.  
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De flesta tyckte alltså att KinBags funktioner verkar väldigt bra 
men nästan alla hade negativa åsikter om dess utseende. Många 
sa direkt att de tyckte att den är ful men de hade svårt att sätta 
fingret på vad som gjorde att de tyckte så. Många tyckte att den 
ser ut som en tung, hård, fyrkantig och plastig låda. Någon 
tyckte att den ser tråkig p.g.a. att den ser ut att vara stöpt i en 
enda form. En del tyckte att den inte ser ”golfig” ut. Nästan 
ingen kunde tänka sig att köpa en KinBag eftersom den har fått 
en pensionärs- och töntstämpel. En av respondenterna skulle 
aldrig köpa KinBag eftersom den enda användaren av en sådan 
golfbag hon kände till var hennes farmor. Många sa att det inte 
ser ut som att det finns så mycket plats att packa i och att det är 
alldeles för få fickor. En av respondenterna tyckte att KinBag 
var för gubbar som knappt tar sig runt en golfrunda och en 
annan tänkte på ett äldre par som är ute och spatserar. Någon 
tyckte att den ser ut som en shoppingvagn och en annan hade 
hört att den kallades för mulltoa. 

För att indirekt ta reda på vad respondenterna tycker om 
KinBag, som till stora delar består av hårdplast, ställdes en 
fråga om vad de skulle tycka om att stora delar av en bag var i 
hårdplast. Majoriteten ville inte ha en golfbag tillverkad på ett 
sådant sätt så att mycket hårdplast syns. Många tyckte att det 
verkade praktiskt och hållbart men inte speciellt snyggt. De 
flesta tyckte att det skulle kännas fel med en golfbag med 
mycket synlig hårdplast och att det borde bli svårare att packa 
saker i en sådan. Några sa att de direkt tänkte på KinBag som 
har mycket synlig hårdplast vilket de inte förknippar med ett 
tilltalande utseende. 

Alla dessa svar gav ett bra underlag som visar på hur KinBags 
utseende och funktioner bör förändras för att främst attrahera en 
yngre målgrupp. 

Reflektioner 
Frågorna ställdes till 35 personer i åldrarna 20- 70 år som spelar 
golf. Personerna delades in i olika åldersgrupper för att kunna 
undersöka om svaren på intervjufrågorna från äldre och yngre 
personer skilde sig åt. Detta gjordes för att kunna ta reda på vad 
målgruppen för examensarbetet, personer i åldern 20- 40 år, vill 
ha för funktioner och utseende på en golfbag och vad de inte 
vill ha. Det visade sig att svaren skilde sig marginellt mellan 
personer i olika åldersgrupper. Även en uppdelning mellan män 
och kvinnor gjordes men svaren skiljdes sig inte nämnvärt 
mellan de två könen heller. 
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3.2.3 Personas 
Personas används för att beskriva den specifika målgrupp som 
är vald. Varje persona representerar en användarkategori ur 
målgruppen, dess behov, levnadssätt och till viss del 
värderingar i livet. Att skapa personas är en värdefull metod 
som kan användas i de fall då det inte finns tid att göra en 
marknadsundersökning ute på fältet. Metoden kan även 
kombineras och användas tillsammans med de analyser och 
resultat som intervjuer har gett. En persona eller brukarkaraktär 
bör beskrivas med namn och egenskaper som ålder, kön, vikt, 
krämpor, attityd, ideal, bakgrund, arbete o.s.v. Olika egenskaper 
är dock av varierande relevans vid olika typer av projekt. (Hjort 
af Ornäs, 2005b) 

Utifrån resultat från de intervjuer som genomfördes i detta 
projekt skapades ett antal personas för att lättare kunna beskriva 
hur dagens golfspelare vill ha sin golfbag (bilaga 9). Dessa 
användes under idé- och konceptutvärderingar i utvecklings-
arbetet.  

3.2.4 Konkurrensanalys 

Funktionen som skiljer KinBag från övriga produkter inom 
branschen är att vagnen och bagen är integrerade i en och 
samma produkt. Denna funktion är KinBag ensamma om. 
Projektgruppen har inte funnit några liknande produkter på 
marknaden vilket tyder på att KinBag ab inte har några direkta 
konkurrenter. Däremot finns det några få varianter med vagn 
och bag som sitter ihop och givetvis en uppsjö av vanliga 
golfbagar runt om i världen. I figur 3.13 visas ett urplock utav 
de golfbagar som finns på marknaden idag.  

 

 

Figure 3.13   Ett urplock av vanliga golfbagar idag.
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De flesta så kallade traditionella golfbagar har mycket 
packningsutrymme i form av en mängd olika fickor (se figur 
3.14 och 3.15) och lösningar för förvaring av bollar, peggar, 
dryckesflaskor, handduk m.m.  

Till skillnad från den kantigare KinBag så är traditionella bagar 
mycket rundare i sina former och det finns ingen bag som har så 
mycket synlig hårdplast som KinBag har. Alla traditionella 
bagar har alltså mer synliga ytor i tyg eller skinn. De flesta 
tillverkare av bagar har två till tre färgkombinationer på varje 
modell de säljer, som sedan ofta varieras med något års 
mellanrum. De flesta vagnbagar på marknaden är utrustade med 
bärhandtag i närheten av toppen och botten på bagen (se figur 
3.15) för att möjliggöra för användaren att t.ex. enkelt lyfta på 
bagen på en golfvagn och in i bilens bagageutrymme. 

Vagnen som är monterad på KinBag skiljer sig väsentligt mot 
vanliga vagnar på dagens marknad. Vagnen som är 
fastmonterad i stommen på KinBag är utvecklad för att kunna 
fällas in och ut ur bagen. Den är därmed optimerad för att, i 
hopfällt läge, ta så lite plats som möjligt. I jämförelse med 
KinBags vagn tar separata vagnar större plats även i hopfällt 
läge. Detta gör att en traditionell vagnbag och vagn är mycket 
mer skrymmande i ett bagageutrymme än en KinBag.  

Som nämnts tidigare så har det de senaste åren blivit allt 
vanligare att använda golfvagnar med tre hjul istället för vagnar 
med endast två hjul (se figur 3.16a, figur 3.16b). Vagnar med 
tre hjul går enkelt både att skjuta framför sig och dra bakom sig, 
vilket är en av anledningar till att de har blivit så populära.  

 

     
 

Figur 3.14   Svart 
Powakaddybag 

Figur 3.15   Blå Cobrabag 

Figur 3.16a   En trehjulig vagn med 
vagnbag 

Figur 3.16b   En tvåhjulig vagn med 
vagnbag 



Examensarbete VT 2007 Den nya generationen KinBag 
Designingenjörsprogrammet Högskolan i Skövde 
 

16 

Handtagen på separata vagnar har de senaste åren blivit allt 
större för att underlätta framförandet av den fullpackade bagen 
som lastats på vagnen. Det finns olika varianter på handtag och 
exempel på några kan ses i figur 3.17. Det handtag som finns på 
KinBags vagn är i jämförelse med övriga vagnhandtag väldigt 
litet och liknar tillsammans med dragstången en käpp. 

Hjulen på dagens KinBag består utav en grå ekerfälg i plast 
med ett tunt svart skumplastdäck och påminner om de hjul som 
är monterade på en del traditionella golfvagnar (se figur 3.18). 
Många utav de tidigare nämnda trehjuliga vagnarna har så 
kallade lufthjul som är både smalare och har större diameter än 
hjulen på KinBag (se figur 3.19). 

3.2.5 Moodboards 
Användandet av moodboards tillämpas för att med bilder 
uttrycka känslor om en produkts egenskaper och material och 
till vilken målgrupp den riktar sig till. Detta kan vara mycket 
användbart i en designprocess då det ibland är bra att kunna 
associera en produkt till bildliga färger och former. Att använda 
bilder är ofta ett bra sätt att förmedla budskap på och underlättar 
kommunikationen med uppdragsgivaren. (McDonagh & 
Denton, 2005) 

En lifestyleboard, som är en typ av moodboard, används för att 
beskriva en målgrupp och dess levnadsstil. Målgruppen under 
detta projekt är som tidigare nämnts både kvinnliga och manliga 
golfspelare i åldern 20- 40 år. Enligt projektgruppen lever ofta 
dessa golfspelare ett aktivt liv med vissa inslag av lyx (se figur 
3.20). 

En themeboard är en annan typ av moodboard som används för 
att bland annat förmedla en produkts färger och former. I figur 
3.21 visas den themeboard som beskriver den nya generationen 
KinBags rundare och sportigare former. Den nya generationen 
KinBags färger illustreras i en themeboard i figur 3.22. Tanken 
är att grundfärgerna ska vara svart och grått med detaljinslag av 
en mer utstickande färg som till exempel rött. 
Sammanfattningsvis ska dessa moodboards och de känslor de 
framkallar leda till en produkt som uttrycker kvalité. 

Figur 3.17   Exempel på 
handtag på golfvagn 

Figur 3.18   Traditionellt 
golfvagnshjul  

Figur 3.19   Lufthjul på 
trehjulig golvag  
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3.2.6 Funktionsanalys 
Vid utformning av en ny produkt är det viktigt att fundera ut 
varför produkten finns, själva huvudsyftet med den. Ett bra sätt 
för att senare kunna lista de krav och önskemål som bör beaktas 
under utvecklingen är att göra en funktionsanalys. En 
funktionsanalys görs genom att hierarkiskt lista huvud-
funktioner, delfunktioner och stödfunktioner i ett funktionsträd 
och är ett bra sätt för att lyfta fram så mycket tankar som 
möjligt om den produkt som är under utveckling. Efter att en 
huvudfunktion nedtecknas ställs frågan ”hur” och svaret blir en 
delfunktion som förbinds till huvudfunktionen med en linje. 
Huvudfunktionen svarar å sin tur på frågan ”varför” från 
delfunktionen. Frågan ställs igen till dess att svaret till slut blir 
en lösning (Österlin, 2003b). 

KinBag har idag funktioner, som tidigare nämnts, som den är 
helt ensam om att ha. Dessa är främst möjligheten till att fälla in 
vagnen i bagen och att dess storlek och form gör att den är 
enkel att packa in i ett bagageutrymme. Samtidigt finns det 
funktioner som andra typer av golfbagar har men som KinBag 
saknar eller har som ett tillbehör. För att kunna vara med och 
konkurrera mot andra golfbagar behöver grundutbudet med 
funktioner vara i klass med vad andra golfbagar på marknaden 
idag erbjuder. Den funktionsanalys som senare låg till grund för 
designkravspecifikationen kan ses i bilaga 10.  

3.3 Designkravspecifikation 
Under förstudien utformades en designkravspecifikation (se 
bilaga 11), vilken uppdaterades och utökades efter hand. Det är 
i en designkravspecifikation som alla krav på och önskemål om 
den kommande produkten sammanställs. Designkrav-
specifikationen fungerar som ett styrdokument under hela 
utvecklingsprocessen mot vilken lösningsförslag kan 
utvärderas. Kraven och önskemålen bör formuleras som 
lösningsoberoende, det vill säga ”vad” och inte ”hur”. Om 
kraven är alldeles för specificerade svarar de till slut på frågan 
hur och blir då en lösning men de får heller inte vara för 
generella för då uppfylls kraven av alltför många lösningar. 
(Österlin, 2003c) 

Figur 3.20   Lifestyleboard 

Figur 3.21   Themeboard som 
beskriver form  

Figur 3.22   Themebord som 
beskriver färg 
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Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste kraven som 
diskuterades fram under arbetet med funktionsanalysen och som 
senare resulterade i designkravspecifikationen. 
 
• Först och främst måste den nya golfbagen kunna framföras 

på en golfbana.  
• Vagnen ska kunna fällas in i bagen och ett tredje hjul ska 

kunna monteras.  
• Golfbagen ska utformas och tillverkas av ett stryktåligt 

material som skyddar både klubbor och annan utrusning och 
det ska finnas tillräckligt med packningsutrymme.  

• Vagnen ska ha tåliga hjul för underlaget och minimalt glapp 
i lederna som den består av. 

• Hela konstruktionen ska upplevas som stabil och robust.  
• Bagen ska ha någon typ av handtag som gör att den lätt kan 

lyftas i och ur ett bagageutrymme. 
• Det ska vara lätt att komma åt golfklubborna och fickorna. 
• Det ska tydligt synas vad fickorna är tänkta att innehålla.  
• Den nya bagen ska tilltala främst golfspelare i åldrarna 20- 

40 år.  
• Den ska ge ett mjukare, sportigare och ”golfigare” intryck 

än dagens KinBag.  
• Det ska finnas ett genomgående formspråk i vagn och bag. 
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4 Idégenerering 
Efter sammanställd marknadsundersökning är det dags att börja 
generera idéer. Det finns ungefär lika många sätt att gå tillväga 
på med idégenerering i ett utvecklingsprojekt som det finns 
produktutvecklare och inget arbetssätt är identiskt med det 
andra. Det finns en uppsjö med nedskrivna kreativitetsmetoder 
från hela världen att ta hjälp och använda sig av för att generera 
idéer. Syftet med metoderna är att underlätta för designern att 
vara kreativ, att kunna tänka utanför de ramar som den 
nuvarande produkten omsluts av. (Österlin, 2003d) 

Ett snabbt, billigt och enkelt sätt att se en kommande produkts 
form, uppbyggnadsstruktur eller funktioner är att skapa 
modeller i olika nivåer. I ett första steg brukar så kallade mock-
ups tas fram, vilket är en grov modell i full skala, vanligtvis i 
papp, skum eller trä. Detta för att projektgruppen ska kunna 
skapa sig en första uppfattning om den kommande produktens 
känsla och storlek. (Österlin, 2003d) 

4.1 Brainwritingmetoden (6-3-5) 
Metoden går ut på att sex stycken personer genererar tre förslag 
var på en ny produkt eller del av en produkt på var sitt papper. 
Efter fem minuter roteras papperna bland deltagarna. Antingen 
arbetar deltagarna vidare med en annan deltagares förslag eller 
genererar helt nya idéer. När alla papperna cirkulerats runt ett 
helt varv kan ett förslag som är lämpligt väljas ut och utvecklas 
vidare. Allt som är positivt, negativt och intressant med idén 
belyses. (Högberg, 2003) 

Metoden utfördes utav sex designingenjörsstudenter vid 
Högskolan i Skövde för att ta fram olika förslag på grundformer 
på en ny golfbag. Detta gav en mängd olika idéer som till slut 
delades in i fyra stycken (se bilaga 12).  

Reflektioner 
Ur marknadsundersökningen framgår som nämnts tidigare att 
KinBag av många upplevs som kantig, tråkig och inte ”golfig”. 
Bagens rektangulära topp och de rektangulära plastsidorna är 
troligtvis anledningarna till detta. Detta gör att KinBag 
utseendemässigt skiljer sig för mycket från dagens golfbagar 
som ofta bl.a. är mer eller mindre runda till toppen. Därför 
valdes utifrån materialet från brainwritingmetoden och 
projektgruppens egna tankar, att arbeta vidare med en från 
toppen sett rund eller halvmåneformad grundform. 
Utseendemässigt bör den nya bagen genom sin form mer likna 
en traditionell golfbag än vad KinBag gör idag. 
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4.2 Den utökade frågemetoden 
Den utökade frågemetoden används för att skapa sig en 
förståelse för det verkliga problemet. Att hela tiden ifrågasätta 
befintliga lösningar och nykläckta idéer är ett bra sätt för att 
komma till botten med de problem som ska lösas. Detta 
ifrågasättande utgörs av frågor om vad som är problemet, var 
problemet finns, när problemet uppstår, vem som berörs av 
problemet, hur vanligt problemet är och vilka beståndsdelar 
problemet består av. Detta gör det lättare att finna den optimala 
lösningen på de problem som dyker upp under ett 
utvecklingsprojekt som detta. (Wikström, 2001) 

För att kunna fokusera på rätt problem och gå till botten med 
dessa användes denna metod löpande under hela projektet.  

4.3 Utvecklingsområden 
För att förenkla utformningen av den nya golfbagen delades den 
in i flera olika utvecklingsområden. Först och främst delades 
golfbagen KinBag upp i två större utvecklingsområden, det ena 
var vagnen och det andra var bagen. Det är vagnen, genom det 
utrymme som den upptar och dess funktion, som styr stora delar 
av bagens formspråk och klubbornas placering. Det är i sin tur 
klubbornas placering som bestämmer hur bagen kommer att 
kunna utformas. Därför behöver formen på toppen, där 
klubborna är placerade, tas fram innan det övriga delarna av 
bagen behandlas. 

4.3.1 Vagnen 
Den infällbara vagn som används på KinBag idag har utvecklats 
och förbättrats under många års tid. Med tanke på detta projekts 
omfattning fanns det därför ingen anledning att förändra dess 
uppbyggnad och funktion. Däremot togs beslut om att förändra 
hjulens, handtagets och dragstångens utseende. Detta gjordes 
för att kunna skapa enhetlighet från hjulställ till handtag och 
även försöka skapa ett mer genomgående formspråk mellan 
vagn och bag. För att åstadkomma denna enhetlighet bör 
handtagets och dragstångens färg och form överensstämma med 
hjulställets. Genom att vinkla upp handtaget och dragstången 
(se figur 4.1) kan en rakare linje skapas från botten av bagen 
upp till handtaget. Hjulen är idag förskjutna in mot bagen för att 
skapa ett mer kompakt hjulställ. Om hjulen flyttas ut en aning 
och därmed får sina fästpunkter i linje med vagnsbenen (se 
figur 4.2) samt att dragstången vinklas uppåt erhålls ett 
utseende som mer påminner om de vanligaste golfvagnarna 
idag. 

Figur 4.2   Test av för-
skjutning av hjulen 

Figur 4.1   Test av vinkling 
av dragstång 
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Som nämnts tidigare kan ett paraply placeras i handtaget då det 
är i uppfällt läge (se figur 3.8). Tanken med detta är att det ska 
underlätta för användaren under det att han/hon slår sitt slag så 
att paraplyet kan fungerar som ett skydd till bagen, utan att 
användaren behöver hålla i det. Risken finns dock att vinden 
kan ta tag i paraplyet och kasta iväg det ifall bagen är placerad 
åt fel håll. Paraply som säljs i handeln idag har också ofta ett 
kraftigt handtag, vilket innebär att det nästan inte går att placera 
något annat än KinBags tillbehörsparaply i handtaget på 
dragstången. På grund av dessa nackdelar togs beslutet att inte 
behålla denna funktion. 

Idéer om att kunna dra KinBag utan att behöva fälla ut vagnen 
har funnits sedan tidigare hos KinBag ab. Genom att blotta 
hjulen vid infällt läge skulle de kunna användas vid transport av 
bagen på till exempel en flygplats. I samband med detta har 
även diskussioner om en hård och skyddande huva över 
klubborna förts. En huva som skulle lämpa sig bra att använda 
under tranport i t.ex. bil, tåg och flyg. 

Handtaget på en KinBag består av sex olika komponenter, 
handtag, aluminiumrör, bussning, tryckfjäder, rörpinne och ett 
clips (se figur 4.3). Därför behöver handtaget och dragstången 
förändras så att de tillsammans med hjulstället upplevs som en 
enhet och inte är uppdelat i flera olika komponenter. Detta 
skulle kunna åstadkommas genom att till exempel utforma en 
dragstång bestående av två profiler i likhet med hjulstället. I 
likhet med dagens KinBag ska handtaget och dragstången 
smidigt kunna fällas in i bagen. Därför behöver handtaget och 
dragstången konstrueras så att de får plats mellan klubborna och 
ovanför, mellan eller under hjulens centrum. Olika idéer togs 
fram som tillgodoser dessa krav. Bland annat kan handtaget och 
dragstången konstrueras i en del, där dragstången fälls in mellan 
hjulen och handtaget placeras nedanför hjulens centrum. 
Dragstången kan även konstrueras som ett s.k. teleskopskaft i 
två delar, varav den ena dras ut så att dragstången förlängs. 
Handtaget skulle också på olika sätt kunna vara ledat i 
dragstången så att det kan vikas ut efter uppfällandet av vagnen. 
Varför de två sistnämnda alternativen behöver kunna förlängas 
på det ena eller andra sättet beror på att dragstången annars 
skulle bli för kort i uppfällt läge om den ska få plast ovanför 
hjulen.  

I figur 4.4 visas olika förslag på idéer om hur dragstång och 
handtag skulle kunna konstrueras. 

Figur 4.3   Handtagets 
uppbyggnad   
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4.3.2 Styrning av klubbor 
Under åren har KinBag ab arbetat med lösningsförslag för att 
rationalisera bort de plaströr som idag styr ned de 14 
golfklubborna från toppen till botten av bagen (se § 3.1.1). 
Detta har delvis gjorts för att kunna pressa ned 
tillverkningskostnaden.  

Under marknadsundersökningen konstaterades att de flesta 
golfspelare tycker att den individuella indelningen av klubborna 
är en mycket positiv egenskap. Denna indelning och det faktum 
att greppen på klubborna inte fastnar i varandra vid nedförandet 
är plaströrens förtjänst. Detta är egenskaper som, för att behålla 
befintliga och locka nya kunder, bör finnas kvar.  

Projektgruppen har funderat över andra tänkbara lösningar för 
att styra ned klubborna men inte kommit fram till något bättre 
alternativ än de rör som används idag. Ett alternativ som har 
behandlats är bl.a. användning av tyg som avdelare, vilket är 
vanligt bland många av dagens golfbagar. Nackdelen med detta 
alternativ är att klubbornas grepp fortfarande kan fastna i 
varandra då klubban förs ned, då det är svårt att få tyget 
tillräckligt spänt. Ett annat alternativ som diskuterats är att 
använda sig av flänsar i plast fästa i bagens stomme. Problemet 
med detta alternativ är att det är svårt att styra klubbor från tre 
respektive två rader på toppen ned till två respektive en rad i 
botten. Detta för att skapa den form på bagen som önskas och 
även för att optimera packningsutrymmet. Utifrån detta 
resonemang togs beslut om att behålla de plaströr som används 
idag för att styra klubborna. 

Figur 4.4   Förslag på olika handtag  
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4.3.3 Toppen 

Det begränsade utrymme som uppstår p.g.a. att vagnen ska få 
plats i bagen innebär att klubborna inte fritt kan placeras i 
mitten av bagen som i en traditionell golfbag. De alternativ som 
finns är att placera klubborna vid sidan om, framför eller 
ovanpå hjulen. Men i detta fall är placering ovanpå inget 
alternativ eftersom det skulle innebära en väldigt hög bag. Det 
är utformningen av toppen på bagen och styrningen av 
klubborna som bestämmer klubbornas placering i botten och 
möjligt packningsutrymme. Den topp som används idag styr 
ned sju klubbor i två rader på båda sidorna om vagnens hjul. 

Resonemanget ovan ledde till att flera olika idéer på toppar 
arbetades fram (se figur 4.5). Dessa utvärderades sedan 
gentemot tre krav från designkravspecifikationen. Dessa 
innebär att vagnen ska kunna fällas in och ut obehindrat, 
klubbhuvudens placering ska vara lättöverskådlig och i 
nummerordning, klubbskaftens placering ska möjliggöra en 
tilltalande form av bagen och tillräckligt med 
packningsutrymme ska finnas. Utvärderingen resulterade i att 
två koncept (se figur 4.6 och figur 4.7) valdes. I det ena placeras 
klubborna vid sidan om hjulen och i det andra placeras de 
framför. 

 

 
 

 

4.3.4 Stommen 
Stommen i en KinBag är den viktigaste komponenten då den 
utgör det så kallade skelettet i bagen (se figur 4.8). Det är 
vagnens utseende och storlek tillsammans med klubbornas 
placering som styr hur stommen kommer att se ut. Den gjuts i 
ett enda plaststycke. Det är på stommen som alla övriga 
komponenter monteras och det är i stommen som packnings-
utrymmet erbjuds. I botten av dagens stomme, vid sidan om det 
utrymme som förvarar och skyddar vagnens hjul, placeras via 

Figur 4.5   Förslag på olika 
toppar  

Figur 4.6   Koncept av topp med 
klubbor vid sidan om hjulen  
(koncept 1) 

Figur 4.7   Koncept av topp med 
klubbor framför hjulen (koncept 2)
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plaströren de golfklubbor som ska tas med. Dessa klubbor blir 
förskjutna i höjdled i förhållande till varandra genom att det 
finns plastklackar som klubborna står på. Formationen gör att 
klubbornas huvuden inte slår ihop med varandra. Detta anser 
inte projektgruppen vara en egenskap som attraherar den 
målgrupp projektet riktar sig till. Snarare kan effekten vara 
omvänd då de längre järnklubborna sticker upp längre ur bagen 
och klubbskaften blottas mer i jämförelse med en traditionell 
bag. Eftersom inte något klubbhuvud ligger an mot ett annat 
ökar klubbans pendling i hålet i toppen, under transport, vilket 
ökar slitaget på eventuella grafitskaft. Enligt detta resonemang 
bör dagens formering av klubborna på toppen ändras. Under 
väldigt enkla former skapades skummodeller för att få en 
uppfattning om hur olika klubbplaceringar skulle påverka 
bagens framtida former (se figur 4.9) 

4.3.5 Bagens klädsel 

Det packningsutrymme som erbjuds i en KinBag idag finns 
enbart, som nämnts tidigare, innanför det dragkedjeförsedda 
tygstycke som är placerat på bagens rygg. I detta tygstycke 
finns fyra mindre fickor insydda. Från de undersökningar som 
gjordes drogs slutsatsen att det är svårt att få plats med den 
packning som de flesta golfspelare vill ha med sig ut på banan 
(§ 3.2.2). Samtidigt så packas nästan hela packningen på ett och 
samma ställe. Föremålen behöver staplas på varandra och 
riskerar att ramla ut genom det hål som finns i plasten i 
stommen. Det är dessutom svårt att få upp föremål ur de främre 
fickorna och ur det stora packningsutrymmet längst ner. 

Den plastighet som KinBag kännetecknas av enligt många, 
beror till stor del på dess plastsidor. Bagens stomme bör istället 
omslutas med tyg och fickor bör placeras på ett strategiskt sätt 
så att både åtkomligheten och packningsutrymmet ökar. 
Samtidigt som speciell förvaring för till exempel ett trepack 
bollar, paraply, dryckesflaska, mat, värdesaker och peggar 
behöver integreras.  

Två större platta fickor, som främst erbjuder förvaring av 
klädesplagg, kan placeras på varsin sida på stommen utanför 
klubborna. Platta behöver de vara för att inte bygga för mycket 
på bredden och därmed ge ett alltför otympligt uttryck. För att 
åstadkomma ett sportigare utseende och få bagen att mer likna 
en traditionell golfbag, bör den nedtill på dess rygg få en 
utstickande ficka för t.ex. bollar (se figur 4.10). Ovanför denna 
ficka kan fickor för mat, dryckesflaska, värdesaker m.m. 
placeras (se figur 4.11). De fickor som är avsedda för förvaring 
av mat och dryckesflaska bör bestå av ett isolerande material så 

Figur 4.9   Skummodell 

Figur 4.8   Stomme i 
KinBag  

Figur 4.10   Förslag på fick-
placering  
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att mat och dryck behålls fräsch under golfrundan. Fickan för 
dryckesflaskan bör vara högt placerad så att flaskan blir lätt att 
komma åt och plocka i och ur. Då värdesakerna som placeras i 
bagen, gärna bör vara skyddade från yttre påverkan, är det 
lämpligt att placera fickan för dessa precis under toppen och 
mellan de hårda sidorna i stommen. 

Idéer som dykt upp på tänkbara lösningar för placering och 
utformning av fickor samt exempel på olika specialanpassade 
förvaringslösningar kan ses i figur 4.12. 

 

 
 

Figur 4.11   Förslag på fickor 
på bagens rygg 

Figur 4.12   Förslag på fickor och specialanpassande förvaringslösningar
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5 Konceptutveckling 
Alla idéer från idégenereringsfasen behöver utvärderas och 
utvecklas vidare för att komma närmare den optimala 
lösningen. Detta sker under konceptutvecklingsfasen och 
innebär ofta att godbitar plockas ut från flera idéer och 
kombineras till en gemensam lösning. Dessa behöver vara 
detaljanpassade för både tillverkning, montering och 
användning.  

För att kunna gå vidare från skisser och mock-ups är ett 
tredimensionellt CAD- (Computer Aided Design) program ett 
bra hjälpmedel under det fortsatta konstruktions- och 
visualiseringsarbetet. Det CAD-program som användes under 
detta projekt var Pro Engineer Wildfire 3.0 (se figur 5.1). Det är 
med hjälp av ett sådant CAD-program som de ovan nämnda 
detaljanpassningarna i konstruktionsarbetet kan ske. 
Utvecklingsarbetet av de detaljer som skapas i denna 
tredimensionella miljö är lika intensivt och betydande som 
under den tidigare idégenereringsfasen. Dessa tredimensionella 
modeller resulterar ofta i ett underlag för vidare 
modellframställning i form av prototyper. 

Enligt tidsplanen var det tänkt att presentera ett koncept av den 
nya generationen KinBag på golfmässan Elmia Golfers Meet 
2007 i Jönköping den 27:e till 29:e april. I samråd med 
företaget beslutades dock att inte presentera konceptet p.g.a. 
ovissheten från företagets sida om eventuell produktion av 
produkten i framtiden. Resultatet av att visa ett koncept på en 
kommande produkt som sedan kanske inte kommer ut på 
marknaden kan leda till negativ marknadsföring (Lööf, 2007b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1   Pro Engineer Wildfire 3.0  
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5.1 Vagnen 
För att skapa ett enhetligare och sportigare uttryck än det i 
dagens vagn kan som tidigare nämnts hjulen flyttas framåt så att 
dess fästpunkter och centrum kommer i linje med hjulställets 
ben. Vagnen behöver då flyttas in mot bagens rygg för att 
hjulen inte ska sticka ut utanför stommen och detta skapar ett 
visst outnyttjat utrymme ovanför hjulen. Trots detta togs beslut 
om att flytta hjulen. 

Ytterligare ett sätt för att skapa enhetlighet är att färgmässigt 
matcha alla detaljer i vagnen med varandra. Genom att ta fram 
aluminiumprofiler och fälgar till hjulen i liknande kulör som 
vagnens plastdetaljer fås ett intryck av att vagnen ser ut att ha 
färre komponenter. Liknande färg och formmatchning kan 
göras mellan alla tre hjulen genom att ge alla fälgar samma 
utseende och färg. Försök gjordes med att färga dagens vagn 
svart för att få en uppfattning om hur en eventuell 
färgförändring skulle se ut (se figur 5.2).  

Den svarta färgen gjorde att vagnens detaljer såg mer ut som en 
enhet men den såg samtidigt klenare och tunnare ut. Efter att ha 
undersökt olika metoder att färga vagnens aluminiumdetaljer 
konstaterades att det alltid kommer att finnas risk för att färgen 
skavs av. Dessutom är det risk att vagnen kommer att upplevas 
som alltför mörk om även klädseln på bagen görs svart. Beslut 
togs därför om att inte färga hela vagnen svart utan endast byta 
färg på fälgarna som idag är gråa.  

Bland de olika förslagen som fanns på handtag valdes ett som 
placeras nedanför hjulens centrum när dragstången fälls in 
mellan hjulen. Handtaget och dragstången konstrueras då i ett 
stycke utan någon vridbar led, vilket gör att antalet 
komponenter minskas, monteringen förenklas och stabiliteten 
ökar. Det valda handtaget ser ut som ett π och vid montering 
skjuts det ned och nitas fast i de två aluminiumprofilerna (se 
figur 5.3). 

 

 
 Figur 5.2   Svartmålad vagn Figur 5.3   Handtag  

Sekretess 
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Genom att vinkla upp dragstången skapas, som tidigare nämnts, 
en rakare linje från handtaget till botten på bagens mage. I Pro 
Engineer Wildfire 3.0 finns det möjlighet att i en 
tredimensionell sammanställningsritning förbinda detaljer med 
rörliga leder, en funktion som kallas mechanica (se figur 5.4). 
Denna funktion gör så att ett bestämt rörelsemönster kan 
åskådliggöras (se figur 5.5). Med hjälp av detta kunde ovan 
nämnda vinkling av dragstången skapas genom att göra diverse 
modifieringar på dragstången, fästplattan, låshaken och 
spridarstaget. Spridarstaget är en av de detaljer som förbinder 
dragstången med hjulstället och som möjliggör in- och 
utfällning av vagnen. Låshaken är den detalj som låser fast 
dragstången i fästplattan då vagnen är utfälld. På dragstången 
har det hål där spridarstaget är fäst flyttats bakåt 9 mm 
samtidigt som spridarstaget har förlängts med samma mått. Den 
fästplatta som används för att montera fast vagnen på stommen 
har fått ett något annorlunda utseende i likhet med låshaken för 
att möjliggöra den något större vinklingen av dragstången.  

Med utgångspunkt från tidigare resonemang och idéer togs 
beslut om att dragstången ska bestå av två profiler i likhet med 
hjulstället. Tanken från början var att använda två stycken 
fyrkantsprofiler, för att erhålla ett så vridstyvt och starkt 
handtag som möjligt. Problemet med denna typ av profil är att 
den behöver bockas för att på ett sätt skapa den hålbild som 
krävs vid infästning i vagnen. Det resulterar i att det skulle bli 
för lite material kvar kring hålen och att de bockningar som 
behöver göras försvagar konstruktionen. För att ta reda på om 
dragstången skulle kunna klara framtida belastningar utfördes 
FEM-analyser i dator (se § 5.2.1). Efter ett antal analyser och 
ett par omkonstruktioner av dragstången så beslutades att 
dragstången ska bestå av två stycken u-profiler med en 
godstjocklek på 3 mm (se figur 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.4   Exempel på hur 
det kan se ut när 
mechanica används 

Figur 5.6   Dragstång  

Sekretess 

Figur 5.5   Hopfällning av vagn 
med Pro Engineers funktion 
mechanica

Sekretess 
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5.2 FEM-analyser 
FEM, som är en engelsk förkortning av Finite Element 
Methods, är en numerisk metod för att lösa partiella 
differential- och integralekvationer. Finita elementmetoden har 
sitt ursprung i behoven av att kunna lösa komplexa elasticitets- 
och strukturanalysproblem inom flyg- och strukturmekanik och 
började utvecklas redan på 1940-talet. Tillvägagångssätten var 
olika men de hade en viktig sak gemensam vilken var 
uppdelandet av ett kontinuerligt område till en uppsättning 
diskreta delområden. FEM finns numera implementerat i en stor 
mängd datorprogram och är tillsammans med CAD ett 
oumbärligt ingenjörsverktyg för analys och konstruktion inom 
många teknikområden (Nationalencyklopedin, 2007b). 

Tekniken för att lösa hållfasthetsproblem har i och med FEM- 
tekniken genomgått en grundläggande förvandling som skapat 
helt nya möjligheter till snabb och noggrann spänningsanalys 
(Sunnersjö, 1999). Detaljen som analyseras delas in i ett rutnät 
av små (finita) kvadrater eller trianglar vilka kallas element (se 
figur 5.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementen kan ses i figur 5.8 och består av antingen 
tredimensionella solida tetraeder, kilar eller rätblock. Elementen 
är uppbyggda med noder (cirklar i bilden) i hörnen och på 
sidorna och när krafter verkar på detaljen så flyttas dessa noder. 
Noderna i samma solidelement påverkar varandra som i sin tur 
påverkar de runtomkringliggande elementen. Elementen 
påverkas mindre och mindre ju längre bort från kraftens 
angreppspunkt de befinner sig. Beräkningarna om hur noderna 
flyttar sig görs numera uteslutande med datorns hjälp. Den 
resulterande FEM-analysen visar på detaljens eventuella 
riskområden där någon form av deformation uppstår. (Lustig, 
2007) 

Resultatet av en FEM-analys stämmer inte till 100 % överens 
med verkligheten och bör därför kombineras med fysiska tester 
vid dimensionering av detaljer. 

Figur 5.7   Modell av dragstång som FEM- analyserats

Figur 5.8   Tredimensionella 
solider; (a) tetraed, (b) kil, 
 (c) rätblock (Sunnersjö, 
1999b) 
 

a 

b 

c
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5.2.1 Hållfasthetsberäkningar  
Eftersom dragstången kommer att få ett nytt utseende behövdes 
hållfastighetsberäkningar på denna utföras. Detta gjordes för att 
jämföra böjning och vridning med den tidigare dragstångens 
värden och hållfastheten hos aluminium. För att simulera en 
verklig påfrestning av dragstången, då golfbagen dras på 
golfbanan, belastades dragstången på ett så naturligt sätt som 
möjligt med hjälp av en dynamometer (se figur 5.9). För att 
kunna lyfta upp botten på bagen från marken genom att trycka 
ned dragstången krävs en kraft på ca 50 N (Newton). Detta är, 
vid normal användning, den uteslutande största kraften som 
dragstången påverkas av och därför var det denna kraft som 
användes för att dimensionera dragstången. Denna kraft verkar 
vertikalt medan dragstången har en vinkel på 50˚ mot 
horisontalplanet. Detta medför att den vinkelräta kraft som 
verkar vid den tänkta handtagsinfästningen (punkten C i figur 
5.10) är 38,3 N.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I analyserna och de manuella beräkningarna som gjordes 
användes dock ett värde på 50 N för att erhålla en bra 
säkerhetsmarginal. Krafterna i punkten A och punkten B togs 
fram genom att försätta dragstången i teoretisk jämvikt och 
beräknades till A = 372,5 N och B = 422,5 N (se bilaga 13). 
Nästa steg var att, väldigt förenklat, beräkna deformationen i 
form av nedböjning och vridning på den befintliga dragstången 
(se bilaga 13). Nedböjningen visade sig vara 18 mm och 
vridningen ute vid handtaget 21 mm. 
Den första analysen gjordes på ett första koncept av en 
dragstång (se figur 5.7) bestående av två bockade 
fyrkantsprofiler. Krafterna i punkt A och C lades på enligt 
bilden ovan och punkt B fixerades. Analysen visade på en 
maximal spänning på 157 MPa (se figur 5.11) vid hålet i B. 

Figur 5.9   Dragning i 
drag-stång med 
dynamometer  

Figur 5.10   Lastfördelning på dragstången 

Figur 5.11   Maximal 
spänning på 157 MPa vid B
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Detta är en alltför hög spänning som inte kan accepteras då 
sträckgränsen för aluminium är 80 MPa (Sapa, 2005). 

Det första konceptets analysresultat och det faktum att den 
geometrin troligen medför svårigheter vid tillverkning gjorde att 
ett nytt koncept togs fram, mer lik dagens dragstång bestående 
av två u-profiler. Profilerna, med en godstjocklek på 2 mm, 
utsattes för samma typ av analys som ovan. Denna analys (se 
figur 5.12) visade på en maximal spänning på 32 Mpa vid 
radien mellan B och C och hålet i B vilket är inom ramen för 
aluminiumets sträckgräns. Men för att skydda dragstången mot 
utmattning och för att skapa en stabilare dragstång än idag så 
behöver säkerhetsfaktorn bli högre. Därför dimensionerades 
godstjockleken till 3 mm och håldiametern i punkten B ökades 
till 8 mm. En ny analys (se figur 5.13) med de nya 
dimensionerna visade på att den maximala spänningen endast 
uppgick till 15 Mpa (säkerhetsfaktor ≈ 5) i radien mellan B och 
C i form av tryck. I hålet vid B var inte spänningen högre än 10 
Mpa (säkerhetsfaktor ≈ 8). 

FEM-analysen visade också på att deformationen av 
dragstången med de ovan nämnda krafterna innebär en 
nedböjning ute vid handtaget på ca 2,4 mm (se figur 5.14), 
jämfört med 18 mm på dagens dragstång. Om belastningen på 
50 N sker med en hand en bit ut på den ena halvan av handtaget 
sker en deformation i form av vridning på 10 mm. Detta är 
värden som är fullt acceptabla eftersom vridningen endast är 2/5 
av den vridning som dagens dragstång utsätts för. Detta ger den 
nya dragstången en mer robust känsla. 

FEM-analyserna som gjordes på dragstången utfördes med 
hjälp av Autodesk ANSYS genom CAD-programmet AutoDesk 
Inventor 11. 

5.3 Toppen 
För att kunna välja det bästa konceptet av de två framarbetade 
topparna utvärderades de mot ett antal önskvärda egenskaper. 
Klubborna ska vara lättåtkomliga, det ska finnas tillräckligt med 
packningsutrymme, utseendet ska vara estetiskt tilltalande, 
hjulen ska kunna användas i infällt läge och det får inte finnas 
risk för att klubborna glider ur bagen då den ligger ner. I 
koncept 1 (se figur 4.6), där klubborna är placerade på sidan om 
hjulen, är klubbornas placering lättöverskådlig. Detta koncept 
skapar mer packningsutrymme på bagens rygg medan koncept 2 
(se figur 4.7), där klubborna är placerade på ryggen bakom 
hjulen, skapar mer utrymme på bagens sidor. Dock uppstår i 
koncept 2 mer outnyttjat utrymme mellan klubborna och mellan 
klubborna och stommen. Samtidigt kan hjulen enkelt ges 

Figur 5.12   Maximal 
spänning på 32 MPa för 2 
mm- profil 

Figur 5.13   Maximal 
spänning på 15 Mpa och 10 
Mpa vid B för 3 mm-profil
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möjlighet att användas i infällt läge utan att det påverkar 
klubbornas placering. I koncept 1 däremot måste några klubbor 
höjas upp där hjulen sitter för att detta ska vara möjligt. 
Klubborna i koncept 2 riskerar också att glida ur bagen då den 
ligger ned eftersom de styrande rören lutar in mot vagnen. 

De två koncepten jämfördes mot varandra med avseende på 
ovan nämnda egenskaper, vilket presenteras i tabell 5.1.  

 

 

 

 

Det koncept som uppfyller egenskapen bäst får värdet ett och 
det andra värdet noll. Därefter viktas egenskaperna med ett 
värde från ett till tre beroende på dess betydelse i förhållande 
till varandra. Detta värde multipliceras med den etta eller nolla 
som tilldelats koncepten. Dessa viktade värden summeras för 
varje koncept och resultatet visar tydligt att koncept 1 
tillgodoser de önskade egenskaperna bäst. Därför valdes 
koncept 1. (Österlin, 2003e) 
Puttern är den mest använda klubban i bagen och under de 
senaste åren har putters tillverkats med allt större klubbhuvuden 
för att bli mer lättspelade. Detta innebär att i den topp som idag 
sitter monterad på en KinBag, finns det egentligen inte plats för 
den typen av putter. På koncept 1 kan utrymmet i mitten av 
toppen, mellan klubborna, utnyttjas till placering av puttern. 
Detta underlättar för användaren då puttern blir mer 
lättillgänglig och det finns utrymme för just den putter han/hon 
vill spela med. Genom att tillgodose kravet i 
designkravspecifikationen om att få plats med 15 klubbor i 
bagen så kommer det fortfarande att vara sju hål på båda sidor 
om puttern och det symmetriska utseende på toppen kvarstår. 
Maximalt antal klubbor som en golfspelare, under tävling, får 
ha med sig är 14 stycken. Vid träning kan det hända att han 

Figur 5.14   Böjning vid 
handtaget på 2,4 mm för 3 
mm- profil 

Tabell 5.1   Konceptvalsmatris 
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eller hon (enligt marknadsundersökningen) vill ha med sig en 
extra klubba för att t.ex. testa om den är bra att spela med. 

Det slutgiltiga konceptet på toppen ses i figur 5.15a och 5.15b. 
Som en extra funktionsdetalj så har två spår gjorts på utsidan av 
toppen där kardborreband ska fästas. Dessa är tänkta att 
användas för att snabbt och enkelt kunna fästa dit t.ex. en 
golfhandske då den inte används. 

5.4 Stommen 
Stommens utseende är beroende av hur toppen ser ut eftersom 
denna ska passa på stommen. Eftersom den nya toppen har fått 
en ny och rundare form samt att hjulen på vagnen har flyttats så 
har även hela stommen behövt konstrueras om och har 
därigenom även den fått en rundare form (se figur 5.16). Den 
rundare formen på stommen gör det enklare att fästa det 
omslutande tyget och ger ett utseende som mer påminner om en 
traditionell golfbag. Fästpunkter för tyget skapas genom att 
konstruera kanter på stommen upptill och nedtill runt bagen. 
Tyget kommer då på sidorna att fungera som skydd för rören 
istället för dagens plastsidor. Detta tar bort lite av den plastighet 
som många anser att dagens KinBag har och samtidigt 
försvinner monterings och materialkostnaderna för plastsidorna.  

Stommens kanter har fått en större rundning runt klubborna 
längst fram och längst bak och på så sätt styr stommen 
tillsammans med intilliggande rör klubborna. Detta gör att det 
går åt 4 rör mindre än till dagens KinBag. Vilket i sin tur leder 
till att monterings och materialkostnaderna för dessa rör 
försvinner. För att inte de mittersta, yttersta rören på varje sida 
ska tryckas ihop och klubborna därmed blir svårare att föra ned 
eller upp så kommer dessa rör att ha en godstjocklek på 1 mm 
istället för 0,5 mm som på dagens bag. Eftersom puttern 
kommer att placeras i mitten av toppen behöver den kunna föras 
ned i stommen. För att inte packningen i bagen ska trycka på 
och förhindra i- och urtagning av puttern behöver ett rör 
monteras i stommen.  

För att möjliggöra användningen av hjulen även i infällt läge i 
det valda konceptet av stommen behöver några av klubborna 
höjas upp. För att åstadkomma detta kan botten utformas som 
en trappa bestående av plastklackar som klubborna kan stå på. 
Detta gör att mycket av järnklubbornas skaft kommer att blottas 
uppe vid toppen. Det finns även en risk då vagnen är infälld att 
den nya botten blir för liten för att bagen ska kunna stå för sig 
själv utan att välta. 

Figur 5.15a   Toppen    

Sekretess 
 

Figur 5.15b   Spår för 
ditfästning av kardborreband

Sekretess 
 

Figur 5.16   Stommen 

Sekretess 
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Tanken med funktionen att dra bagen med vagnen i infällt läge i 
kombination med en hård huva var att detta skulle användas vid 
transport och då främst av golfspelare som reser med flyg. 
Istället prioriteras att ha en väl fungerande och estetiskt 
tilltalande klubbformation. Detta kommer troligtvis 
sammantaget att attrahera fler golfspelare ur målgruppen än 
ovanstående funktion kommer att attrahera de som reser. 
Utifrån ovanstående resonemang beslutades att botten ska göras 
rak, vilket innebär att klubborna kommer att stå i fallande 
ordning beroende på den höjdskillnad som finns mellan 
klubborna i ett set.  

Men för att tillfredsställa de golfspelare som har med sig sin 
bag på resor kan ett resefodral med hjul utformas tillsammans 
med en hård huva (se figur 5.17). Denna huva fästs med ett 
spänne i den övre axel som sitter monterad på vagnens 
fästplatta och fälls sedan framåt och knäpps ihop med spännen. 
Huvans främre del vilar då på toppen vilket innebär att 
handtaget i huvan kommer att kunna användas för att hålla upp 
och rulla bagen.  

För att skapa ett intryck som är mindre fyrkantigt beslutades att 
höja upp klubborna ett par centimeter för att kunna göra botten 
på bagen rundare. Detta kommer dock leda till att ett par 
centimeter mer av klubbskaften kommer synas ovanför toppen 
och för att dölja denna höjning konstruerades en kant runtom på 
toppen (se figur 5.15b). Längst ned på stommens rygg 
beslutades att tillverka en kant (se figur 5.18) som även kan 
fungera som handtag när bagen ska lyftas t.ex. i och ur en bil. 
Förutom denna kant och rundningen har beslut tagits att inte 
förändra utseendet på stommens botten ytterligare. Detta 
innebär att det tillbehör bestående av ett tredje hjul med 
fästplatta, som finns till dagens KinBag, fortfarande kommer att 
kunna användas. 

5.5 Bagens klädsel 
För att enkelt kunna montera klädseln på bagen ska denna sys 
ihop till ett enda stycke som går att fästa med nitar runt 
stommens rygg och sidor och in runt kanterna på magen på 
bagen. Där ska två lister fästas så att inte tyget skadas när bagen 
ligger ner t.ex. mot golvet i ett bagageutrymme under transport. 
För att inte skada tyget när bagen står upp ska ett syntetband 
fästas runt bagens botten. För att åstadkomma den klassiska 
grundform som de flesta traditionella golfbagar har beslutades 
tidigt att den nya bagen ska ha en större utstickande ficka längst 
ned på ryggen (se figur 5.19-A). Denna ficka är främst tänkt att 
användas för förvaring av bollar. Ovanför bollfickan ska en 
större förvaringsficka placeras med anledning av att det är där 

Figur 5.17   Hård huva 

Sekretess 

Figur 5.18   Handtag på 
stomme 

Sekretess 
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stommen erbjuder mest utrymme (se figur 5.19-B). På utsidan 
av denna ficka ska ett gummiband i zickzack- mönster finnas 
för att erbjuda förvaring men mest för att skapa ett sportigare 
utseende.  

Tidigt beslutades om att erbjuda isolerad förvaring av mat och 
dryck och en ficka med denna funktion placeras lämpligast 
ovanför den stora förvaringsfickan (se figur 5.19-C). Detta 
p.g.a. att den hamnar på den övre halvan av bagen och blir 
därmed lättillgänglig, vilket är bra då den används kontinuerligt 
under en runda. Denna ficka ska vara klädd på insidan med ett 
material som gör att maten håller sig kall. På utsidan av denna 
ficka ska ett gummiband med hällor sys fast där peggar enkelt 
kan stoppas i och ur. Den översta fickan på bagens rygg är tänkt 
att användas för förvaring av främst värdesaker som t.ex. 
mobiltelefon, plånbok och nycklar då denna ficka är skyddad 
med hårdplast från sidorna och toppen (se figur 5.19-D). På 
denna fickas utsida ska en liten nätficka placeras för förvaring 
av två bollar som på så sätt blir lätta att komma åt. Tanken med 
plats för just två bollar är att en boll sätts i spel medan det finns 
två bollar kvar utav det trepack som vanligen saluförs i 
golfshoparna. 

Anledningen till att de fyra fickorna på bagens rygg har 
placerats just på ryggen är för att kunna utnyttja det 
packutrymme som finns mellan klubborna i stommen. Alla 
ingångar till fickorna ska göras runda för att underlätta 
öppnandet av dessa och mer likna de fickor som finns på de 
flesta traditionella golfbagar. Mellan fickorna på ryggen ska det 
finnas ett foder som fungerar som avdelare och för att dölja den 
annars synliga plaststommen. Fodret gör också att saker inte 
kan ramla ned i de materialbesparande hålrum som finns i 
stommen. Mellan den översta fickan och fickan för förvaring av 
mat ska ett handtag bestående av ett gummibeklätt syntetband 
placeras. Detta ska tillsammans med det handtag som finns 
längst ned i stommen kunna användas när bagen ska lyftas i och 
ur t.ex. bagageutrymmet på en bil.  

Figur 5.19   Fickplacering 
på modell av skum och tyg 
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Som tidigare nämnts ska två större fickor, som främst erbjuder 
förvaring av klädesplagg, placeras på bagens sidor se (figur 
5.19-E). De båda fickorna ska ha långa längsgående blixtlås 
som gör att fickan kan öppnas upp så mycket så att det enkelt 
går att stoppa ned klädesplagget. De ska vara platta för att ge 
bagen ett slankt utseende men längst fram mot magen ska det 
finnas en ”tygbälg” som gör att fickan kan utvidga sig när 
många klädesplagg placeras i fickan. Denna bälg gör också att 
ett paraply kan få plats framför fickan. På ena sidan av bagen 
ska därför en ögla nedtill och ett justerbart snöre upptill fästas 
för att kunna hålla paraplyet. Utanpå den ena stora sidofickan 
ska det finnas en liten ficka med ett kortare blixtlås för 
lättåtkomlig förvaring av scorekort, peggar, penna, greenlagare 
m.m. Sammantaget kommer bagen att ha sju fickor för diverse 
förvaring.  

På dagens KinBag hålls vagnen inne och skyddas av två 
kardborreförsedda tygstycken när den är infälld. Beslut togs om 
att byta ut dessa mot ett syntetband med spänne för att blotta 
KinBags huvudsakliga uppbyggnad och vagnens mekanism. 
Detta görs för att få ett sportigare utseende, sänka 
materialkostnaden och synliggöra funktionen. En handduk och 
drickaflaska ska sättas fast i karbinhakar på utsidan av bagen, 
dels för att de används ofta och behöver vara lättillgängliga och 
dels för att bidra till ett sportigt utseende. Drickahållaren ska 
göras som en rund påse i tyg med isolerande material på insidan 
som gör att drycken hålls kall. 

I bagens klädsel kommer det även att ingå ett regnskydd som 
kan fästas runt toppen. Detta ska utformas så att det när det inte 
används kan fästas med hjälp av de remmar på bagens mage 
som håller inne vagnen. 

5.6 Material 
KinBag är idag en golfbag av mycket god kvalité som av 
erfarenhet håller i minst 10 år (Berglund, 2007). Konstruktionen 
av både vagn och bag är mycket stabil och materialet i alla 
komponenter är mycket tåligt. Dessa egenskaper måste behållas 
i den nya generationen KinBag. 

5.6.1 Vagnen 
Dragstångens och hjulställets profiler kommer att bestå av 
aluminium som i dagens KinBag. Övriga detaljer som t.ex. 
hjulfästet och spridarstaget i vagnen kommer att vara i den plast 
(glasfiberförstärkt polyamid) som de tillverkas av i idag.  

Figur 5.20   KinBag på ”test-
banan” 
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5.6.2 Toppen 

Toppen gjuts idag i en termoplastisk polyuretan. Ett problem, 
som tidigare nämnts, med denna topp är att den nöter på 
golfklubbor vars skaft består av grafit. Klubborna repas på den 
punkt där klubbskaftet ligger an mot toppen på bagen. Ett test 
genomfördes för att ta reda på hur olika material påverkar dessa 
skaft och målet var att finna ett material som inte nöter på 
skaften och som toppen därmed kan tillverkas av. 

Testet genomfördes på ett ombyggt transportband (se figur 
5.20) där en bag ställdes upp och sattes fast som om en person 
var ute och drog den på golfbanan. På bandet sitter två träplattor 
som ungefärligen motsvarar de ojämnheter som finns på en 
golfbana vilket i sin tur motsvarar de påfrestningar som en bag 
och framförallt klubborna utsätts för. 

Under testet användes toppen från dagens KinBag där olika 
material integrerades kring klubbhålen. De material som 
testades var en typ av nylon, acetylenplast, de mjuka halvorna 
från två olika sorters kardborreband, ett material i silikon och en 
TPE-plast (termoplastisk elastomer). 

Innan testet antogs att en golfbag rullar ca två tim per golfrunda 
och att en medelgolfspelare ur målgruppen i snitt spelar fyra 
rundor i veckan. Efter att ha låtit bagen rulla på bandet i 240 
tim, vilket enligt ovan nämnda antaganden innebär ungefär en 
hel säsongs användande, kunde följande konstateras: Mest 
nötning på klubbskaftet stod nylonet och acetylenplasten för. 
Den klubban som legat an mot TPE-plasten hade inte skavts 
märkbart men däremot hade plasten skavts bort och fastnat på 
klubbskaftet. Klubban som legat an mot silikonet hade inte 
skavts märkbart men även i detta fall hade silikonet skavts av en 
aning och fastnat på klubbskaftet, om än i mindre utsträckning 
än TPE-plasten. 

Som i tidigare tester, gjorda av anställda på KinBag ab, visade 
det sig att de mjuka delarna av kardborrebanden var de mest 
skonsamma mot grafitklubborna då inga märken alls syntes. Av 
dessa två kardborreband visade det sig att den tunnaste av dem, 
kallad velour, också påverkats minst av klubbans vikt och inte 
tryckts ihop. Beslut togs efter avslutat test att använda 
kardborreband av den tunnare varianten och integrera detta runt 
klubbhålen i toppen. 

Olika metoder för fastsättandet av kardborreband och 
utformning av desamma har undersökts men tyvärr har ingen, 
ur ett produktionsmässigt perspektiv, tillräckligt bra lösning 
kunnats ta fram.  
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5.6.3 Stommen 
Stommen tillverkas idag i propenplast. Denna plast är mycket 
hållbar och därför kommer även den nya stommen att tillverkas 
i samma material.  

Om serietillverkning av denna detalj ska ske är den tvungen att 
tillverkas i tre olika delar som sedan sammanfogas. För att 
kunna tillverka gjutverktyg så behöver mindre justeringar av 
stommens former göras (Harder, 2007). 

5.6.4 Bagens klädsel 
Idag tillverkas det tygstycke som finns på bagens rygg i ett tyg 
som, för att bli vattenavstötande, måste limmas ihop i tre olika 
lager som består av ett tyg, ett tryckpapper och en folie. Den 
nya generationen KinBags klädsel ska tillverkas i ett tyg som 
kan köpas färdigt och är vattenavvisande, stryktåligt och tål 
solljus. I sömmarna mellan klädselns olika tygdelar, främst på 
fickorna ska det sitta en grå plastlist för att åstadkomma ett 
sportigt utseende, styva upp klädseln och för att rent visuellt 
skapa formlinjer på bagen. De fyra fickorna på bagens rygg ska 
ha röda dragkedjor med s.k. spiraltänder och sidofickorna ska 
ha svarta dragkedjor. I alla dragkedjornas dragöglor ska en bit 
snöre fästas med en liten plasthylsa för att ge ett sportigare 
intryck. De fickor som är avsedda för värdesaker och scorekort 
ska ha en dragkedja som är vattentät, vilket skapar en s.k. dry 
pocket. På värdesaksfickan kommer en liten ficka av ett nättyg 
sys fast för förvaring av två bollar. Längst ned runt bagen ska 
ett svart band fästas för att förstärka vid nitning och skydda 
tyget mot slitage.  
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6 Prototypframtagning 
Nästa steg efter att ha modellerat upp detaljer med hjälp av 
CAD är att ta fram en prototyp för att så tydligt som möjligt 
kunna visualisera den kommande produkten utan att behöva ta 
fram permanenta tillverkningsverktyg. En prototyp överens-
stämmer i princip med den framtida produkten vad gäller färg, 
form, funktion och material. (Österlin, 2003b) 

6.1 Prototypframtagning m.h.a. SLS 
Att ta fram ett gjutverktyg för bara de plastdetaljer som behöver 
tillverkas till prototypen skulle bli alldeles för dyrt. Därför togs 
kontakt med ett företag vid namn PDS (Plastic Design & 
Service) i Vinninga för att tillverka prototyper av stommen, 
toppen, hjulfästena, spridarstaget, handtaget och ett par hylsor. 
De använder sig av en teknik som kallas SLS (Selektiv Laser 
Sintering). SLS är en friformsframställningsmetod (eng. Rapid 
Prototyping), d.v.s. detaljen skapas direkt från ett CAD- 
underlag utan att ta fram ett verktyg. SLS används ofta då 
detaljens funktion och hållfasthet är viktig. Processen bygger på 
att materialpulver smälter då det med hjälp av en laserstråle 
värms till en viss temperatur. Genom att styra laserstrålen över 
ett pulverlager på ett kontrollerat sätt, smälts önskade delar av 
pulverytan medan övriga områden lämnas. Varje sådant härdat 
skikt bygger ca 0,1 mm i höjdled, och på så vis byggs skikten 
lager på lager tills en färdig tredimensionell modell har skapats.  

6.1.1 Lasersintrade detaljer 
En SLS-modell blir dock inte lika hållfast som en gjuten detalj i 
t.ex. propenplast. För att vara säker på att de SLS-framtagna 
detaljerna skulle klara påfrestningarna under montering av tyg, 
topp och vagn och även klara av att bära golfklubbor så 
förstärktes dessa CAD-modeller på flera ställen.  

De nuvarande hjulfästena som monteras på KinBag levereras 
med hjulaxeln ingjuten i detaljen. Detta monteringssätt av 
hjulaxeln gick inte att tillämpa då hjulfästet lasersintrats fram. 
Därför behövde specialutformade hjulfästen och hjulaxlar 
konstrueras där axeln trycks igenom en öppning i hjulfästet 
manuellt. Detta gör att hjulfästena till prototypen ser annorlunda 
ut än de som ska monteras på en framtida KinBag. Alla de 
friformsframtagna prototyperna visas i figur 6.1 och figur 6.2. 

De SLS- framtagna prototypdetaljerna sprutspacklades, slipades 
och lackerades med matt svart färg för att likna de befintliga 
och verkliga detaljerna så mycket som möjligt.  

b

Figur 6.1   Friforms-
framtagna detaljer (A) topp, 
(B) hjulfästen (C) 
spridarstag (D) hjulfästen 
(E) handtag 

Sekretess 

Sekretess 

Sekretess 

Sekretess 

Sekretess 
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6.2 Verkstadsframtagna detaljer 
Som tidigare nämnts så har utseendet tillsammans med ett par 
mått i vagnen förändrats vilket inneburit att ett antal detaljer har 
behövt omkonstrueras. Detaljerna i metall såsom fästplatta, 
dragstång, hjulaxel, låshake och en hylsa till låshaken har 
tillverkats av anställda på Kinnegrip. För att möjliggöra 
tillverkningen av dessa detaljer behövde tvådimensionella 
konstruktionsritningar tas fram. Utefter det underlaget 
modifierades fästplattan om från en befintlig, hjulaxeln liksom 
hylsan svarvades fram, dragstången sågades ut ur ett massivt 
aluminiumstycke med ett fräst spår i änden (se figur 6.3) och 
låshaken sågades ut ur ett plattstål. Dragstången på prototypen 
har inte exakt det utseendet som den framtida ska ha. Den 
dragstång som används på prototypen är till viss del massiv till 
skillnad från den framtida som kommer att bestå utav en u- 
profil. Detta p.g.a. att tillverkningen av prototypen på detta sätt 
förenklades. Framtida dragstång är tänkt att tillverkas genom 
extrudering och sedan utskärning. Att extrudera ett material 
innebär att strängpressa en upphettad metallmassa genom en 
matris med bestämd geometri (Björklund, 2002). När alla nya 
detaljer till vagnen var tillverkade monterades de ihop med de 
oförändrade detaljerna till en ny färdig vagn (se figur 6.4). 
 

 
 

 
 
 

Figur 6.3   Dragstång med handtag 

Figur 6.2   Friforms-
framställd stomme  

Sekretess 

Figur 6.3   Dragstång med handtag 

 

Sekretess 

Figur 6.4   Hopmonterad vagn 

Sekretess Sekretess 
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6.3 Mönster- och sömnadskonstruktion 
Eftersom majoriteten av den textilindustri som en gång fanns i 
Sverige sedan många år tillbaka flyttats utomlands (Lundén, 
2007) så var det svårt att få tag i ett företag som hade tid och 
kunskap i att kunna sy bagens klädsel till prototypen. Efter 
mycket letande togs till slut kontakt med Katedralskolan i Skara 
och närmare bestämt Anne Lundén, textil- och sömnadslärare 
på en påbyggnads-utbildning benämnd ”Sömnad- och 
mönsterkonstruktion”. 

Med Annes hjälp togs mönstret till golfbagens klädsel fram och 
enkla modeller till prototypen syddes upp. Därefter klipptes alla 
tygbitar ut efter mönstret i ett nylontyg med så kallad 
polyuretancoating, en beläggning som gör att tyget blir 
vattentätt. Tyget till prototypen (se figur 6.5) sponsrades av 
Baltic som tillverkar bland annat flytvästar. Utöver detta 
beställdes från diverse andra företag dragkedjor, lister, nät, 
gummiband, karbinhakar, blixtlåssnöre, isolerande material, 
plastspänne, syntetband och handtag. Den slutgiltiga klädseln 
till prototypen syddes sedan upp av Anne. 

Som förslag på färgkombinationer och mönster tillsammans 
med logotype valdes att presentera den nya generationen 
KinBag med en svart basfärg med röda och gråa detaljer på 
valda ställen. För att skapa en nyare och fräschare identitet men 
en som ändå påminner om KinBag och dess skotsktrutiga 
förflutna, så har ett mönster sytts på sidofickorna. Detta mönster 
består av de klassiska ”golfrutor” som kan skådas på allt ifrån 
strumpor till tröjor (se figur 6.6). Ovanför detta mönster är 
KinBags logotype med tillägg placerat. Tillägget består utav ett 
C som står för att det är modell C utav KinBag och trean står 
för att projektgruppen bestod av tre personer. För att skapa en 
lyxig känsla beslutades om att brodera logotypen i matchande 
färger med rutorna och sömmarna (se figur 6.7). Brodyren 
utfördes av ”Brodyrshopen” i Tidaholm. Även en handduk med 
KinBags logotype syddes upp.   

6.3.1 Fastsättning av kardborreband 
Eftersom ingen tillräckligt bra lösning på fastsättandet av 
kardborreband kring hålen i toppen hittades så kommer 
prototypen att ha manuellt ditsatta kardborreband. Detta gjordes 
genom att en rektangulär bit av ett kardborreband klistras runt 
hålets insida och i detta klipptes flertalet små spår. Spåren 
möjliggjorde nedvikning över toppens kant (se figur 6.8).  

Figur 6.5   Vattentätt 
nylontyg  

Figur 6.6   Rutig ”golftröja”

Figur 6.7   Mönster på 
sidoficka 

Sekretess 

Figur 6.8   Kardborreband 
runt hålen i toppen 

Sekretess 
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7 Resultat av projektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 7.1 visas det slutgiltiga konceptet av den nya 
generationen KinBag. De utifrån sett mest märkbara 
förändringarna av bagen är att den har blivit rundare och består 
till största delen av tyg. Vagnen liknar mer en traditionell 
golfvagn genom dess färg- och formmässiga enhetlighet, rakare 
linjer och centrerade hjul.  

Den nya generationen KinBag har fortfarande kvar sina tre 
bästa funktioner; vagnen är infällbar, klubborna har sina 
individuella placeringar och den är lätt att packa in i ett 
bagageutrymme. Dragstången har fått ett nytt utseende med två 
profiler som mer liknar hjulstället med ett fast handtag som inte 
glappar. Dragstången har vinklats uppåt för att ge en enhetlig 
linje mellan bag och vagn. Handtaget är utformat som ett π för 
att möjliggöra ett tvåhandsgrepp vid framförandet av en KinBag 
som rullar på tre hjul. Antalet komponenter i handtaget har 
minskats på samma sätt som för hjulfästena som nu enbart 
består utav varsin komponent. Fälgarna på hjulen är 
förändrande så att alla tre hjulen liknar varandra i både form 
och färg. Det tredje hjul som finns att köpa till dagens KinBag 
går att montera även på den nya bagen (se figur 7.2). 

 

Figur 7.1   Slutgiltigt koncept av den nya generationen KinBag

Sekretess 
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De tidigare plastsidorna är utbytta mot en vattentät tygklädsel, 
som färdigsydd nitas fast i stommen och toppen. Till skillnad 
från dagens bag har den nya generationen KinBag mer 
packningsutrymme, fickor utformade så att inte packningen 
faller ut ur bagens stomme och speciellt anpassade 
förvaringsutrymmen för olika ändamål. Bagens klädsel består 
av sju fickor såsom bollficka, matficka, vattentät 
värdesaksficka, tre stora fickor för kläder och en ficka för 
scorekort, penna m.m. (se figur 7.3). Samtliga av dessa fickor 
har öppningar som är lätta att få ner handen i utan att innehållet 
riskerar att ramla ut.  

På klädseln är också extra funktioner placerade såsom reglerbar 
paraplyhållare, handduksupphängning, isolerad drickaflasks-
hållare, nätficka för bollar, pegghållare och en gummisnodd 
som kan hålla headcovern på plats då den inte används. 

En annan skillnad från dagens KinBag är att små snörstumpar 
är fästa i dragkedjorna för att få ett sportigare utseende och för 
att förenkla användandet. Till bagens klädsel ingår även ett 
regnskydd sytt i samma vattentäta material som den övriga 
klädseln (se figur 7.4). När regnskyddet inte används kan det 
sättas fast med hjälp av de remmar, fästa på bagens mage, som 
håller inne vagnen (se figur 7.5). 

 

 

Figur 7.2   Den nya generationen KinBag med monterat tredje hjul

Sekretess 

Figur 7.3   (A) Värdesaks-
ficka (B) Matficka (C) 
Klädficka (D) Bollficka (E) 
Sidoficka 
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I den rundare toppen har puttern fått betydligt mer plats och en 
mer lättåtkomlig placering samtidigt som bagen tillsammans 
med toppen nu erbjuder förvaring av ytterligare en klubba. 
Detta gör att det tillkommer ett plaströr men stommens nya 
utformning medför samtidigt att fyra rör kan tas bort. Alla rör 
kommer dessutom vara lika långa så att rör i olika längder inte 
behöver tillverkas som till dagens KinBag. Toppen tillsammans 
med botten utav stommen erbjuder en formering av klubborna 
som mer liknar traditionella golfbagars klubbförvaring (se figur 
7.6). Klubbor med grafitskaft kommer inte längre få 
skavmärken genom att den mjuka delen utav kardborreband har 
lagts runt hålen i toppen. Kardborre har också placerats på 
utsidan av toppen, vilket t.ex. möjliggör fastsättning av 
handsken. 

Med hjälp av två välplacerade handtag är den nya bagen lättare 
att lyfta i och ur bagaget på en bil. För att skydda klubborna 
under transport av bagen presenteras en stöttålig huva i 
hårdplast som kan kombineras med ett resefodral med hjul (se 
figur 7.7). 

Den nya generationen KinBag har fått ett nytt utseende, vilket 
som i all utveckling medför att nya komponenter måste 
tillverkas. Dock har antalet komponenter totalt minskat, vilket 
borde sänka materialkostnaden. Den nya generation KinBag har 
många fördelar för att möta en ny målgrupp och ett nytt 
årtionde. 

Figur 7.4   Den nya generationen 
KinBag med monterat regnskydd 
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Figur 7.5   Regnskydd fastsatt med 
remmar
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Figur 7.6   Formering av 
klubborna 
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Figur 7.7   Stöttålig huva 
monterad på bag 
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8 Slutord 
Detta projekt har varit väldigt roligt, intressant och lärorikt men 
också väldigt tidskrävande och fordrat mycket arbete och 
tålamod. I projektet har alla designprocessens faser, från idé till 
prototyp, berörts och varit ett mycket passande examensarbete 
som avslutning på designingenjörsprogrammet.  

I projektet har vi kommit i kontakt med arbetslivet på ett sätt 
som skiljer sig väsentligt från de erfarenheter vi har från skolan. 
Vi har genom telefonkontakt och företagsbesök haft mycket 
kontakt med näringslivet inom många olika branscher, både 
tillverkare och distributörer. Dessa kontakter har varit till stor 
hjälp under projektets utveckling. Den största tillgången har 
varit att vi under större delen av projektet varit stationerade på 
företaget, KinBag ab, och därmed snabbt och enkelt kunnat få 
nödvändig information från de anställda. Deras erfarenheter och 
kunskaper inom de områden vi berört och om den specifika 
produkten har möjliggjort detta arbete och framtagningen av 
den nya generationen KinBag. 

Den nödvändiga inblandningen av många personer/företag i 
projektet har påverkat projektplanen mer än vad vi kunnat ana. 
Vi har också fått erfara att tydlig kommunikation mellan alla 
inblandade parter är oerhört viktigt för att få ett tillfredställande 
resultat. 

Vårt mål att ta fram en prototyp på en konceptuellt utvecklad 
KinBag är härmed uppfyllt. Efter alla de positiva reaktioner vi 
fått från företaget under projektets gång är vår förhoppning att 
detta koncept kommer att, efter utvärdering och anpassning 
sättas i produktion. Därmed skulle KinBag som företag få en 
helt annan framtoning och golfbagen KinBag skulle återigen 
kunna bli trendig. 
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Bilaga 1- Examensarbetsspecifikationen 
 
Uppdragstagare:  

Namn: Personnummer: Kontakt: 

Patrik Svensson  820321- a04patsv@student.his.se 
Lovisa Klippberg  800217- a04lovkl@student.his.se 
Björn Jansson  830515- a04bjoja@student.his.se 

Uppdragsgivare: 
KinBag ab som ligger i Lidköping och är ett systerbolag till Kinnegrip ab. KinBag ab 
utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer golfbagen KinBag, en golfbag som är känd av 
golfare världen över. All försäljningen av bagen sker idag endast via KinBags hemsida 
(www.kinbag.se) och på plats i Kinnegrips lokaler i Lidköping, där även montering och 
service sker. 

Bakgrund till uppdrag: 
Syftet med examensarbetet är att designa om den golfbag som tillverkas och säljs idag. 
Produkten attraherar idag en målgrupp bestående av övre medelålders golfare och tanken är 
att även fånga en yngre generations intresse och därmed vidga målgruppen.  

Funktionen som skiljer KinBag från övriga produkter inom branschen är att vagnen och 
bagen är integrerade i en produkt. Detta gör den överlägsen att ta med sig på resan, i t.ex. 
bilen, tåget och på flyget. Vagn-i-bag-idén är de ensamma om och det finns därmed inga 
konkurrenter med liknande produkt på marknaden. 

Uppdragsbeskrivning: 
Att utifrån marknadsundersökning ta reda på vad som efterfrågas, både funktionsmässigt och 
utseendemässigt, av framförallt den yngre generationens användare. Med denna information 
som utgångspunkt utveckla den befintliga bagen utan att för den sakens skull slopa de 
funktioner som gör den unik. 

Det finns problem med bagen idag som bör beaktas i arbetet. Den del av toppen på bagen 
som ligger an mot klubborna är i hårdplast och repar därmed klubbskaft gjorda av 
kompositmaterial (grafitklubbor). Då hela bagen är av plast och relativt stöttålig skyddar den 
klubbor bra under transport. Det finns däremot inget som skyddar klubbhuvudena mot brott 
eller yttre påverkan, på toppen av bagen, där klubborna är fria. Dagens scorekortshållare 
skyddar inte scorekortet mot regn. Den extrautrustning som tillkommit genom åren behöver 
integreras in i den nya designen. 

Den påbyggnadssats i form av KinDrive som är en drivningsenhet, enkelt bestående av två 
hjul, en motor och tillhörande batteri, är väldigt tung och stor att hantera. KinDrive kommer 
dock inte behandlas i detta examensarbete.  

Områden som berörs i arbetet är produktutveckling i form av design, konstruktion och 
användaranpassning. Förväntat slutresultat för projektet är att ta fram ett konceptuellt förslag 
på vagn-i-bag-idén i form av en prototyp.  
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Förutsättningar: 

Tankar finns i nuläget från företagets sida om vidareutveckling av bagen och prototyper är 
till viss del framtagna. Denna information kommer gruppen att ta till sig och väva in i den 
förstudie som projektet inleds med. 

Resurser som företaget kommer att ställa upp med är handledning, lokaler, material och 
verktyg såsom datorer. Resekostnader från Skövde till Lidköping tur och retur och resor inkl. 
inträde, till de två mässor som kommer äga rum, står företaget för. 

Arbetet kommer att utföras både på Högskolan i Skövde och vid Kinnegrip AB:s (KinBag 
AB:s) lokaler i Lidköping. 

Preliminär tidsplan: 
Specifikation för examensarbetet  v. 48 
Förstudie (inkl. marknadsundersökning) v.3-6 
Idégenerering v.7-9 
Konceptutveckling och konceptutvärdering v.10-12 
CAD-modell, fysisk modell, användartest v.13-14 
Prototyp, grafisk formgivning v.15-17 
Mässa- Golfers Meet, Elmia (27-29 april) v.17 
Rapportskrivning, förberedelse inför redovisning v.18-19 

Redovisning: 
Redovisningen av examensarbetet kommer att ske muntligt och skriftligt på Högskolan i 
Skövde. Redovisning kommer även att ske på Kinnegrip i Lidköping. 

Handledare: 
Examinator: Lennart Ljungberg 
Handledare vid Högskolan i Skövde: Dan Högberg (huvudhandledare) och Ivar Inkapööl 
Industrihandledare: Jan Lööf (huvudhandledare), Jan Lidholm och Björn Berglund 

 

⎭
⎬
⎫ Mässa i Globen  

(under februari) 
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Bilaga 2- Frågeformulär 
 
Undersökning om vad Designingenjörsstudenter anser om dagens KinBag 
 
1. Vad är du?  Man □ Kvinna □ 
 
2. Spelar du/har du spelat golf?  Ja □ Nej □ 
 
3. Vad tycker du verkar bra med bagen? 
 
 
 
 
4. Vad tycker du verkar dåligt med bagen? 
 
 
 
 
5. Vad i bagens utseende tilltalar dig? 
 
 
 
 
6. Vad i bagens utseende tilltalar dig inte? 
 
 
 
 
7. Vad skulle kunna förändras i designen för att göra KinBag sportigare? 
 
 
 
 
8. Vilken ryggsäck skulle du föredra? Nr          passar mig 
 
9. Vilken färg skulle du föredra på din ryggsäck? Nr          passar mig 
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Bilaga 3- Färgval till intervjuer 

1 2 3 

a 

b 

c 

d 
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Bilaga 4- Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till Golfmässan den 2-4 februari 

1. Spelar du golf? (Om ja- fråga 2, om nej- tackar för visat intresse) 
2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 20-30 år, 30-40 år, 40-50 år, 50-60 år, över 60 ? 
3. Varför började du spela golf? 

a. Tycker du golf är en sport?  
4. Spelar du på, över eller under, 18 i Hcp? 
5. Bär du eller drar du din bag på vagn? 
6. Vad är det för märke på din bag? 

a. Vad är det för färger på din bag? 
7. Vad är det som är bra med din bag? 
8. Finns det något du är mindre nöjd med på din bag? 
9. Får du plats med allt du vill ha med dig på banan i din bag? 

a. Vad har du med dig ut på banan? 
b. Hur många klubbor har du med dig och vilka klubbor är det? 
c. Har du t.ex. även bollhåv i bagen? 

10. Vad har du ditt scorekort när du spelar? 

Ifall du skulle köpa en ny bag… 

11. Vilket material skulle du föredra att din kommande bag bestod av? (Visa prover) 
a. Vad skulle du tycka om att stora delar av en bag är hårdplast?  

12. Vilket färgtema föredrar du att din kommande bag har? (Visa färgprover) 
13. Vilka egenskaper kommer du att söka efter när du köper din kommande bag? 

a. Vilket är viktigast? Funktionen eller utseendet? 
14. Vilken ryggsäck utav dessa nio föredrar du? (Visa bilder) 
15. Vilket av följande handtag skulle du föredra vid köp av vagn? (Visa bilder) 
16. Skulle du föredra två eller tre hjul på vagnen? 
17. Skulle du även föredra en traditionell bärsele på bagen vid transport utanför banan? 

Avslutning… (till de som inte har en KinBag) 

18. Känner du till KinBag? 
a. Vad tycker du verkar bra med den bagen? 
b. Vad tycker du verkar dåligt med den bagen? 
c. Skulle du kunna tänka dig att använda en KinBag? 

i. Varför/Varför inte? (Om Ja- Varför har du inte köpt någon?) 
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Bilaga 5- Ryggsäcksval 1 till intervjuer 
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Bilaga 6- Ryggsäcksval till intervjuer 
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Bilaga 7- Handtagsval till intervjuer 
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Bilaga 8- Resultat av intervjuer 
Intervjuer på Stockholm Golf Show 2007 

Intervjufrågor till Golfmässan den 2-4 februari 

1. Spelar du golf?  
Alla som deltog i intervjuerna spelar golf 

 
2. Vilken åldersgrupp tillhör du?  

Frågorna ställdes till 35 personer i åldrarna 20 – 70 år 
 
3. Varför började du spela golf? 

Tyckte det verkade kul, vänner eller släktingar spelar, bor nära golfbana, social 
aktivitet, ger både motion och frisk luft, fick presentkort i present, spelade hockey 
sen tidigare,  

 
a. Tycker du golf är en sport?  
Alla svarade att de ansåg att golf är en sport men en del svarade att det även är 
en fritidssysselsättning 
 

4. Spelar du på, över eller under, 18 i Hcp? 
De flesta som frågades hade under 18 i handicap, några över 18. 

 
5. Bär du eller drar du din bag på vagn? 

Lite fler som drar sin bag än bär men många gör både och. Många yngre golfspelare 
bär hellre än drar sin bag.  

 
6. Vad är det för märke på din bag? 
Titleist, masters, Open, Cobra, ping, mizuno, Ogio, Wilson, Topfight, Callaway, Taylor 
Made, Dynamo, Izzo, 4D, Nike,  

a. Vad är det för färger på din bag? 
 
7. Vad är det som är bra med din bag? 

Klubborna är uppdelade i olika fack, materialet är vattenavstötande, rymlig med 
mycket fickor, billig och lätt,  
 

8. Finns det något du är mindre nöjd med på din bag? 
Inte regntät, tyget bleknar i färgen, fickorna är för många, för små, för trånga eller 
dåligt placerade, det blir lätt rörigt i de stora facken, borde finnas fack speciellt 
anpassade för tex bollar, peggar och mobiltelefon, borde finnas ett lättillgängligt, 
vattentätt fack att förvara scorekortet i, speciellt när byxorna saknar fickor, blixtlås 
och blixtlåstapparna går lätt sönder, borde finnas ett kylfack på bagen. 
 

9. Får du plats med allt du vill ha med dig på banan i din bag? 
---- 
a. Vad har du med dig ut på banan? 
---- 
b. Hur många klubbor har du med dig och vilka klubbor är det? 
15, 13, 10, 14, 12, 11, 8,9  
c. Har du t.ex. även bollhåv i bagen? 

Nej 
d. Vad skulle du tycka om att stora delar av en bag är hårdplast?  
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De flesta ville inte ha en golfbag i hårdplast. Verkar praktiskt, hållbart, inte 
speciellt snyggt, skulle kännas fel på en golfbag, borde bli svårare att packa 
saker i, inte är så praktiskt om någon blir arg och slår på bagen eftersom den då 
troligtvis går sönder, tänker på KinBag som inte är snygg. 

 
d. Vad har du ditt scorekort när du spelar? 
I fickan, i en ficka på bagen eller i hållare på vagnen, varierar beroende på väder. 

 
11. Vilket material skulle du föredra att din kommande bag bestod av?  

De flesta ville ha tyg men nästan lika många skin på sin bag om de skulle 
köpa en ny. En del ville ha en blandning av de båda materialen och en del 
svarade att det beror på om de skulle köpa en bärbag eller en vagnbag, vilken 
storlek bagen skulle ha och vilken skillnad det är i pris mellan de olika 
materialen.  

 
12. Vilket färgtema föredrar du att din kommande bag har? (Visa färgprover) 

De flesta valde en svart bag med gråa detaljer, en svart/grå/vit bag eller en 
svart bag med röda detaljer. 

 
13 Vilka egenskaper kommer du att söka efter när du köper din kommande bag? 

e. Vilket är viktigast? Funktionen eller utseendet? 
Funktion men nästan ingen skulle köpa en bag som var väldigt praktisk om den 
inte var snygg också. 
 

14 Vilken ryggsäck utav dessa nio föredrar du? (Visa bilder) 
De flesta tyckte att ryggsäck nummer 1 hade snyggast form. Några valde ryggsäck 
nummer 6, 7, 8 eller 9.  

 
15 Vilket av följande handtag skulle du föredra vid köp av vagn? (Visa bilder) 

De flesta föredrog handtag nummer två men nästan lika många valde handtag 
nummer ett. En del ville ha handtag nummer fyra. 
 

16 Skulle du föredra två eller tre hjul på vagnen? 
De flesta använder en vagn med tre hjul och många av dem som har en vagn med två 
hjul vill ha eller har funderat på att köpa en vagn med tre hjul. 

 
17 Skulle du även föredra en traditionell bärsele på bagen vid transport utanför 
banan? 

------ 
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Bilaga 9- Personnas 
 

Persona 1 
En mil utanför Varberg i Tvååker bor Kim Bergman med sambon Sabina och valpen Ruffs. 
Hans största intresse är att spela golf som han började med för några år sedan efter att 
sambon lurat med honom ut på golfbanan. Kim har precis fyllt 25 år och då fick han en ny 
driver av sina vänner. De tyckte tydligen att Kim behövde lite mer längd på långa hålen. 
Fritiden ägnar han gärna åt att spela golf men för att det skall gå ihop ekonomiskt måste även 
jobbet skötas. Kim är snickare och jobbar på en byggfirma. Firman går bra och det finns gott 
om arbete.  

En vanlig dag på golfbanan 
När Kim gör i ordning sina prylar inför golfrundan packar han ner en vattenflaska, mackor 
och bananer i kylfacket på bagen. Han har en svart bag med röda detaljer av märket Titleist. 
Han är nöjd med sin bag eftersom den har många fack och speciella fack för t.ex. dricka, 
värdesaker och handskar. Kim får även ner golfsandalerna, vilket är skönt efter en lång dag i 
arbetsskor.  Regnkläder och regnskydd ligger alltid kvar i bagen ifall det skulle bli regn. Kim 
är numera låghandikappare och har därför inget behov av att ha med sig mer än två stycken 
3-pack med bollar i bagen. Peggar brukar han plocka på rangen. Kims styrka är närspelet in 
mot green, vilket innebär att han inte så ofta behöver chippa in sitt tredje/fjärde slag. Han 
brukar därför ställa bagen i riktning mot nästa spelhål, ta ur puttern ur bagen och spela klart. 
Det finns alltså ingen anledning för honom att bära bagen och Kim har därför köpt en 
vagnbag. Kim har en vagn med två hjul men önskade sig en ny vagn med tre hjul när han 
fyllde år. Han använder inte alltid scorekort men när han gör det lägger han kortet i 
bakfickan. Eftersom Kim oftast åker till banan direkt efter jobbet blir det trångt i bagaget på 
bilen när verktyg, maskiner från jobbet, vagn och bag ska få plats. 
 

Persona 2 
Charles von Sneider arbetar på utrikesdepartementet och reser mycket över hela Europa. Han 
är 41 år och bor min sin fru och sina två barn i en villa utanför Stockholm. Varje sommar 
åker han tre veckor till Spanien på golfsemester. Han började spela golf för många år sedan 
eftersom flera av hans arbetskollegor spelade. Nu spelar han på 14 i handicap. Eftersom 
Charles reser mycket skulle han vilja ha en smidig bag som är lätt att ta med sig på flyget. 
Idag har han en helsvart bärbag av märket Nike men han skulle gärna vilja ha en vagn också 
som han skulle kunna få med sig på resorna. Han tycker dessutom att utrymmet i hans 
bärbag är alldeles för dåligt och att det blir för tungt att bära då dricka, mat, bollar och all 
övrig packning ska med.  

Charles skulle behöva en snygg och praktisk vagnbag som inte tar så mycket plast. Han vill 
ha en bag som ser cool ut och ger honom status på banan. Han skulle gärna vilja ha ett fack 
på utsidan av bagen där han kan förvara sina dyra märkesbollar så att andra kan se dem. 
Charles klubbor är också av dyraste modell. Men han har ingen större ordning på klubborna, 
så han får oftast leta lite för att hitta rätt bland järnklubborna. Dessutom slår klubborna ihop 
vilket ger ett irriterande klingljud.  
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Persona 3 
Matilda är en 33-årig tjej från Helsingborg som alltid varit en lovande golfspelare som junior 
och spelar nu som proffs på Europatouren. Detta betyder att hon reser väldigt mycket med 
sin golfbag, vilket är jobbigt eftersom hon har en stor bag. Problemet är att Matilda behöver 
en bag med mycket utrymme för alla hennes saker. Den bag hon har idag är av märket 
Callaway, en klassisk vagnbag i svart skinn med gröna detaljer. För Matilda är utrymmet den 
viktigaste egenskapen hos bagen men den måste också vara snygg, vilket hon tycker att den 
är.  

Eftersom Matilda tävlar får hon bara ha 14 klubbor med sig i bagen. Hon önskar dock att det 
fanns dividers mellan varje klubba, vilket skulle minska onödig irritation för att det är svårt 
att få upp rätt klubba. Scorekortet brukar hon ha i bagen tillsammans med peggar och 
greenlagare eftersom det inte finns fickor på de golfkläder hon vanligtvis bär.  

Ett annat problem som Matilda ibland råkar ut för är att handsken eller headcovern ramlar 
ner från bagen, vilket är jobbigt om det regnar eller är söligt. Hon tycker också att det bör 
finnas ett heltäckande regnskydd som går fort att sätta fast på bagen. Regnskyddet får dock 
inte hindra Matilda att ta upp klubborna ur bagen. Matilda använder klubbor med grafitskaft 
men tyvärr slits klubborna pga. bagens hårda topp.  

  

Persona 4 
Fanny är en glad 20 – årig tjej som precis börjat spela golf eftersom hennes pojkvän Tom 
spelar. Tom är låghandikappare och ville själv lära Fanny spela men hon tog istället en kurs 
för husfridens skull. Idag har hon 36 i Hcp och tycker mest om promenaden och trevligt 
sällskap när hon är ute och spelar.  

För tillfället använder hon Toms gamla bag, men hon skulle gärna vilja ha en riktigt snygg 
tjejbag med fina diskreta färger som inte skär sig mot hennes kläder. Hon vill också ha lite 
plats för handväska och damaccessoarer i bagen. Fanny jobbar i klädaffär och följer alla 
modesvängar så självklart vill hon också ha en snygg design på sin golfbag.  

Eftersom det finns många vattenhinder på deras hemmabana går det åt många bollar på en 
runda. Fannys tycker det är viktigt att ta med sig ordentligt med mat på banan för att orka 
med en hel runda. Hon brukar ta med bananer, ostmackor, vatten och ibland lite choklad. 
Men när det är varmt ute blir det inte så gott när chokladen smälter och osten blir svettig. 

Fanny har en liten bil som hon brukar åka i till golfbanan när inte Tom är med. Bagaget är 
inte så stort så vagnen brukar få ligga i baksätet, vilket gör att sätet bli smutsigt. Det bästa 
med den bag hon har idag är att den har så många fack och fickor. Det finns ett stort fack för 
bollar och två stora för regnkläder, regnskydd, mat mm. Sedan finns det två mindre fickor 
för peggar, scorekort, pennor, greenlagare och andra små grejer. Det finns dessutom en 
speciell ficka för mobil, bilnycklar och pengar. 
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Bilaga 10- Funktionsanalys 
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Bilaga 11- Designkravspecifikation 
 
Utvecklingsgrupp: Specifikation för: Sida: 1
PLB Exjobb 2007 Vidareutveckling av KinBag Datum: 2007-01-25

Ändringar: K=krav Behov/krav: Erbjuda mobil förvaring under golfspel
Ö=önskningar

1 Ergonomi
K 1.1 Lättåtkomliga fickor
K 1.2 Lättåtkomliga golfklubbor
K 1.3 Medge komfortabelt framförande av bag

07-02-07 K 1.4 Visa tydligt vilken typ av förvaring
07-02-07 K 1.4.1 Vad fickor bör innehålla 
07-02-07 K 1.4.2 Var klubbor ska förvaras
07-02-07 K 1.5 Medge lyft av bag

2 Prestanda/funktion
K 2.1 Kunna framföras på golfbanan

07-02-07 K 2.1.1 Rullas mha av vagn
K 2.1.2 Hjul anpassade för golfbana

07-02-13 K 2.1.3 Anpassa stomme för montering av befintligt framhjul
K 2.2 Vagn ska kunna fällas in i bagen

07-02-07 K 2.3 Skydda utrustning
07-02-07 K 2.3.1 Skydda klubbors klubbhuvuden mot nötning
07-02-07 K 2.3.2 Skydda klubbors skaft mot nötning
07-02-07 K 2.3.3 Skydda utrustning mot väta
07-02-07 K 2.3.3 Skydda klubbor mot brott
07-02-07 Ö 2.4 Bag och vagn uppbyggd av färre komponenter än dagens KinBag

Ö 2.5 Staplingsbar på annan KinBag
K 2.6 Tillräckligt med packningsutrymme i bag
K 2.6.1 Få plats med minst 15 klubbor

07-02-07 K 2.6.2 Bollar
07-02-07 K 2.6.3 Peggar/ greenlagare
07-02-07 K 2.6.4 Handduk
07-02-07 K 2.6.5 Handskar
07-02-07 K 2.6.6 Paraply
07-02-07 K 2.6.7 Scorekort o penna
07-02-07 K 2.6.8 Kläder
07-02-07 K 2.6.9 Värdesaker
07-02-07 K 2.6.10 Mat
07-02-07 K 2.6.11 Regnskydd
07-02-07 K 2.6.12 Vattenflaska
07-02-07 Ö 2.6.13 Keps
07-02-07 Ö 2.6.14 Scoreräknare
07-02-07 Ö 2.6.15 Damhandväska
07-02-07 Ö 2.6.16 Golfskor
07-02-07 Ö 2.6.17 Glasögon  
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Utvecklingsgrupp: Specifikation för: Sida: 2
PLB Exjobb 2007 Vidareutveckling av KinBag Datum: 2007-01-25

Ändringar: K=krav Behov/krav: Erbjuda mobil förvaring under golfspel
Ö=önskningar

07-02-07 K 2.7 Förvaringsutrymme på/i bag utformade för innehållet
07-02-07 K 2.7.1 Åtkomlig bollficka
07-02-21 K 2.7.2 Åtkomlig peggficka
07-02-07 K 2.7.3 Åtkomlig värdesaksficka
07-02-21 Ö 2.7.4 Åtkomlig scorekortsficka
07-02-07 K 2.7.5 Åtkomlig paraplyficka
07-03-15 K 2.7.6 Åtkomlig och skyddande dryckesflaskficka
07-03-15 K 2.7.7 Åtkomlig och skyddande matficka

Ö 2.8 Innehålla färre komponenter än dagens bag
Ö 2.9 Staplingsbar på annan KinBag

07-02-07 K 2.10 Medge förvaring av bag i begränsat utrymme
07-02-07 K 2.11 Inte för stora avvikelser från nuvarande yttermått på bag
07-02-07 K 2.11 Medge service av bag
07-02-07 K 2.12 Demonterbara komponenter
07-02-09 K 2.12 Kunna placeras på golfbil

3 Kvalitet
07-02-08 K 3.1 Minimalt glapp i leder på vagn
07-02-08 K 3.2 Stryktåligt material
07-02-08 K 3.3 Slitstarka förvaringsutrymmen
07-02-08 K 3.4 Tåliga hjul för underlaget
07-02-21 Ö 3.5 Tyget ska inte blekas av solen

4 Upplevd kvalitet
07-02-08 K 4.1 Konstruktionen ska upplevas robust 

K 4.1.1 Stabil vagn tillsammans med draghandtag
07-02-08 K 4.2 Upplevs skydda klubborna

5 Estetik
K 5.1 Mjukare uttryck
K 5.2 Sportigare och golfigare utseende än nuvarande bag
K 5.3 Genomgående formspråk av vagn & bag
K 5.3.1 Skapa enhetlighet mellan hjulställ och handtag på vagnen

07-02-07 K 5.4 Sammanhängande uttryck med tanke på förvaringslösningarna
Ö 5.5 Bagen ska tilltala golfare i åldrarna 20-40 år

6 Standarder/Restriktioner
07-03-09 K 6.1 Detaljanpassa alla komponenter för tillverkning
07-03-09 K 6.2 Detaljanpassa alla komponenter för montering  
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Bilaga 12- Skisser från brainwritingmetoden 6 - 3 - 5 
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Bilaga 13- Hållfasthetsberäkningar på dragstång 
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Vridning 
 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sundström, 1998a)  
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Elementarfall för konsolbalk 
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