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Introduktion 
 

Bakgrund 
 
I kursen IEK204-Kundfokuserad produktutveckling på Luleå tekniska 
universitet, så tilldelades studenterna en projektuppgift. Uppgiften bestod 
av att arbeta gruppvis med att först välja en produkt eller tjänst och 
sedan med hjälp av ett antal hjälpverktyg undersöka kunders behov och 
önskemål om den valda produkten/tjänsten för att sedan analysera detta. 
Syftet med undersökningen är att den skall kunna ligga till grund för 
utformningen av produktutvecklingsprocessen. Det är viktigt att kundens 
önskemål kommer fram redan i början, så produktutvecklingen kan bli så 
effektiv som möjligt och leda till största möjliga kundtillfredsställelse och 
lägsta möjliga utvecklingskostnad av den färdiga produkten/tjänsten. 
Gruppen valde att arbeta med utvecklingen av en produkt nämligen 
golfbag. 
   Denna rapport omfattar en undersökning om vilka produktegenskaper 
som golfspelare värdesätter, vad de är missnöjda med och skulle vilja 
förbättra samt eventuellt vad de saknar på sina golfbagar. Detta för att 
bilda ett underlag för produktutveckling av framtidens golfbagar. 

 
 

Syfte  
• Att utröna vilka produktegenskaper golfspelare önskar på golfbagar 

för att utifrån dessa utverka ett underlag för produktutveckling av 
framtidens bagar. 

•  Att inom den undersökta populationen få största möjliga bredd för 
att täcka upp så stort kundsegment som möjligt.  

• Att även se om vissa grupper inom populationen (ålder, kön, 
sysselsättning etc) söker efter någon viss produktegenskap i större 
utsträckning än andra grupper.  

 

 Begränsingar 
• Arbetet har begränsats till att endast gälla bärbag som produkt. 

Inget företag har varit med i studien utan enkät samt analys har 
utformats utan stöd från branschkunnig personal.  

• Bristande förkunskaper påverkade utformningen av frågorna på 
enkäten. Detta ledde till att analysen i senare skeden blev något 
mer komplicerad än vad som var tanken. 
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Teori 
 

 Golf 
Spelet golf har ett omtvistat ursprung, en del påstår att det skapades i 
1400-talets Skottland, andra menar att det har sitt ursprung i 
Nederländerna på 1600-talet. Oavsett ursprung så utvecklades reglerna 
samt utseendet på klubbor och bana under den senare delen av 1800-
talet i Skottland. http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Golf. Golf är idag 
Sveriges andra största idrott mätt i antalet aktiva medlemmar med drygt 
600 000 st år 2005. ”Idrotten i siffror” RF 2005 
 
 
 

Utrustningens krav  
Under 1980-talet så ledde utvecklingen inom materialteknik till att 
grafitskaft började kunna användas. Grafit är lättare och mer hållfast än 
stål och därigenom kan man slå bollen längre. Stålskaft är billigare att 
tillverka En nackdel är att grafitskaft är känsligare mot stötar och 
skavning än stålskaft och kan därför behöva skydd mot detta. Bilaga 
Skaftkungen 

 

 Golfbag 
Max antal klubbor under tävling är till exempel 14, och för att frakta dem 
och annat som behövs under spelets gång använder man lämpligtvis en 
golfbag. Det finns tre huvudtyper av golfbag. Bärbagen som är en lite 
mindre och lättare bag, den är anpassad för att bäras på ryggen men kan 
oftast även placeras på en vagn. Vagnbagen större och tyngre med mer 
utrymme, som namnet avslöjar så är den anpassad för att placeras på en 
vagn som sedan dras bakom eller skjuts framför golfaren. Den tredje 
stora varianten är en så kallad Tourbag som är ännu större och tyngre, 
den används främst av professionella spelare och bärs då av en 
medhjälpare, kallad caddie. I Sverige så krävs speciella omständigheter 
för att man skall få framföra sitt sällskap med så kallad golfbil. Detta 
eftersom vägar att köra på ofta saknas på golfbanorna och risken för 
slitage på banan skulle var stor 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Golf 

 

Kreativitetsteori 
 
Kreativitetsteori handlar om ett flexibelt/lateralt tänkande där tankarna får 
strömma fritt åt alla håll för att generera nya idéer som är värdefullt i 
produktutvecklingssyfte. Ofta handlar det om att våga ta klivet ut ur det 
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paradigm dvs det mönster som styr det vetenskapliga tänkandet, som 
man för tillfället befinner sig i och som ofta låser tankarna i en och samma 
riktning. (Plsek 1997). 
Det finns tre huvudsakliga nyckelprinciper med underliggande metoder 
som skall bidra till ökat kreativt tänkande: Attention, Escape och 
Movement. 
   Attention eller lystring, uppmanar till att tänkandet skall omfatta det 
som vanligtvis inte har ansetts som viktigt samt att ställa sig fråga vad 
fungerar och vad fungerar inte med idén. 
   Escape avser en flykt från det rådande tankesättet och mönstret, 
övervinna barriärer, eller byta miljö som kan leda till att det invanda 
tankesättet kan läggas åt sidan och nya kreativa idéer kan uppstå. 
   Movement innebär att det kontinuerligt skall ske en rörelse av 
tankesättet, man skall alltid försöka titta på det från en annan infallsvinkel 
med en fri associationsförmåga så det invanda tankesättet bryts. 
 

 

Metod och datainsamling 

  Datainsamling 
För att samla in data för en statistisk undersökning så finns det olika 
insamlingsmetoder såsom enkäter, intervjuer, bokföring och direkta 
observationer eller användning av befintliga data. Uppgiften bestod av att 
samla in data för vår produkt via en enkätundersökning. 
 Det finns tre typer av enkätundersökningar:  

• Postenkäter 
• Gruppenkäter 
• Besöksenkäter 

 
Eftersom undersökningen riktar sig till en speciell population nämligen 
golfare skapades en gruppenkätundersökning (se bilaga 1). Två heldagars 
besök på närliggande golfbanor, ett på Rutviks golfbana och ett på Sävast 
golfbana, resulterade i att drygt 80st enkätsvar samlades in, dock med 
litet bortfall p.g.a en del enkäter var ofullständigt ifyllda. Sammantaget 
så blev det 78 st komplett ifyllda enkäter. Enkätsvaren fördes sedan in i 
Excel för att kunna analyseras med hjälp av Pivot-analys. 

 

 Pivotanalys 
Pivottabeller används när man har en stor mängd data i en datakälla som 
man vill kunna analysera. Man kan använda envariabelanalys eller 
flervariabelsanalys. Man kan rotera tabellen för att därigenom kunna flytta 
fokus från en variabel, till en annan. Analysens syfte är främst att 
undersöka om det finns några trender eller samband i datamaterialet. Det 
är även ett sätt att jämföra hur datan beter sig beroende på olika 
grundvariabler. 
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 Multivariat dataanalys 
Detta är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker som använder 
kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ data som är numerisk data 
beskriver skillnader mellan objekt. Datan anger avstånd eller relativa 
mängden hos variabeln. Kvalitativ data som är verbal data använder man 
för att identifiera eller beskriva ett objekt. Kan beskriva vilken klass ett 
objekt tillhör.  

 

Principalkomponentanalys 
Principalkomponenter används för att söka de underliggande variablerna 
hos de korrelerade variabler som datan består av. Därigenom kan man 
bilda nya okorrelerade variabler där de ska förklara en så stor del av 
datan som möjligt. Man använder sig av kvantitativt datamaterial. 
Multivariabelanalys används för att undersöka om det finns någon multi-
kolinearitet mellan variablerna. Alltså om det är värt att utföra principal-
komponentanalys. Där undersöks huruvida det finns en tillräckligt stark 
korrelation mellan variablerna, där skalan går mellan -1 till +1 och allt 
över 0.6 räknas. För att det skall gälla krävs dock att det är statistiskt 
säkerställt på 95% signifikansnivå. När det är säkerställt att multiko-
linearitet existerar så går man vidare till att reducera datan i syfte att få 
fram ett fåtal okorrelerade principalkomponenter. Om man jobbar med 
variabler som mäts i samma storheter som i detta fall, och har varianser i 
liknande storleksordning så kan man arbeta med icke standardiserad data. 
Om man använder standardiserad data så finns det några kriterier som 
brukar användas för att avgöra hur om komponenterna kan användas är;  

• En tydlig armbåge i Scree-diagrammet 
• En förklaringsgrad på mellan 70-90% 
• Egenvärde över 1 (Vanhatalo, 2006) 

 

 Diskriminantanalys 
I diskriminantanalysen använder man sig av en oberoende variabler för 
att dela in materialet i en känd beroende variabels olika klasser. Man får 
fram en modell och dess sannolikhet för att kunna förutsäga vilken klass 
en respondent hamnar i beroende på några variabler. Dessa oberoende 
variabler är de som ingår i modellen. I Statgraphics så ges varje klass en 
klassificeringsfunktion med koefficienter för de utvalda variablerna. Den 
klass som får högst poäng är också den klass som respondenten hamnar i. 
Genom att välja ut diskriminantfunktionerna med antingen backward 
selection eller forward selection så minimerar man risken att få med icke-
signifikanta variabler i diskriminantfunktionen. Tumregeln säger att med 
färre än 15 variabler används backward selection, med fler används 
forward selection. 
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QFD-Analys (Quality Function Deployment) 
Kundcentrerad planering som det heter på svenska används för att ta 
fram kundönskemål och omvandla dem till produktegenskaper. Detta sker 
genom att man använder sig av något som kallas kvalitetshuset. Först så 
måste man ta reda på vad kunderna önskar. Detta sker genom 
brainstorming eller intervjuer med personal som har kundkontakt. För att 
vara säker på att så en god kvalitet på önskemålen krävs det dock att ha 
direktkontakt med kunderna. Denna tas vanligtvis genom djupintervjuer 
eller fokusgrupper. Informationen förädlas sedan genom exempelvis 
släktskapsdiagram där man kan gruppera önskemål som hör tillsammans. 
Erfarenhet har visat på att en maximal nivå av antalet kundönskemål nås 
runt 25 st. Kundönskemålen viktas sedan för att ta reda på vilka som är 
kritiskt viktiga för kunderna, där man måste sätta in resurser för att få en 
konkurrenskraftig produkt. Viktningen bör ske genom att låta kunderna 
själva betygsätta dem. Efter att kundönskemålen har avgränsats till 25 st 
så översätter man dem till produktegenskaper. Två produktegenskaper 
per önskemål är det som söks. Egenskaperna ska vara utformade så att 
de är mätbara och ett målvärde går att sätta upp för dem.  
   Konkurrenterna vägs också in i kvalitetshuset och försöker se hur väl de 
fyller önskemålen. En skattning genomförs för att ta reda på hur man 
ligger till gentemot dem. Eftersom en produktegenskap lätt kan påverka 
fler än ett önskemål samtidigt används sambandsmatrisen för att beskriva 
hur stark denna påverkan är. Korrelationsmatrisen används för att se om 
produktegenskaperna påverkar varandra, positivt eller negativt. Man bör 
avgränsa detta till de viktigaste produktegenskaperna för att inte ”micro-
manage the shit out of it”. Denna matris använder ju inte heller någon 
viktning så det kan vara svårt att avgöra hur pass mycket det påverkas. 
Normal arbetstid för detta är 3 till 6 månader. Dessa egenskaper kan 
sedan användas till att ta fram produktkoncept. Det primära vid 
användandet av QFD-huset är att ha god kvalitet på kundönskemålen.  
 

ConJointanalys 
Nu tar man de viktigaste mätbara produktegenskaperna och skapar med 
hjälp av dessa ett flertal olika koncept. Det är av betydelse att attriubuten 
fortfarande går att ändra, att de är avgörande för kunden och att de kan 
användas vid jämförelse med kända konkurrenter(KM14). Dessa variabler 
läggs på olika nivåer, kallade låg och hög och bestäms ofta med hjälp av 
ett därtill konstruerat program. Respondenter i vald kundgrupp ges sedan 
möjlighet att tycka till om de olika koncepten. Antingen genom inbördes 
rangordning eller genom att ge betyg till koncepten på en skala med 
många steg. 
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Analys  

 Numerisk analys 

Analys med Pivot-tabeller i Excel  
För att sammanställa och strukturera alla insamlade data från enkät-
undersökningen så användes Pivot-tabeller i Excel. Detta är ett bra 
verktyg för att få en översiktsbild av respondenterna samt för att se vilka 
samband som råder mellan dessa i form av kundönskemål. Ur pivot-
tabellen kan även viss gruppering urskiljas bland användarna rörande de 
som oftast använder bärbag. Det visar sig bland de som enligt egen 
utsago spelar varje dag vara män mellan 12-20, samt 42-51. Bland de 
som spelar ett par gånger i veckan så gäller det bland män främst i 
kategorierna 12-21 samt 32-51 men finns representerat över hela 
åldersskalan. Bland kvinnor så är det i åldrarna 12-21 samt 52-61. Bland 
de som använder bärbag ibland och spelar varje dag så är det män i 
åldrarna 22-31 samt 52 61 som sticker ut. Bland kvinnor som spelar ett 
par gånger i veckan så är det främst de i åldrarna 12-21 samt 52-61 som 
använder bärbag ibland. 

 

MVA Analys 

Principalkomponentanalys 
Korrelationer mellan variabler undersöks först, genom att använda 
funktionen Multiple-Variable Analysis i Statgraphics. I scatterplot matrix så 
är det för många punkter för att det skall gå att tyda något, bilaga 2. I 
fältet för korrelationer påträffas bland annat korrelation mellan variablerna 
Ståben och Möjlighet att gömma ståben, även mellan Ståben och 
Dubbelsele. I bägge fallen rör det sig om en korrelationskoefficient större 
än 0.6 samt ett p-värde mindre än 0.05. Flera fall påträffas och tyder på 
att multikolinearitet förekommer samt att det finns grund för en 
principalkomponentanalys. 
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Principalkomponentanalysen i Statgraphics genererade ett urval av 9 
principalkomponenter med ett egenvärde större än 1. Tillsammans så 
förklarar de 67,857% av variationen. Detta når alltså inte riktigt upp till 
kravet på mellan 70%-90% förklaringsgrad. För komponent 10 så ligger 
egenvärdet lägre än 1. För tre komponenter ligger förklaringsgraden på 
40.7 %. Även om det blir en låg förklaringsgrad så väljer vi att använda 
tre principalkomponenter med motiveringen att det blir svårt att urskilja 
några skillnader mellan komponenterna. Det gestaltas i Scree-diagrammet 
där armbågen syns tydligt vid tre komponenter. 
 
En närmare titt på grafen som viktar komponenterna mot varandra visar 
att komponenent 2 tycks bestå av en komposition som ger negativt utslag 
för de som premierar saker som underlättar en bärbag, variabler som; 
Ståben, dubbelsele, höftkudde, stor justermån, möjlighet att gömma 
ståben, låg vikt och bekvämlighet. Och positivt utslag för de som 
premierar saker främst förknippade med vagn; Vagnsanpassad, Inbyggt 
paraply, Överdragsskydd för resor m.m. I bilaga 3 finns Scree-plot, plot of 
component weights samt component weights table. 
 
I 2d-scatterplot matrisen återfinns respondenterna fördelade efter hur de 
ligger på respective principalkomponent. Den respondent som fått lägst på 
komponent 2 är respondent nr 60, och den som har fått högst är 
respondent nr 37. 
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Respondent nr 37 är en man som är 19 år gammal, har ett lågt handicap 
och 7 års erfarenhet, använder bärbag ibland då han reser. Respondent nr 
52 är en kvinna som är 55 år gammal, har ett lågt handicap och använder 
aldrig bärbag. Respondent nr 37 lägger stor vikt vid Ståben, men större 
vikt vid möjlighet att gömma ståben. Detta torde bero på att han 
använder samma bag både till att dra på vagn och till att bära. När man 
använder en bärbag på en vagn så är detta en bra funktion som genom 
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att hindra benen från att fällas ut gör att bagen står stabilt. Stor vikt läggs 
även vid Höftkudde, Låg vikt samt Dubbelsele.  
   Respondent nr 52 lägger stor vikt vid flera variabler men lägst vikt vid 
exempelvis Ståben, Höftkudde, Dubbelsele samt möjlighet att gömma 
ståben. Det tycks som att Component 2 kan användas för att bestämma 
vilken kategori som respondenterna bör hamna i.  
 
Analys av resterande komponenter visar att även Component 1 verkar ha 
betydelse för indelning i de som finner egenskaper för bärbag attraktiva. 
De som ger ett stort utslag i Component Weight ploten är; Dubbelsele, 
Ståben, Höftkudde och möjlighet att gömma ståben. Lågt utslag ges till; 
Få stora fickor, Utseende, Fullånga dividers, Vagnsanpassad, Märke och 
Överdragsskydd för resor. (Se Bilaga Component Weight 1 och 2) 
 
Component 3 tycks indela respondenter i helt andra saker, mer efter vilka 
funktioner som är intressanta oberoende av vilken typ av bag det gäller. 
Ett positivt utslag på Component 3 fås om man premierar bl a; Isolerad 
ficka för dryck, Vaddering för grafitskaft, Elastisk bollficka, Fullånga 
dividers och Flera små fickor. Ett negativt utslag på Component 3 ges till 
de som premierar; Överdragsskydd för resor, Plats för medlemsbricka och 
handduk, Vagsnanpassad och Utseende. (Se Bilaga Component Weight 2 
och 3)  
 

Klusteranalys 
Klusteranalys genom att välja Wards metod och euklidiskt avstånd ger ca 
4 kluster, ur analysen är det svårt att se skillnad på 1 och 2. De har en 
stor spridning både bland kön, ålder, typ av golfare, handicap och 
erfarenhet. Dessutom så varierar svaren i grupperna mycket mellan de 
olika variablerna. 
   Kluster 3 däremot innehåller endast de som aldrig använder bärbag och 
ger genomgående låga omdömen om variablerna; Ståben, Möjlighet att 
gömma ståben, Höftkudde och Dubbelsele. Högt betyg ges bl a 
Vagnsanpassad, Vattentät och Hållbarhet.  
   Kluster 4 verkar innehålla sådana som har gettt generellt högt betyg åt 
samtliga variabler. Eftersom det inte tycks finnas något i klustren annat 
än vilka som inte använder bärbag så kommer Klusteranalysen inte att 
utforskas vidare.  
 
 

Diskriminantanalys 
I diskriminantanalysen finns det flera bakgrundsvariabler att ta i 
beaktande. Kön, Sysselsättning, Åldersgrupp, Typ av bag samt Hur ofta är 
de olika variabler som behandlas. För samtliga diskriminantanalyser gäller 
att ett varningens ord är på sin plats gällande andelen rätt klassificerade. 
I framtagandet för samtliga modeller har den data som används för att ta 
fram modellen även använts för att validera den. 
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Kön är den första bakgrundsvariabeln som undersöks: Analysen visar att 
med forward selection och sannolikheten satt till Proportional to observed i 
Pane options för klassificeringsfunktionen så får vi en modell som med 
hjälp av tre variabler, Dold värdeficka, Låg vikt samt Inbyggt paraply, 
klarar av att klassificera 82.89% av modellen rätt;  
 
Classification Table 
Actual Group Predicted __ Kön 
__ Kön Size Kvinna Man 
Kvinna 21 14 7 
  ( 

66,67%) 
( 
33,33%) 

Man 55 6 49 
  ( 

10,91%) 
( 
89,09%) 

Percent of cases correctly classified: 82,89% 

 
 
Samtliga av variablerna viktades högre för kvinnorna än för männen.  
P-värdet är 0.000<0.05 vilket gör att det finns statistiskt samband på 
95% signifikansnivå 
 
Sysselsättning är den andra variabeln att bedömas. De olika formerna 
av sysselsättning var; Anställd offentlig sektor, Anställd privat sektor, 
Annat Arbetssökande, Egen företagare, Pensionär och Studerande. 
Tyvärr så visade det sig att denna variabel inte klarade av att granskas 
via vare sig backward eller forward selection. Inte ens när samtliga 
variabler användes lyckades en funktion som var statistiskt signifikant 
erhållas. Vidare så gjordes omfattande försök att slå ihop de olika 
klasserna men ingenting ledde till att en funktion kunde skapas. 
 
Åldersgrupp var först indelad i Juniorer,Unga Vuxna, Vuxna, och 
Seniorer, 
Juniorer  12 – 19 år 
Unga Vuxna  21-30 år 
Vuxna  31 – 45 år 
Seniorer  45-66 år 
 
Den modellen förklarade endast 48 %, med tre diskriminantfunktioner 
Efter att ha analyserat Scatterplot matrix fastslogs det att grupperna 
Juniorer och Ung Vuxen borde slås ihop. När så hade skett förklarade 
modellen 82.89%. Efter att ha undersökt Classification Table där 1/3 av 
de inom kategorin Vuxna klassades som Seniorer slogs även de grupperna 
samman. 
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Classification Table 
Actual Group Predicted _ldersgrup

p 
_ldersgrup
p 

Size Juniorer Vuxen 

Juniorer 20 17 3 
  ( 

85,00%) 
( 15,00%) 

Vuxen 56 7 49 
  ( 

12,50%) 
( 87,50%) 

Percent of cases correctly classified: 86,84% 

 
Resultatet av diskriminantanalysen ger att en modell med två 
ålderskategorier klarar av att klassificera 86.84% korrekt. P-värdet för 
funktionen = 0.000 
 
Classification Function Coefficients for _ldersgrupp 
 Juniorer Vuxen 
_5_b Vaddering för 
grafitskaft 

1,30212 2,43672 

_5_c Separat putterfack 0,551113 1,78619 
_5_e Ståben 1,33156 0,717653 
_5_h Låg vikt 2,38498 1,50508 
_6_e Överdragsskydd för 
resor 

-
0,504294 

0,581684 

_7_f Märke 3,66258 2,43964 
_7_g Vattentät 2,42013 4,65187 
_7_h Hållbarhet 6,10669 4,50092 
CONSTANT -33,1586 -38,0228 

 
Resultatet av klassificeringsfunktionskoefficienterna är att vuxna lägger 
större vikt vid vaddering av skaft och putterfack, och vattentäthet. Vuxna 
tycker dessutom att det är positivt med reseskydd, vilket juniorerna inte 
håller med om. Ståben, låg vikt, märket och hållbarheten är det som 
juniorerna premierar högre än de vuxna. 
 
 
Typ av bag var nästa variabel att undersökas och helt klart den 
intressantaste ur projektets frågeställning. Vad anser användarna av 
bärbag kontra de som använder vagn? 
En indelning av användarna gjordes efter 1 = Alltid bärbag, 2 = Ibland 
bärbag, 3 = Aldrig bärbag. 
 
Classification Function Coefficients for Totalt bärbag 
 1 2 3 
_5_d 
Vagnsanpassad 

2,2592 3,72377 4,01629 

_5_e Ståben 4,02161 2,93096 0,928822 
_5_g Höftkudde 0,164795 1,29823 1,46311 
CONSTANT -14,1953 -18,0732 -12,2335 
 

Antalet rätt klassificerade fall är 82.89%, p-värdet för funktion 1 och 2 är 
båda lägre än 0.05. 
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De variabler som ger positivt utslag på funktion 1 är; vagnsanpassad, 
Höftkudde samt stor justermån. Negativt ger; ståben samt dubbelsele. 
 
Funktion 2 ger positivt utslag i första hand för; vagnsanpassning samt 
höftkudde, ca 5 gånger mer så än till ståben samt dubbelsele.  
 
Det som tycks skilja grupp1 från grupp 2 är framför allt att grupp två 
anger i större grad höftkudde samt verkar inte riktigt lika intresserade av 
dubbelsele. Eftersom grupp 1 i största hand ligger på den negativa skalan 
för funktion 2 så tolkas det som att den är direkt icke önskvärd. Grupp 3 
tycks inte alls bry sig om vare sig dubbelsele eller ståben vilket ju är att 
vänta då den gruppen ej använder sig av bärbag. 
 
Hur ofta är den sista bakgrundsvariabeln som användes vid 
diskriminantanalysen. 
Forward selection används,  
Discriminant Function Coefficients for Hur ofta 
 1 2 3 
_5_b Vaddering för 
grafitskaft 

0,640015 0,010557
4 

-
0,499642 

_6_a Dubbelsele -
0,603885 

-
0,198939 

-
0,438342 

_6_c Inbyggt paraply 0,45905 0,630336 0,097631
8 

_6_e Överdragsskydd för 
resor 

0,526686 -
0,814181 

-
0,248416 

_7_f Märke -
0,550757 

0,564483 -
0,608996 

 
 
Functions Wilks    
Derived Lambda Chi-

Squared 
DF P-Value 

1 0,450927 56,1498 15 0,0000 
2 0,776907 17,7967 8 0,0228 
3 0,945738 3,9332 3 0,2688 
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Classification Table 
Actual Group Predicted Hur ofta   
Hur ofta Size Ett par 

ggr/månad 
Ett par 
ggr/säsong 

Ett par 
ggr/vecka 

Varje dag 

Ett par 
ggr/månad 

2 2 0 0 0 

  (100,00%) (  0,00%) (  0,00%) (  0,00%) 
Ett par 
ggr/säsong 

2 0 2 0 0 

  (  0,00%) (100,00%) (  0,00%) (  0,00%) 
Ett par 
ggr/vecka 

36 3 5 21 7 

  (  8,33%) ( 13,89%) ( 58,33%) ( 
19,44%) 

Varje dag 36 2 0 5 29 
  (  5,56%) (  0,00%) ( 13,89%) ( 

80,56%) 

 
Vi ser att de fall där man spelar sällan är lätt att förutsäga med modellen, 
100% rätt. Där man spelar ofta är det större spridning och allra svårast är 
det för klassen Ett par ggr/veckan. 
   I grafen för diskriminantfunktionerna 1 och 2 kan man se se de låga 
frekvenserna. Antalet funktioner är 3 till antalet och 71.05% av modellen 
förklaras av dem. 

 
 
De två klasserna; Ett par ggr/säsong och Ett par ggr/månad slås ihop och 
kvar står en modell med två diskriminantfunktioner som förklarar 56.58% 
av modellen 
   Alltså får det i fortsättningen också röra sig om tre 
diskriminantfunktioner för att förklara hur ofta man spelar. De som spelar 
varje dag, under säsong, ligger i större utsträckning på den negativa sidan 
av både funktion 1 och funktion 2. Detta indikerar att de reser mer, vill ha 
dubbelsele och tittar mer på märke. 
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QFD-huset  
 
I QFD-huset så valdes kundönskemålen och produktegenskaperna efter 
hur respondenterna svarat på enkäten. En sammanställning på de 
viktigaste finns i tabellen nedan rangordnat efter viktning. 
 
Kundönskemål Viktning Produktegenskaper 
Hållbar  4.53 Hållbart material 
Vattentät 4.35 Vattentätt material 
Bekvämlighet 4.35 Bra justerbar bärsele, lätt 
Låg vikt 4.2 Vikt 
Vattentät vadderad ficka 4.08 Vattentätt förvaringsutrymme 
Dold värdeficka 3.94 Förvaringsutrymme 
Vagns-anpassad 3.92 Fästen, rätt form och storlek på 

bagen 
Integrerat regnöverdrag 3.87 Vattentätt material 
Separera klubborna 3.8 Fullånga dividers, separat 

putterfack 
Lågt pris 3.71 Pris 
Utseende 3.71 Snygg design, snygg färg 
Plats för medlemsbricka 3.65 Förvaringsutrymme/fack 
Stor justermån 3.62 Justerbar bärsele 
Skydd vid resor 3.58 Fodral/trunk 
Skydd för grafitklubbor 3.52 Fullånga dividers, separat 

putterfack 
Möjlighet att förvara kall 
dryck 

3.5 Kylfack 

Flera små fickor 3.35 Förvaringsutrymme 
Stabil 3.32 Stabilitet 
Få stora fickor 3.28 Förvaringsutrymme 
 
Hållbarhet var det kundönskemål som viktades högst bland 
respondenterna följt av att bagen skulle vara vattentät. Bekvämlighet kom 
sedan med avseende på att den skall vara skön att bära med en bekväm 
och justerbar bärsele. Vikten på bagen följde därefter vilket i och för sig är 
en betydande del av bekvämligheten.  
   Många av kundönskemålen handlar om utrymmen för förvaring av olika 
slag och till specifikt olika ändamål. Bland dessa önskemål så toppade 
vattentät vadderad ficka före dold ficka för värdesaker, sen följde plats för 
att förvara medlemsbricka. 
   Därefter kom kylfack på önskelistan och sedan var det vanliga extra 
fickor, flera små fickor och sist få men stora fickor. Vidare så kommer 
önskemål om att bagen skall vara vagnsanpassad dvs att bagen skall 
kunna fästas på en vagn enkelt och snabbt. Ett integrerat regnöverdrag 
var nästa på listan och sedan följde en önskan att klubborna skulle hållas 
separata via fullånga klubbdividers och ett separat fack för puttern som är 
kortare än de andra klubborna och därför kan skava mot känsliga 
klubbskaft. Att hålla klubborna separata gör att dessa inte nöter mot 
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varandra inne i bagen, detta är speciellt viktigt för grafit klubbor som är 
ömtåligare och dyrare än stålklubbor. Därefter kom pris och utseende följt 
av att ett skydd/överdrag vid resor önskades. Sedan var det önskemål om 
att bagen skulle vara stabil när den ställs upp. 
 

ConJointanalys 
 
Baserat på de egenskaper eller kundönskemål som ansågs viktiga i Pivot-
tabellerna och viktade i QFD-huset mot varandra, så valdes 6 st variabler 
ut som skulle kunna ställas mot varandra och leda till olika 
produktkoncept. Bland de variabler som valdes ut var kravet att de skulle 
vara enkelt mätbara och av den orsaken saknas t ex hållbarhet som en 
variabel även fast et var den variabel som viktades högst i QFD-huset. För 
samtliga koncept gällde att de hade dubbelsele samt en konstruktion som 
tillät bagen att stå stadigt när den inte bärs 
   StatGraphics användes för att slumpa fram utseendet på analysen. 
Bland de koncept som skapades valdes 8 ut, de koncepten innehöll stor 
variation bland variablerna, men inget hade samtliga eller saknade 
samtliga.  
 
Variabler 
Vattentät 
Vikt 
Dold/vadderad ficka 
Klubbdividers 
Separat putterfack 
Pris balanserade 
 
 

Låg 
Ej vattentät 
3 kg 
Vanliga fickor 
Korta 
Saknas 
900 kr 
 
 

Hög 
Vattentät 
2 kg 
Dold/vadderad ficka 
Fullånga 
Finns 
1200 kr 
 
 

Själva analysen grundades på ett urval av 8 st utövare av sporten. 
Samtliga använde bärbag, åtminstone på resor. De ombads att rangordna 
de olika koncepten där 8 var det mest attraktiva och 1 det minst 
attraktiva. Full-profile användes och försöket planerades som 2^6-3 med 
slumpmässigt urval. V.I.F. vilket står för variance inflation factor var lika 
med 1.0 vilket innebär att designen var ortogonal. 
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Resultaten av analysen: 
 
På normaliseringskurvan så finns det tre uteliggare som är aktiva, det är 
variablerna Vikt, Vattentät samt Dold vadderad ficka. 

Normal Probability Plot for Rangordning
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Modellen har en justerad förklaringsgrad på 65.41%, detta får anses som 
relativt gott. I analysen kan man undersöka hur väl modellen är tillräcklig 
för att beskriva den observerade datan. Dett görs genom ett så kallat Lack 
of fit test. Det testet jämför variabiliteten hos modellens residualer mot 
variabiliteten mellan observationerna på replikaten. Eftersom P-värdet på 
Lack of fit är 0.2937>0.05 så är modellen tillräcklig för att beskriva den 
observerade datan på 95% konfidensnivå.   

Standardized Pareto Chart for Rangordning

Standardized effect

+
-

0 2 4 6 8

Pris

Klubbdividers

Separat putterfack

Dold vadderad ficka

Vattentät

Vikt

 

 17



Variablerna Vikt, Vattentät samt Dold vadderad ficka är statistiskt 
signifikanta på 95% konfidensnivå. Separat putterfack, Klubbdividers 
samt Pris har av respondenterna enligt analysen tillmätts minst 
betydelse. Anmärkningsvärt är dock att samtliga variabler hålls på det 
höga värdet. Detta eftersom det i fallet med den sista variabeln, Pris, 
betyder det mindre fördelaktiga alternativet. 
 

Analysis of Variance for Rangordning 
Source Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F-Ratio P-Value 

A:Vattentät 100,0 1 100,0 55,17 0,0000 
B:Vikt 105,063 1 105,063 57,97 0,0000 
C:Dold vadderad 
fick 

20,25 1 20,25 11,17 0,0015 

Lack-of-fit 9,1875 4 2,29688 1,27 0,2937 
Pure error 101,5 56 1,8125   
Total (corr.) 336,0 63    

 
 
 

Residualanalys utförs på modellen, i residualanalysen kontrollerar man om 
det finns en jämn spridning över residualerna. Residualerna mot 
körordning uppvisar en jämn spridning. Normalploten för residualerna 
visar också att de följer linjen ganska jämnt. Detta innebär att de är 
oberoende av körordningen. 
Genom att testa residualerna mot faktorerna så tycks inte spridningen 
vara beroende av om faktorerna ligger på låg eller hög nivå. 
 
 
 
 
Residualer 

Normal Probability Plot for Residuals
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Normalplot för residualer 

Residual Plot for Rangordning
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Residualplot mot körordning
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Resultat och slutsatser 
 
Efter att ha undersökt olika koncept så var det ett som fick toppbetyg 
av samtliga respondenter. Det vinnande konceptet har hög nivå på 
samtliga faktorer 
 

• Vattentätt material 
• 2 kg 
• Dold/vadderad ficka 
• Fullånga klubbdividers 
• Separat putterfack 
• Pris 1200 kr 

 
I Paretodiagrammet och överhuvudtaget så kan man utläsa att vikt är den 
variabel som har tillmäts störst vikt, därefter så kommer vattentätt 
material som ju inte påverkar vikten nämnvärt. Eftersom vissa faktorer 
som viktades högt enligt QFD-analysen inte togs med så är det lite svårt 
att avgöra vilka faktorer som de facto är viktigast. Det som Conjoint-
analysen berättar är att bland dessa faktorer, som valdes eftersom hög 
och låg nivå gick lätt att finna, är det; vikt, vattentätt material samt dold 
vadderad ficka de som har störst betydelse för hur attraktiv en bärbag är. 
Att Pris i Pareto-diagrammet ligger på det övre värdet tros ha att göra 
med betydelsen som den variabeln tillmättes. Att det helt enkelt var en för 
liten skillnad för att den skulle ha någon betydelse för hur attraktiva 
koncepten var. 
   Slutsatserna blir att golfare betalar gärna extra för att få flera funktioner 
men vill inte att det skall gå ut över vikten . Bland variablerna i koncepten 
var Låg vikt mest önskvärt. Inte att förglömma är hållbarhet den högst 
viktade variabeln i QFD-analysen och får definitivt inte förbises. För att se 
på skillnaderna mellan män och kvinnor så är det att kvinnor i större 
utsträckning önskar låg vikt samt möjlighet att skydda värdesaker. Män 
önskar dubbelsele och hållbarhet. Detta innebär onekligen att det är en 
större andel män som använder bärbag och det syns även i bilagan 
Fördelning Kvinna/Man 
 
 

Diskussion 
Vissa problem uppstod under arbetets gång och de flesta kunde härledas 
till utformningen av enkäten. Även om frågorna syftade till att ta reda på 
kundönskemål så beskrev de till största delen produktegenskaper. Efter 
att ha genomfört MVA-analys fram till QFD-huset utan at märka detta 
beslöts att ändå låta projektet fortskrida med den enkäten. Viss 
kompensation fanns genom de öppna frågorna, där ställdes frågor kring 
vad man var nöjd respektive missnöjd med vad gällde sin egen bag samt 
förslag på förbättringar. Något som saknades var frågor rörande själva 
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golfspelet. Frågorna rörde endast produkten och bidrog mycket lite till att 
skapa en helhetsbild kring hela situationen. Exempel på frågor hade 
kunnat vara; Varför spelar Du golf? Vad är ditt mål med en golfrunda? 
Detta hade kunnat ge uppslag kring problem eller situationer som kunden 
har önskemål kring.  
   Även kvaliteten på svaren skiftade, somliga tog seriöst på frågorna och 
en del tog mindre seriöst på dem. Det märktes först när datan skulle föras 
in i Excel. Ett sätt som kvaliteten på svaren hade kunnat höjas är att man 
infört en ograderad skala där respondenten får markera längs en linje det 
upplevda värdet eller betydelsen på frågan. Antalet variabler som 
kunderna fick svara på var ca 30 st, en hel del av dessa rörde 
produktegenskaper och troligtvis hade en ny enkät resulterat i ett färre 
antal frågor men som nådde djupare in i problemet. En relativt låg 
förklaringsgrad nåddes, relativt eftersom datan som validerade 
modellerna var samma data som hade använts för att ta fram modellerna.  
   ConJointanalysen ställde till med en del huvudbry, efter att ha jämfört 
ordningen på koncepten mot ordningen på försöken så upptäcktes att de 
hade blandats ihop. Rätt koncept kopplades då tillsammans med rätt rad i 
försöksdesignen och det resultat som blev följden stämde överens med 
den känsla som uppstod under QFD-analysen. 
   Att formulera egenskaperna till koncept krävde liten del eftersom de 
redan var formulerade i enkäten. Detta gjorde att kreativiteten fick 
komma lite på skam senare i grupparbetet. Under utformningen av 
enkäten så kan det vara tillbörligt att blanda in inte bara Grönroos modell 
och liknande utan även tänkarhattar till exempel. Priset har alldeles säkert 
betydelse för resultatet men de nivåer som valdes var för lika varandra för 
att det skulle ha någon direkt påverkan på resultatet av ConJointanalysen. 
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Bilagor 
 

Bilaga Enkät 
Var med och ta fram framtidens bärbag!  

 
   

 
1. Ålder?___år 
 
2. Kön? 
 

a. □ Man  

b. □ Kvinna 
 
3. Handicap?___hcp 
 

 
4. Som golfare är jag 
 

a. □ Tävlingsspelare och motionär 

b. □ Endast motion 
 
5. Huvudsaklig sysselsättning 

 

a. □ Studerande 

b. □ Egen företagare 

c. □ Pensionerad 

d. □ Anställd privat sektor 

e. □ Anställd offentlig sektor 

f. □ Arbetssökande 

g. □ Annat_________________________________________ 
 
6. Hur ofta, under en normalsäsong, spelar du golf?  
 

a. □ Mer än 3 gånger/vecka 
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b. □ Mellan 1-3 gånger/vecka 

c. □ Ett par gånger i månaden 

d. □ Ett par gånger per säsong 
 
7.  Jag använder på mina järnklubbor 

a. □ Stålskaft 

b. □ Grafitskaft 
 
8. Hur länge har Du spelat golf? 
 
  Ca_____år 
 
 
9. Hur ofta skulle Du vilja spela? 
 

a. □Varje dag 

b. □Ett par gånger i veckan 

c. □Ett par gånger i månaden 

d. □Ett par gånger per säsong 
 
 
10. Använder Du bärbag? 

 

a. □ Ja, oftast, 
eftersom____________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

b. □ Ja, ibland, 
eftersom____________________________________________ 
 
___________________________________________________  

c. □ Nej,aldrig 
eftersom____________________________________________ 

  
 ___________________________________________________ 
 

Om du har svarat Nej på ovanstående fråga berätta 
gärna varför och kan hoppa till fråga 11. 
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11. Använder du vagn? 

a. □ Ja, oftast, 
eftersom____________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 

b. □ Ja, ibland, 
eftersom____________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 

c. □ Nej,aldrig 
eftersom____________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 
 
12. Vilket märke och modell? 

 
 ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 
13. Hur länge har du haft din nuvarande bag?_____år 
 
14. Betygsätt följande funktioner efter dess betydelse för 

Dig. (1-5 där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket 
viktigt). Ringa in Ditt svar 

 
   Inte alls viktigt  Mycket viktigt 
a.  vattentät/vadderad ficka 1 2 3 4 5 
 
b. Solglasögonficka  1 2 3 4 5 
 
c. Isolerad ficka för dryck 1 2 3 4 5 
 
d. Elastisk ficka för bollar 1 2 3 4 5 
 
e. Flera men små fickor  1 2 3 4 5 
 
f. Få men stora fickor  1 2 3 4 5 
 
g. Dold ficka för värdesaker 1 2 3 4 5 
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h. Annat_______________     1 2 3 4 5 
15. Betygsätt  följande funktioner efter dess betydelse för 

Dig. (1-5 där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket 
viktigt). Ringa in Ditt svar 

 
   Inte alls viktigt     Mycket viktigt 
a. Fullånga klubbdividers  1 2 3 4 5 
 
b. Vaddering för grafitskaft 1 2 3 4 5 
 
c. Separat fack för putter 1 2 3 4 5 
 
d. Vagnsanpassad   1 2 3 4 5 
 
e. Ståben   1 2 3 4 5 
 
f. Möjlighet att gömma ståben1 2 3 4 5 
 
g. Höftkudde   1 2 3 4 5 
 
h. Låg vikt   1 2 3 4 5 
 
i. Annat_______________     1 2 3 4 5 
 
 
16. Betygsätt följande funktioner efter dess betydelse för 

Dig. (1-5 där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket 
viktigt). Ringa in Ditt svar 

  
   Inte alls viktigt     Mycket viktigt 
a. Dubbelsele   1 2 3 4 5 
 
b. Integrerat regnöverdrag 1 2 3 4 5 
 
c. Inbyggt paraply   1 2 3 4 5 
 
d. Möjlighet att låsa klubborna 1 2 3 4 5 
 
e. Överdragsskydd för resor 1 2 3 4 5 
 
f. Plats för handduk  1 2 3 4 5 
  
g. Plats för medlemsbricka 1 2 3 4 5 
 
h. Annat_______________     1 2     3 4      5 
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17. Betygsätt egenskaper efter hur viktiga Du upplever dem 
(1-5 där 1 inte alls är viktigt och 5 är mycket viktigt). 
Ringa in Ditt svar. 

   
   Inte alls viktigt     Mycket viktigt 
a. Låg vikt   1 2  3 4 5 
 
b. Stor justermån    1 2  3 4  5 
 
c. Utseende    1 2   3 4  5 
 
d. Bekvämlighet    1 2   3 4  5 
  
e. Pris     1 2   3 4  5 
 
f. Märke    1 2  3 4  5  
 
g. Vattentät  1       2      3       4      5 
 
h. Hållbarhet  1       2      3       4      5 
 
18. Vad är Du speciellt nöjd med vad gäller den bag som Du 

använder i huvudsak? 
 

 ___________________________________________________ 
 
19. Vad är Du speciellt missnöjd med vad gäller den bag som 

Du använder i huvudsak? 
 

 ___________________________________________________ 
 
 
20. Om du kunde förbättra tre detaljer på din bag, vilka 

skulle de vara? 
  
 ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
 
21. Övriga kommentarer och synpunkter: 
 
 ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga Scatterplot matrix 

_4_a Vattentät_vadderad ficka_4_b Solglasögonficka_4_c Isolerad ficka för dryck_4_d Elastisk bollficka_4e_ Flera små fickor_4_f Få stora fickor_4_g Dold värdeficka_5_a Fullånga dividers_5_b Vaddering för grafitskaft_5_c Separat putterfack_5_d Vagnsanpassad_5_e Ståben_5_f Möjlighet att gömma ståben_5_g Höftkudde_5_h Låg vikt_6_a Dubbelsele_6_b Integrerat regnöverdrag_6_c Inbyggt paraply_6_d Möjlighet att låsa klubbor_6_e Överdragsskydd för resor_6_f Plats för handduk_6_g Plats för medlemsbricka_7_a Låg vikt_7_b Stor justermån_7_c Utseende_7_d Bekvämlighet_7_e Pris_7_f Märke_7_g Vattentät_7_h Hållbarhet
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Bilaga Principalkomponentdiagram 
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Bilaga Component Weight 1 & 2 
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Bilaga Component Weight 2 & 3 

Plot of Component Weights
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Bilaga QFD-huset 
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Bilaga Koncept 

Kön  Ålder Bärbag Nr Vattentät Vikt Dold/Vadderad ficka
Klubbdiv
iders 

Separat 
putterfack Pris Rangordning

          1=mest attrak
Man   Alltid        8=minst attrak
Kvinna  Ibland 1 Ej vattentät 3 kg Vanliga fickor Fullånga  Separat putterfack 1 200 kr
  Aldrig          
   2 Ej vattentät 2 kg Vanliga fickor Korta  Separat putterfack 900 kr
            
   3 Ej vattentät 3 kg Dold/vadderad ficka Fullånga  Ej separat 900 kr
            
   4 Vattentät 3 kg Dold/vadderad ficka Korta  Separat putterfack 900 kr
            
   5 Vattentät 2 kg Dold/vadderad ficka Fullånga  Separat putterfack 1 200 kr
            
   6 Ej vattentät 2 kg Dold/vadderad ficka Korta  Ej separat  1 200 kr
            
   7 Vattentät 2 kg Vanliga fickor Fullånga  Ej separat  900 kr
            
   8 Vattentät 3 kg Vanliga fickor Korta  Ej separat  1 200 kr
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga Fördelning Kvinna/Man 
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Bilaga Exempel Fördelning Totalt bärbag 
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Bilaga Kvantitativa/ Kvalitativa variabler 
 

Kvantitativa variabler
Oberoende variabler Beroende variabler Oberoende variabler
Betygsätt  följande funktioner efter 
dess betydelse för Dig. (1-5 där 1 
inte alls är viktigt och 5 är mycket 
viktigt). Ringa in Ditt svar

Betygsätt  följande funktioner 
efter dess betydelse för Dig. 

Vattentät/vadderad ficka Kön Annat_______________     

Solglasögonficka Ålder

Isolerad ficka för dryck

Sysselsättning Vad är Du speciellt nöjd med vad 
gäller den bag som Du använder i 
huvudsak?

Elastisk ficka för bollar

Typ av bag Vad är Du speciellt missnöjd med 
vad gäller den bag som Du 
använder i huvudsak?

Flera men små fickor

Handicap Om du kunde förbättra tre 
detaljer på din bag, vilka skulle de 
vara?

Få men stora fickor

Dold ficka för värdesaker

Fullånga klubbdividers

Vaddering för grafitskaft

Separat fack för putter

Vagnsanpassad

Ståben

Möjlighet att gömma ståben1

Höftkudde

Låg vikt

Dubbelsele

Integrerat regnöverdrag

Inbyggt paraply

Möjlighet att låsa klubborna

Överdragsskydd för resor

Plats för handduk

Plats för medlemsbricka

Låg vikt

Stor justermån

Utseende

Bekvämlighet

Pris

Märke

Vattentät
Hållbarhet

Kvalitativa variabler
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