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SAMMANFATTNING 

Denna rapport presenterar examenarbetet som genomförts av Emma Södersten och Dina Thamir, 

vårterminen 2012 vid Mälardalens högskola. Rapporten handlar om utveckling av produkten utanpå 

bilen för transport av golfbagar.  

Huvudfrågan som genomsyrat hela rapporten var ”Går det att utveckla en enkel produkt som passar 

alla bilar men samtidigt ska vara enkel att använda och hålla budgeten?” 

För att ta reda på om efterfrågan fanns utförde gruppen en marknadsundersökning. Den visade 

majoriteten av de medverkande upplever att de har någon gång upplevt problem då de ska transportera 

deras golfutrustning från och till golfbanan. De medverkande svarade även att de gärna skulle vilja ha 

en produkt som underlättar detta problem. Dock krävde flertalet av de medverkande att de kan tänka 

sig att endast betala mellan 500 – 1000 SEK. Det noterade gruppen då produkten måste ha en mycket 

låg tillverkningskostnad för att tillfredsställa kundbehovets önskemål. 

 

Arbetet startades upp med planering för att få översikt över projektets gång. Därefter fördjupade 

gruppen sig i problemförståelse och marknadsanalys för att samla in mycket information samt 

inspiration som möjligt om problemet.  

Produktutvecklingsverktygen kravspecifikation och funktionsanalys tillämpades för att inrikta gruppen 

på ett visst område. Därefter fokuserade gruppen på att ta fram idéer som senare utvecklades till olika 

koncept. För att komma fram till det lämpligaste konceptvalet tillämpades olika 

produktutvecklingsverktyg så som QFD, Pugh’s matris och FMEA. 

Det utvalda konceptet justerades sedan i bearbetningsfasen med hänseende på de olika DFx-verktygen 

för att få så effektiv tillverkning och miljövänlig produkt som möjligt. I slutsatsen framgick det att ett 

problem uppstod vid fästanordning och produktens anpassning till olika bilmodeller. Detta beror på att 

gruppen tidigare hade gjort valet att begränsa till dragkrok. Det avgränsade även gruppens utformning 

på produkten. 

 

Resultatet blev slutligen en produkt som rymmer två stycken golfbagar. Den ska monteras på bilens 

dragkrok med hjälp av en fästanordning av stål med en speciell säkerhetslåsning.  

Basplattan av polypropenplast kommer att monteras på denna fästanordning med hjälp av skruvar och 

för att fästa golfbagarna kommer även ett teleskopstöd att finnas. Detta stöd kommer att bestå av 

aluminium och den ska kunna fällas ihop och följa basplattans form. Gruppen tänkte även på 

säkerheten då både en säkerhetsspak för fästesanordningen och ett spänne för teleskopstödet kommer 

att finnas i produkten. 
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Brainstorming Verktyg som används för att generera idéer utan kritik 
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Handledning Vägledning i ett projekt 

Koncept Vidareutvecklad idé 
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Konstruktion Annat ord för uppbyggnad  

KPP106 Kurskod för högskoleexamen inriktat mot formgivning 
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Golf pro Förkortning för Professional golfer 

Produktutveckling En systematisk process för att utveckla produkter 

Pughs matris En metod för att välja den bästa flera möjliga koncept 

Pu-verktyg Akronym för produktutvecklingsverktyg 

QFD Quality Funktion Deployment 

RPN Risk Priority Number, mätvärde som anger hur stor risken för felsättet i en 

FMEA analys är 

Segment Den valda målmarknaden för produkten 

Segmentering Den utvalda målgruppen till produkten 

Semiotik Läran om tecken och teckensystem. Hur man tolkar en produkts funktion 

genom form och symboler. 

Solidworks Programvara för bearbetning av 3D-modeller  

Teleskopstötta Funktion som låser fast läget i ett teleskop 

Thule Konkurrerande företag  

Transportstyrelsen Företag som står för de lagar som krävs hos fordon 

Underhåll Service av komponenter 

Westfalia Konkurrerande företag  

Överdrag Skydd för golfutrustning 
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1 INLEDNING  

I utbildningen Innovation och produktdesign på Mälardalens högskola i Eskilstuna görs ett 

examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet är inom 

produktutveckling och går mot inriktningen formgivning. 

1.1 BAKGRUND 

Vid transport av golfutrustning från exempelvis hem till golfbana får ibland inte utrustningen plats i 

bilen. Detta kan bero på att det är brist på förvaringsutrymme eller bilen är av en liten modell. 

Problemet som kan förekomma är då att golfbagen, som ofta är smutsig av lera och gräs, läggs i 

baksätet i bilen. Detta kan då skada bilens inredning och att platserna inte kan utnyttjas till 

passagerare.  

De produkter som finns på marknaden idag är inte anpassade för just golfbagar. Dessa produkter är 

även väldigt dyra och finns ej tillgängliga i butik i Sverige i någon större utsträckning. 

 

1.2 UPPGIFT 

 

Examensarbetet kommer att avhandla produktutveckling och formgivning, men även enkel 

konstruktion av ett förvaringsutrymme utanpå bil för transport av golfbagar. 

Fokus kommer att ligga på att utforma en produkt med avseende på stabilitet, säkerhet och attraktiv 

design. Vikt kommer även att läggas på tillverknings- och materialkostnader då budgeten är 

begränsad. 

Utveckling av denna produkt kommer att genomföras med hjälp av de olika 

produktutvecklingsverktygen. Dessa verktyg som användes presenteras i kapitel 6, Teoretisk bakgrund 

och lösningsmetoder. 

 

 

2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta examensarbete är att lösa problemet med brist på utrymme i bilen vid transport av 

golfbagar. Målet är att skapa en produkt som är prisvärd, miljövänlig och enkel att använda. Produkten 

ska uppfylla de direktiv som är uppställda jämt de krav som ställs i kravspecifikationen. 
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3 PROJEKTDIREKTIV 

3.1 UPPDRAGET 

Detta examensarbete skall resultera i ett koncept som löser transport av golfbagar till och från 

golfbanan.  

 

3.2 PRODUKTEN 

Gruppen skall utveckla ett koncept som först och främst ska vara anpassad för två stycken golfbagar, 

men även för övrig förvaring. Produkten ska vara prisvärd att införskaffa och enkel att använda. Då 

produkten kommer att fästas utanför bilen måste den vara säker och hållas på plats, tåla stötar och 

vindmotstånd. Alla krav kan granskas i bilaga 11. 

 

3.3 PRESENTATION 

Examensarbetet skall dokumenteras och utvecklas med hjälp av de olika produktutvecklingsverktygen. 

Dessa kan granskas i kapitel 6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder. 

 

Enligt direktiv från kursplanen skall arbetet presenteras i en teknisk rapport som beskriver gruppens 

arbete. En muntlig presentation skall ske med opponent vid ett seminarium på högskolan. 
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4 PROBLEMFORMULERING  

Vid transport av golfbagar till och från golfbanan uppstår problem och brist på utrymme i bilen. Detta 

kan leda till att smutsiga och leriga golfbagar tvingas läggas på baksätet. Det kan då ta skada på bilens 

inredning och att platserna inte kan utnyttjas till passagerare som sätet egentligen är skapat för. 

En förvaring utanför bilen till golfbagar kan ge mer utrymme för passagerare och annan förvaring inuti 

bilen. Det skulle även minska risken för skada på bilens inredning och även öka säkerheten. 

För att öka säkerheten bör produkten placeras rätt utanför bilen. Svårigheten är att produkten skall 

passa alla bilmodeller, utan en allt för stor och komplicerad konstruktion. Går det ens att anpassa 

produkten för alla bilmodeller? 

Idag finns redan ett antal lösningar på extra förvaring utanför bilen, men de är inte populära i Sverige. 

Detta kan bero på att de inte är tillgängliga i butik eller att de är alldeles för dyra. 

Marknadsundersökningen (se bilaga 6) visar att det finns både intresse och behov av extra förvaring. 

Innebär detta att de nuvarande produkterna inte är tillräckligt bra eller att dessa inte är tillgängliga för 

kunden? 

 

Huvudfråga:  Går det att utveckla en enkel produkt som passar alla bilar men samtidigt vara enkel att 

använda och hålla budgeten? 

 

Övriga frågor 

1. Var ska produkten placeras för att klara av den bestämda lasten? 

2. Vad ska produkten spännas med? 

3. Hur ska produkten vara så lättanvänd som möjligt? 

4. Hur tillverkas produkten så kostnadseffektivt som möjligt? 

5. Hur ska produkten formas för minimalt vindmotstånd? 

6. Hur ska produkten sitta på plats och tåla stötar? 

7. Hur skall produkten ge ett säkert intryck? 

8. Vad ska göras för att få kunden att vilja använda just denna produkt? 

 

I kravspecifikationen upprättats de krav som ställs på produkten med hjälp av de listade 

frågeställningarna (Se bilaga 11) 

 

5 PROJETAVGRÄNSNINGAR  

Detta examensarbete utförs på helfart under 10 veckor, vårterminen 2012. Genom denna rapport 

presenteras utvecklingsprocessen och lösningen av de problem som anges i problemformuleringen. 

Examensarbetet redovisas genom en muntlig presentation inför handledare, examinator samt åhörare 

den 15 juni 2012. 
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6 TEORETISK BAKGRUND OCH 

LÖSNINGSMETODER 

I denna fas presenteras de olika produktutvecklingsverktygen ur en teoretisk synvinkel. Först tas det 

upp vad de olika pu-verktygen har för mening och sedan tas synpunkter och fördelar. 

6.1 PLANERING 

Under denna fas ska projektet planeras och arbetsgrupper och projektmål ska sättas upp. Det är viktigt 

att ett gruppkontrakt skrivs och mötesprotokoll förs regelbundet. Även en tidsplan ska utföras för att 

projektet ska bli klar i tid. 

6.1.1 GRUPPKONTRAKT 

Meningen med att utföra ett gruppkontrakt är för att alla skall medverka och komma överens om hur 

arbetet skall utformas. I gruppkontraktet står det hur arbetet skall disciplineras och vad som händer om 

inte detta följs. Det kan handla om frånvaro, förseningar, mötesplanering, kommunikation i gruppen 

och hantering av konflikter. Fördelning av arbetsroller dokumenteras också i ett gruppkontrakt så som 

projektledare, sekreterare, kontaktansvarig och dokumentansvarig. Gruppkontraktet kan då göra det 

enkelt för projektledaren att veta vem som ska kontaktas i fråga om olika delar inom projektet. 

Huvudsakligen görs ett gruppkontrakt för att juridiskt binda alla gruppmedlemmar till ett projekt, detta 

för att undvika att självklarhet förbises och att inget tas för givet.
1
  

6.1.2 MÖTESPROTOKOLL 

Detta är ett sammanställande dokument för gruppens beslut under de bestämda sammanträdena. 

Mötesprotokollet skrivs av gruppens sekreterare och startas upp samt avslutas av gruppens 

projektledare.  Det som tas upp i mötesprotokollet är vilka som närvarar, viktiga beslut, vad som 

gjorts, frågor och vad som behövs göra inför nästa möte. Mötesprotokollen är också en bra 

dokumentation inför framtida beslut, då det blir enklare att grunda dessa på tidigare bestämmelser.
2
 

6.1.3 GANTTSCHEMA 

Ganttschema
3
 är ett planeringsverktyg som används för att planera och kartlägga arbetets gång. Detta 

PU-verktyg är mycket praktiskt eftersom det är väldigt enkelt att utföra. Med programvaran Excel kan 

man med grafiska illustrationer redovisa den uppskattade fördelningen av tidsåtgången i ett projekt. En 

typisk illustration för ett ganttschema är ett flertal horisontella stapeldiagram där vardera symboliserar 

de olika arbetsverktygen där dess längd är den uppskattade tidsåtgången. Senare under projektets gång 

registreras det under varje stapel ännu en stapel som är den utförda tidsåtgången av arbetsverktygen. 

Detta gör att en överblick kan göras om planeringen har varit för tidsoptimistisk eller tvärt om.  

                                                      
1
Folkuniversitetet.se, Gruppkontrakt, 2012-04-20  

2 Sturefiskarna.se, Mötesprotokoll, 2012-04-20 
3 Harmonit.se, Gantt-schema, 2012-04-20  

 

http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.sturefiskarna.se/
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6.1.4 HANDLEDNING 

För att kunna få hjälp och diskutera olika idéer eller för att få tips och råd att kunna jobba vidare, kan 

handledning vara till stor hjälp. Handledning kan vara i form utav möten och/eller kontakt via mail 

eller telefon mellan exempelvis handledare och grupp.  

 

6.2 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

För att kunna lösa problemet och komma fram till bästa möjliga lösning som tillfredsställer de krav 

och önskemål som ställs, bör en analys göras över problemet. Därför är det viktigt att samla in så 

mycket information som möjligt för att få förståelse inom ämnet.  

 Fördjupa sig i problemet och skapa en överblicksbild 

 Sätta upp krav 

 Sätta designmål 

 Göra en konkurrentanalys för att identifiera kunder 

 

6.2.1 FÖRUNDERSÖKNING 

För att inhämta kunskaper i problemområdet görs en förundersökning. Hur denna görs beror på vilket 

område det handlar om. Information kan hämtas in på olika sätt, ibland finns informationen i litteratur 

eller via internet. För information som inte är lika lätt att hitta i litteratur och på internet kan intervjuer 

eller studiebesök användas som informationskällor. På helt nya områden kan tester vara till hjälp för 

att få djupare kunskaper inom området. 

6.2.2 MARKNADSANALYS 

I utvecklandet av en produkt eller tjänst är det viktigt att utgå ifrån  behov hos målgruppen. Det kan 

göras med en marknadsanalys där dessa punkter står i fokus: 

 Vad är behovet och hur ser det ut?  

 Finns det någon efterfrågan?  

 Vilken är målgruppen?  

 Vilka konkurrenter finns? 

 
Marknadsanalys är ett samlingsbegrepp som omfattar bland annat marknadsundersökning samt 

konkurrensanalys. En marknadsundersökning i form av en enkät brukar utfördas tidigt i projektet som 

en förundersökning. Detta för att få en bakgrund till det formulerade problemet.  
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6.2.2.1 Konkurrentanalys 

Här undersöks vilka konkurrerande produkter eller tjänster det finns på marknaden. Meningen med en 

konkurrentanalys
4
 är att få kll på sina konkurrenter och deras framsteg.  Därför är det viktigt att titta 

på: 

 Utgör den konkurrerande produkten/tjänsten något hot? 

 Analysera deras för- och nackdelar 

 Kan man dra nytta av något hos deras produkt/tjänst genom vidareutveckling, utan att kopiera, 

till egen vinning?  

 

6.2.2.2 Marknadsundersökning 

Då produkten kommer ut på marknaden är det viktigt att målgruppen är tillfredsställd med 

produkten/tjänsten. Därför är det väldigt betydelsefullt att redan under problemförståelsen göra en 

marknadsundersökning
5
 där information tas fram om hur behovet ser. Det finns tre stycken begrepp 

som är bra att dra nytta av i en marknadsundersökning.  

Segmentering är en metod som används för att ta fram information om vilken målgrupp behovet är 

störst på. Positionering är hur en produkt önskas att bli uppfattad och associerad med av marknaden. 

Till sist har vi differentiering: vad för egenskaper urskiljer produkten/tjänsten från sina konkurrenter. 

Med dessa kan den bästa målgruppen till produkten/tjänsten hittas. 

 

6.2.3 KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation
6
 är ett dokument som underlättar kommunikationen mellan kunden och 

tillverkaren vid utvecklandet av en produkt. En kravspecifikation kan endast utföras med hjälp utav 

båda parterna då krav och önskemål måste diskutera och definieras.  

Kravspecifikationen består av flera olika krav som beställaren har på den blivande produkten och den 

kan indelas i funktionella och icke funktionella krav. Genom att få kravspecifikationen godkänd av 

kunden, säkerställs det på ett enkelt sätt att kundbehovet kan uppnås.  

En kravspecifikation beskriver de krav som ställs på den blivande produkten utan att gå in på tekniska 

lösningar. Det ska även vara en lista över de krav som applikationen och dess olika delar måste 

uppfylla. Detta dokument, tillsammans med funktionsanalysen, ska ge en bra överblick på de krav som 

ställs på lösningen.  

Under utvecklingsprocessen så kontrolleras och jämförs de framtagna koncepten med 

kravspecifikationen så att produkten stämmer överens och uppfyller de krav som finns i 

kravspecifikationen.  

Detta verktyg är bra för att en projektgrupp ska få en gemensam bild utav de krav som behöver 

uppfyllas. 

                                                      
4 konkurrensanalys.se/, Konkurrensanalys, 2012-04-23 
5 Marknadsundersokning-se.se/, Marknadsundersökning, 2012-04-23 
6 Ita.chalmers.se/, Chalmers Tekniska Högskola,Kravspecifikation, 2012-04-23 

 

http://www.konkurrensanalys.se/
http://www.marknadsundersokning-se.se/
http://www.ita.chalmers.se/
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6.2.4 FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalys
7
 är ett verktyg som används för att klargöra produktens olika funktioner utan att 

komma fram till en lösning. 

 

Dessa funktioner delas upp i följande grupper: 

 Huvudfunktion: 

Är kärnan i att produkten/tjänsten fungerar eller uppfyller syftet den utlovar. Ett exempel 

kan vara en kaffemaskin där dess huvudfunktion är att göra kaffe. 

 

 Delfunktion: 

 Summan av alla delfunktioner utgör tillsammans att huvudfunktionen fungerar. Ett 

exempel på en delfunktion hos kaffemaskinen kan vara att värma upp vattnet.    

 

 Underfunktion: 

Ser till att delfunktionerna fungerar ordentligt, till exempel att temperaturen är rätt vid 

uppvärmning av vattnet i en kaffekokare.   

 

 Stödfunktion: 

Är den funktion som är bunden till delfunktionerna. Den skapar mervärde för 

konsumenten, redogör hur delfunktionerna utförs och särskiljer sig från konkurrerande 

produkter. Exempel kan vara att kaffekokaren är i rostfritt stål för att se mer attraktiv ut. 

 

 

6.3 IDÉGENERERING 

6.3.1 BRAINSTORMING
8
 

Denna metod fungerar ungefär som mindmapping
9
, men den görs oftast i grupp. Detta för att bolla 

idéer mellan varandra utan att kritisera någon idé. Utgångsläget är att spontanitet uppmuntras och att 

alla idéer är bra idéer. En idé som till en början verkar värdelös kan i utvecklat skede bli ett vinnande 

koncept. Kvantumet av idéer är viktig, då det ofta skapar kvalité. Gruppen kan då jobba vidare 

tillsammans med att vidareutveckla varandras idéer.  

6.4 FRAMTAGNING AV LÖSNINGAR 

6.4.1 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenerering går ut på att omvandla de idéer som tagits fram i idégenereringsfasen till ett flertal 

olika koncept. Dessa koncept analyseras och utvecklas sedan till fullständiga lösningar där fokuset 

ligger på att de uppfyller både funktionsanalysen och kravspecifikationen. Den mest märkbara 

skillnaden mellan konceptgenerering och idégenereringen är att bedömning är acceptabel i 

konceptgenereringen. 

                                                      
7
 Mainweb.hgo.se, Gotlands Högskola, Funktionsanalys, 2012-04-24  

8
 Foretagande.se, Brainstorming, 2012-04-24 

9
 Michalko, Cracking Creativity, Upplaga 2, 2001, s 55 

 

http://mainweb.hgo.se/
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6.4.2 PUGH’S MATRIS 

I Pughs matrisen viktas de olika utvalda koncepten mot en given referens samt en kravvikt. I de flesta 

fall är referensen en konkurrerande produkt eller ett av de framtagna koncepten. Kravvikten kan 

förslagsvis komma från kravspecifikationen. Med hjälp utav ett Excel-dokument kan viktiga kriterier 

och egenskaper struktureras upp där koncepten sedan kan poängsättas. Dessa värderas genom 

bedömning hur väl de tillfredsställer kriterier gentemot referenskonceptet. Referensen tilldelas ett 

neutralt värde (0) för samtliga kriterier. Poängsättning av koncepten gentemot referensen kan 

presenteras där (0) är lika bra, (+1,+2) är bättre eller (-1,-2) är mindre bra. Till sist summeras poängen 

för samtliga koncept där det med högst värde oftast är det mest kvalificerade konceptet. 
10

 

 

6.4.3 QFD 

Verktyget används för att förvandla användarbehov till designkvalitet. QFD
11

 används dessutom för att 

inrikta sig på de egenskaperna för en ny eller en befintlig produkt/tjänst genom att gör om krav från 

användaren till tekniska egenskaper. Genom att sammankoppla och betygsätta kundkraven med 

produktegenskaperna kan det mest betydelsefulla sambandet tas fram. Kundkraven graderas med 

siffrorna 1, 3 och 9 där ett högt värde resulterar mer betydelse. På så vis kan de viktigaste sambanden 

väljas ut och tas hänsyn till för att uppfylla de viktigaste behoven.  

 

I en QFD kan även konkurrenter och det egna konceptet viktas mot både kundkraven och 

produktegenskaperna. Dessa betygssätts vanligtvis från 1-5 där ett lågt värde är ointressant och ett 

                                                      
10

 Wikipedia.org, Pughs_matrsi, 2012-04-26 
11

 Ts.mah.se, Malmö Högskola, QFD, 2012-04-26  

Figur 1 House Of Quality 

http://www.ts.mah.se,/
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högt värde är betydelsefullt. På så vis kan en konkurrensanalys göras och därmed kan den starkaste 

konkurrenten tas fram och utvärderas i jämförelse med det egna konceptet.     

 

I figuren på ovanstående sida ser ni ett exempel på hur ett QFD-hus kan se ut. Det är i detta hus som 

man analyserar betydelsen av sambandet mellan kundkrav och produktegenskaper samt 

konkurrentjämförelsen. Ovan på bilden visas kvalitetshuset och de olika delarna av en QFD.  

6.4.4 KONCEPTVAL 

Här är det sista steget i framtagningsfasen där alla valda koncepten diskuteras och rankas. 

Konceptvalet görs då med hjälp utav resultaten från de olika PU-verktygen. Eftersom de olika 

koncepten ännu inte är ”solida” kan kombinationer mellan koncept göras både före och efter de har 

utvärderas av PU-verktygen. Genom diskussion väljs slutligen det lämpligaste konceptet ut för 

vidareutveckling.  

6.5 BEARBETNING AV LÖSNING 

När konceptet är valt är det viktigt att tänka på hur det kan förbättras, det vill säga effektivisera 

tillverkningsmetodik, hållbarhet samt utformning för enkel service och montering. En ekonomisk 

analys kan även göras för att undersöka hur väl konceptet kommer att klara sig på marknaden samt 

vilken lönsamhet det kan uppnå. 

6.5.1 FMEA 

FMEA
12

 står för Failure Modes and Effects Analysis och brukas 

för att finna tänkbara fel för exempelvis ett koncept. Felen kan 

vara säkerhetsmissar eller tekniska fel som kan uppstå under 

tillverkningsprocessen eller i konstruktionen. FMEA identifierar 

och analysera noggrant dessa fel där de betygsätts med skala 1-10 

för felsätt, felorsak och feleffekt. Genom att multiplicera dessa tre 

faktorer kan ett risktal tas fram där ett högt värde betyder större 

allvarlighetsgrad och måste då åtgärdas. Ett koncept med låga 

risktal är ett bra tecken. Detta verktyg skall tillämpas i grupp för 

att få många synvinklar på problemet/felet. FMEA används för att 

produkten skall få en hög kvalité samt vara pålitlig för den 

framtida konsumenten.  

 

6.5.2 UTFORMNING 

Utformningen på konceptet skall utvecklas kring aspekter som storleksanpassning och semiotik. Även 

på avseende på kravspecifikation och andra direktiv. 

6.5.3 KONSTRUKTION 

I denna fas konstrueras det slutgiltiga konceptet i ett CAD-program där det kan visas visuellt i tre 

dimensionen. Här görs även en del analyser över val av material och hållfasthetsberäkningar 

                                                      
12

 KPP039, FMEA, P:\Courses\K\KPP039\Course material\ 

Produktutveckling - Verktyg (stödmetoder)\FMEA, 2012-01-07 

Figur 2 FMEA 
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Den programvara som används i detta projekt heter SolidWorks
13

 och är ett program där man hanterar 

CAD-filer. CAD står för Computer Aided Design, vilket på svenska ungefär betyder dator relaterad 

design. Detta program kan användas för att redovisa ett koncept tredimensionellt, beräkna dess 

hållfasthet samt föra ritningar.    

6.5.4 MATERIALVAL 

När koncept och utformning är vald, bestäms ett lämpligt material som både är hållbar och ekonomisk 

passande. Även tillverkning och miljön ska tas i åtanke. 

6.5.5 DFM 

DFM
14

 står för Design for Manufacture, vilket på svenska kan översättas till design för 

tillverkning. DFM är ett verktyg som används inom tillverkningsprocesser för att utvärdera 

tillverkningsmetoder och avgöra vilken som är den bästa.  

DFM behandlar hur en produkt ska tillverkas och målet är att få en tilltalande produkt till ett så bra 

pris som möjligt.  

Det finns viktiga faktorer för att uppnå målet och de är t.ex val av material, ska produkten vara billig, 

hållbar, miljövänlig eller vara så attraktiv som möjligt? 

Även tillverkningsmetoder och komponenter är viktigt att tänka på, ska produkten monteras manuellt 

eller av maskin. 

6.5.6 DFA 

DFA
15

 står för Design For Assembly och används för att effektivisera och klargöra hur en produkt ska 

monteras. Genom att minimera antalet komponenter blir produktionen mer effektiv och monteringen 

kan gå snabbare. Annat som kan effektivisera monteringen är att göra en formtolkning mellan delarna. 

Som till exempel ett D-format hål kan bara sättas i på ett vis men om man kollar på ett kvadratiskt hål 

finns det fyra olika möjligheter för hoppassning. DFA används mest vid hög volymproduktion och är 

ett bra sätt att hålla nere antalet komponenter, samt deras monteringstider.  

 

DFA består av 13 tumregler, vilka ligger till grund för utvärderingen (Rolf Lövgren, KPP017) 

1. Minimera antalet komponenter. 

2. Minimera antalet fästanordningar. 

3. Val av lämplig baskomponent. 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras. 

5. Val av effektiv monteringsfixtur. 

6. Underlätta komponentåtkomst. 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin). 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter. 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen. 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska. 

                                                      
13

 Solidworks.se/, Solidworks, 2012-04-16 
14

 Wikipedia.org, DFM, 2012-05-25  
15

 Mainweb.hgo.se, DFA, 2012-05-03  
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11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering. 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning. 

13. Maximera tillgänglighet vid montering. 

DFA2 

DFA2
15

 analysen används för att underlätta produktens monteringsvänlighet genom att reducera 

antalet detaljer på komponenterna. Detta görs med en mängd olika konstruktionsregler och 

utvärderingskriterier som till exempel:  

- Rör sig den aktuella detaljen i förhållande till de befintligt monterande detaljerna när 

produkten fungerar/arbetar?  

 

- Måste detaljen vara av ett annat material eller vara isolerad från befintliga monterande 

detaljer?  

 

- Måste detaljen vara separat från befintligt monterande detaljer så att inte montering eller 

demontering av andra detaljer omöjliggörs?  

 

http://mainweb.hgo.se/inst/designok.nsf/0/630A120E0E331A4AC1257084002E980B/$FILE/%C

3%96vning%20i%20DFA2%2022%20sept%2005.pdf?openelement 

6.5.7 DFMAIN 

DFMain
16

 är en förkortning för Design For Maintenance, dvs. design för reparation, och är till för att 

identifiera och prioritera underhåll, öka tillgängligheten samt minska underhållstiden. PU-verktyget 

utförs oftast i grupp genom diskussion utöver förbättringar hos produktens anpassning för montering 

och service. DFMain har i uppgift att öka antalet tillfredsställda kunder och minska bördan för service 

på produkten. 

  

                                                      
16

 KPP039, DFMain, P:\Courses\K\KPP039\Course material\Produktutveckling - Verktyg (stödmetoder)\DFMain 
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6.5.8 DFE 

DFE
17

 står för Design For Environment och används för att förbättra produktutvecklingen ur 

miljösynpunkt. Den innefattar bland annat att ta hänsyn till nedanstående punkter.    

 

- Närliggande fabriksområden för att minska transportsträckor. 

- Miljövänligt materialval exempelvis att källsortering skall kunna göras vid återvinning av 

produkten. 

- Hur kan produkten i över lag ska vara miljövänlig för den berörda omgivningen.  

6.5.9 TILLVERKNING 

Under tillverknings tillfället analyseras och väljs lämpliga tillverkningsmetoder. Att välja en passande 

tillverkningsmetod har många fördelar. Det sparar både tid och pengar, optimerar logistiken och 

möjligheten för mer kvalitativa produkter ökar. 

6.5.10 EKONOMI 

Utifrån resultat från materialval och tillverkningsmetod kan ekonomiska analyser göras för att 

uppskatta produkten lönsamhet på marknaden. 

6.5.11 PIPS 

Pips är en förkortning för Phases of Integrated Problem Solving och är ett utvärderingsverktyg.  

Utvärderingen består av en frågeställning som är kopplad till PU-processen från start till mål där både 

hur gruppens har agerat och hur tolkningen av uppgiften tas upp. Verktyget kan användas under alla 

delar av processen för att eventuella förbättringar skall kunna utföras. Vanligtvis används Pips 

analysen efter varje fas för att undvika tvingas reflektera hela processen på efterhand men. Pips analys 

är bra att göra för att i framtida processer ta lärdom av eventuella snedsteg eller framgångar som 

uppstått under processen.  

 

Pips analys kan genomföras av en färdig mall där det finns fem olika avsnitt att poängsätta. Dessa 

poängsätts från 1-5 där ett högt värde betyder att frågan stämmer. 

- Problemdefinition: Kartlägg och utforska utforskning 

- Idégenerering: Generera idéer utan kritik 

- Framtagning av koncept: utvärdera lösningarna, kombinera och välj det slutgiltiga konceptet 

- Bearbetning av lösningar: planera, fördela och strukturera arbetet 

- Utvärdering av lösningen  
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 Wikipedia.org, DFE, 2012-05-03 
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7 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

Nedan presenteras ett flödesschema över produktutvecklingsprocessen.  

Planering 

Bearbetning 

av lösning 

Idégenerering 

Konceptframtagning 

Problemförståelse 

Konstruktion 

- Gruppkontrakt 

- Ganttschema 

- Mötesprotokoll 

- Handledning 

 

- Inperation 

- Brainstorming 

 

- Förundersökning 

- Marknadsanalys 

- Kravspecifikation 

- Funktionsanalys 

 

- Konceptgenerering 

- Pughs matris 

- QFD 

- Konceptval 

 

- FMEA 

- Utformning 

- Konstruktion 

- Materialval 

- DFx* 

- Ekonomi 

- CAD 

 

* DFx är ett samlingsnamn för DFA, DFE, DFMain 
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7.1 PLANERING 

Det är viktigt att få en bra grund för ett lyckat projekt. Därför har gruppen bland annat skrivit under ett 

gruppkontrakt, dokumentera processen med mötesprotokoll och strukturera upp ett ganttschema för att 

uppskatta tidsåtgången hos de olika faserna. Handledning har även dokumenterats eftersom gruppen 

anser att det har varit en stor del i processen.    

7.1.1 GRUPPKONTRAKT 

Ett gruppkontrakt underrättades för att arbetsuppgifterna skall fördelas likvärdigt mellan 

gruppmedlemmarna under projektets gång. En annan aspekt varför ett gruppkontrakt skrevs var för att 

undvika konflikter i projektgruppen. (Se bilaga 1)  

 

7.1.2 MÖTESPROTOKOLL 

Mötesprotokoll skrivs av sekreteraren efter varje möte för att gruppen skall få en tydlig dokumentation 

över projektets arbetsgång. (Se bilaga 2) 

 

7.1.3 GANTTSCHEMA 

För att få en grundlig översikt över projektets planering har ett ganttschema tagits fram. Detta för att 

gruppen skall få en uppfattning om vilken ordning samt hur mycket tid det uppskattas att ta för de 

olika processdelarna. (Se bilaga 3 och 4) Samtliga gruppmedlemmar har även i uppgift att skriva en 

arbetsrapportering efter varje arbetstillfälle. Detta för att få en översikt över hur många mantimmar 

som lagts ner hos de olika processdelarna.  

 

7.1.4 HANDLEDNING 

Under projektets gång har projektmedlemmarna haft regelbundna möten med handledaren Jan Frohm 

för feedback och för att få ett flyt i projektet. Handledning var för mestadels möten som var en gång i 

veckan och dröjde ungefär 1 timme. Handledningarna kan granskas i bilaga 5. 
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7.2 PROBLEMFÖRSTÅELSE 

I detta kapitel presenteras det hur gruppen har arbetat för att samla in information och vilka 

produktutvecklingsverktyg som har tillämpats och varit till hjälp i problemförståelse. 

Arbetet startades med en förundersökning i området. Gruppen började med en marknadsundersökning 

för att se om intresse finns därefter följde konkurrensanalys om existerande produkter. 

 

7.2.1 FÖRUNDERSÖKNING 

I förundersökningen tas det beslut efter de fyra punkterna nedan. Dessa ska då hjälpa gruppen att 

inrikta sig på den rätta målgruppen inom kategorin golfspelare.  

 

 Segmentering: Vilken målgrupp produkten skall inriktas till?  

 Positionering: Hur produkten ska placeras i målgruppens medvetande?  

 Distribution: Hur produkten når ut till målgruppen?  

 Differentiering: Hur produkten urskiljer sig från konkurrenterna? 

Segmentering  
Målgruppen som produkten först och främst riktar sig till är de golfspelare som har problem att 

transportera sin golfutrustning till och från golfbanan. Dock ska produkten inrikta sig på den målgrupp 

som äger bil men inte har tillräckligt mycket plats för sin packning. Enligt Turismens Utrednings 

Instituts marknadsundersökning
18

 ligger golfspelarnas medelålder mellan 45 – 65 år i Västsverige. 

Därmed har denna åldersgrupp valts att inriktas på.   

Positionering  
Produkten ska ge intrycket av att det är en produkt som kan brukas alla dagar under golfsäsongen. 

Eftersom den inte setts på marknaden förut är den tänkt att framstå som en ny produkt. I 

marknadsundersökningen (punkt 7.2.2.2) syns det tydligt att det flesta golfspelarna upplevt att det 

finns ett problem vid bilresor då det är brist på plats för golfbagen. I och med det bör denna produkt 

uppfylla kundbehovet, även om den mindre delen av målgruppen inte är intresserade av en produkt 

som löser problemet. 

Distribution  
Det är tänkt att produkten skall säljas i golfshoppar, hos större bilåterförsäljare samt i sportaffärer. 

Tanken är att nå ut till kundgruppen som ofta använder bilen som transportmedel. Produkten ska 

marknadsföras via tv-reklam samt golf-, sport- och bil mässor 

 

Differentiering  
Produkten skall urskiljas från övriga konkurrenter med sin unika formgivning och tekniska lösning. 

Den skall vara lätt att montera/demontera från fordonet. Produkten skall ha en image som drar till sig 

uppmärksamhet från konkurrenterna.  
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 Vastsverige.com, Turismens Utredningsinstitut, 2012-05-04 

http://www.vastsverige.com/
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7.2.2 MARKNADSANALYS 

En marknadsanalys har gjorts för att gruppen skall få en uppfattning om vad och var behovet finns 

samt om det finns några eventuella konkurrenter. Denna del är viktig att utföra väl eftersom det annars 

finns risk att plagiering av någon annans produkt kan inträffa. 

7.2.2.1 Konkurrensanalys 

Här presenteras de konkurrenterna som har liknande funktioner eller produkter. Detta för att gruppen 

skall få inspiration av dagens teknik. 

Bagbod 

De flesta golfbanorna har en så kallad bagbod
19

 där golfspelare kan förvara sin golfutrustning. Det kan 

vara antingen en markerad plats på golvet eller en bagbur. Kostnaderna kan variera hos olika 

golfbanor.  Eskilstuna golfbana tar en kostnad mellan 200-600 SEK per säsong
20

.  Nackdelen med 

denna typ av förvaring är att den är stationär, vilket är ett problem då många golfspelare gillar att spela 

på olika banor, enligt Kjellwall. 

Westfalia 

Westfalia
21

 är mest kända för deras system för cykelhållare. Det är en cykelhållare med möjlighet att 

montera på ytterligare förvaringsmöjligheter för olika behov.Systemet sätts fast i dragkroken, därefter 

kan ytterligare en box eller hållare för skidutrustning eller annan utrustning monteras på. Bassystemet 

eller cykelhållaren kostar          20
. Boxen kostar          . Enligt en bedömning av hemsidan 

bikereviews.com
22

 är denna produkt väldigt bra gällande att den kan ta upp till 60 kg i vikt samt har 

fem års garanti.  
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 Tjornsgk.se, Tjörnsgk, 2012-05-23 
20

 Igk.se, Ingarö golfklubb, 2012-05-18 
21

 Westfalia-loadcarrier.co.uk, Westfalia, 2012-05-18 
22

 Bikereviews.com/, Bikereviews, 2012-05-18 

Figur 4 Westfalias förvaringsbox 
Figur 3 Basplatta Westfalia 

http://www.tjornsgk.se/
http://www.igk.se/
http://www.westfalia-loadcarrier.co.uk/
http://bikereviews.com/
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Thule 

Thule
23

 jobbar med transportlösningar för bilar. De är mest kända för takboxar men de erbjuder även 

takräcken, cykelhållare, trailers, snökedjor och väskor. Deras produkter hängs antingen på dragkroken 

eller sätts fast på takräcket. De går även att kombinera Thules produkter med varandra. Kostnaderna 

varierar mycket beroende på modell och storlek, takboxar ligger mellan 3 000 SEK och  

10 000 SEK. Cykelhållaren kostar mellan 3000 och 6000 SEK
24

. 

 

 

 

7.2.2.2 Marknadsundersökning 

Gruppen bestämde sig för att kontakta Eskilstuna golfklubb för att nå den utvalda målgruppen, 

golfspelare. De tog kontakt med golfklubbens pro Janne Kjellwall som var mer än glad att medverka. 

Ett studiebesök bokades in och gruppen satte igång med att skriva en markandsundersökningsblankett 

som senare placerades i golfklubbens shop Golfstore
25

 under en vecka. För närmare granskning av 

marknadsundersökningens resultat, se bilaga 10.  

Nedan kan det procentuella resultatet av marknadsundersökningen granskas samt gruppens slutsats. 

1. Har du någonsin upplevt att det har varit jobbigt att transportera din golfutrustning till och från 

golfbanan? 
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http://www.olympiccycles.co.za/uploads/4affca94467c465b8b4f3e4a12a0f1e8-05122011-154649.jpg
http://www.olympiccycles.co.za/uploads/4affca94467c465b8b4f3e4a12a0f1e8-05122011-154649.jpg
http://www.olympiccycles.co.za/uploads/4affca94467c465b8b4f3e4a12a0f1e8-05122011-154649.jpg
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13% 

43% 
30% 

8% 

3% 3% 

Fråga 2 

1 st

2 st

3 st

4 st

5 st

12% 

26% 

31% 

31% 

Fråga 4 

<500

500

1 000

1 000<

2. Hur många golfbagar har ni i ert hushåll? 

 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att köpa en produkt som underlättar transporten av din golfutrustning? 

 

 

4. Vad skulle den produkten få kosta? [SEK]       

 

 

 

Slutsats  

Enligt marknadsundersökningens resultat kan gruppen tydligt se att hela 70 % av de 53 medverkande 

någon har gång upplevt att det har varit besvärligt att transportera sin golfutrustning från hemmet till 

golfbanan. Trots att vissa medverkande som inte hade upplevt problemet fanns det ändå ett intresse för 

dem att köpa en produkt som underlättar transport.  Något som gruppen även har valt att notera är att 

majoriteten av deltagarna har två till tre stycken golfbagar per hushåll. Deltagarna hade väldigt skilda 

åsikter angående priset, emellertid ville de flesta betala ett pris runt 1 000 SEK. Detta ska då gruppen 

sikta mot att uppnå.  

74% 

14% 
12% 

Fråga 3 

JA

NEJ

OSÄKER
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7.2.3 ANALYS OM OLIKA BILMODELLER  

Eftersom det finns massvis med olika typer av bilar valde gruppen att göra en enkel analys över olika 

bilmodeller till mått och form. Detta gjorde gruppen bland annat genom att mäta olika bakluckor på en 

parkering i centrala Eskilstuna och ett möte med handledare Jan Frohm (Bilaga 5 handledning 1). 

Gruppen undersökte även över hur mycket utrymme olika bilars bakluckor behöver för att öppnas, 

detta för att kunna öppna luckan samtidigt som fästesanordningen sitter på plats.   

7.2.3.1 Bilmodellanalys  

Gruppen gjorde en analys över de olika områdena på bilden som tagits fram i mindmappen som kan 

granskas i bilaga 12.  

Dragkrok  
Dragkroken är ett väldigt beprövat område på bilen då 

både boxar, cykelhållare och släp används mestadels 

där. I och med det kände gruppen att det var svårt att 

finna innovationshöjd vid dragkroken eftersom de flesta 

konkurrenterna brukar denna metod. Dock finner de att 

dragkroken är en pålitlig belastnings- och fästespunkt.  

 
 
 

Chassi  

Alla bilar har ett chassi som är själva grundramen 

för bilen. Gruppen funderade på om detta område skulle kunna utnyttjas som fästpunkt med 

magnetism eller med krokhängning.   

 
 

  

Figur 8 Standard dragkrok 

Figur 9 Bilram gammaldags bil Figur 10 Pickup-chassie 
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Figur 12 Sugproppmetod 

Biltak 
Många bilmodeller har möjlighet att frakta produkter på taket, till exempel takbox, cyklar och 

skidutrustning. Fästningsmetoden som används är oftast takräcket men en annan beprövad metod är 

sugproppar (Se figur 12). Nackdelen med sugproppar är att grunden måste vara ren för att få en stark 

bindning mellan ytorna. 
 

 

 

Bakruta och baklucka 

Då gruppen skulle analysera bilens bakre del kollade de på olika bilmodellers mått i både bredd och 

höjd. Detta för att få en uppfattning om hur mycket olika bilmodeller varierar i storlek men även om 

hur mycket plats det finns att bruka mellan baklysena på de olika bilmodellerna. 

 
 

 

I tabell 1 kan de mått som gruppen uppmätte på de olika bilarnas baklucka granskas. Dessa mått är 

angivet i millimeter.  

 Volvo kombi V70 Audi A5 Volkswagen, Mpv mini 

Mellan baklysen 950 780 940 

Hela bakdelen 1600 1450 1380 

Höjd 1120 1000 1000 

Figur 11 Fästmetod 

Figur 13 Bakredelen på en kombibil 

Mått [mm] 

Mellan baklysen 

Hela bakdelen 

Höjd 
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Tabell 1Mått på bakredelen på olika bilmodellen  

 
Gruppen studerade även hur mycket yta bakluckor behöver för att öppnas. Volvo Kombi är den bil 

vars baklucka behöver mest öppningsyta då den har en väldigt lodrät baklucka. Den bil som har den 

minimalaste lucköppningsytan, av de bilar gruppen har studerat, är Audi A5 modellen. Detta beror på 

att dess lucka har en lutning långt ifrån 90 grader, som Vovlo kombi har.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakre hjulhus 

Gruppen funderade på om de bakre hjulhusen skulle kunna användas som fästespunkt för produkten. 

Dock gav handledaren Jan Frohm rådet att dessa delar inte har några starka stödpunkter eftersom de 

mestadels består av plast och ligger kant i kant med själva skärmkanten och detta gör att det nästan blir 

omöjligt att ”kroka fast” något där. Därför valde gruppen att utesluta hjulhuset som en fästespunkt.  
 
 

 

 

Slutsats 

Gruppen drog slutsatsen att alla bilar är väldigt olika då mått och form varierar väldigt mycket mellan 

olika modeller. Därför kan det vara svårt att anpassa en produkt till alla bilmodeller.  

 

Figur 15 Halvkupé Figur16 Beetle 
Figur 14 Kombi 

Figur 17 Hjulhus 

http://dayerses.com/data_images/posts/volkswagen-beetle/volkswagen-beetle-04.jpg
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7.2.4 KRAVSPECIFIKATION 

Gruppen har tillämpat en kravspecifikation över förvaring utanför bilen, detta för att klargöra vilka 

krav som produkten önskas uppnå. Då gruppen inte jobbar med ett företag har kravspecifikationen 

tillämpats utifrån egna krav samt med hjälp av marknadsundersökningen. Gruppen fick då en tydlig 

bild i vilka krav som var viktiga att uppfylla för att senare kunna ha som referens för att se om dessa 

uppfylls (se bilaga 11). Gruppen har utgått från de fem punkterna nedan för att gruppera de olika 

kraven: 

1. Marknadsbedömning 

2. Säkerhet 

3. Service/underhåll och reservdelar 

4. Dokumentation 

5. Miljökrav 
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7.2.5 FUNKTIONSANALYS 

Gruppen valde att utföra en funktionsanalys av en förvaring utanför bilen. Detta för att få en bättre 

överblick över produktens huvudfunktion, delfunktioner, underfunktioner och stödfunktion.  

 

  

Underfunktion 

 
Slitstark 

Underfunktion 

 

Tåla väder 

Huvudfunktion 
- Transportera last 

utanpå bil 

 

Delfunktion 

 
Medge fäste i bil 

Delfunktion 

 
Medge stabilitet 

Underfunktion 

 
Säkerhetsspärr 

Stödfunktion 

- Utbytbara 

Komponenter 

- Klimattålig 

- Attraktivt formgiven 

- Miljövänlig 

Underfunktion 

 

Medge skydd  

Underfunktion 

 

Mjuka former 

Underfunktion 
 

Anpassad för olika 

bilmodeller 

Underfunktion 
 

Vara 

användarvänlig 

Underfunktion 

 

Anpassad för 

golfbagar 

Delfunktion 

 
Medge 

förvaringsmöjligheter 

Delfunktion 

 
Medge lågt 

vindmotstånd 

Delfunktion 

 
Medge hållfasthet 



RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 33  2012-08-29 

7.3 IDÉGENERERING 

Utifrån gruppens erfarenhet och marknadsundersökning klargjordes vilka krav och önskemål som 

gruppen skulle ta hänsyn till vidareutvecklingen. 

En analys över olika typer av golfbagar har gjorts samt en inspirationsinsamling. Därefter 

genomfördes en brainstorming om hur fästet och produkten skall lösas med huvudsyftet att 

transportera golfbagar.  

7.3.1 ANALYS OLIKA GOLFBAGAR 

För att förstå sig på problemet gjorde gruppen en analys över olika typer av bagar med och utan 

golfklubbor i. Detta för att spåna fram ännu mer idéer i brainstormingen. Det som gruppen fördjupade 

sig i var: 

 

- Hur en bag ser ut? 

- Vad har de för material? 

- Finns det olika typer av modeller?  

- Finns det standard mått?  

- Hur lång blir bagen med den längsta golfklubban? 

- Vad väger en Bag? 

 

För att få svar på dessa frågor besökte gruppen Janne Kjellwalls affär Golf Store i Eskilstuna. Där fick 

de information om tre typer av olika bagar och dess olika mått med och utan golfklubbor.  Enligt 

Kjellwall bör vikten för en bag med 14 stycken klubbor i variera mellan 10 – 15 kg.  

 

 

BärBag, Cobra  

Denna typ av golfbag är designad för att bäras på ryggen, därmed är dess design lite nättare än andra 

typer av bagar, exempelvis standardbagen som dras på en golfvagn. Dock kan också bärbagen 

användas till golfvagn. Till skillnad från andra bagar har den två utfällbara stödpinnar, detta beror på 

att Bärbagen behöver stöd när den skall ställas ifrån sig. Bagens material består av vattentätt tyg 

skumgummi och plast.  

Därmed är den väldig mjuk och hoptryckbar i mittsektionen. Denna typ av bag är en av de vanligaste 

bland golfspelare på resande fot enligt eskilstunas golf pro Janne Kjellwall.  

 

  

Figur 18 Bärbag 
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VagnBag, Callaway 

Denna typ av bag är enligt Kjellwall den vanligaste bland äldre golfspelare, eftersom de många gånger 

inte orkar lyfta en bärbag i längden, men det finns även många unga användare. Den är lite större och 

otympligare än bärbagen eftersom den måste dras på en golfvagn (se figur 19). Vagnbagen har samma 

typ av material som Bärbagen, dock har den större volym. Men den är också mjuk i mittsektionen.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Bag, Wilson stat 
Den här bagen är den största typen av de tre olika exemplen som tas upp. Den är gjord av tjockt läder 

och är mycket bredare än den mer vanliga Callaway Vagnbagen som visas ovan. Denna typ av bag är i 

jämförelse med andra bagar väldigt stel, hård och oflexibel i mittsektionen. Därmed tar den väldigt 

mycket plats vid frakt i bil. 

 

 

 

 

Figur 19 Vagn för golfbagar 
Figur 20 Vagnbag 

Figur 21 Tourbag 
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Mått [mm] Bärbag, Cobra Vagn Bag, Callaway Tour Bag, Wilson 

Staff 

Bredd 300 300 500 

Djup 210 250 240 

Höjd 800 800 880 

Höjd med Driver 1200 1200 1200 

Tabell 2 Mått på olika golfbagar 

 

Slutsats 

Den likhet som gruppen kunde finna mellan dessa tre typer av bagar var att de alla har en ungefärlig 

höjd på 880 mm utan golfklubbor, det vill säga 1200 mm med golfklubbor (se tabell 2). En annan 

funktion som alla bagar verkade stämma överens med var att de alla har ett lyfthandtag som sitter på 

ca 750 mm höjd. Dock varierar de väldigt mycket i bredd och djup mellan de olika modellerna. En 

annan stor kontrast mellan de olika bagarna är att alla har olika form och storlek på dess plastbottnar. 

Men bottnarna har en likhet då de alla har en upphöjning som troligtvis kan utnyttjas framöver i 

projektet.  

Gruppen tyckte ändå att bärbagen och vagnbagen var relativt lika varandra i jämförelse med Tour 

bagen.   

Bredd 

Djup 

Höjd 

Höjd med driver 
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7.3.2 INSPIRATION  

För att få inspiration gjorde gruppen en mindre research på internet om olika möjliga lösningsmetoder. 

Detta gjordes för att värma upp inför brainstormingen och den senare fasen Konceptframtagning.  

 

Gruppen fann en brödlåda som verkade väldigt intressant eftersom den har en förslutning som är 

inspirerat av bältdjuret. Det som gruppen fann mest intresseväckande med denna produkt är att dess 

sätt att packas ihop utan att ta någon större yta.  En annan produkt som också har utnyttjat 

bältdjursmetoden är vespaskyddet som visas nedan.   

 

En annan typ av inspiration var en dramatväska eftersom de är en slags 

förvaring som kan tas med sig här och var. Gruppen tyckte att de kunde 

hitta ett samband mellan en den och en vanlig golfväska.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Protect 486 

Figur 22 Armadillo Breadbin 

Figur 25 Dramat 
Figur 24 Resväska för golfbagar 
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Gruppen kollade likaså på olika typer av fästningsmetoder vilket bland annat var en cykelhållare som 

sitter monterad på bilens baklucka, en glaslyftare, ett takräckes klamrar samt ett par spännremmar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen kollade även på lite olika typer av material varav vattentät tyg, plast och metall.  

 

  

Figur 26 Cykelhållare, 

Thule FreeWay 968 

Figur 27 Glaslyftare, används 

oftast i verkstäder för att byta 

ut bilrutor 

Figur 28 Takräcke 

Figur 29 Spännremmar 

Figur 32 Köksfläkt i 

aluminium  

Figur 30 Golfförvaring i hemmet 

Figur 31 Drickaback, tillverkad av plast 

Figur 33 Sydväst  

Figur 34Plasthink 
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7.3.3 BRAINSTORMING 

Efter att ha gjort en research utförde gruppen en brainstorming för att strukturera upp det kreativa 

tänkandet i en mindmap (se bilaga 12). Alla idéer samlades kring frågan, hur ska man lösa problemet 

med att ha förvaring utanför en bil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fäste:  

 Var ska den sitta fast? 

 Hur ska den sitta fast? 

 Typ av förvaring, Hur ska den se ut? 

 I vilket material kan den tillverkas?  

  

Dessa tre frågor placerades i centrum och de ansågs vara grunden till hur produkten skulle kunna 

utvecklas. Olika förslag och svar på dessa frågor placerades runt varje område. Detta för att kunna ha 

översikt över alla möjliga lösningar och kunna kombinera de. 

Den första frågan handlade om var och hur fästet ska sitta fast då produkten skall placeras utanför 

bilen. Den andra frågan handlade mest om hur produkten skulle se ut och hur den skulle vara 

uppbyggd. Om den ska vara hopfällbar eller om den ska anpassa sig efter bilens form. 

Fråga nummer tre tog upp vad produkten skulle kunna ha för material. Produkten skulle kunna vara 

konstruerad av till exempel plast, metall, vattentätt tyg eller kombination av dessa.  

  

 

  

Förvaring 
utanpå bil 

Fäste 

Typ av 
förvaring 

Material 

Hur Var 

Magnet 

Remmar 

Krok 

Gummiband 
Cykelfäste (på 

dragkrok) 

Glaslyftare 

Dragkrok 
Bakruta 

Tackräcke 

Bilram 
Baklucka 

Textil 

Hårdplats 

Mjukplast 
Metall Glasfiber Hopfällbar 

box 
Skyddsväska 

Mjuk/justerbar
väska 

Takbox 

Platta + överdrag 

Bältdjurs 
låda 

Trä 
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7.4 FRAMTAGNING AV LÖSNINGAR 

Utifrån den mindmap som gjordes under idégenereringsfasen och efter diskussioner med både Janne 

Kjellwall och Jan Frohm samt besöket hos Mekonomen se bilaga 13, sammanställde gruppen 

informationen som tagits fram ur studiebesöken och handledningar. Detta för att se vilken information 

som är nödvändig att tillämpa till de olika koncepten. Gruppen tog även hänsyn till direktiven från 

transportstyrelsen se bilaga 7. 

 

7.4.1 KONCEPTFRAMTAGNING 

Under detta kapitel tar gruppen fram koncept för bearbetning. De olika koncepten analyseras därefter 

med hjälp av dessa produktutvecklingsverktyg. 

 Pugh’s matris 

 QFD  

 FMEA 

Med hjälp av dessa verktyg väljs sedan ett koncept som får det bästa resultatet för vidare bearbetning 

och utformning. 

 

7.4.2 KONCEPTGENERERING 

Utifrån den mindmap som gjordes under idégenereringsfasen och efter diskussioner med både Janne 

Kjellwall och Jan Frohm samt besöket hos Mekonomen se bilaga 13, sammanställde gruppen 

informationen som tagits fram ur studiebesöken och handledningar. Detta för att se vilken information 

som är nödvändig att tillämpa till de olika koncepten. Denna fas ansåg gruppen vara en viktig del av 

produktutvecklandet och valde att lägga ner mycket tid och arbete här. 

Gruppmedlemmarna började med att ta fram ca 20 koncept vardera. Dessa skalades ner till totalt 21 

stycken som presenteras i bilaga 14. 

Dessa 21 koncepten analyserades med avseende på lämplighet och funktion. I bedömningen togs även 

hänsyn till hur väl dessa uppfyller funktion- och kravspecifikationen och även en uppskattning av pris 

och tillverkning. Med hjälp av detta gjordes ett urval på 7 av 21 koncept. (dessa markeras med * i 

bilaga 14) 

 

 

Koncept 1 

En box med basplatta och ett skydd som dras över. 

Förvaringen kommer att spännas i dragkrok eller tak 

som en takbox. 

Inspiration har hämtats från bältdjuret och moderna 

produkter, se punkt 7.3.2. 
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Koncept 2 

En väska som spänns fast med remmar i tak eller 

takräcke. Väskan är tänkt att vara tillverkad i ett tåligt 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3 

Denna idé ska vara en väska som formar sig efter bildens 

bakredel. Tanken är att den ska anpassa sig efter alla 

bilmodeller för att minska vindmotstånd. Den ska 

spännas fast med glaslyftare på bakrutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4 

Konceptet fungerar som en förvaring men även som en 

”resväska” för golfbagar. Hjulen förenklar transport till 

och från bilen. Väskan är tänkt att monteras på bilens 

dragkrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5 

En cykelhållare-inspirerad förvaring som har en 

justerbar platta som ska anpassas efter antal bagar. Hela 

förvaringen är tänkt att monteras på dragkroken. 
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Koncept 6 

Detta koncept är en förvaring för två bagar som 

monteras på dragkroken. Med en avtagbar avskiljare kan 

även annat innehåll förvaras och transporteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 7 

För att kunna förvara produkten lättare kan boxen fällas 

ihop. Förvaringen består av en hopfällbar box och ett 

”lock” för att skydda innehållet. Hela anordningen ska 

monteras på dragkroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 7 koncepten vidareutvecklades och flera lösningsförslag tillämpades. Men på grund av att 

lösningarna var väldigt olika och gruppen inte hade tillräckligt med kunskap om de olika 

fästmetoderna och materialen, tog gruppen kontakt med Bengt Gustavsson. Där diskuterade gruppen 

tillsammans med Bengt om de olika lösningarna som gruppen hade kommit fram till. Då bilens 

utseende skiljer sig mycket från modell till modell föreslog Bengt att begränsa sig till en dragkrok. 

För att vara på den säkra sidan och välja den bästa fästmetoden utförde gruppen en Pugh’s matris på 

utvalda fästanordningar.  Se bilaga 14. 

 

 

7.4.3 PUGH’S MATRIS 1 

Gruppen tillämpade verktyget pugh’s matris på olika fästanordningar. Takräcket valdes som referens 

och de fyra fästmetoderna jämfördes med den. De fyra fästanordningarna var att fästa förvaringen 

direkt på bakluckan med remmar, dragkrok, glaslyftare som sätts fast i bakrutan och magnetism.  

Kraven listades och referensen gavs värdet noll i samtliga krav. 

Dragkroken mycket bättre värde än alla tre andra fästmetoderna. Detta beror på att dragkroken tål 

mycket mer vikt och är mer säker och användbar. Efter besöket hos Mekonomen (se bilaga 13) fick 

gruppen reda på att det går att montera dragkrok på de flesta bilarna så länge de inte är klassade som 

sportbilar.  

Utifrån diskussionen med Bengt Gustavsson, Mekonomen och Pugh’s matris 1 väljer gruppen 

dragkroken som fästanordning. Se bilaga 15 
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7.4.4 PUGH’S MATRIS 2 

Gruppen tillämpade en Pugh’s matris på fem av de valda koncepten. Koncept 2 och 3 eliminerades då 

gruppen valde att begränsa sig till dragkrok.  

De fem koncepten jämfördes med referensen viktade mot de kraven som har ställts upp. 

Gruppen valde att använda sig utav Thules nuvarande takbox som referens eftersom den ansågs vara 

lämplig då den används mest i svenska marknaden. Referensen gavs värdet noll i samtliga krav. 

 

Koncept 7 (hopfällbara boxen) fick högst värde, efter den kom koncept 6 (barnstol liknande). Gruppen 

tog som slutsats att det höga värdet beror på att dessa är anpassade för golfbagar. 

 

Pugh’s matrisen gav inte en tydlig och rättvis utvärdering då gruppen upplevde att resultatet inte 

verkade helt realistisk. Det kan bero på att koncepten inte är helt genomtänkta med avseende på 

funktion och andra detaljer.  Se bilaga 16 

7.4.5 QFD 

En QFD är bra att utföra då marknadskraven viktas mot produktegenskaperna och på så vis kan de 

viktigaste sambanden tas hänsyn till för vidareutveckling av koncepten. Dessutom kan en kartläggning 

av konkurrensen mellan de olika koncepten samt de existerande produkterna analyseras. Nedan, eller i 

bilaga 17, kan ett QFD-diagram skådas där bland annat sambandet mellan produktkrav och 

marknadskrav presenteras. 

 

Konkurrensen i QFD-diagrammet är väldigt jämn mellan de olika konkurrerande produkterna och 

koncepten. Detta kan bero på att det ställs väldigt höga krav på dagens förvaringsutrymmen som sitter 

utanför en bil och därmed tvingas produkterna ha riktigt bra kvalité. Det koncept som utgör störst 

konkurrens är den koncept 7. Dock ligger koncept 6 och 1 inte långt efter. Likaväl ligger de 

existerande produkterna både jämsides och hack i häl.  

 

Enligt den utförda QFDn ska de tre viktigaste produktegenskaperna vara om produkten är prisvärd, 

stabil samt ha kontinuerligt utförande kvalité. Att produkten ska vara prisvärd är en mycket viktig 

punkt att ta hänsyn till eftersom målgruppen endast vill betala runt tusenlappen. De nämnda 

konkurrenternas produkter kostar Mycket och det kan bero på att kvalitén ska vara bra och att 

konstruktionen skall vara stabil, vilka likasåväl är viktiga produktegenskaper. Därför ska det framtida 

valet av koncept pressas så mycket som möjligt ekonomiskt men ändå behålla stabiliteten och en 

kontinuerligt bevarande kvalité. Se bilaga 17 
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Figur 35 QFD 

Figur 36 Summa av konkurren-s och tekmisk jämförelse ur QFD 
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7.4.6 KONCEPTVAL 

Koncept 7 (hopfällbara boxen) var enligt Pugh’s matris 2 det koncept som uppfyllde kraven bäst. 

Detta beror på att den är ganska lik takboxen.  

Dock trodde inte gruppen att detta koncept skulle vara tillräckligt då det kan vara svårt att få den 

estetiskt tilltalande då maximal hopfällning kan begränsa formgivningen. Gruppen anser även att 

sin målgrupp kräver att det slutgiltiga konceptet skall ha en sort finess men samtidigt vara billig. 

Koncept 7 finns även redan i marknaden i liknande modeller och funktioner. Se konkurrentanalysen 

7.2.2.1. 

Därför valde gruppen att inte gå efter det vinnande konceptet utan de utsåg det koncept som kom 

på andraplats, koncept 6 (barnstolen) till vidare utveckling. Detta val gjordes för att gruppen anser 

att den är mer unik samt att den kommer att passa bättre ihop med den valda fästesmetoden, 

dragkroken.   

 

Varför gruppen tror att koncept 6 skulle bli billigare än koncept 7 var för att den är mindre och 

kräver därmed mindre material samt att den kommer inte att täcka bilens baklysen (se bilaga 7, 

regler och lagar från transportstyrelsen). Därmed kommer det vara mindre områden att tänka på 

och den kommer att bli billigare att tillverka.  

 

Gruppen gjorde också valet att produkten endast skall högst kunna förvara två stycken vagnbagar. 

Detta för att två bagar med full utrustning ungefär väger 30 kg och enligt transportstyrelsen får 

endast dragkroken belastas med en tyngd på max 70 kg. Eftersom produkten också kommer att 

väga anser gruppen att de vill att det ska finnas en säkerhet.  
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7.5 BEARBETNING AV LÖSNING 

Det valda konceptet skall bearbetas med avseende på utformning och kostnader. Ett val av material 

och tillverkningsmetod skall göras. 

7.5.1 FMEA 

En FMEA analys gjordes för att identifiera eventuella felsätt och lista dess feleffekt. Det koncept som 

testades i FMEA:n var det slutgiltiga konceptvalet, kocept 6. I bilaga 19 kan FMEA-analysen 

granskas.  

Den faktor som utger störst RPN-värde (Risk Priority Number) är att fästesanordningen är ostabil. 

Detta kan bero på om konstruktionen är felaktig, att överbelastning görs eller att materialvalet inte är 

passande. Varför RPN-värdet är så högt beror på feleffekten har hög allvarlighetsgrad vilket är att 

innehållet faller av eller skadas. En annan funktion som det ställs mycket krav på är remmarna, vilket 

kan avläsas med sitt höga RPN-värde. Feleffekten kan här också resultera i att innehållet faller ur eller 

tar skada. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är om monteringen utförs på ett oergonomiskt sätt 

och därmed blir feleffekten att användaren tar skada. Detta kan då bero på att om förvaringen är för 

tung och/eller att lyftet utförs på ett felaktigt sätt som leder till att påfrestning sker i användarens 

muskler.  

 

Rekommenderade åtgärder är mestadels att det skall finnas en tydlig instruktion för av och på 

montering. Det är viktigt att konstruktionen samtidigt är stabil, hållbar och lätt. Därför är det viktigt att 

lämpligt material väljs till de olika komponenterna. (Se bilaga 18) 
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7.5.2 BEARBETNING AV KONCEPT 

I denna fas skall det utvalda konceptet bearbetas med avseende på utformning och kostnader. Val av 

material och tillverkningsmetod skall även göras. Då marknadsundersökningen bilaga 6 visar att 

målgruppen kräver en billig produkt, gjordes en ekonomisk undersökning. 

7.5.2.1 Prototyp för anpassning för golfbagar 

För att få reda på hur förvaringen bör utformas och fästas för att passa de flesta golfbagarna, 

tillverkades en prototyp.  

Prototypen tillverkades av träplatta, cykelhållare och remmar för att få en känsla för storlek och hur 

allt sitter i förhållande till golfbagen. Gruppen fick även en förståelse om hur och var väskan behöver 

placeras och spännas. Projektgruppen provade att spänna väskan med remmar i olika positioner för att 

se det mest stabila och säkra sättet. 

I samband med storleksanpassning justerades några mått, några detaljer som finns på de flesta 

golfbagar utnyttjades, som till exempel handtagen på bagens rygg.  

 

 

 

 

  

Figur 38 Prototypbygge, dragkrok Figur 37 Prototyp 



RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 47  2012-08-29 

7.5.2.2 Vidareutveckling av det valda konceptet 

Efter att gruppen gjort en prototyp fick de en ungefärlig uppfattning om hur golfbagarna beter sig vid 

fastspänning. Därmed började de idéskissa ännu en gång för att finna fler lösningsmetoder.  

Den nya idén som gruppen då kom på var ett stöd med teleskopfunktion som visas i skisserna i figur 

39. Denna teleskopfunktion ska då vara formad efter produktens basplatta vid hopfällt läge. Tanken är 

att den skall i uppfällt läge vara anpassad i höjd med golfbagens lyfthandtag (figur 40) där den skall 

spänna fast bagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2.3 Första utkastet av CAD-modell 

Detta är den första CAD-modell som gruppen tog fram. Det som gruppen utvecklade var två olika 

teleskopfunktioner, en krökt som består av fem delar och en rak som består av två delar (de gröna 

delarna).  Dessa ska då tillsammans hålla upp och ge stöd för golfbagen. I figur 42 kan dess funktion 

granskas. Dock har inte en lösning över hur golfbagarna skall spännas fast gjorts ännu i detta stadie. 

Detsamma gäller för hur den krökta teleskopdelen skall fästas i basplattan. 
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Figur 39 Skiss på bearbetning av koncept Figur 40 Baghandtag 

Figur 41 Första utkastet av Cad-modell Figur 42 Teleskopfunktion 
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Basplattan är utformad på det viset att den skall få plats med två stycken vagnbägar, se sida 27 för 

närmare titt på den typen av bag. I figur 43 kan basplattans form granskas där det visar hur bagarna 

skall placeras ut. Den gröna markeringen i bilden skall föreställa en dragkrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I första utkastet av fästesanordningen hade inte gruppen hunnit utveckla en fästesanordning till 

dragkroken ännu. Dock hade gruppen gjort en ram som basplattan skall placeras och spännas fast på. 

 

 

7.5.2.4 Andra utkastet av CAD-modell 

Gruppen kände sig inte riktigt nöjda med konceptets formgivning och därför 

tog de kontakt med handledare, Jan Frohm.  Det diskuterades om att 

teleskopbakstödet eventuellt hade en alldeles för speciell utformning vilket 

skulle komma att leda till att det blir höga produktionskostnader. Därmed 

diskuterade de om en annan lösning som är inspirerat av den vanliga 

cykelstödsprodukten, vilket användes i den enkla prototypen i punkt 7.5.2.1.  

Gruppen kom fram till att denna typ av lösning skulle lösa två problem varav 

Bag 2  Bag 1  

220 mm 

500 mm 

300 mm 

700 mm 

Figur 43 Placering av bagar Figur 44 Mått på basplattan 

Figur 45 Ram 

Figur 46 Cykelhållare-

fäste 
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stödja det krökta teleskopstödet samt en fästesanordning i kroken. Dessutom insåg gruppen att en 

liknande funktion som cykelstödet troligtvis kommer vara mer stabil och mer ekonomisk att tillverka 

då tillverkningsmetoden redan är känd.  

Gruppen valde att forma om och minska måtten på basplattan för att spara material, dock ändrades inte 

dess tjocklek. Basplattans höjd minskades från 300 mm till 200 mm för att passa formen på bagarna 

och en lutning på 7,6° gjordes på basplattans kortsidor. Projektgruppen förändrade också positionen av 

fästet eftersom de kom att passa ihop bättre med den nya fästesanordningen som visas i figur 49. 

Tanken var att den skall skruvas fast i basplattans ram och spännas åt med cykelstödsfunktionen, dock 

har gruppen inte gjort någon fördjupning i detta ännu. 

Höjden på för basplattan testades med olika utformningar för att hitta en bättre utformning och 

lämpligare dimensioner. Den minskades till 200 mm då gruppen mätte förhållandet mellan golfbagen 

och förvaringsutrymmet och ansåg att 300 mm var högt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen gjorde valet att inte förändra teleskopdelarnas antal eftersom det krävdes att den röda 

komponenten skulle tvinga förlängas, därmed skulle den inte kunna följa basplattans passform på ett 

snyggt sätt längre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48 Bagplacering 

Bag 2  Bag 1  

200 mm 

450 mm 

120 mm 

700mm 

Figur 47 Mått på basplattan 

Figur 49 Fästanordning 

Figur 50 Andra utkastet på Cad-modell 
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7.5.2.5 Tredje utkastet av CAD-modell 

Efter att de två första CAD-moduleringarna var färdigt, var gruppen inte tillräckligt nöjda med 

resultatet. Delarna passade inte ihop formmässigt och modellen såg inte modern ut. 

Projektgruppen fann även en studie om olika cykelhållare, se bilaga 19, där den visar att många 

cykelhållare inte klarar av den kraften de utsätts för. Därför diskuterade gruppen ännu en gång om nya 

eventuella fästesmetoder och en ny form modulerades senare fram i CAD, se figur 50. Inga hävarmar 

behövs utan fästet spänns med två stycken spakar med handkraft. Dock har dessa spakar inte 

analyserats ur ergonomisk synvinkel ännu.  Ett halvcirkelformat stöd monteras tillsammans med 

dragkroksfästet med diameter 500 mm för att stödja hela förvaringsanordningen. 

 

 

 

 

Basplattans form verkade onaturlig i förhållande till bilen då den rundade formen var i bakdelen av 

bilen. Därför rundades framdelen och ett större utrymme för fästanordningen gjordes. 

Bagarna placerades om och med hjälp av detta kunde basplattans djup minskades från 500 mm till 450 

mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

500 mm 

500 mm 

450 mm 

120 mm 

200 mm 

700 mm 

Bag 2  Bag 1 

Figur 51 Fästanordning 

Figur 53 Ny Bag placering Figur 52 Mått på basplattan 
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Ett teleskopstöd (se figur 55) modulerades fram och placerades i stället i den 

bakre delen av basplattan för att minska teleskopdelarnas längd. Tanken är 

densamma som i de tidigare koncepten då teleskopdelarna kommer att dras 

upp för att spänna fast bagarna med men kan även fällas ihop och följa 

basplattans form då den inte används. Dock har gruppen ännu inte tagit fram 

en lösning över hur justering och låsning av teleskopdelarna ska fungera.  

 

 

 

 

  

Figur 56 Teleskopfäste Figur 55 Slutkoncept 

Figur 54 Slutskiss 
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7.5.3 FÖRDJUPNING AV DETALJER 

Här bearbetas konceptet med avseende på Pu-verktygen DFx samt uppskattad tillverkningskostnad. 

Även en detaljfördjupning över de olika komponenterna görs här.  

7.5.3.1 Utformning 

Här började gruppen med att vidareutveckla konceptet med hänsyn till produktionsteknik, 

materialåtgång och direktiv från transportstyrelsen. Registeringskylthållare måste konstrueras då 

förvaringen kommer att skymma nummerskylten (se bilaga 7). De justeringar som gruppen gjorde på 

basplattan var att framsidan rundades av mer och nummerskylten blev förskjuten inåt. Detta för att 

gruppen tyckte att det fanns en onödig yta vid de hörnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under utformningsprocessen beslutade projektmedlemmarna att basplattan skall vara 20 mm tjock. 

Detta bestämdes efter att gruppen tillsamman med Göran Svensson genomförde en beräkning om 

plattan håller för den utsatta lasten. Gruppen fick en säkerhet på 3.8 och det ansågs vara lämpligt. Se 

bilaga 20. 

 

Något som gruppen började utveckla i denna fas var det överdrag som ska skydda golfutrustningen 

från regn och smuts vid transport. I lösningsförslaget 1 täcker överdraget nästan hela 

förvaringskonceptet förutom basplattan. Överdraget är tänkt att spännas fast med knappar på 

basplattans ytterväggar. I lösningsförslag 2 finns det två stycken separata överdrag med en liten 

öppning för golfbagarnas lyfthandtag som sitter i höjd med teleskopfästet. Tanken är att en rem på 

varje väska skall kunna placeras kring väskorna.    

Slutligen gjordes valet att välja lösningförslag 2 eftersom gruppen ansåg att det skyddar 

golfutrustningarna bättre samt bör luftmotståndet påverka denna lösning mindre än i lösning 1.  

 

Dock fördjupar sig inte gruppen mer än att materialet skall vara vattentätt stryktåligt tyg, precis som 

1 

k 

2 

k 

Figur 57 Basplatta 

Figur 58 Olika överdrag 
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de befintliga golfbagsskydden har som redan finns på marknaden.  

 

Gruppen kollade närmare på hur de två golfbagarna skall spännas fast i förvaringen, det vill säga mer 

än att spänna fast deras lyfthandtag i teleskopdelarna. Efter att ha diskuterat närmare kring 

fastspänningsprototypen som gjordes tidigare i projektet (i punkt 7.5.2.1) bestämde gruppen sig för att 

använda remmar för att spänna fast golfbagarna i förvaringen. Även en spänningsanordning på 

teleskopdelarna till golfbagarnas lyfthandtag diskuterades. I figur 59 visas en mjukplastdetalj som 

vanligtvis brukas vid användning av hästtransport. Tanken är att en liknande detalj skall användas 

mellan golfbagarnas lyftfästen och teleskopdelen. Dock är inte denna detalj tillräcklig för att hålla 

golfbagarna på plats. Därför gjorde gruppen valet att ha tre stycken fästpunkter med spännremmar. Se 

figur 60. 

 

 

  

Den blåa rektangeln ska illustrera det 

påspännbara väsköverdraget. Det skall 

spännas från basplattans botten och upp över 

bagen som den blå rektangeln visar. 

 

Den gröna rektangel är den rem som skall gå 

från teleskopdelarna och spännas runt bagen.  

 

Den ljusblåa rektangeln är där golfbagens 

plastbotten spänns fast. Detta område har 

utnyttjats för att materialet är hårt där och 

därmed ger det en bra fastspänning.  

2
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Figur 59 Spänne i teleskopet 

Figur 60 Förslag på var bagen kan spännas 
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Gruppen kollade även över olika låsningsmetoder för förvaringens teleskopdelar. De kom fram till två 

olika lösningar som visas i figur 60. I lösning 1 skall teleskopet frigöras genom att en lös ring (blå 

markerat, se figur 60) skall vrids om 90 grader för att sedan vridas tillbaka då teleskopet är i det 

önskade läget. Exempel på denna funktion finns ibland annat i teleskopstötta. I lösning 2 frigörs och 

låses teleskopdelen med en knäppesfunktion.   

 

Gruppen ansåg slutligen att lösning 1 var den mest lämpligaste låsningsmetoden för teleskopdelarna.  

Projektgruppen vidareutvecklade inte teleskopstödet eftersom de var nöjd med det tidigare resultatet. 

Dock utformades en justeringsspak som skall låsa fast teleskopdelarna i den önskade vinkeln för att 

stödja bagen.  

 

Fästet behöll sin form, men istället för att spännas med två spakar ansåg gruppen att de skulle vara 

bättre att sammanfoga de till en spak, se figur 61. Detta för att den skall vara mer ergonomiskt då 

händerna får större kontaktyta dessutom kan mer handkraft brukas. Fästesanordningen kommer då 

även att ge ett säkrare intryck då spaken ser mer bastant och stadig ut. Gruppen fick inspiration av 

Thules nuvarande cykelhållare EuroRide 940
26

 där de använder spak som trycks ner och spänns fast i 

dragkroken. Gruppen spånade även kring en möjlig säkerhetsåtgärd för att säkerställa en låsning i 

fästesanordningen. I figur 61 kan en sådan lösning skådas där en säkerhetsspärr i form utan ett 

nyckellås skall vridas om och tryckas ned för att säkerställa låsningen. 

 

                                                      
26

 http://www.youtube.com/watch?v=XR0kb5VJnMk, 2012-05-25 
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Figur 61 Låsningsmetoder 

Figur 62 Ny låsningsmetod 

http://www.youtube.com/watch?v=XR0kb5VJnMk
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7.5.3.2 Materialval 

Ett möte med Göran Svensson bokades in för att få förståelse kring vilka material som kan vara 

lämpliga att tillämpa till förvaringen. Under samtalet beslutades det att två olika plastsorter skall 

undersökas för att senare välja det mest lämpliga med avseende på pris, egenskaper och hållfasthet. De 

valda plasterna blev Polyeten, PE och polypropen, PP. Materialen analyserades sedan i programmet 

CES Edupack 2011. Information om materialen finns i bilaga 21. Gruppen diskuterade även med 

Göran Svensson om ett passande material till fästesanordningen.  

 

Val av material 

Nedan visas förslag på material till de olika komponenterna
27

 

 

Basplattan 

Polyeten, PE och polypropen, PP har ganska liknande egenskaper, dock tål PP högre temperaturer och 

är lite billigare. Om gruppen väljer att svetsa ihop basplattan så är PP mer lämplig då den är hårdare. 

Men PP fungerar lika bra att formspruta. 

Gruppen väljer därför PP
28

 och ”copolymer, UV stabilized” då den är behandlad för att tåla upp till 

80°C Se bilaga 21. Den plast som valdes var slutligen PP-plast detta för att det har låg densitet i 

förhållande till dess styrka. Detta bevisades med en hållfasthetsberäkning på basplattan. Se bilaga 20 

 

Teleskop del 1 och del 2 kommer också att tillverkas i PP plast tillsammans med förvaringsutrymmet. 

 

Fästanordningen 

För fästet var stål det lämpligaste materialet då det är hållbart och billigt. En nackdel kan vara att stål 

har relativt hög densitet. Stålet AISI1015
29

 valdes för fästanordningen. Se bilaga 22 

 

 

Överdragsskydd 

Gruppen har inte fördjupat sig i vilket material som överdraget skall bestå av, dock har de valt att ha 

ett liknande material som vanliga golfbagsfoderal har. 
30

 

 

 

 

 

  

                                                      
27 Colasit.se, materialval, 2012-05-20 
28 Mimersbrunn.se, materialval, 2012-05-20 
29 Mekonomen.se, materialval, 2012-05-20 
30 Shoppingiq.se, materialval, 2012-05-20  

http://www.colasit.se/images/content/pdfs/schwedisch/kunststoffe/Detailblatt_Kunststoff_PP-PPs-PE_SE.pdf
http://webkat.mekonomen.se/images/mastercopy/info/40-970.pdf
http://www.shoppingiq.se/golfutrustning/flygfodral-golf-utan-hjul-p-225.html
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7.5.4 BEARBETNING MED AVSEENDE TILL DF-VERKTYGEN 

För att förbättra produkten och optimera monteringen samt minska kostnader tillämpades DF-

verktygen i produktutvecklingsprocessen. 

7.5.4.1 DFM – analys 

Syftet med DFM-analys är att reducera tillverkningskostnader men ändå behålla produktens 

grundfunktion och design.  

 

Reducering av komponentkostnad 

 Standardskruvar valdes 

 Minskade antalet teleskopstänger från fem till tre stycken. 

 Skydd till produkten kommer att tillverkas separat. 

 Alla fyra teleskopfästen är identiska för att kunna massproducera. 

 

Reducering av monteringskostnad  

 Minska monteringskostnader genom att låta kunden montera allt komponenter själv. 

 

Reducering av dimensioner 

 Basplattan minskades och rundades av för att minska material. 

7.5.4.2 DFA 

Konceptet har utvecklats enligt tumreglerna för DFA. Se kapitel 6.5: 

 Fästanordningen har en stor diameter att basplattan sitter kvar även om den inte är monterad 

för att kunden slipper behöva lyfta under montering. 

 Samtliga komponenter går att komma åt och i de fall då demontering krävs finns fästelement 

välplacerade för åtkomst med standardverktyg. 

 Produkten är konstruerad för manuell montering. 

 Merparten av komponenterna är symetriska för att underlätta vid montering 

 Fästets säkerhetsspak snittades för att lättare montera på fästanordningen 

 Spår i både botten och sidorna på basplattan har konstruerats för att fästen ska sitta rätt. 

 

Gruppen genomförde en DFA2 analys för att få en översikt om monteringen. Efter att analysen 

genomförts kunde gruppen konstatera att deras monteringsvärden inte var så höga, endast 15,3 % och 

64,3 % med antalet operationer med i beräkningen. Gruppen tänkte då igenom vad som kunde 

förbättras i monteringsarbetet. Efter diskussion kom gruppen fram till att monteringen för prototypen 

inte behövde ändras då ändringar skulle medföra mer arbete än monteringen i sig. Vissa 

monteringsdetaljer behöver endast göras första gången så som att sätta ihop alla detaljer på basplattan. 

Detta minskar monteringsvärden ytterligare. 

DFAn kan granskas i bilagor på sidan 22  
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7.5.4.3 DFE 

DFE handlar om att minska produktens miljöpåverkan, i detta projekt har följande åtgärder vidtagits:  

 Alla delar är tillverkade av återvinningsbara material.  

 Olika material blandas ej och därför kan komponenterna återvinnas enkelt.  

 Det är enkelt att demontera produkten och därmed sortera för återvinning.  

 Produkten är monterbar och därmed kan den förpackas smart för att kunna 

transportera fler samtidigt. 

Det som inte gruppen har tagit hänsyn till i miljöaspekt:  

 Granskning av tillverkning av vissa komponenter  

 Transport 

 

7.5.4.4 DFMain 

Gruppen har valt att tillämpa denna metod för att ta hänsyn till underhåll av produkten och för att 

minska underhållstiden. De viktiga aspekter som gruppen har tagit hänsyn till är följande:  

 
 Standard fästelement har valts för att det skall vara enkelt att få tag i reservdelar  

 Montering och demontering kräver inga specialverktyg  

 Alla delar och komponenter är synliga för lättare underhåll 

 Ritning av produkten medföljer där varje komponent är märkt med ett 

identifieringsnummer för enklare montering.  

 En manual medföljer där alla monteringsstegen finns med 

 Utplaceringen av komponenterna har utformats för att slitdetaljer lätt ska kunna bytas eller 

repareras. Det skall även vara enkelt för underhåll.  

 Överdragsskyddet är avtagbart för att det skall vara enkelt att komma åt basplattan. 

 

7.5.4.5 Slutsats 

Efter tillämpning av DFx analysen justeras konstruktionen med hänsyn till dessa. Den slutgiltiga 

konstruktionen presenteras i resultatet. 

 

7.5.4.6 Pris analys av bearbetat koncept 

Då komponenterna kan tillverkas på olika sätt och det kan ge olika tillverkningskostnader. Prisbilden 

som gruppen presenterar uppskattas därför väldigt grovt då gruppen har brist på kunskap på 

tillverkning och tillverkningsmetoder samt för kort tid att fördjupa kunskaperna för en mer korrekt 

prisbild. 

Priserna är beräknade utifrån en volym på 500 stycken produkter per år.  
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Uppskattad prisbild 

 

Här presenteras tillverknings- och materialkostnader. På grund av brist på kunskap och tid så har 

gruppen valt att inte ta med verktygs- och arbetskostnader. Dessa kostnader skulle uppskattas och då 

ansåg gruppen att de inte kommer att ge en sann bild på priset.  

 

Fästanordningen 

Väljer gruppen laserskärning som tillverkningsmetod kommer styckpriset ligga på ca 100 SEK.  

 

Basplattan 

Om gruppen väljer att tillverka basplattan genom att svetsa ihop PP skivor så kostar en 2000 x 1000 

mm med tjockleken 20 mm 2800 SEK och till produktens väggar som är 15 mm tjocka så kostar den 

2100. Efter en diskussion med Per Hallmar som jobbar hos plastföretaget Jan O.Matsson så kan priset 

pressas mycket mer vid större volymer men även om Jan O. Matsson hjälper till att tillverka 

produkten. 

 

Med en skiva på 2000 x 1000 med tjockleken 20 mm tillverkas ungefär 5 stycken basplattans botten. 

Då kommer endast botten på basplattan att kosta ca 560 SEK. 

Redan där tyckte gruppen att denna tillverkningsmetod är alldeles för dyr att använda sig av och därför 

elimineras den. 

 

Om volymen per år ligger på 500 stycken per år så kostar basplattan ca 250 SEK enligt Peter Wall, 

Mälarplast. Om produktionsvolymen ökar till 1000 stycken per år så kommer priset på 

förvaringsutrymmet att pressas ner. 

 

Teleskopstöd 

Efter att gruppen har tagit kontakt med Henrik Lekryd angående tillverkning och kostnad för teleksop 

rören så fick gruppen en uppskattning på vad rören skulle kosta. På volym om 500 stycken per år så 

kommer teleskopens två raka rör att kosta ca 40 SEK styck och teleskops delen som är formad kostar 

ca 80-100 SEK.  

Anledningen att priset är högt är på grund av att rören inte produceras i serieproduktion. 

 

 

Registreringshållare 

På grund av brist på tid och kunskap inom detta område väljer gruppen att köpa in en färdig reghållare, 

priset ligger på ca 99 SEK.
31

 

 

 

 
Totala tillverknings- och materialkostnaden för alla komponenter + skruvar är ca 700 SEK. 

(100+250+80+100 +99 = 629 SEK) 

 

Eftersom tillverkningskostnaden blev högre än vad gruppen hade tänkt, måste försäljningspriset vara 

högre än 1000 SEK som marknadsundersökningen visade. 
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Vinstmarginal i procent  
                

                    
 

 

Vinstmarginal i procent  
    

7  
   2.84  

 

 

Om tillverkningskostnaden på produkten skulle vara 700 SEK, och försäljningspriset skulle ligga på 

1990 SEK, så skulle detta ge en vinstmarginal på ungefär 184 %.  

 

Projektmedlemmarna anser att det går att uppnå en högre vinstmarginal om produktionen av 

produkten läggs i ett låglöneland och ett billigare material används. På så sätt minskas 

tillverkningskostnaden och en högre vinstmarginal kan uppnås.  

Utan information för tillverkningskostnad i ett annat land och i ett billigare material, har 

projektmedlemmarna inte haft möjlighet att göra några noggrannare beräkningar kring produktens 

lönsamhet. 

 

7.6 PIPS 

I slutet av projektarbetet utförde gruppen en PIPS-analys för att utvärdera hur arbetssättet varit under 

projektets gång. För närmare granskning av pu-verktyget kan de granskas i bilaga 23. 

 

I problemförståelsefasen har gruppen jobbat på mycket bra både samarbets- och uppgiftsmässigt. 

Desamma gäller för idégenereringsfasen där alla idéer och funderingar uppmuntrats och värderats väl. 

Framtagning av koncept var en fas som gruppen upplevde som ett större steg än vad de hade förväntat 

sig. Gruppen tror att denna tidsoptimism beror på att det var många områden att fördjupa sig i som 

gruppen inte hade räknat med. I konceptbearbetningsfasen har gruppen jobbat på systematiskt och 

detaljutformningen har genomförts mycket bra. 

Handledaren Jan Frohm har varit till stor hjälp under hela projektet då han har väglett 

projektmedlemmarna i rätt riktning redan från start.  

Gruppen drar slutsatsen att Pips-analysen borde ha utnyttjats efter varje fas för att påverka 

projektgången. Dock har projektmedlemmarna fått erfarenhet för framtida projektarbeten.  
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av den utvecklade produkten. 
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8.1 KOMPONENTER 

Fäste del A 

Fäste del A är den sektion som lyfter hela konstruktionen på bilens dragkrok. Fästet består av ett 

kulfäste samt stabiliseringplattor, allt gjutet i AISI-1015 stål. Komponenten är utformat på detta vis för 

att ha en säker stabilitet samt klara av en kraft på 500 N. Anordningen är anpassad för en dragkrok av 

standardtyp, det vill säga att dragkrokens kula har en radie på 25 mm. Fäste del A har en ungefärlig 

vikt på 3 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästet säkerhetsspak 

Säkerhetsspaken är den komponent som låser fast fästet i dragkroken. Komponenten är mjukt formad 

för att vara ergonomisk för användaren då den ska tryckas på plats med handkraft. Säkerhetsspakens 

yta består av PP-plast, detta för att det är ett starkt och uthålligt material. En extra säkerhetsåtgärd i 

form utav ett nyckellås används för att säkerställa att låsningen är korrekt. När spaken är korrekt 

monterad och nyckellåset är i samma nivå som spaken då kan hela fästanordningen med nyckel. 

Komponenten har en vikt på cirka 0,25 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 63 Fäste del A 

Figur 64 Säkerhetsspak, olåst position 
Figur 65 Säkerhetsspak, låst position 
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Fäste del B 

Detta bågformade fäste är den komponent som sätts fast mellan fäste del A och basplattan. Det består 

av materialet AISI-1015 stål, har en vikt på 3 kg och är till för att vara extra stabilitet åt basplattan. 

Fäste del B monteras på fäste del A med två stycken M8x20 insektskruvar med mutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basplatta 

Denna komponent består av materialet PP-plast och är speciellt utformad för två stycken golfbagar av 

standardstorlek. I dess botten och dess väggar finns det rektangulära hål för uppspänning av 

säkerhetsremmar. Basplattans botten har en tjocklek på 20 mm och dess väggar 15 mm. Den har en 

bredd på 700 mm, ett djup på 45 mm samt en höjd som varierar från 120 mm till 200 mm. 

Komponenten har en vikt på cirka 10 kg.  Basplattan är försett med sex stycken extrahål i botten för att 

undvika att vattensamling uppstår. Det finns även spår på sidan och botten för både teleskopfästet och 

fästanordningen, detta ska förenkla monteringen av dessa två delar (se figur 68 och 69). Basplattan 

monteras på fäste del B med sex stycken M8x35 insektskruvar. (OBS! Bilder fortsätter på nästa sida)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 67 Fäste del B Figur 66 M8 skruv 

Figur 68 Bas platta med detaljer 
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Teleskop del 1  

Teleskop del 1 består av tre stycken stänger i aluminium och dess hopfällda form är anpassad efter 

basplattan största radie. Detta för att den ska vara smidig att förvara i hopfällt läge. I maximalt utfälld 

position är teleskopkomponenterna 545 mm lång och i hopfällt läge 345 mm. För att justera 

teleskoplängden finns två säkerhetskomponenter som visar en röd yta då de är i olåst läge.  På den 

krökta stången finns två stycken spännen i mjuk plast som är till för att fästa fast bagen i dess lyftfäste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 69 Undersidan på basplatta 

Figur 70 Fästanordningen monterad på basplattan 

Figur 71 Teleskop del 1, stång som följer basplattans form 
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Teleskop del 2 

Teleskop del 2 innehåller två stycken justeringshandtag och två stycken rullfästen som skall monteras 

på var sida av basplattan.  Dessa komponenter kopplar samman teleskopkomponent 1 och basplattan. 

Justeringshandtagen ska då se till att teleskopet sitter i rätt läge och lutning för golfbagens handtag.  

De skruvar som skulle kunna används är två stycken M5x29 insektskruvar med mutter.  

Teleskopkomponenterna del 1 och 2 väger sammanlagt 1,2 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 72 Teleskop del B, två stycken stänger som monteras på basplattan 
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Reg.hållare 

Registreringsskylthållaren är gjord för registreringsskyltar av standardstorlek 110x480 mm. Den 

innehåller 4 stycken delar varav tre av dem är fästesklämmor. Alla komponenter är gjorda i plast. 

Registreringsskylthållaren skruvas fast i basplattan med två stycken insektskruvar av typen M5x15 och 

mutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skydds överdrag 

Det skall finnas två stycken överdrag som är av vattentät och slittåligt tyg. Dessa ska då vara försedda 

med ett stadigt handtag som kan knäppas samman med golfbagens egna handtag. Överdraget skall ha 

olika nivåer på toppen för att golfklubborna ska hållas på plats.  Nedan (figur 73) har gruppen skissat 

ett förslag om hur den skulle kunna se ut.  

  

Figur 73 Registreringsskylthållare 

Figur 74 Förslag på skyddsöverdrag 
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9 ANALYS 

I början av detta examensarbete formulerades frågeställningar som gruppen ställde i 

problemformulering. 

I följande analys kommer gruppen att resonera kring dessa och hur väl det slutgiltiga konceptet 

uppfyller kravspecifikationen. 

 

1. Var ska produkten placeras för att klara av den bestämda lasten? 

- Gruppen har efter konceptvärderingar och diskussioner kommit fram till att produkten 

placeras i dragkroken på bilen. 

Denna lösning är tidigare känd lösning som används vid transport av cyklar, släpvagnar och 

andra produkter.  

 

2. Vad ska produkten spännas med? 

- Produkten kommer att spännas med remmar vid flera olika fästpunkter som sitter i basplattan. 

Produkten kommer även att spännas fast i teleskopfästet. 

 

3. Hur ska produkten vara så lättanvänd som möjligt? 

- Gruppen har minskat komponenter och förenklat monteringen. Det mesta i produkten kommer 

endast att behöva monteras första gången. Även en manual kommer att medföljas för bättre 

och säkrare översikt. Spår har konstruerats i basplattan för att lättare kunna montera 

fästanordningen. Standardskruvar och verktyg kommer att medföljas för att lättare kunna 

montera produkten eller hitta reservdelar. 

 

4. Hur tillverkas produkten så kostnadseffektivt som möjligt? 

- Gruppens förhoppning är att produkten ska gå att tillverka till det kostnaden som ställdes i 

marknadsundersökningen. Avgränsningar gjordes eftersom det på den tid som examensarbetet 

löper inte är möjligt att hitta leverantörer och prisuppgifter på vad detaljer och material 

kommer att kosta exakt. Men genom uppskattningar, informationssökningar och kontakt med 

vissa företag givit en ungefärlig bild på kostnaderna. 

Produkten kommer dock att kosta mer än vad gruppen har räknat med och det kan bero på att 

den inte kommer att produceras i stora volymer. 

 

5. Hur ska produkten formas för minimalt vindmotstånd? 

- Gruppen har studerat olika former på olika produkten samt cykelhållare och liknande 

produkter. Produkten kommer att vara i plast och det gör att den blir lätt 

  

6. Hur ska produkten sitta på plats och tåla stötar? 

- Fästanordningen måste vara säker och stabil då golfbagarna kan skadas vid större yttre kraft. 

Detta har gruppen löst genom att montera en extra komponent som stabiliserar hela 

fästanordningen och förstärker konstruktionen.  
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7. Hur skall produkten ge ett säkert intryck? 

- Genom att konstruera säkerhetskomponenter i fästanordningen och teleskopfästet. Både 

säkerhetskomponenterna kommer att visa rött när fästanordningen eller teleskopskopfästet inte 

sitter som de ska. Gruppen har även valt att montera hela produkten på dragkroken vilket kan 

ge ett säkert intryck då lösningen redan finns och används. 

 

8. Vad ska göras för att få kunden att vilja använda just denna produkt? 

- produkten kommer att vara lätt att använda, miljövänlig och den kommer att lösa problemet 

med att transportera golfbagar. Produkten kommer även att kosta hälften så mycket som 

liknande produkter som redan finns på marknaden. 
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10  SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER 

Projektmedlemmarna ville lösa problemet med att transportera golfbagar till och från golfbanan med 

en billig och lättanvänd produkt. 

 

Dock uppstod ett problem efter den utförda konkurrentanalysen. Det fanns redan produkter i 

marknaden som skulle kunna lösa detta problem. Varför används då inte dessa? Hur skulle gruppen få 

kunden att välja deras produkt istället? 

De nuvarande produkterna studerades och fokus lades att göra en produkt som är lätt och billig att 

tillverka. Den skulle även vara enkel att använda och förvara. 

Ett annat problem som uppstod var att det blir väldigt svårt att utveckla en produkt som passar alla 

bilar, där kom begränsningen till dragkrok. 

 

Resultatet blev en förvaring som är anpassad för golfbagar som monteras på bilens dragkrok och med 

hjälp av denna produkt kommer transport av golfbagar bli mycket enklare. 

 

 

10.1 SLUTSATS AV RESULTAT  

Projektmedlemmarna är mycket nöjda med resultatet som åstadkommits. Examenarbetets syfte var att 

skapa en förvaring som hjälper kunden att transportera golfbagar och utrustning från och till 

golfbanan. Gruppen anser att de har löst detta problem. Den produkten som har utvecklats är mycket 

enkel att använda och är billigare än de liknande produkterna som finns i marknaden. 

Gruppen har lyckats att lösa problemet genom att utveckla en produkt som är mycket enkel att 

använda och som även rymmer två stycken golfbagar som de flesta golfspelare har.  

 
10.2 FRAMTIDA REKOMMENDATIONER  

För att produkten skall kunna förbättras och utvecklas skulle en mer detaljerad materialanalys kunna 

utföras. På grund av den begränsade tidsramen har gruppen inte haft möjlighet att titta djupare på olika 

material och beräkna hållfasthet på dessa.  

Några komponenter skulle kunna ändras eller elimineras och på så sätt öka lönsamheten och förenkla 

monteringen.  

 

 Formen på basplattan skulle kunna förbättras. Tjockleken på plattan kan nog minskas och då 

kan material sparas. 

 

 Produkten uppfyllde de flesta kraven i kravspecifikationen. Det som kvarstår är tillverknings- 

och materialkostnader. Därför bör dessa undersökas djupare.  

 

 Överdraget kan förbättras och realiseras. Även en prototyp skulle kunna tillverkas och testas 

för att kunna se svagheter och styrkor. 
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 Fästet kan studeras djupare och en hållfasthetsberäkning kan göras. 

 

 Klarare kostnadskalkyleringar måste göras, vad skulle förfaringen kosta om den skulle 

massproduceras? Kan den tillverkas i ett annat land? Vad kostar frakten etc..? 

 
10.3 GRUPPENS ARBETE  

Projektmedlemmarna har arbetat tillsammans för det mesta och planerat arbetet tillsammans. 

Detta har gjort arbetet lätt att genomföra och ett bra resultat uppnåtts. 

Projektmedlemmarna har upplevt att de har kompletterat och hjälpt varandra genom hela 

examensarbetet, båda har varit flexibla med arbetstider och anpassat sig efter varandra och tagit 

hänsyn till andra kurser. 

De har motiverat varandra och fungerat som stöd vid de tillfällen projektet kändes tungt och krävande. 

 

10.3.1 GRUPPKONTRAKT  

Ett gruppkontrakt upprättades i början av examensarbetet, se bilaga 1. Det har följt av båda 

medlemmarna väl. Projektmedlemmarna har kunnat diskutera och har haft en öppen diskussion genom 

hela examenarbetet. Om konflikter uppstått har projektmedlemmarna lösa det genom diskussion. 

Projektmedlemmarna är mycket nöjda över resultatet och varandras insats i detta examenarbete. 

 

10.3.2 MÖTESPROTOKOLL  

Mötesprotokoll skrevs efter varje möte där all planering och beslut dokumenterades. Möten bestämdes 

när gruppen behövde planera kommande arbete eller när ett problem uppstod. 

Mötesprotokollen ses i bilaga 4.   
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12 BILAGOR 

12.1 GRUPPKONTRAKT 

GRUPPKONTRAKT 
 

Bakgrund 
Detta gruppkontrakt gäller kursen som läses för närvarande, KPP106, Examensarbete, Produktdesign – 

formgivning. Kursen innefattar ett projektarbete där en grupp på 2 personer skall formgiva samt 

konstruera ett förvaringsutrymme för golfutrustning som skall sitta utsidan av en bil. 

 

Allmänt 
En förutsättning för att vara medlem i denna projektgrupp är att detta kontrakt lästs igenom och 

godkänts. 

 

Grupproller 
Gruppen har valt att fördela arbetet jämnt mellan gruppmedlemmarna. Båda har ansvar att projektet 

utförs väl och slutförs i tid. Avgörande beslut och frågor kommer att diskuteras mellan 

gruppmedlemmarna men om tvister uppstår får handledaren ingripa. 

 

Tvister 
Eventuella tvister löses genom diskussion i gruppen eller genom hjälp av handledare. Skulle en tvist 

resultera i en så allvarlig konflikt att gruppen ej kan lösa det på något av de ovanstående sätten måste 

examinatorn för kursen kontaktas och konsulteras i frågan. 

 

Arbetstid 
Arbete med projektet regleras i första hand med hjälp utav ett Gantt-schema och via skriftligt fastställd 

arbetstid. Arbetstiden kan justeras muntligt vartefter projektet fortskrider, dock ska större förändringar 

dokumenteras. 

 

Arbetsformer 
Gruppen beslutar muntligt på vilken form arbetet skall utföras. Arbetet värderas huvudsakligen utefter 

resultat och inte efter vart arbetet är utfört. Om en medlem har en önskan om arbetsform kan denna 

diskuteras i gruppen varefter beslut fattas om det är acceptabelt för gruppen. Grundregeln är att 

försöka anpassa arbetsformen utefter de individuella önskemålen i gruppen så långt som detta är 

möjligt. 
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Misskötsel 
Exempel på misskötsel listas nedan för att underlätta identifiering av sådana företeelser. Dessutom 

beskrivs vad som gäller vid misskötsel i listan nedan.  

 Oförmåga att meddela gruppen om att tilldelad uppgift är utan för medlemmens 

kunskapsområde eller kapacitet, som sedan medför att uppgiften blir ogjord och skapar 

medarbete för övriga i gruppen. 

 Vid behov av hjälp är gruppmedlemmarna skyldiga att informera resterande gruppen att 

medlemmen är i behov av hjälp. 

 Medlemmen är ej kontaktbar för att diskutera arbetsuppgifter och dylikt en längre tid, tre 

dagar eller mer, utan giltig orsak. 

 Om medlemmen upprepade gånger inte meddelar gruppen om denne inte kan komma på 

möten. 

 Orimligt lång frånvaro, utan giltig orsak (En vecka eller mer) 

Vid oförmågan att fullfölja åtagna uppgifter utdelas en varning till medlemmen i frågan, av den andra 

gruppmedlemmen. När en andra varning delas ut skall diskussion tas upp om aktuell medlem skall 

avsägas sitt medlemskap i gruppen och därmed inte kunna slutföra kursen. 

 

Giltighet 
Kontraktet gäller från 2012-04-10 till och med 2011-06-15. Kontraktet kan annulleras med separat 

dokument eller skrivas om i händelse av att projektet avbryts eller om medlemsantalet ändras. 

 

Underskrifter 
När medlemmarna skriver under med sin personliga underskrift nedan så har de gått med på detta 

kontrakt. 

 

 

Emma Södersten  

 ____________________________________________ 

 

 

Dina Thamir  

 ____________________________________________ 
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12.2 MÖTESPROTOKOLL 

M Ö T E S P R O TO K O L L  
Underskrift 
 

Ordförande: ______________________          Sekreterare: ___________________________ 
Dina Thamir                

   Emma Södersten 

 

Möte1 

Dag: 2012-04-10, Tisdag 

Tid: 10.00–16.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande 

Aktiviteter: 

 Registrering av examensarbete [Klar] 

 Gruppkontrakt [Klar] 

 Ganttschema [Klar] 

Mötet började med att gruppmedlemmarna diskuterade vilket uppdrag de ville arbeta vidare med. De 

uppdrag som togs upp var från företaget Mobin (Hydralikföretag dammluckor), Högsnäsgården 

(Formgiva Husbåt) samt ett eget förslag (Förvaringsutrymme för golfutrustning utom sides av bil). 

Efter att gruppen diskuterat igenom förslagen träffade de examinatorn, Ragnar Tengstrand, och 

handledaren, Jan Frohm.  Det beslutades till sist att Mobins uppdrag var för mycket åt 

konstruktionshållet och Högsnäsgårdens uppdrag var för omfattande. Därför blev valet att gruppen 

bestämma sig för att utveckla deras idé, förvaringsutrymme för golfutrustning utom sides av bil. 

Övrigt som gjordes idag var planeringen av projektet, gruppkontraktet skrevs under och gruppen tog 

kontakt med Eskilstunas golf pro, Janne Kjellwall, för planering av studiebesök.  

 

Övriga frågor: 

Inga  

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

 Problemförståelse 

 Marknadsundersökning 

 Konkurrensanalys 

 Kontakta Janne Kjellwall för studiebesök 

Mötet avslutades av ordförande. 

Nästa möte: 2012-04-11, Tisdag 

Tid: 10.30 

Mötet avslutades av ordförande. 

Total tid: 6 h 
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Möte 2 

Dag: 2012-04-11, onsdag 

Tid: 10.30–16.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

Aktiviteter: 

 Problemförståelse [Påbörjad] 

- Marknadsundersökning [Klar] 

- Konkurrensanalys [Påbörjad] 

 Kontakta Janne Kjellwall, Golf PRO, för studiebesök [Klar] 

 Ganttschema omstrukturerat [Klar] 

 Marknadsundersöknings blankett [Klar] 

 Bokat handledartid med Jan Frohm [Klar] 

 Diskuterat med Bengt om modelltillverkning [Klar] 

 Strukturerat upp rapportmall [Klar] 

 Skrivit arbetsrapporteringsmall [Klar] 

Under arbetsdagen fortsatte gruppen med att dra igång projektet. Ganttschemat som gjorts under 

föregående arbetstillfälle fick justeras om eftersom gruppen hade glömt att nämna vissa punkter. 

Gruppen pratade även med Bengt Erik Gustafsson om hur han tycker att modellen skall tillverkas. Han 

tyckte då att vi ska göra en modell i full skara eller göra en miniatyrbag. Detta för att ge ett verkligt 

intryck på produkten.  En individuell arbetsrapporteringsmall utformades för att gruppmedlemmarna 

skall ha koll på hur många timmar de lägger ner på olika punkter under projektets gång. Golf PRO 

Janne Kjellwall kontaktades och ett studiebesök, den 12 april 2012 kl 10.30, bokades in. Detta för att 

gruppen vill dela ut deras marknadsundersökning samt få hum om deras val av målgrupp och segment.  

 

Övriga frågor: 

- Om Bengt G kan vara vår handledare verkstadsmässigt? 

- När Jan Frohm kan handleda gruppen? 

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

Tills nästa möte skall problemförståelsen vara helt klar och tolkning av marknadsundersökningen skall 

påbörjas. Eftersom detta projekt är egendrivande tänkte gruppen ta chansen att fråga om golfPRO:n 

vill vara handledare i vårt projekt (därmed samarbeta med ett företag). 

Nästa möte: 2012-04-23, måndag 

Tid: 10.00 

Mötet avslutades av ordförande. 

 

Total tid: 5.5 h 

Mötet avslutades av ordförande. 
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Möte 3 

Dag: 2012-04-23, måndag 

Tid: 10.30–12.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

Dessa aktiviteter har pågått mellan möte nr 2 och 3.  

 Problemförståelse [Klar] 

- Konkurrensanalys [Klar] 

 Kontakta Janne Kjellwall angående hämtning av marknadsundersökning [Klar] 

 Tagit fram 40 stycken idéskisser [Klar] 

 Gallrat bort till 10 stycken idéer [Klar] 

 Vidareutveckla dessa 10 idéer till koncept [Påbörjad] 

 Studiebesök hos Mekonomens bilverkstad [Klart] 

 Studiebesök hos Janne Kjellwall [Klart] 

Eftersom det varit ett litet uppehåll av mötesprotokollet bestämde gruppen sig för att skärpa sig. Detta 

ska göras genom att varje vecka mellan måndag-onsdag skall ett mötesprotokoll föras över projektets 

läge.  

Under dagens möte diskuterades det om arbetsgången gick enligt det planerade ganttschemat. Gruppen 

märkte nästan direkt att det varit lite tidsoptimistiska gällande marknadsundersökningen samt 

idégenereringsfasen. Därför kommer mer arbetstimmar läggas per dag samt kommer arbetsplaneringen 

flyttas fram ½ - 1 vecka. Gruppen påstår att detta kommer endast påverka rapportskrivningen samt 

modellbygget i slutet av projektet och inte deras deadline.   

 

Övriga frågor: 

Transportstyrelsen – frågor om regler och sådant för förvaring bakom/på bil.  

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

Tills nästa möte skall pu-verktygen FMEA, Pughs matris samt QFD gjorts klart.  

 

Nästa möte: 

Onsdag den 2012-05-02 
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Möte 4 

Dag: 2012-05-02, onsdag 

Tid: 10.30–11.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

 Gallring av koncept 

 Formulerat upp brainstorming 

 Val av slutgiltigt koncept för vidareutveckling 

Övriga frågor: 

- Frågor till handledare angående val av koncept 

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

 Val av slutgiltigt koncept 

 Planering inför kommande aktiviteter 

 

Nästa möte: 

Måndag den 2012-0507  
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Möte 5 

Dag: 2012-05-07, måndag 

Tid: 12.00-13.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

 Val av slutgiltigt koncept 

 Detaljskiss av slutkoncept 

 Planering inför kommande aktiviteter 

 Diskussion om tid finns till att skapa en prototyp 

 Påbörjande av CAD (3D-modulering) 

Övriga frågor: 

- Kontakt med Jacob Brynolf angående aerodynamik  

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

 CAD skall vara klart 

 DFx skall utföras 

 Justering av koncept påbörjas 

Nästa möte: 

Tisdag den 2012-05-15  
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Möte 6 

Dag: 2012-05-15, tisdag 

Tid: 13.00-14.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

Planeringen ändrades för att konceptet behövde ändras, därmed har en ny CAD påbörjats. Detta för att 

gruppen tyckte att det föregående konceptet inte var en bra lösning.  

Gruppen avbokade handledningen eftersom de kände att det kunde arbeta vidare en vecka till utan 

feedback.  

 

Övriga frågor: 

Inga  

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

 Ny CAD skall vara klart 

 DFx skall påbörjats 

 Detaljerade skisser 

 Ändra koceptval 

 Skriva materialval 

 Studera material i programmet CES 

 Räkna på vikt och skapa simulering 

 

Nästa möte: 

Onsdag den 2012-05-23 
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Möte 7 

Dag: 2012-05-23, onsdag 

Tid: 11.00-12.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

Aktiviteter: 

Till denna vecka har gruppen avklarat nästan alla planerade aktiviteter. Det som är kvar att göra är att 

skapa en simulering av fästet samt fixa snygga detaljskisser. Gruppen anser att de ligger enligt 

tidsplaneringen.  

Övriga frågor: 

-- 

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

 Rapporten skall skickas in och granskas av handledare och examinator  

 Justering av rapport skall påbörjas 

 Bilagor och referenser skall struktureras upp 

Nästa möte: 

 

Tisdag den 2012-05-29 
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Möte 8 

Dag: 2012-05-29, tisdag 

Tid: 11.00-12.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

Rapporten skickades rapporten in till handledare Jan Frohm under måndagen för granskning av läget. 

Dock har gruppen ännu inte fått en feedback. Gruppen har kvar en del justeringar att göra i rapporten 

som de ska göra innan den 31 maj.  Detta har fördelats mellan gruppmedlemmarna. 

 

Övriga frågor: 

Inga  

 

Planerade aktiviteter till nästa möte: 

Tills nästa möte skall rapporten vara redo och klar för att skickas in för granskning av examinatorn. 

Dock kommer inte den planerade manualen hinnas göras och därmed kommer den att skickas in i 

efterhand. 

 

Nästa möte: 

Torsdag den 2012-05-31 
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Möte 9 

Dag: 2012-05-31, torsdag 

Tid: 08.00-09.00 

Närvarande: Emma Södersten, Dina Thamir 

Ordförande: Dina Thamir 

Sekreterare: Emma Södersten 

Mötet öppnades av ordförande. 

 

Aktiviteter: 

Efter att projektrapporten noggrant undersökts av både handledare Jan Frohm samt studenterna Joacim 

Holmqvist och Mattias Hägglund, utförde gruppen en justering med hänsyn på detta.  Det som fixades 

var lite oklarheter i vissa textavsnitt samt en del grammatikfel.  

Övriga frågor: 

Inga  

 

Planerade aktiviteter tills deadline: 

Gruppen ska fixa lite småjusteringar samt strukturera upp referenserna. Sen anser gruppen att det är 

klara för inlämning av rapporten.    

 

Nästa möte: 

Torsdag den 2012-05-31 

Mötet avslutades av ordförande  
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12.3 GANTTSCHEMA 
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12.4 GANTTSCHEMA MANTIMMAR 
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12.5 HANDLEDNING 

 

Handledningsmöte 1 

 

Datum: 2012-04-17 

Aktuellt: 
Det som diskuterades under mötes gång 

handlade mestadels om olika fästesmetoder 

för produkten men även vilken målgrupp 

som skall inriktas på. Gruppen visade också 

upp strukturen på tillvägagångssättet i sin 

rapport samt deras ganttschema. 

En viktig faktor som togs upp var 

aerodynamik vid 

olika bilmodeller, 

dvs. hur luftströmmar beter sig runt exempelvis en bil. 

En annan sak som pratades om var hur mycket utrymme olika bilars bakluckor 

behöver för att öppnas. Detta för att kunna öppna luckan samtidigt som 

fästesanordningen sitter på plats. Dock fördjupade de sig inte i att lösa det 

problemet för stunden.  

Gruppen visade även handledaren, Jan Frohm, deras brainstorming över 

fästesanordningar. Vissa av dem finns redan men de tog hänsyn till dessa 

ändå: 

 Dragkrok 

 Takräcke klammrar 

 Bakre hjulhus 

 Bakluckan 

 Remanordningar 

 Sugproppar 

En fästesanordning som verkar vara en någorlunda outforskad metod att 

använda på bilens baksida är sugproppar. Ett exempel på starka sugproppar 

kan vara de som används vid utbyte av bilrutor som kan bära upp relativt 

tunga vikter. Nackdelen med sugproppar är att grunden måste vara ren för att 

få en stark bindning mellan sugpropp och bil. 

 

Mötet avslutades med att ännu ett möte bokades in en vecka därefter.  

http://dayerses.com/data_images/posts/volkswagen-beetle/volkswagen-beetle-04.jpg
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Handledningsmöte 2 

 

Datum: 2012-04-25 

Detta var ett kort handledningsmöte där gruppen visade hur det låg till i projektarbetet. Eftersom de 

kände sig lite vilsna i konceptgenereringsfasen diskuterades det om de olika koncepten som gruppen 

hade skissat fram. Det pratades även om lite den analys som gruppen gjort över olika bilarmodellers 

bakre område.  

  

Ett nytt möte bokades in veckan därefter.  

 

 

Handledningsmöte 3 

 

Datum: 2012-05-02 

Under detta möte diskuterades det om det var möjligt att designa en anpassningsbar förvaringsprodukt 

till alla sorters bilar. Det resonerades även om olika fästesanordningar samt om arbetet som gjort efter 

den första handledningen. 

Efter den spontana träffen med Bengt Gustafsson samma förmiddag gick gruppen i tankar om att 

begränsa sig till en sorts bilmodell och/eller en sorts fästesanordning.  Projektgruppen bestämde att de 

ville få handledare Jan Frohm synpunkt på detta under det planerade lunchmötet samma dag.  

Jan tyckte att det verkade som en realistisk sak att göra eftersom det är praktiskt taget omöjligt att ta 

hänsyn till att passa en produkt till alla sorters bilmodeller. En annan punkt som de pratade om var om 

de ska begränsa sig till att produkten endast skall användas från hemmet till sin egen golfbana. Både 

handledaren och gruppen tyckte att det skulle vara dumt att bortse från långturer då det många gånger 

behövs lite extra förvaringsutrymme. Dock sätts det käppar i hjulet då ekonomin ska tas hänsyn till 

eftersom enligt marknadsundersökningen bör produkten kosta runt 1 000 SEK.  Gruppen bestämde sig 

för att försöka pressa priserna så mycket som möjligt men kvalité och säkerhet ska gå i första hand.   

Gruppen berättade om resultatet av marknadsundersökningen där det stod klart att golfare någon gång 

har haft problem att frakta sin golfutrustning från hemmet till golfbanan. Dock var vissa av golfarna 

osäkra på om de behövde en produkt som löste detta problem. Emellertid vet inte kundgruppen om 

vad de egentligen behöver om de inte kan identifiera produkten med någon tidigare känd produkt. Det 

vill säga att de behöver tillit till produkten innan de inser att det finns ett behov.  

Slutligen beslutade gruppen sig för att göra en Pughs Matris över både fästesanordningarna och olika 

förvaringsmetoder för att kunna begränsa sig inom ett område.  

 

 



RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 91  2012-08-29 

Handledningsmöte 4 

 

Datum: 2012-05-09 

Under detta möte visade gruppen hur det låg till i sitt projektarbete och vilken typ av fästeområde som 

valts med hänsyn på Pughs matris 2. R  

Gruppen visade de två koncept som fått bäst resultat enligt pu-verktygen, QFD och Pughs matris 1. 

Dessa var då Koncept 7 (den hopfällbara boxen) samt koncept 6 (dramaten). Gruppen visade även 

utvecklade skisser av de båda. För och nackdelar diskuterades och gruppen kände att dramaten 

verkade som det koncept med mest fördelar med avseende på priskostnad.  Detta för att den inte 

kommer att täcka hela bakdelen på bilen utan bara ca 700 mm, därmed behövs inga lysen göras samt 

mindre materialåtgång.  Detta hjälpte gruppen att välja koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne tycke att gruppen skulle testa på att göra en mycket enkel prototyp för att få förståelse över hur 

de två golfbagarna skall spännas fast i produkten. Janne gav lite tips om olika områden på golfbagen 

som skulle komma att utnyttjas för fastspänning.  Hur detta gick kan läsas i bilaga 5.  

Ett nytt möte veckan där efter bokades in. 

 

 

 

Handledningsmöte 5 

 

Datum: 2012-05-23 

Handledningsmötet sköts fram en vecka för gruppen kände att de ville arbeta mer innan de skulle få 

feedback från Janne.  

Under detta möte visade gruppen det slutgiltiga konceptet. Detta presenterades med en 3D-modell som 

gjort i programvaran SolidWorks.  Eventuella justeringar diskuterades och Janne gav lite feedback.  

Det pratades också om hur ekonomi och tillverkning skall presenteras i rapporten och vad som 

förväntas av dessa. Det bestämdes att gruppen skulle lämna in ett utkast av rapporten för att få Jannes 

åsikt om dess innehåll.   

 

  

Figur 75, Koncept 6 samt koncept 7 
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Handledningsmöte 6 

 

Datum: 2012-05-30 

Under detta handledningsmöte diskuterades det första rapportutkastet som skickades in tidigare i 

veckan. Janne hade lite åsikter om vissa delar som var otydligt formulerat, men för övrigt var han nöjd 

med gruppens rapport. Detta tog projektmedlemmarna notis till då den sista justeringen av rapporten 

kom att göras.  
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12.6 MARKNADSUNDERSÖKNING 

 

M A R K N A D S U N D E R S Ö K N I N G  
 

1. Har du någonsin upplevt att det har varit jobbigt att transportera din golfutrustning till och från 

golfbanan? 

 

JA NEJ OSÄKER 

 
(om ni svarat nej kan ni strunta i fråga 3 och 4) 

 

2. Hur många bagar har ni i ert hushåll? 

_________________st 

 

 

 

3. Skulle du kunna tänka dig att köpa en produkt som underlättar transporten av din 

golfutrustning? 

 

JA NEJ OSÄKER 

 

 

4. Vad skulle den produkten få kosta? 

 

Mindre än 500 kr  500 kr  1000 kr mer än 1000 kr 
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12.7 SAMTAL OCH INFO FRÅN TRANSPORTSTYRELSE 

 

Gruppen skrev ner några frågor för att sedan ta kontakt med transportstyrelsen. 

 Vad är den maximala lasten på en standars-dragkrok? 

 Vad är den maximala lasten på en personbils tak? 

 Hur långt får last sticka ut på sidorna samt bak på bilen? 

 Vad ska lasten markeras med? 

 Är det tillåtet att flytta på nummerskylten om lasten skymmer den? 

 Hur kan en ny produkt eller fästanordning bli godkänd och vem ska kontaktas? 

Gruppen blev kopplad till Väg- och järnvägsavdelningen i Borlänge, Anna Persson.  

Eftersom bilarna skiljer sig väldigt mycket så fick gruppen inget svar på krok- eller taklast. Dock så 

finns det standardregler som gäller för alla personbilar.  

 Lasten får maximalt sticka ut 20 cm på varje sida. 

 Total bredden får inte överstiga 260 cm 

 Lasten får vara 100 cm bakom bilen och då ska den markeras med röd flagga eller röd reflex. 

Angående nya idéer på fästanordningar måste transportstyrelsen kontaktas och en prototyp skall 

skickas till dem. Med beräkningar och prövningar kan transportstyrelsen se om produkten är säker och 

uppfyller de kraven som ställs och därefter kan produkten godkännas eller inte.  

Anna Persson gav dock inte ett pålitligt svar angående nummerskylten, därför tog gruppen kontakt 

med transportstyrelsen igen under dagen och kopplades då till Lars Rask. Enligt Lars så måste skylten 

flyttas till lasten/produkten om den inte syns och även baklysen.   
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12.8 STUDIEBESÖK GOLFKLUBB 

 

Eskilstuna Golfklubb är ett företag som sysslar med sporten golf. Företaget har en golfbana, en 

restaurang och en shop. De erbjuder flera tjänster som t.ex. uthyrning av golfutrustning och golfbilar. 

De arrangerar även kurser och resor under golfsäsongen. 

Besök 1  

För att kunna titta lite närmare på golfprodukter som finns på marknaden och för inspiration tog 

guppen kontakt med Janne Kjellwall som jobbar på Golfstore i Eskilstuna Golfklubb. Gruppen 

planerade tillsammans med Janne ett besök den 12 april 2012. Till besöket tog gruppen fram en 

marknadsundersökning som lämnades till Janne för att i sin tur kunna dela ut till sina kunder.  

Allmän information om nuvarande produkter och golfutrustning diskuterades samt gruppens idé och 

projektets gång. Janne tipsade även om företaget Pleasy Golf som har smarta lösningar på 

golfutrustning. Deras främsta produkt bestod av en golfbag kombinerat med vagn, en allt-i-ett-lösning 

som döptes till Caddieaway. 

Gruppen fick gå på en rundvandring där bilder och mått togs på golfbilar och golfvagnar. Gruppen 

fick även reda på information om priser på bagbod och uthyrning av utrustning. 

Uthyrning av Bagbod 

För liten bag 200 SEK 

För stor bag 400 SEK 

Uthyrning av Golfbil 400-500 SEK 

Uthyrning av golfvagn 100 SEK 

 

Besök 2 

För att titta närmare på golfbagar åkte gruppen till Golfstore för att ta mått på de olika golfbagarna och 

titta på dess form. 

Måtten togs på: 

Tourbag, Bag Wilson 

 Bredd  500 mm 

 Djup   240 mm 

 Höjd   utan klubbor 800 mm med klubbor 1200 mm 

Standard bag, Cobra 

 Bredd  300 mm 

 Djup   250 mm 

 Höjd  samma som Bag Wilson 

Bärbag 

 Bredd  210 mm 

 Djup   300 mm 

 Höjd  Samma som Bag Wilson och Cobra  

http://www.pleasygolf.com/products/caddieaway
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12.9 MÖTE MED HÅKAN MATTSSON 

 

Efter gårdagens studiebesök hos Eskilstunas golfbana blev gruppen osäker på om vilka rättigheter till 

patent som kan bitas vid utvecklande av en produkt. Gruppen funderade på om de skulle våga berätta 

om sin idé för företaget Pleasy Golf, Eskilstuna, för eventuellt samarbete och handledning Därför 

kontaktade de Håkan Mattsson som är kunnig inom området immaterialrätt. 

Efter att gruppen förklarat sin idé för Håkan sa han direkt att vi måste komma på en teknisk lösning av 

t.ex. fästessystemet, om vi vill ha ta ut patent. Det finns 3 sorters patent vilka är teknisk patent, 

mönsterskydd och varumärkesskydd. Håkan nämnde att det skulle vara bäst att kontakta Mälardalen 

Högskolas Idélabb för information om immaterialrätt samt ekonomiskt stöd. Han nämnde också att det 

mest passande skyddet skulle vara mönsterskydd.  

 

Tillsammans med Håkan sökte gruppen på Google där de fann en del potentiella konkurrenter. Dessa 

var bland annat: 

 

-  Westfalia som är ett tyskt företag som har en fästesanordning som man sätter fast på dragkroken. 

Det finns även extrakomponenter som kan köpas som påbyggnad.  

- Thule är ett svenskt företag som också hade en sorts boxförvaring på dragkroken, bortsätt från 

Westfalia köpes denna i ett stycke 

 

Gruppen frågade även om hur försiktig man bör vara då ett företag skall kontaktas, detta för att inte 

idén skall stjälas. Håkan svarade då att det är en avkänningsfråga, d.v.s. om man känner att man kan 

litar på företaget eller om ett kontrakt skall skrivas på innan idén presenteras.  Sen nämnde han också 

att man inte behöver avslöja den tekniska lösningen utan bara grundidén, detta för att inte uppdaga för 

mycket.  

Mötet avslutades med att Håkan tyckte att gruppen skulle söka mer på internet efter eventuella 

konkurrenter samt ta fram en lösning innan de tar kontakt med Idélabb och Pleasy golf.   
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8% 

3% 3% 

Fråga 2 

1 st

2 st

3 st

4 st
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70% 
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JA

NEJ

OSÄKER

12.10 MARKNADSUNDERSÖKNINGS RESULTAT 

MARKNADSUNDERSÖKNING  
 

 

1. Har du någonsin upplevt att det har varit jobbigt att transportera din golfutrustning till och från 

golfbanan? 

JA NEJ OSÄKER 

Antal svar:     37     12  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

2. Hur många bagar har ni i ert hushåll? 

1 st 2 st  3 st    4 st 5 st       >5 st 

Antal svar:      8        23        16      4        1     1 

-  

-  
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3. Skulle du kunna tänka dig att köpa en produkt som underlättar transporten av din 

golfutrustning? 

JA NEJ OSÄKER 

Antal svar:     40     7           6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vad skulle den produkten få kosta? [SEK] 

<500   500   1000  >1000  

Antal svar:    6        12       16       19 
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12.11 KRAVSPECIFIKATION 

12.11.1 GRUPPENS KRAV 

Marknadsbedömning 

 Prisvärd 

 Attraktiv/estetiskt tilltalande  

 Klara av slitage under en längre period 

 Klimattålig  

 Ge ett säkert intryck 

 Produkten skall vara först och främst för golfutrustning men även för övrig förvaring 

 Ergonomiskt utformad 

 Lätt att förvara 

 Hopfällbar 

 Enkel att använda  

Säkerhet 

 Klara av minst 40 kg med en säkerhet på 2-3  

 Den skall inte skada användaren 

 Får ej tappas vid användning  

 Extra säkerhetskomponent skall medföljas 

 Stöttålig 

 Stadig och pålitlig 

 Lasten skall hållas på plats  

 Produkten skall vara skyddad från oanhöriga  

 Produkten skall tåla utsättning av naturmaterial så som stenskott  

Service/underhåll och reservdelar 

 Lätt att montera/demontera 

 Utbytbara komponenter 

 Enkelt underhåll 

 Standardkomponenter 

Dokumentation 

 Alla komponenter skall vara nummermärkta för att underlätta underhåll 

 Instruktionsmanual skall medföljas 

Miljökrav 

 Återvinningsbara komponenter 

 Rena komponentmaterial 

 Produktens inverkan på miljön skall vara så minimal som möjligt under användning  

 Tillverkning av produkten skall ske minsta möjliga miljöpåverkan 
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12.11.2 KRAV OCH REGLER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN  

Transportstyrelsen har regler och lagar som gruppen måste ta hänsyn till, bland annat: 

 Lasten får maximalt sticka ut 20 cm på varje sida. 

 Totalbredden på bilen får inte överstiga 260 cm 

 Lasten får vara 100 cm bakom bilen och då ska den markeras med röd flagga eller röd reflex. 

 Lasten skall inte överstiga den tillåtna vikten 

 Nya fästanordningar måste godkännas av transportstyrelsen. 

 Nummerskylten måste flyttas till lasten om den skyms. 

 Lasten får inte överstiga bilens totalvikt (Olastad bil med standardutrustning inklusive förare + 

maximalt tillåten last enligt registreringsbeviset). 
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12.12 BRAINSTORMING 

  

Förvaring 
utanpå bil 

Fäste 

Typ av 
förvaring Material 

Hur Var 

Textil 

Magnet 

Remmar 

Krok 

Dragkrok 
Bakruta 

Takräcke 

Bilram 

Baklucka 

Gummiband 

Cykelfäste (på 
dragkrok) 

Glaslyftare 

Hårdplats 

Mjukplast 

Metall 
Glasfiber 

Hopfällbar 
box 

Skyddsväska 

Mjuk/justerbar 
väska 

Takbox 
Platta + 

överdrag 

Bältdjurs 
låda 

Trä 

Trä 
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12.13 STUDIEBESÖK MEKONOMEN 

 

Studiebesök Mekonomen 

Gruppen bestämde sig för att ta ett studiebesök hos Mekonomens bilverkstad för att få svar på några 

frågor angående bilens bakre samt undre del. De frågor som löd var: 

 Hur mycket vikt får en standard-dragkrok lyfta? 

 Olika delar under bilen och dess likheter mellan olika bilmodeller 

 Är ramen magnetisk? 

 Hur mycket vikt får taket utsättas för? 

 Hur många bilar får procentuellt ha dragkrok installerat? 

 

Det gruppen fick svar på var hur bilen såg ut undertill, hur mycket en dragkrok klarar i vikt samt om 

ramen är magnetisk. 

Undertill är bilarna ganska lika, dock består det mesta av plast i de modernare bilmodellerna. Så det 

mesta var icke magnetiskt, inte ens metallramen som är ytbehandlad mot rost.  

Gruppen fick svar på att en dragkrok får maximalt lyfta en vikt på 70 kg och att de flesta bilarna har 

eller kan montera på en dragkrok. Dock var det svårt för personalen att ge en procentuell siffra på hur 

många.  

Gruppen tog en hel del olika bilder på bilens undersida samt dess krok. De tycker att detta studiebesök 

har varit bra för att de har fått svar på en del frågor samt att be fått en överblick över bilens underdel.   

Eftersom bilar skiljer sig mycket åt från märke till märke fick gruppen inga exakta svar på en del 

frågor, bland annat maximalvikt för taklast samt vilka regler som gäller för last bakom bil. Gruppen 

blev hänvisad till att ringa transportstyrelsen som gruppen tog kontakt med under tisdagen veckan 

därpå. 

  



RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 103  2012-08-29 

12.14 IDÉSKISSER 

  

1. box med sugproppar 

En box som spänns på bakluckan 

men sätts fast med flera glaslyftare. 

2. brödbehållare 

En box som antingen spänns fast bak 

på bilen eller på takräcket. Locket 

fungerar som brödbehållare. 
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3. 69an 

Takboxen öppnas I mitten och är 

formad som två golfbagar. 

*4. bältdjur 

En förvaring som kan sättas på både 

taket och kroken. 

5. 

Förvaring som sätts fast på kroken 

och spänns fast med remmar. 

”Ryggen” är justerbar för mindre 

vindmotstånd. 
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7. 

Skydd med remmar som sätts fast på 

bakrutan med hjälp av krokar och 

spännnen. 

 

*8. Takbox 

Takbox/skydd som sätts fast på 

takräcket med sugploppar eller 

remmar. Den har mjuka former för 

mindre luftmotstånd. 

6. Rem 

Skydd med remmar som sätts fast på 

bakrutan med hjälp av krokar och 

glaslyftare. 
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9. skåp 

Skåp med dörrar antingen på sidorna 

eller framsidan som sätts fast på 

kroken. 

*10. nyckelpigan 

En väska liknande förvaring som kan 

forma sig efter bilens bakre del. Sätts 

fast med magneter eller glaslyftare. 
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11. anpassningsbar box 

En box bak på bilen där en extra del 

kan sättas fast för att få mindre 

vindmotstånd och för extra förvaring. 

*12. väska 

En box som sätts fast på kroken som 

även fungerar som vagn. 
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13.  

Ett förvaringsutrymme bakom bilen 

som ser ut som barnstol. Bagarna 

spänns fast med hjälp av 

”säkerhetsbälte”. 

14. Box med tygskydd 

Bältdjur liknande koncept med 

combination av tyg och hårdplast. 
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15. box 

En cylinder som spänns fast med 

glaslyftare/sugploppar. 

*16. Cykelhållare liknandande 

Hållare med rund botten 

Förvaring som sätts på kroken med 

remmar och justerbar basplatta. 
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17. basplatta med skydd 

Platta med tygskydd som sätts fast på 

kroken 

*18 

Barnstol liknande förvaring som 

sättas fast I bakluckan med remmar. 

Består av en basplatta av plast med 

en avtagbar bagavskiljare för annat 

förvaring. 
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19. 

En platta som spänns fast med 

glaslyftare och remmar för att kunna 

passa de flesta bilarna. 

20.  

Platta med en stång. Stången är 

justerbar. Hela förvaringen spänns 

fast med glaslyftare. 
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*21. hopfällbar box 

Hopfällbar box som sätts fast på 

dragkroken. Den är även anpassad för 

annan förvaring 

De koncepten som är markerade med * är de som gruppen väljer för att jobba vidare med. 
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12.15 PUGH´S MATRIS 1 
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12.16 PUGH’S MATRIS 2  
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12.17 QFD 
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12.18 FMEA 
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12.19 CYKELHÅLLARE STUDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/cykelhallare-haller-inte 

http://www.testfakta.se/motor/article14515.ece 
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12.20 BERÄKNINGAR 

 

En beräkning av plattan är nödvändig då  

materialval och form skall göras. Detta  

för att undvika att basplattan deformeras 

och tappar det värdefulla innehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L =700 mm 

𝜂𝑠  
𝜎

𝜎𝑏𝑚
 
  

5. 5
 3,8 

Beräkningsuppgift 

Basplattan har en totallängd på 700 mm, ett djup på 

500 mm och en höjd på 20 mm. Den ska bestå av 

plasten PP och klara av en tyngd på 50 kg. Kraften 

skall vara punktbelastas i mitten av basplattan, dvs 

vid 350 mm.   

Lösning 

I ekvation nr1 står det maximala värdet som PP-

plasten får belastas med. Om  𝜎𝑏𝑚 (ekv nr2) 

överstrider detta värde kommer plattan att 

deformeras.  

 

I ekv 3 och 4 tas det maximala momentet fram samt 

basplattans wb-värdet. Dessa värden sätts då samman 

i ekv nr 6. 

Det slutliga värdet på 5.25 MPa är ett mycket väl 

godkänt värde då det har en säkerhet på 3,8.  

Analys 

Eftersom tyngden inte är fördelad som en last är 

dessa beräkningar ett extremfall, därmed kan plattan 

vara ännu tunnare.  

500 mm 

L =700 mm 

F= 500 N 

20 mm 

20 mm 

F= 500 N 

L = 350 mm 

F= 500 N 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

𝜎     𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑏𝑚  
𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥
𝑤𝑏

 

𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥  5  ∗ 35  175     𝑁𝑚𝑚 
 

𝑤𝑏  
𝐵𝐻2

6
 

𝑤𝑏  
𝐵𝐻3

12

 .5∗𝐻
 = 

𝐵𝐻2

6
 
5  ∗2 2

6
 

𝜎𝑏𝑚  
 75    

500∗202

6

  
 75    ∗6

5  ∗2 2
 5. 5 𝑀𝑃𝑎   
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12.21 MATERIAL 

 

PP (copolymer, UV stabilized) 

PP och PP är en enkel universell termoplast som har perfekta egenskaper inom ett brett 

användningsområde. 

Speciellt är tåligheten mot salter, syror och alkaliska ämnen idealiska i aggressiv Miljö. 

PE är UV stabiliserad är därför idealisk för utomhusanvändning Kan användas upp till 80ºC, dock 

gäller lägre temperatur vid större påfrestningar. PP är ofarlig ur hälsosynpunkt och används därför 

mycket vid kontakt med livsmedel. 

Densitet:  909 kg/m^3 

Pris:  14.3 SEK/kg 

 

Egenskaper 

 

Water (fresh)  Excellent 

Water (salt)   Excellent 

Weak acids   Excellent 

Strong acids  Excellent 

Weak alkalis  Excellent 

Strong alkalis  Excellent 

Organic solvents Excellent 

UV radiation (sunlight) Good 

 

 

PE (low/medium molecular weight) 
PE kommer ur samma familj som PP och därav är den kemiska resistansen likvärdig. PE är slagtålig 

eftersom den är mjuk. PE har även fina glidegenskaper, då det är en fet plast. Vid temperaturer > 60ºC 

förlorar PE sin mekaniska hållfasthet, då den börjar mjukna, så anläggningar på tak får ej stå utan 

luftgenomströmning sommartid, då temperaturen en solig dag kan uppgå till 80ºC, om ingen 

cirkulation förekommer. PE är en ofarlig och miljövänlig plast. 

Densitet:  960 kg/m^3 

Pris:  17.7 SEK/kg 

 

Egenskaper 

 

Water (fresh)  Excellent 

Water (salt)   Excellent 

Weak acids   Excellent 

Strong acids  Acceptable 

Weak alkalis  Excellent 

Strong alkalis  Excellent 

Organic solvents Limited use 

UV radiation (sunlight) Fair 

 

  



RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 120  2012-08-29 

Carbon steel, AISI 1015, as rolled   

Densitet: 7.9e3 kg/m^3  

Pris:  5.06 SEK/kg 

 
Egenskaper    
Water (fresh) Acceptable 
Water (salt) Limited use 
Weak acids Limited use 
Strong acids Acceptable 
Weak alkalis Acceptable 
Strong alkalis Limited use 
Organic solvents Excellent 
UV radiation (sunlight) Excellent 
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12.22 DFA 
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12.23 PIPS 
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RAGNAR TENGSTRAND  S IDAN 125  2012-08-29 

12.24 RITNINGAR 

12.24.1FÄSTE DEL A 
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12.24.2FÄSTE SÄKERHETSSPAK 
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12.24.3FÄSTE DEL B 
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12.24.4BASPLATTA 
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12.24.5TELESKOPDEL  
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12.24.6 VÄSKSPÄNNE  
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12.24.7 TELESKOPFÄSTE  
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12.24.8 JUSTERINGSHANDTAG 
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12.24.9 REGISTERINGSSKYLTHÅLLARE 
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12.24.10 INSEXSKRUVAR, MUTTAR MED MERA 
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12.25 MANUAL FÖR MONTERING 

 

  

MONTERINGS- 

MANUAL 
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GB Fitting instructions 

D Montageanleitung 

FIN Asennusohje 

S Monteringsanvisning 

中国的 安装说明 

日本の インストール手順 

AR شادات  ار

 

 

 

 

          = 15 kg             Max 50 kg 

 

 

 

 

 

 

  

Follow me… 
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Lyft på Fäste del A och vrid 

säkerhetsspaken 90°, lås med nyckel 

för att säkra låsningen.  

1 
 

Rengör dragkroken väl innan 

fästesanordningen monteras på.  

 

Se även till att bilens dragkrok klarar 

av den lasten som kommer att lastas 

på. 
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Placera ut Fäste del B enligt bild, 

skruva fast dessa med 2 st 

M8x20 med distans och muttrar  

4

4

2 
 

3 
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Placera ut Basplattan på 

fästeskomponenterna. 

Skruva samman dessa med 6 st, M8x35 

med distanser och muttrar  

5 
 

6 
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Fäst reg. skyltshållaren med 2 st M5x15 

med distans och mutter. 

Placera sedan registreringsskylten och fäst 

den med 3 st fästklammrar  

8 
 

7 
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9 
 

10 
 

Fäst teleskophållaren i basplattan. Se 

till att den hamnar i spåret som finns i 

basplattan. Spänn sedan fast den med 

telefästeskruvarna. 

Gör om samma sak på andra sidan.  

När båda teleskopfästerna är monterade, 

monteras teleskopstängerna och spänns 

fast med en justeringsskruv på varje 

sida. 

Dessa justeringsskruvar kan spänna 

teleskopkomponenterna till valfritt läge. 
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Dra upp fästet till önskad höjd och spänn 

fast det med hjälp av de övre ringarna i 

teleskoprören. 

Vid användning bör teleskopfästet vara 

säkrat. Se till att den röda ytan inte syns vid 

användning. 

13 
 

12 
 

11 
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Denna montering är en engångsföreteelse. 

För att frigöra produkten skall 

säkerhetsspaken låses upp och dras 90
o
 

från fordonet och hela produkten kan 

lyftas upp från fordonets dragkrok.  

Tänk på att produkten väger 15 kilo och 

kan skada vid felaktig lyft. 

 

  
14 
 

15 
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FASTSPÄNNING AV GOLFBAG 
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Dra fast remmen enligt bild 1 och 2. Placera 

sedan ut golfbagen på basplattans ena sida.  

OBS! Golfbagens handtag skall vara placerat 

mot teleskopfästet.  

 

            Dra åt remmen hårt! 

2 
 

Dra remmen genom hålen enligt 

hänvisad pil.  

Då remmarna är på plats ska 

golfbagen placeras men dess botten 

på basplattan.  

OBS! Golfbagen skall placeras så att 

dess handtag är mot teleskopspännet. 

Spänn åt remmen hårt! 

2 
 

1 
 

4 
 

3 
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Dra på överdragsskyddet på bagen. 

Spänn fast dess två hakar i bottenplattan. 

 

            Dra sedan åt remmarna hårt! 

 

Spänn sedan fast teleskopfästet i bagens 

handtag enligt bild 6.  

 

5 
 

5 
 

6 
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Slutligen dra en rem runt golfbagen och fäst den sedan i teleskopspännet.  

Upprepa samma procedur för den andra golfbagen.  

Redo för färd! 

7 
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Tekniskdata 

 

Egenvikt: 15 kg 

Max tillåten last på produkten: 50 kg  

 

Anvisningar för kontroll före och under färden 

 

 Produkten skall monteras säkert enligt anvisningen  

 Före avfärd skall säkerhetskomponenterna kontrolleras. 

 Anpassa hastigheten till lasten som ska transporteras, rådande förhållanden som vägens skick, 

vägarbetning, trafik, vinterförhållanden osv. Givetvis måste alla hastighetsbegränsningar 

beaktas. 

 Om inga andra hastighetsbegränsningar föreligger, uppgår den maximala hastigheten till  

130 km/h. 

 Gör rent produkten regelbundet 

 Byt omedelbart skadade eller slitna detaljer  

 Håll produkten och lasten på tillräckligt avstånd från gasröret för att undvika värmeskador. 

 Bilens längd ökar när produkten är monterad. Se till att den inte överstiger det tillåtna 

totallängden. 

 

 

 


