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Förord
Det har varit väldigt intressant att på egen hand fått lett en undersökning,
svårigheter har stötts på, men jag har lärt mig en hel del av dem, och jag
är mycket tacksam till att jag fick chansen att göra detta i mitt
examensarbete. Tidsperioden då examensarbetet genomfördes var mellan
oktober 2009 och mars 2010, och det gjordes på Uppsala Universitet, vid
Institutionen för Informationsteknologi. På denna institution var min
ämnesgranskare Iordanis Kavathatzopoulos professor i människa –
datorinteraktion, och min examinator Anders Jansson. Min handledare
under examensarbete var Johan Alhén på Edenhof Golfklubb. Jag vill
passa på att tacka dessa personer och alla andra som har deltagit på
intervjuer och hjälpt mig till att göra mitt examensarbete både intressant
och möjligt.
Speciellt vill jag tacka Bo Bengtsson, VO-Chef Golfens IT-System, GIT
& VD för Svenska Golfförbundets Golfsystem AB, för att ha hjälp mig
hitta företag som var intressanta att undersöka och bidragit med viktig
information om marknaden.
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1

Inledning

1.1

Överblick
Idén till detta examensarbete är något som sakta men säkert har växt fram
under det senaste året, ju fler kurser som har genomgåtts i skolan, desto
mer tanke har lagts på framtiden. Min utbildning fick till resultat att vid
golfsammanhang uppmärksammade jag fler och fler problem som ännu
inte var lösta. Dessutom uppstod teser till varför de inte var lösta, och
ibland även möjliga lösningar. Det här sammanställdes till slut till en idé
för ett examensarbete. Under de senaste åren, har golfen haft en mycket
stor utveckling både på den materiella sidan, så som klubbor och bollar
etc., och även vid hantering av ekonomi, sponsoravtal, handicaphantering
och mycket annat som tillhör klubbars verksamhet. Allt som nämndes
ovan förutom den materiella sidans utveckling, har Svenska
golfförbundet (SGF) löst genom att ta fram Golfens IT-system (GIT) som
är tänkt att förenkla hanteringen av de nämnda användningsområdena,
för alla klubbar runt om i landet (Ekebjär, 2005).
Vissa delar i detta system kan vara lite svåra, så det ges även kurser i att
lära sig hantera vissa specifika områden inom GIT, områden som en
tävlingsledning bör kunna hantera. Klubbar kan nu beställa genom SGF
en två dagars utbildning för alla tävlingsledare att gå igenom och fräscha
upp sina kunskaper om golfens regler, för att snabba på hur man bör
använda och tyda regelboken. Dessutom får man under utbildningen lära
sig hantera tävlingsdelen inom GIT.
Det var efter att ha gått den utbildningen som grundidén till
examensarbetet började ta form, plus det faktum av att ha varit med om
att när en tävling har hållits och sista tävlande har kommit in, så måste
alla stå och vänta en längre stund på att tävlingsledningen själva ska
behöva sitta och knappa in alla resultat direkt in i GIT. Det är
tidskrävande, och onödigt arbete i form av dubbelt arbete eftersom någon
som egentligen har fullt ansvar för resultatet redan har skrivit ner det.
Frågorna som har växt fram är då, behöver det verkligen vara så här?
Varför kan inte varje person i alla bollar (se ordlista för mer information)
på något sätt föra in sitt resultat själv? Skulle inte detta fortfarande kunna
vara acceptabelt ur säkerhetssynpunkt om man arbetar direkt mot
systemet själv vid införandet?
Faktum är att varför ska detta vara en omöjlighet? Med den teknik som
finns tillgänglig idag så bör det göra en sådan här sak till en bagatell,
teoretiskt sätt. Hur skulle det se ut om alla hade möjlighet till att använda
en elektronisk handburen enhet för förandet av sitt resultat, istället för att
föra det på papper som det görs idag? Vilka tekniska lösningar finns det i
dagsläget? Förhoppningsvis ska detta examensarbete ge svar på en del av
de ställda frågorna.
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1.2

Problemdefinition
I dagsläget har man löst ett flertal problem, men det finns fortfarande ett
antal som kvarstår, bland annat de problem som det här examensarbetet
kommer fokusera på. Det finns nämligen ett problem med att det
existerar system som kan hantera scorekort på elektronisk och modernare
väg, men varför har det inte införts i större utsträckning? (se avsnitt
Teori). Ett mål blir att försöka få fram vart utvecklingen ligger i dag, och
vad som bör tänkas på för att ta nästa steg mot en större marknad.
Tekniken har gått framåt med stormsteg de senaste årtiondena, detta ser
man klart ha applicerats på många delar inom golfen, i allt från materiella
ting till arrangering och hantering av tävlingar (Ekebjär, 2005). Man har
även uppdaterat hanteringen av personers handicap, det vill säga förr
hade varje spelare en egen pappersremsa där spelaren skulle föra sina
handicapförändringar. Nu skes detta via GIT (Ekebjär, 2005). Däremot
det faktum att man fortfarande använder sig av scorekort för att föra ner
personers resultat, är både uråldrigt och medför ett antal problem. Bland
annat så är scorekort gjorda av papper, vilket problematiserar
användandet av dem, om man har oturen att det skulle regna en dag då
man ska ut och spela. Papper blir lätt blöta, vilket gör det svårt att föra
resultat. Sen kan det också ibland vara tvetydligt att det som är
nedskrivet, faktiskt är skrivet av rätt person. Här finns det alltså en risk
för fusk om någon utnyttjar den här nackdelen. Dessutom kan det ibland
vara svårt att tyda vad olika personer har skrivit på grund av dålig
handstil. Vid tävlingar kan det innebära stora förseningar för alla
inblandande, eftersom det kan ta tid att söka upp personen som fört
scorekortet, och den person vars score det handlar om, vilket man som
tävlingsledare måste ta reda på för att kunna göra en korrekt summering
av alla spelares scorer. Hur denna summering ska gå till beskrivs i
golfens regelbok1.
Tyvärr har golfare generellt blivit ganska vana med användandet av
scorekort, vilket gör det svårt att ta fram ett lika enkelt system för att
kunna konkurrera ut det vanliga scorekortet. Problemet här är att skriva
på papper är så enkelt för en vanlig spelare, däremot är det bökigare för
tävlingsledningen att hantera dessa vid tävlingar (Bengtsson, 2009).
Mycket onödigt och tidskrävande jobb måste läggas ner på införande av
alla spelares resultat, för att få fram den slutgiltiga ställningen i tävlingen.
Tävlingsledaren måste först och främst göra klart scorekort för alla
deltagare dagen innan. Om nu klubben inte har en skrivare som klarar att
skriva direkt på scorekorten så måste tävlingsledaren antingen skriva ut
klisterremsor för att sen sitta och sätta på dem, eller skriva alla scorekort
för hand. Därefter måste alla scorekort organiseras för enkel utlämning
på tävlingsdagen. På tävlingsdagen måste tävlingsledaren sen när alla
spelat klart ta emot och tyda dem. För att därefter sitta och föra in allas
resultat direkt i GIT för att få ut en resultatlista. Detta tar väldigt lång tid,
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och det finns en stor risk att detta kan få människor att dra sig från att
frivilligt sätta upp sig som kandidat till att vara tävlingsledare.
1.3

Uppgiftsbeskrivning
Ett mål med detta examensarbete är att kunna framställa en bra grund för
vad nästa steg mot utvecklingen av hjälpande teknologi inom golfen vid
tävlingar bör vara. Det finns mycket bra teknologi ute på marknaden,
men dess användande är inte av den grad som man kanske skulle velat.
Det vill säga, detta blir en undersökning av några utvalda system, av
vilka val de har gjort vid framtagandet av systemen. Även vilken
anledning skaparna hade till att göra dessa val, och vad skaparna anser
vara nästa steg i utvecklingen och vad de har för visioner om framtiden.
Med detta som grund sedan kunna försöka ta fram teser av vad som har
gått fel och hur man kan tänkas lösa dem. Dessutom möjligtvis kunna
representera en teoretisk lösning vid införande av denna teknologi på
likväl tävlingsfronten vid klubbnivå som vardagligt användande.
Ytterligare en aspekt som ska studeras är vad de mest väsentliga delarna
bör vara i denna produkt, för att den ska ha någon chans på marknaden,
och vad som man bör undvika att implementera i denna produkt, i alla
fall till en början tills man fått in ena foten. Slutligen ska även ett försök
ges på att få fram någon form av prioriteringslista för införandet av annan
teknik och smarta funktioner som kan vara intressanta, om det nu är så att
det finns något kvar på marknaden som inte redan är medräknat.

1.4

Avgränsningar
Detta examensarbete kommer inte täcka utvecklingen av någon praktisk
lösning, det vill säga att ingen prototyp i form av enhet kommer att tas
fram, inte heller kommer något system att programmeras, allt kommer att
hålla sig på en teoretisk nivå. Tidsbrist gör att mängden olika system som
undersöks kommer vara begränsad, men systemen som undersöks är
utvalda i den mån om att ge en generell bild över vilka olika tekniska
lösningar gällande scorekort som finns ute på marknaden idag.

1.5

Syfte
Det här examensarbetet går ut på att ge en hjälpande hand till dem som
eventuellt har missat viktiga frågor under sin utveckling. Dessutom även
lyfta fram intressanta frågeställningar som kan vara värt att tänka på vid
såväl nyframtagning som fortsatt utveckling.

ϯ


2

Bakgrund

2.1

Golfhistorik
Golf är en sport som har spelats under många herrans år, sedan länge har
det debatteras vilt om vilket land det ursprungligen kommer. Vissa vill
påstå att den härstammar från Nederländerna från medeltiden, andra vill
påstå att dess uppkomst är från Romanerna och deras liknande spel
”paganica”, där de spelade med en böjd pinne och fjäderbollar (Bonniers
Lexikon, 1995 & Gladgolf, 2009). Sen finns det dem som säger att det vi
idag kallar golf startades på 1400-talet i St Andrew (Skottland), då
personer började leka med bollar på marken runt om det första
universitetet ”St Andrew University”, som grundades år 1413 (The Royal
and Ancient Golf Club of St Andrews, 2009). På denna plats byggdes
sedan en av de första golfklubbarna som än idag är kvar i bruk, och har
ett stort inflytande och en stor respekt inom golfvärlden.
Den här historiska klubben går under namnet “The Royal and Ancient
Golf Club of St Andrews” och grundades den 14 maj år 1754, dock gick
den då under namnet ”Society of St Andrews Golfers”. Det var inte
förrän år 1834 som den bytte namn till det den heter idag. Det är från den
här platsen som den första golfregeln härstammar (1744), och 10 år
senare bildades klubben som nämnts, och ända sedan dess har klubben
varit ledande inom golfen i näst intill hela världen, förutom i USA och
Mexico ända fram tills 2004. Då gav de över arbetet till en separat grupp
från klubben som tog namnet ”The R&A”. Sedan detta årtal är det ”The
R&A” tillsammans med United States Golf Association (USGA) som
skriver in och bestämmer alla regler och händelser inom golfen
(Wikipedia, 2009, se golfregler). Därefter finns det förbund i respektive
land som styr dessa individuellt, i alla fall i Sverige. Det vill säga, ska
stora förändringar för golfen i ett land ske så måste det först tas ett beslut
om detta i dess förbund.
Varför ingen kan säga med säkerhet var ifrån golfen härstammar är nog
med största sannolikhet på grund av att alla egentligen vill stå som
grundare av en sådan stor sport som golfen har utvecklats till. Speciellt
under de senaste åren, och vad som kan kallas ”Tiger Woods2”-eran,
självklart har det hållits vid liv under många år, genom giganter så som
Arnold Palmer3, Jack Nicklaus4 med flera. Man får lov att ge stort tack
till att Tiger hjälpte golfen in i den nya generationen. Hans fantastiska
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Tiger Woods anses i dag vara en av golfens absolut bästa golfspelare, han blev professionellt rankad hösten
1996 och spelar än idag. För mer information besök sidan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiger_Woods.
3

Arnold Palmer spelade mellan 1955 och 2006, och anses vara ett stort namn inom golfhistorien och dess
utökning i publikintresse. För mer information besök hemsidan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Arnold_Palmer

4

Jack William Nicklaus spelade mellan 1960 – 1990 talet, han är ansedd som en av historiens bästa golfspelare,
och slutade sin karriär 2005. För mer information besök hemsidan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicklaus
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spel och alla fantastiska rekord han satt med hans unika sving, som
påståtts vara den ”perfekta” av många tränare, fick han en ny generation
av människor att börja intressera sig för golf. Man får också lov att tacka
Arnold Palmer och Jack Nicklaus eftersom det var deras rivalitet på
banan som fångade många till att intressera sig för golf när televisionen
kom på 1950-talet (se länk fotnot 2 & 3).
Även om golfens ursprung är lite oklar så finns det vissa saker man kan
vara säker på. Enda sedan start har golfare fört anteckningar på hur bra
eller dåligt spelet har gått (score och spelstatistik, se Ordlista för mer
information), så har det gjorts med hjälp av något liknande penna och
papper (Wikipedia, 2009, se scorekort). Ett väl beprövat och fungerande
sätt att mäta sig gentemot andra. Man använder sig fortfarande av att
skriva ner sin score på papper, vilket kan verka lite konstigt att det lever
kvar, med tanke på att vi i dag lever i ett mycket utvecklat IT-samhälle.
Dessutom så har stora utvecklingar skett i resten av denna sport, i allt
från golfklubbor, bollar, lasermätare för avståndsmätning och andra
hjälpmedel i form av motordrivna vagnar för hjälp med bärandet av ens
golfklubbor, och även golfbilar för dem som har svårt att gå. J Ekebjär
förklarar i sitt examensarbete att år 2004 valde Svenska Golfförbundet
(SGF5) implementera ett nytt alltäckande system för hantering av
tidsbokning, handicapförändringar, tävlingar (Ekebjär, 2005). Dessutom
sköts även klubbens ekonomi, sponsoravtal och annan verksamhet plus
mycket mer genom samma system. Det här systemet, som tidigare
nämnts, går under namnet Golfens IT-system (GIT). Även fast alla dessa
ändringar har skett, finns fortfarande användandet av papper och penna
kvar, man skulle kunna tänka sig att en något mer teknisk lösning borde
ha funnits för vardagligt bruk vid det här laget.
Det är inte bara den uråldriga användningen av papper och penna som
lever kvar, utan även många vett och etikett när det gäller kläder,
speciellt hur man ska se ut på professionella tävlingar, vad för typ av
kläder alla tävlanden bör ha på sig. Till exempel, alla herrar bör gå i
byxor av full längd, shorts är inte godkända däremot går det att vara
klädd i golfbyxor. Trasiga kläder anses inte vara acceptabelt plagg. Man
måste även ha på sig en tröja med krage, inga T-shirts räknas som
acceptabelt plagg. Det finns även förslag på vad kvinnor bör ha på sig.
När det kommer till kvinnor så lever det fortfarande kvar, på vissa
privatägda klubbar, att inga kvinnor får vara medlemmar i dessa. Det vill
säga att många gamla anor inom golfen fortfarande finns kvar, och det är
något som gör golfen till det den är. Vilket tyder på att det finns en hel
del att utveckla inom denna sport, men allt har sin tid, så det kanske inte
är så konstigt att allt inte har ändrats än, och nytänkande vad gäller
scorekort är möjligtvis nästa steg.
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Svenska GolfFörbundet är de som styr all golf inom Sverige när det kommer till stora ändringar för svensk
golf och tävlingsarrangemang.
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2.2

Utvecklingen inom golf
Under de senaste 10 åren har utvecklingen frodats väldigt mycket inom
golfen. Även om golfen hela tiden har utvecklats i form av användande
av material i bollar, klubbor, nytt framtaget gräs med mera, så finns det
starka punkter inom golfens utveckling som nästan alla golfare
reflekterar över, till och med personer som inte spelar golf brukar ibland
påpeka dessa saker. De omtalade träklubborna, som nu mera är gjorda av
metall, men kallas fortfarande i vanligt tal för träklubbor, fast dess
egentliga namn är ”metal-woods”. Inte bara klubbor är det som har
utvecklats utan näst intill allting. Golfbollar har haft en otrolig utveckling
både vad gäller hur långt de kan slås och vilken precisionskänsla de har.
Klubbor och golfbollar har haft en sådan stor utveckling så att för några
år sedan var det på tal om man snart skulle behöva förlänga flertalet av
alla banor runt om i världen, för att man skulle kunna fortsätta
utvecklingen i samma takt. Man valde istället att införa regler6 om vilka
klubbor som skulle vara godkända att spela med i tävlingar, det här
påverkade då framförallt den så kallade ”drivern” (se ordlista för mer
information).
Även andra delar inom golfen har genomgått stora förändringar, bland
annat nämndes tidigare Golfens IT-system (GIT), som beslutades för
framtagning under 2002 och installerades under 2004 i de flesta
klubbarna (Ekebjär, 2005). Detta system hanterar allt från tidsbokning,
handicap-förändringar till skötande av tävlingar och ekonomi. Bilden
man kan få är att all utveckling bara är materiell utveckling, men
självklart är det inte så. Även utveckling i form av golfens alla regler sker
hela tiden, och nya regler uppkommer eller skrivs om från år till år, allt
för att förbättra golf i allmännhet och göra reglerna enklare att följa. Av
egen erfarenhet vet jag att de regler som finns idag anses ibland vara
väldigt komplicerade, vissa kan till och med ses som helt onödiga, eller
att de inte alltid uppmanar medelgolfaren till att vara helt sportslig.
Vilket kan få konsekvensen att ge golfen ett rykte om att vara osportslig
och snobbig.
Gruppen från klubben ”Royal and Ancient Golf Club of St Andrew” som
tog namnet ”R&A” tillsammans med organisationen ”United States Golf
Association” (USGA) jobbar årligt med att förbättra reglerna för att
förhindra fusk, hitta en lösning på konstiga situationer som kan uppstå på
golfbana och uppmana sportsligt spel (Wikipedia, 2009, se golfregler).
Men för varje ändring som görs, så uppstår ofta en konsekvens, och den
måste också undersökas, för att förebyggas om det inte är något man vill
åt. Vilket i sig tyder på att det kan ta lång tid innan golfens regler blir
perfekta, om det är möjligt. På grund av hur viktiga regler är inom golf,
är det av stor betydelse att alltid tänka på dem när det gäller utveckling
inom golf, för att inte ta fram något som går emot reglerna. Om man
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råkar glömma att kontrollera att ens produkt inte bryter mot några regler,
så kan den bli helt oanvändbar på tävlingar.
2.3

Idéer om vad framtiden kan innehålla
Tänk om framtiden kanske kommer se ut så att varje spelare är utrustad
med någon form av elektroniskt ”scorekort”, kanske en liten handdator.
Där personen i fråga fick till uppgift att föra in sin och sin motspelares
resultat, istället för att vara tvungen att göra det på papper. När man
därefter spelat alla hål (se ordlista för mer information) kan man gå
igenom resultaten på normalt sätt, det vill säga muntligen läsa upp och
kontrollera att scoren är korrekt, och i stället för att lämna in resultatet på
ett papper så kan man ha en direktuppkopplad (med GIT och den
specifika tävlingen) enhet där man enkelt kan koppla in sin handdator
och skriva under resultatet med sitt golfkort (se Ordlista för mer
information). Därefter kan den andra personen som du fört resultatet för,
godkänna med dennes golfkort. Det finns en dator utställd på de flesta
golfklubbarna som är direktuppkopplad till GIT, och som även har en
kortläsare. Den finns där idag för att ge spelaren möjlighet att kunna
ändra sitt eget handicap, och man skulle möjligtvis kunna använda den
här enheten även till godkännande av score eftersom den redan är
uppkopplad till GIT och har en golfkortsläsare. Om resultatet från ens
markör (se Ordlista för mer information) och en själv inte skulle stämma
överens, skulle GIT direkt kunna meddela detta vid försök av registrering
av ett resultat. Vid ett sådant tillfälle skulle resultaten behöva korrigeras
så att de stämmer överens innan man kan få dem registrerade i GIT.
En av fördelarna med detta är att man snabbar på tiden det tar från att de
sista tävlande har spelat klart, tills då en lista av personers resultat på
tävlingen kan tas fram, och en vinnare kan utses, för respektive
handicapklass (se Ordlista för mer information) om nu en sådan är
utsedd. Det kommer även minska ner arbetet en tävlingsledare måste
göra, och flera personer kanske då skulle kunna tänka sig att utbilda sig
och hålla i en tävling. Det vore extra positivt eftersom på vissa klubbar
idag kan det ibland råda brist på utbildade tävlingsledare. En annan
fördel som kommer som följd är att man kan få fler spelare att stanna
kvar för att gratulera vinnarna, i stället för att som det ibland är idag, då
man kan råka ut för att personer åker hem, för att de vet att de inte
vunnit, och att det tar för lång tid att stå och vänta på tävlingsresultatet.
Med andra ord så skulle detta även kunna leda till en ökad klubbkänsla,
när fler stannar kvar och visar sin närvaro och tacksamhet för den tävling
som har hållits. Dessutom drar nästan alltid ny teknik fram ett litet
intresse hos de flesta personer, vilket kanske skulle kunna få fler att
anmäla sig till tävlingar, vilket bara är positivt för klubbens överlevnad.
En grund i min idé med en teknisk lösning för resultathantering och
användande av elektroniska ”scorekort”, har alltid varit att den först och
främst skulle introduceras på klubbar, då för användning vid tävlingar.
Detta huvudsakligen för att snabba på tiden från att sista tävlande har
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spelat klart tills att prisutdelningen kan hållas. Hur den vanliga golfaren
ska få tag i denna teknik och vilken typ av enhet man ska välja att
utveckla produkten på (mobiltelefon, handdator etc.) är lite oklart, det
finns för och nackdelar med allt. Men en sak som är säker är att vad man
än väljer så måste man följa golfreglerna7 när det kommer till
godkännande av resultat. Spelarna måste kontrollera och godkänna sina
resultat med hjälp av att den markör man haft under spelets gång läser
upp vad den fört ner för score, samtidigt som man då kontrollerar att den
stämmer överens med det spelaren själv skrivit ner. Därefter skriver
spelaren på att resultatet korrekt och lämnar in det till tävlingsledningen.
En annan idé som bygger vidare på denna är att implementera någon
form av statistikföringshjälp. Under alla år så har många golfare tyckt om
att föra statistik över sitt spel, för att hitta eventuella svaga delar i det,
som man med rätt träning skulle kunna tänkas rätta till. Men tyvärr kan
det vara mycket jobbigt och komplicerat att föra denna statistik,
dessutom väldigt tidskrävande. Vilket i sin tur resulterar i att
medelgolfaren varken har tid eller ork att föra sin egen statistik. Det är
här det skulle vara användbart med någon form av hjälpmedel som skulle
förenkla detta statistikförande. Om man med några enkla
knapptryckningar skulle kunna föra in antalet slag man hade, hur långt
ifrån flaggan (se ordlista för mer information) man hamnade efter ett
slag, eller ifall man råkade hamna i något hinder etc. Det finns en mängd
olika typer av information som kan vara av intresse, så som antal puttar,
chippar, pitchar och ifall man råkat hamna i ett vattenhinder eller bunker
etc (se Ordlista för mer information). Frågan är nu om denna tekniska
hjälp skulle fånga upp intresset för statistikförande hos fler golfare? Mer
intressant är om det skulle förbättra medelgolfaren, när denna vet mera
specifikt vad man behöver träna på från gång till gång, utan att behöva
föra komplicerad statistik både på banan och hemma.
Det som skulle kunna vara extra intressant om man nu väljer att ta fram
denna statistikhjälp, är om man kunde få den implementerad i
scorekortsenheten som nämnts tidigare. För att kunna ge spelare
möjligheten att föra statistik av sitt spel, på samma enhet som de för sitt
resultat av golfrundan. Sedan kunde man teoretiskt sätt utrusta denna
enhet med någon form av mjukvara som räknade ut vad man verkar ha
problem med, eventuellt visa grafer under vilken period man hade
problem med vad etc. Den stora vikten ligger dock i att här utforma ett
mycket enkelt gränssnitt så att alla kan klara av och orka använda detta
hjälpmedel. Att utforma ett sådant användarvänligt gränssnitt kan vara
väldigt kostsamt och tidskrävande, vilket kan leda till att det inte går att
ta fram på grund av ekonomiska skäl eller tidspress. Men om man nu
skulle lyckas, så kanske denna teknik skulle kunna vara en lukrativ
produkt på golfshoppar landet över. Om det nu skulle förbättra
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medelgolfaren, skulle detta bara förbättra golfen generellt och möjligtvis
göra sporten mer intressant för nya golfare.
För att göra denna del ännu mer intressant så kunde man även se till att
dessa enheter alltid har en enkel åtkomst till www.golf.se8, så man snabbt
och enkelt kan boka tid på den bana man vill spela på, och direkt efter
bokning kunna ladda hem den senast uppdaterade scorekortet för just den
bana man har valt. Man kan idag via sin egen mobiltelefon, om man har
tillgång till internet, gå in på www.golf.se för tidsbokning,
handicapförändring mm. Men sidan tar lång tid att ladda för visa
innehållet, vilket gör den jobbig att använda. Här skulle man ha en
speciell sida som man kunde logga in på och komma åt all normal viktig
information via mobiltelefonen. Där man drar ner på visning av bilder
och snygga designval som kan vara för prestandakrävande när det
kommer till mindre bra internetuppkopplingar. Allt för att snabba på
navigeringen och göra hemsidan mer användbar utan en massa onödigt
väntande på laddning av den.

2.4

Marknaden i dagens läge
Teknik är något som alltid har varit ett tecken på nuet och framtiden,
däremot så har idéer funnits långt innan produkter faktiskt skapats, och
vissa delar av denna idé är inget undantag. Marknaden har jobbat länge
på att försöka få in en snabbare och bättre hantering av resultat. Det fanns
även försök om att hantera visning av ställning i en tävling under
tävlingens gång, så kallad ledartavla (eng ”leaderboard” se Ordlista för
mer information), som man har för att göra det lättare och roligare att
följa sin favoritspelare. Man valde att försöka lösa detta med rapportering
av resultat efter varje hål redan 1987, där man då rapporterade in sitt
resultat via en stor enhet efter varje hål, liknande en bärbar dator
(Bengtsson, 2009).
En idé som länge varit på tapeten är utvecklingen av elektroniska
scorekort. Det finns en mängd företag och privatpersoner som har försökt
att ta fram elektroniska scorekort på alla möjliga plattformar, så som
handdatorer och mobiltelefoner. Vissa har också infört banguider på
dessa enheter eller som separata enheter. Sedan finns det de som har
fortsatt på det man gjorde 1987, det vill säga fokuserat på ledartavla som
alltid håller koll på hur det står under tävlingen (Sundström, 2009).
Utöver detta så finns det många som har skapat
statistikförandehjälpmedel, där själva förandet av statistik och visning av
grafer ligger i fokus. Kvarstår gör dock fortfarande frågan om varför det
inte blommat ut än till en sådan mängd att det används runt om i världen.
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Idén är bra, vad är det som har stoppat utvecklingen? Vad är det som är
de stora faktorerna till att skaparna och Svenska Golfförbundet inte har
tagit de sista stegen?
Utvecklingen inom golf har gått så långt att man i dag har tagit fram
lasermätare i mån om att hjälpa med avståndsbedömningar. Dessa
mätapparater har varit en stor succé på senare tid, till en början var det tal
om att man bara fick använda dessa på sällskapsronder (se Ordlista för
mer information), men efter nyligen gjorda ändringar i regelboken9 så får
de användas även på tävlingar. Visst går detta att diskutera om det inte
ska räknas som ett för stort hjälpmedel, i likhet med användandet av
golfbilar (se ordlista för mer information), som enligt golfens regelbok
bara människor med läkarintyg får använda på tävlingar, eftersom att det
sägs underlätta en golfares spel med tanke på att spelaren slipper gå och
bära eller dra sin utrustning. Men utvecklingen går hela tiden framåt, och
detta blev tydligen steget som var dags att ta.

2.5

Påstående och antaganden
Under denna rapport kommer med stor sannolikhet många påståenden
och antaganden göras omedvetet på grund av min bakgrund och
erfarenhet inom golf. Av denna anledning är det därför viktigt att ge en
kort och koncis förklaring till hur dessa omedvetet kan smyga sig in fast
de fortfarande bör vara sanningsenlig information. Det är nämligen så att
jag har spelat golf i 15 år, varav de senaste 12 har jag spelat större
tävlingar och alla möjliga sorters klubbtävlingar. Dessutom även utbildat
mig till att bli en auktoriserad tävlingsledare, med allt som kommer där
till. Det vill säga, införskaffat mig instruktion i användandet av den del
som hanterar tävlingar i GIT, och även utövat dess kunskaper på
tävlingar. Reflektioner har även kontinuerligt gjorts under alla år, över
hur tävlingar har genomförts och hanterats, allt från bra delar likväl som
mindre bra delar. Det är mycket på grund av det här som jag anser mig
kunna säga mig ha en bra grund till att kunna göra goda påståenden och
antaganden. Tidigt insågs att omedvetna sådana kommer att finnas
någonstans i rapporten, men det blir för mig väldigt svåra att hitta dem på
grund av min bakgrund.
Självklart är inte allt bara grundat på vad som tros och tycks ha setts, utan
mycket av informationen som skrivs i denna rapport kommer även från
tidigare publicerade undersökningar och faktaböcker. Vid dessa tillfällen
så anges det för att undvika förvirring för läsaren. Det är också viktigt för
läsaren att ha i åtanke att denna undersökning är gjord med fokus på
något som det egentligen inte finns så många undersökningar på, därför
är reflektioner från, och faktisk kontakt med, situationen av stor vikt för
att kunna dra några slutsatser.
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3

Metod

3.1

Informationsinförskaffning
När det kommer till införskaffandet av viktig information, så måste man
vara på sin högsta beredskap och föra sig fram väldigt noga och
långsamt. Om man inte sköter denna del extremt noga och tänker på alla
möjliga situationer som kan komma att uppstå, så kan alla ens resultat
vara antingen tvetydliga eller rent av felaktiga. Det man måste börja med
är att sätta sig in i vilken typ av information det är man vill ha in, och vad
det ska styrka eller motsäga. Eller om det bara är till för att ge mer kött
på benen, om ens idé om ett system kan fungera, eller om man bara är ute
efter fakta från vad användare tycker om ett system. Man brukar kunna
säga att man ska först och främst förstå sig på vilken typ av information
som är av störst vikt innan man börjar leta efter den. Gör man inte det så
kommer man med största sannolikhet tappa bort sig eller gräva sig för
djupt ner i något som egentligen inte är relevant, vilket kan bli väldigt
kostsamt både tids- och pengamässigt.
Det finns många olika sätt att införskaffa information, denna rapport
kommer inte gå in på alla, utan vikten läggs på något som kallas
ostrukturerad och strukturerade intervjuer. Där de ostrukturerade
intervjuerna syftar på vanliga intervjuer där man tar personlig kontakt
med de man ska intervjua, och för att beskriva strukturerade intervjuer
nämns enkäter som ett exempel. De personliga intervjuerna kommer att
delas upp till två olika metoder för att ge en bild av hur man kan göra, det
kommer även nämnas om användandet av inspelningar vid intervjuer.
Enkätdelen kommer ge en kortare förklaring vad det går ut på och vad
man bör tänka på vid skapandet av en enkät, för att uppnå önskat resultat.
Utöver detta nämns olika för- respektive nackdelar med de olika
metoderna.

3.1.1

Intervjuer:
Intervjuer är ett effektivt sätt att få in information, uttryckt på ett mer
personligt sätt (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004). Det går ut på att man
ställer väl utvalda frågor till de man intervjuar, det är bara du och dessa
personer som är med under mötet. Detta för att utesluta att de intervjuade
personerna skulle bli influerade av andra faktorer, som i sin tur skulle
kunna ha effekt på deras svar och reaktion på frågorna. När man
intervjuar kan det vara till stor hjälp att hålla ögonen öppna för eventuella
ansiktsuttryck och gester som kan tala om för dig vad som menas med
det som sägs (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004). Det vill säga om
personen är ironisk, osäker eller helt ärlig. Allt kan ses beroende på hur
personen valt att utrycka sig i form av meningsval och kroppsuttryck.
Viktigt är dock att inte tappa fokus på meningen med intervjun, så att du
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missar de faktiska svaren som ges genom att försöka se en baktanke på
hur de uttrycks.
Det är däremot ingenting som säger att man måste träffa personen öga
mot öga för att kunna hålla en intervju, ibland kan det vara en omöjlighet
på grund av jobb eller annat. Att träffa den som ska intervjuas är att
föredra, men när det inte går kan en telefonintervju duga. Båda
varianterna har för- och nackdelar som bör tas i beaktning. Vid en
telefonintervju är det svårt att kontrollera situationen hos den som
intervjuas. Störmoment, kollegor och en svårighet att göra sig helt
förstådd är några faktorer som talar emot telefonintervju, samtidigt som
tillgänglighet och flexibilitet talar för metoden
Vid intervjuer kan man även välja att använda sig av hjälpmedel i form
av inspelningsapparater för att minska risken att tappa bort eller glömma
viktig information. Det här kan ses som riskabelt i form av att personen
man intervjuar blir nervös, vilket kan influera dess svar och sätt att
uttrycka sig. Därför brukar man ibland undvika användandet av dessa,
just för att undvika risken av att missa den viktiga personliga fördelen
med att ha en intervju. Det går däremot inte att bortse att användningen
av detta hjälpmedel har stora fördelar, till exempel så behöver inte
intervjuaren föra anteckningar. Som kan få till följd att intervjuaren kan
fokusera sig ännu mer på följdfrågor, och att få hela intervjun till en mer
personlig diskussion. Vilket i sin tur kan leda till att man får in ytterligare
information, som man annars kunde ha missat. Därmed kan slutsatsen
dras att ifall det känns komfortabelt och personen som ska intervjuas inte
har något emot att intervjun spelas in, så kan det vara mycket bra att
använda sig av denna teknik. Men man måste vara säker på att personen
man intervjuar inte har något emot det, innan man börjar.

3.1.2

Enkäter:
Enkäter är ett perfekt sätt att införskaffa information vid mer specifika
undersökningar (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004). Det går ut på att man
skriver ner ett antal väl definierade och icke tvetydliga frågor, som man
sedan skickar ut till ett flertal personer samtidigt. Anledningen till att
man skickar ut dem samtidigt till alla personer är för att reducera, så
mycket det går, att personerna ska vara förberedda på de eventuella
frågorna som kommer att ställas. En bra sak att ha i bakhuvudet när man
skriver ner frågorna är att tänka igenom vilka målgrupper man kommer
skicka ut enkäten till. Det är inte bara viktigt att få ut enkäten till många
människor, utan även att man utformar dem på ett sådant sätt att de kan
besvaras oberoende av åldersgrupp. Enkäter kan vara ett bra redskap då
man vill stärka en hypotes med statistik. För att få maximal nytta av sin
enkät bör den inte vara så omfattande och komplicerad att ingen tar sig
tid att besvara den.
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3.2

Metodval
Det som det här examensarbetet till slut grundade sig på, blev efter
omfattande funderingar och genomtänkande, att väsentlig information
bör lättast få tags på genom att göra intervjuer med personer från vartdera
företaget som gjort de olika produkterna och även en högt uppsatt person
från SGF. När inte intervjuer öga mot öga är möjligt så väljs att hålla
intervju via telefon, eftersom då kan man till en viss del hålla kvar den
personliga faktorn som är av stor vikt för denna undersökning. Eftersom
att frågor om hur SGF och skaparna av produkterna tycker och har tänkt,
vid beslut som gjorts, är det som ligger i fokus för undersökningen.
Statistik i form av grafer och procentsatser från hur många som tycker
vad från olika frågor etc. är inte av lika stor vikt när det kommer till
kritan, till skillnad från själva tankarna från alla olika parter inom detta
område. Vilket blev en av anledningarna att enkäter valdes bort,
dessutom så insågs att svårhetsgraden i att kunna formulera fram så
distinkta och personliga frågor som behövdes ställas, skulle bli för svårt.
Detta då inte menat att statistik inte skulle vara en viktig del, utan att
enkäter för att tolka teser inte skickades ut. Däremot så ställs frågor under
intervjuerna om produktskaparna av systemen tagit fram någon statistik
som kan styrka produktskaparnas val och beslut (intervjufrågorna ställda
till de tre olika förtagen ses i Appendix, allmän diskussion om
marknaden fördes med en person från SGF).
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4

Teori

4.1

Människa och datorinteraktion (MDI)
Det här är ett forskningsområde som har blivit mer och mer intressant
genom åren som gått, det handlar om att man under utveckling av både
mjuk- och hårdvaruprodukter försöker ta fram ett så bra
användargränssnitt som möjligt (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004 &
Wikipedia, 2009, se Människa – datorinteraktion). Målen med
forskningsområdet är att förbättra interaktionen mellan en dator och dess
användare, inom de begränsningar och önskade egenskaper som
uppgivits av den som beställt framtagningen av produkten. Egenskaper
kan skilja beroende på vad produkten är tänkt att användas till, ibland kan
man vilja att användargränssnittet ska vara mycket enkelt att lära sig,
ibland kan det vara mer intressant att lägga mer vikt på att få bra
effektivitet. Vid framtagning av ett gränssnitt måste man även lära sig
hur mycket och vad användaren kan och vill ha löst, allt för att uppnå en
bra användbarhet (Ekebjär, 2005). En annan del som alltid ligger i
bakgrunden vid framtagning av ett bra användargränssnitt är kognition
och perception, vilket är psykologiska termer för hur människan
uppfattar och bearbetar sinnesintryck. Med andra ord så handlar det om
kognitiv psykologi, vilket tar upp hur ens hjärna bearbetar information
(kognition) och hur den överför bilder och intryck, vilket människan tar
in via sinnen, till förståelig information för en människa (Ekebjär, 2005).
Det kan med andra ord vara bra att ha kunskap om detta ämne för att
lyckas vid framtagningen av gränssnitt.
Ibland kan det hända vid framtagningen av ett gränssnitt att man låter
utvecklaren göra vad den känner är bästa möjliga konstruktion, för att nå
bra användbarhet. Det behöver inte bli fel, men det kan finnas en risk i att
gränssnittet inte blir så anpassat som man kunde ha hoppats, och
användarna kan då ogilla produkten. Av den här anledningen så ansågs
MDI vara en viktig del i examensarbetet, med tanke på att det som görs
är en undersökning av olika system på golfmarknaden, då inriktat i
huvudsak på scorekortslösningar. Användbarhet är något som hela tiden
finns närvarande och används flitigt under undersökningen av de olika
systemen, allt för att kunna poängtera bra saker i reflektionsdelen längre
fram i denna rapport.
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4.2

Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet har länge letat efter ett alternativ till det vanliga
scorekortet, det första systemet som testades gjordes redan 1987, och
enda sedan dess har en hel del liknande lösningar inom området testats.
Men det som ofta ställer till det är stabiliteten i produkten, att alla
problemfaktorer inte än är lösta, och varje gång hittills har någon
upptäckt gjorts under testningen av systemet (Bengtsson, 2009). Det här
har inneburit att tekniska lösningar för scorekortshantering och
elektroniska scorekort blivit tillbakaknuffade, eftersom det ofta uppstår
problem, och sådant är inte acceptabelt vid större tävlingar. Vilket i sin
tur har fått konsekvensen att SGF är lite återhållsamma när det kommer
till besluttagande och testande, av produkter i dagens IT-samhälle
(Bengtsson, 2009). De vill vara väldigt försiktiga och mycket säkra på sin
sak innan de är beredda att ta beslut, med tanke på att det finns så många
faktorer som spelar roll för fortsatt utveckling inom området.
Det går inte alltid undvika att saker och ting kan gå snett, det kan uppstå
fel på grund av den mänskliga faktorn, vilket framtidens system måste
kunna hantera på ett effektivt och bra sätt (Bengtsson, 2009). Dessutom
bör systemet vara så enkelt att sannolikheten för fel, på grund av denna
faktor, är näst intill obefintlig, så att ingen drar sig för att använda
systemet. Det betyder inte att de stora problemen bara finns på mänsklig
nivå, utan att de även kan existerar på en teknisk nivå, problem i system
som man tänkt använda sig av. Händelser som om till exempel
telekommunikationsnätet man valt att använda blir överbelastat och
slutar funger en stund. Viktigt är här då att man är förberedd på något
sådant, och att det alltid finns en snabb och enkel alternativplan att ta till
hands, för att lösa situationen (Bengtsson, 2009). Kanske inte
nödvändigtvis i den del av systemet som är tänkt att ersätta det faktiska
scorekortet, men det är något som man bör ha förberett. Alla dessa
faktorer, och många fler, måste evalueras innan beslut tas, för att
minimera risken av felbeslut. Vid en första anblick kan det se enkelt ut,
men efter många års erfarenhet från SGF:s sida så har man sett det mesta,
och har insett att så är inte tyvärr alltid fallet. Det är därför man än idag
står inför vad man ska ta för beslut när det kommer till denna fråga, om
hur och vilket system man ska stötta eller ta fram själv.
Det största problemet SGF stod inför, vid starten av det här
examensarbetet, var problemet med att de flesta olika mobilföretag
använde sig av olika operativsystem, eftersom marknaden ser ut på ett
sätt att det är upp till var och en att bestämma vilket system de vill
använda (Bengtsson, 2009). Vilket i sin tur gör det näst intill omöjligt att
bestämma sig för vilket programmeringsspråk man ska välja att utveckla
i, eftersom att alla operativsystem inte stödjer alla olika språk som finns
där ute. Frågan är då om man ska man utveckla olika versioner av
systemet för att stödja flera operativsystem eller inte. Just den här frågan
handlar i grund och botten om SGF gör valet att ta fram ett system, så vill
de kunna erbjuda tjänsten till alla golfare utan att lägga krav på vilka
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telefoner som måste användas, för att kunna nå så många användare som
möjligt (Bengtsson, 2009).
Därefter återstår problemet med om man ska utveckla systemet själv,
eller om ska man hyra in någon. Man kanske istället helt enkelt bör köpa
ett redan existerande system, och eventuellt, om det behövs, utveckla det
vidare? Om man nu skulle göra detta, hur mycket skulle det kosta?
Dessutom hur får man dessa leverantörer att bli intresserade av att ta del
av detta, och hur mycket skulle de kunna vara beredda på att betala för att
komma in i utvecklingen? Det kanske är så att det redan finns ett
fullfjädrat system ute på marknaden, som bara behöver uppkoppling mot
GIT för att bli klart. Sannolikheten att de gör det, med tanke på de krav
som SGF har, är tyvärr kanske inte så stora, men det är fortfarande en
fråga man vill ha besvarad (Bengtsson, 2009). Alla dessa funderingar och
obesvarade frågor är vad som står till grund varför SGF inte har utvecklat
API-programmeringsgränssnitt10 (eng Application Programming
Interface) i GIT. Eftersom man inte har svaren än är man inte beredd,
eller ser anledning till, att öppna det för att låta utomstående skicka och
ta emot information från deras databaser. Av egen erfarenhet kan jag
förstå människor som tycker att det här kan ses som att SGF har lite
kontrollbehov, med det är egentligen en säkerhetsåtgärd som tas, för att
uppehålla samma standard och trygghet inom golfen som tidigare år. Det
är SGF:s uppfattning att detta är för golfens bästa, och görs för att
framtiden ska bli så bra som möjligt. Man har dock planer att nästa år
skapa denna API, vilket då skulle öppna användandet av GIT för
utomstående (Bengtsson, 2009).
Utöver de tidigare nämnda problemen så ligger problematiken i vilken
enhet som är bäst. Är mobiltelefonen den väg man ska ta, eller ska man
försöka hitta något annat? Först och främst kan man fundera över hur
många som har med sig mobiltelefonen på golfbanan, med tanke på att
det inte var allt för länge sedan då man inte fick använda den under spel.
Vilket har lett till följdfrågan om hur många som kommer att använda
systemet, och om man kan få alla att till slut använda det. Listan är lång
på problem med mobiltelefoner, men det är nog samma sak för andra
enheter. Ett stort problem med mobiltelefoner ligger dock, som tidigare
nämnts, i att det inte finns några satta standarder i vilket operativsystem
man bör använda, vilket ger tillverkarna ett fritt val (Bengtsson, 2009).
Problemet här är att det inte finns några standarder satta för vad man bör
använda, utan det är helt upp till tillverkaren att välja, vilket skapar
problem för företag och förbund som SGF.
Det finns ytterligare problem under utvecklingen som man helst vill
undvika om det är möjligt, och de är problemen med att råka trampa
någon ägare av ett patent på tårna. Det vill säga att val under
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API är ett mjukvaruimplementerat gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan olika mjukvaror. Det
byggs upp av en uppsättning funktionsanrop som används för att kommunisera och få tillgång till viss
funktionalitet hos mjukvaror. För mer information besök: http://sv.wikipedia.org/wiki/API eller
http://en.wikipedia.org/wiki/API
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utvecklingen som man blev tvungen att ta på grund av tidigare beslut,
kan leda till att man är tvungen att betala ägaren av ett patent. Med andra
ord så bör man undersöka vilka patent som finns inom det område man
utvecklar i, innan man börjar utveckla, för att minska risken att behöva
betala någon ägare av ett patent. Utöver det här har SGF ännu inte
funderat ut hur man tänkt sig marknadsföra den eventuella produkten, hur
mycket den ska kosta och hur man får tag i den och så vidare.
Alla dessa problem och olösta frågor gör det väldigt svårt att besluta sig
för hur SGF ska välja att agera, när det kommer till att ta beslut om eget
framtagande av produkt eller köpande av redan existerande produkt.
Dessutom kan dessa olösta frågor leda till stora kostnader både tids- och
pengamässigt, för att kunna lösa dem. Vilket i sig utgör ett ytterligare
problem i och med att SGF inte har hur mycket pengar som helst att röra
sig med och de måste vara sparsamma med de resurser de har
(Bengtsson, 2009). Ett annat problem som SGF kraftigt poängterar är att
om någon nu får fram en produkt, så måste skaparna av denna se till att
den inte överstrider några av golfens alla regler, eftersom om detta görs
så är produkten helt oanvändbar vid tävlingar. Bara denna del kan ta tid,
regelboken kan vara problematisk att förstå sig på, om man inte är
utbildad. Slutligen ställs då frågan om det är värt den mödan det skulle
krävas för att ta fram ett sådant system eller inte. Är golfare helt enkelt i
ett så stort behov av det här att man bör prioritera det?
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4.3

CellCaddy
CellCaddy är ett av många företag som riktat in sig på idén om att ge den
enskilda spelaren ett alternativ till det vanliga scorekortet. Idén startade
de att arbeta på redan 2005, där visionen var att ge spelaren en möjlighet
att använda en teknisk lösning för globalt spel, då med mobiltelefonen
som gränssnitt (CellCaddy, 2009). Detta för att utveckla golfen till att bli
mer intressant för gemene man. Deras affärsidé är att förbättra och
underlätta spelet genom att skapa en applikation för scorekort, där de
även implementerar en mindre banguide (se ordlista för mer information)
som en extra hjälp. Dessutom ge en kort beskrivning i hur varje hål bör
spelas, och även utveckla en statistikmodul. Allt detta ska vara anpassat
för mobiltelefoner och Internet (CellCaddy, 2009).
Det som gör detta företags produkt extra intressant är att de är det enda
företag som har skrivit ett 5-årskontrakt med Svenska Golfförbundet
(SGF), vilket de gjorde under år 2008 (CellCaddy, 2009). Fördelen detta
företag har gentemot alla andra är just detta kontrakt, med tanke på att all
golf som spelas i Sverige på ett eller annat sätt alltid är bundet till SGF.
Vilket i sin tur ger företaget en bra utgångspunkt för att enklare kunna
etablera sig bra på marknaden, som i framtiden kan resultera i att de kan
vara ledande inom detta område av tekniklösningar (CellCaddy, 2009).
Cellcaddy ägs idag av dess grundare och de som valt att investera i denna
produkt. Dessutom har företaget även valt att ingå ett joint venture-avtal
med telekommunikationsföretaget Telenor, vilket kan med förhoppning
om framtiden innebära att CellCaddys produkt kan bli ett
tjänsterbjudande inom mobil telefoni, som då kan erbjudas från Telenor
(CellCaddy, 2009). Första fasen av deras utveckling är att slå sig in på
den svenska marknaden, därefter om allt går vägen kan man i framtiden
ge sig ut i resten av världen. Men det finns ingen tidsplan för när detta
skulle kunna ske.
Deras framtidsvisioner för utveckling av denna produkt är att kunna
erbjuda möjligheten till att ladda hem scorekort för aktuell bana från
www.golf.se, därefter kan personerna spela sina rundor och föra sitt
resultat i mobilen. Därefter kunna rapportera in sitt resultat till GIT direkt
från mobilen. Vilket då skulle betyda att man kunde använda mobilen för
hela processen från förande av score till inrapportering (CellCaddy,
2009).
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CellCaddy har valt att utforma sitt gränssnitt på följande sätt enligt deras egen
”demonstrationsversion” på hemsidan:


Först ser man en huvudmeny där man har valen Spela runda, Min CellCaddy, Ladda upp runda (ej
aktiv), Inställningar (ej aktiv) och Avsluta CellCaddy.


Om man väljer ”Min CellCaddy” så kommer man vidare till en sida där man kan välja mellan Min
spelarhistorik, Mina Banor och Mina spelare. Allt fungerar som man kan tänka sig, men än så länge
går det inte att ladda hem nya banor så man får välja den förprogrammerade banan.
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Om man därefter väljer att gå tillbaka huvudmenyn för att välja alternativet ”Spela runda” så kommer
man vidare till där man får välja sin spelare eller lägga till en ny spelare. När man sedan valt sin
spelare kommer man vidare till där det är tänkt på samma sätt kunna välja sin bana. Men eftersom man
inte kan lägga till banor än så väljs automatiskt den förprogrammerade banan, och man visas lite kort
information om den valda banan.


Därefter visas spelstrategi för första hålet, som följs av en liten visning av det hål man ställs inför att
spela. Med lite kort information så som längder, placering av bunkrar (visas nedan).

ϮϬ



När man nu ser bilden av det hål man ska spela ställs man inför tre val, antingen zooma in på bilden,
välja att gå in i en meny eller gå vidare till sitt scorekort. I menyn kan man välja mellan Nästa hål,
Föregående hål, Spelarestrategi, Runda färdigspelad, Avbryt runda eller Huvudmenyn.


Om man nu väljer att ta sig till scorekortet så möts man där av ett normalt scorekort. Där man ser
saker som hålets nummer, längden på hålet, hålets par och även dess handicap (hcp). Från scorekortet
kan man välja att skriva in sitt resultat med numerisk knappsats, gå till menyn med samma val som
tidigare eller helt enkelt gå till banguiden.
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Det är tydligt från denna demonstationsversion att produkten inte är
färdigställd, men man har visat hur det är tänkt att fungera och se ut
gränssnittsmässigt. Om sedan företaget väljer att ändra någonting i deras
grundidé eller gränssnitt framöver är tyvärr omöjligt att veta, även när det
kommer till frågorna om varför de har utformat produkten på de sätt de
valt går det inte att få tag på några svar eftersom företaget var i ett sådant
kritiskt skede när den här rapporten skrevs. Det innebar att de tyvärr inte
kunde dela med sig av sådan information. Det är synd eftersom på grund
av detta kan inte beskrivningar angående beslut som tagits och djupare
insikt om framtidsvisioner ges.
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4.4

GolfNavigator
Grundidén med denna produkt är att kunna tillhandahålla en nätbaserad
tjänst som en brygga mellan golfen och tekniken, där man enkelt kan föra
sin score och spelarstatistik genom inmatning från sin egen mobiltelefon
(Garay, 2009). Därefter finns möjligheten att analysera sitt spel via
GolfNavigators hemsida, vart från möjligheten ges till att använda sig av
avancerad statistikberäkning och visning i form av 3D-grafer. Denna idé
framkom redan så tidigt som år 2002 av några kompisar, som kände att
de ville ha en sådan här tjänst för sig själva (Garay, 2009). De trodde
även att allmänheten kanske kunde vara lika intresserade som dem själva,
och började därmed utveckla denna nättjänst. Man valde att göra den
mest lämplig för användande genom en mobiltelefon, på grund av att alla
golfare med största sannolikhet har en mobiltelefon med sig på banan.
Däremot så bör tjänsten fungera på andra enheter också, men då kan det
eventuellt behöva anpassas lite i koden (Garay, 2009).
Tjänsten var inte klar förrän år 2005, och var då framtagen i språket
”.NET”, av företaget Exego systems AB. Anledningen till detta val, var
för att det språk som kompisarna hade kunskap i var just ”.NET”, och att
de jobbade på Exego själva, så de hade aldrig tanken på val av något
annat språk (Garay, 2009). Tjänsten är dock till grunden framtagen som
en fritidssyssla och ingår inte deras vanliga jobb. Under framtagningen så
valde man att undvika att göra användbarhetsundersökningar. Man utgick
istället från att skapa något som passade deras egna behov, och ansåg att
det bör vara en tillräckligt bra estimering av vad andra kan tänkas vilja ha
(Garay, 2009). Dessutom är användbarhetsundersökningar väldigt
kostsamma, och med tanke på att denna tjänst framtogs från eget behov
på fritiden, så kanske kostsamma undersökningar inte är av högsta
prioritet.
Till en början hade de tanken på att ta betalt för användandet av den
mobila delen i tjänsten, det vill säga att varje gång användarna ville föra
sin score och statistik, så skulle de betala en mindre summa pengar
(Garay, 2009). Däremot så skulle tjänsten från deras hemsida vara gratis,
det vill säga analyseringen av statistiken man fört. För att komma fram
till vad denna summa skulle sättas till, undersökte man marknaden för
liknande betalningstjänster. Av detta fick man då en bättre bild av vad
privatpersoner kunde tänka sig vara villiga att betala, och kom då fram
till summan 10 kronor per användningstillfälle. Från denna summa så
skulle inte skaparna få ut mer en 50 %, eftersom resten skulle gå till de
som tillhandahöll själva nätbetalningstjänsten. Vid tiden när
GolfNavigator togs fram så var inte nätbetalning lika utvecklad som den
är idag, vilket problematiserade situationen lite (Garay, 2009). Bland
annat problem som man stötte på under utvecklingen var med olikheten
av alla mobilföretags val av webbläsare, och dess kompabilitet att hantera
tjänsten både utseende- och betalningsmässigt, eftersom de inte följde
några direkta standarder. Vilket betyder att man får gå runt för att hitta
andra lösningar, för att få det att se ut och fungera på det sätt som var
tänkt.
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Efter framtagning och noggrann utvärdering av tjänsten och marknaden,
kom man fram till att vid denna tidpunk så var inte chansen så stor för att
kunna tjäna bra pengar på tjänsten. Det skulle krävas en budget på minst
en halv miljon bara för att marknadsföra den (Garay, 2009). Dessutom
vid tillfället så ansågs det att den vanliga användaren inte hade blivit
tillräckligt bekväm i webbhanteringen via mobilen än. Allt detta ledde till
slut att man valde göra denna tjänst helt gratis, för de som kände för att
använda den vid sina sällskapsronder.
Ända sedan då man släppte tjänsten år 2005 har utvecklingen legat lite på
is, man har varken korrigerat småfel eller lagt till något nytt. Självklart så
finns det förhoppningar och planer om en framtida utveckling, dock
ingenting man kan dela med sig av, eftersom konkurrensen ute på
marknaden anses vara ganska hög (Garay, 2009). Speciellt med tanke på
vilken utveckling som har skett inom mobilfronten sedan Apple släppte
iPhone. Idag finns möjligheten att skapa bra applikationer till
mobiltelefonen, dessutom har webbläsarna på dem förbättrats något
enormt. Vilket i sin tur har lett till att fler personer har börjat använt dem,
dessutom har ett intresse växt fram för att personifiera mobilen, med
hjälp av den nya tekniken. Skulle man idag försöka slå sig in på
marknaden med denna tjänst, men i en större utsträckning, så anser
företaget att störst vikt bör läggas i att skapa ett bra samarbete med olika
klubbar och telekommunikationsföretag (Garay, 2009). Det bör gå att få
in en fot på marknaden utan stödet från SGF, även om deras hjälp
självklart inte är till en nackdel, däremot kanske det inte är lika viktigt
som annat, just för den här tjänsten.
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GolfNavigator har valt att utforma sitt gränssnitt på följande sätt, bilderna är tänkt att se från höger till
vänster (bilderna är ej skalenliga och är tagna via en dator och inte en mobiltelefon):




Först får man göra valet att registrera en ny runda, därefter ställs man för valet på distrikt (Uppland),
sen väl inne i distriktet väljer man vilken klubb man tänkt sig spela på (Edenhof GK).




När man sedan har valt den klubb man vill spela på ställs man inför valet om vilken bana man ska
spela på (i detta fall fans bara 18 hålsbanan inlagd). Därefter skriver man in vilka som ska spela i
bollen, man får möjlighet att skriva in namn, erhållna slag och vilket Tee som ska spelas (val gjordes
av en spelare för enklare visning, det går att köra flera utan problem). Sedan för man sin score med
antal slag, puttar, ifall man hade fairwayträff och eventuellt träffat en greenbunker. Vid varje nytt hål
så visas hålinformation längst upp som man ser i bilden till höger ovan. När man är klar går man
vidare till nästa hål. Man har även alltid möjlighet att gå tillbaka till startsidan när som helst (för mer
information om konstiga ord i denna bildförklaring, se ordlista).
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Som vi ser i bilden till vänster så ställs man inför valet, när man fyllt i sitt resultat, att antingen gå
tillbaka till föregående hål, eller fortsätta till nästa. När man sedan har spelat 9 hål så visas en
uppdatering av hur det har gått så här långt i spelet. Därefter kan man fortsätta sitt spel på de
återstående 9 hålen på samma sätt som förut. När man sedan spelat klart alla 18 hål så visas den bild
till höger, det vill säga lite kort statistik över den rundan man spelat. Om man sen vill spara sitt resultat
på sin runda, så har man möjlighet till det genom att skriva in sin e-postadress och skicka resultatet på
sitt spel dit.
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4.5

MyGolfTour
Bakgrund:
Det här systemet uppstod redan 2004-2005, då med en idé om att ta fram
en produkt som gick ut på att det skulle finnas en enhet vid varje hål, för
införande av resultat så fort man spelat klart det (Sundström, 2009). Man
gav dock upp denna idé efter en tid, då man kommit till insikt om hur
mycket det skulle kosta att ta fram och driva en sådan produkt, vilket till
slut ledde fram till den produktidé som är i drift idag. Allt började efter
att man varit ut på många klubbar under år 2005 och presenterat sin idé,
vilket många tyckte lät bra, men nästan alla bad om att få se en faktisk
produkt. Först därefter tittade man runt i världen, för att se om det fanns
någon existerande produkt som kunde uppfylla deras önskan, men man
kom fram till att så var inte fallet (Sundström, 2009). Vilket ledde till att
man i slutet av 2006 tog fram en prototyp, som man då valde att skriva i
språket WAP på grund av dess enkelhet vid snabb framtagning (Zidane,
2009). Däremot fanns vetskapen under framtagningen att man skulle
skriva om klienten i språket Java, för att nå ut till en större marknad,
eftersom de flesta mobiltelefoner vid det tillfället hade stöd för just Java.
Vilket var anledningen till att man till slut skrev om det till detta språk
(Zidane, 2009).

4.5.1

Produkt/tjänst:
Som det ser ut idag är systemet uppbyggt på en klient-server-relation, där
man helt enkelt skaffar sig ett konto på MyGolfTours hemsida, för att
senare kunna logga in via sin mobiltelefon. Från mobilen kan man sedan
registrera sig och skapa tävlingar (Zidane, 2009). Däremot för att kunna
skapa tävlingar måste man ha ett betalkonto. Men om man är ny så finns
möjligheten till att skriva upp sig för en testperiod, vilket idag går att
göra via mobilen, och då får man möjlighet att testa förandet av score
under en viss tid (Zidane 2009). Utöver det får alla under tävlingens gång
möjlighet att hela tiden kunna se en uppdaterad leaderboard, direkt via
mobilen. Tycker man sedan att systemet fungerar bra, och att det är
intressant att använda, så får man lov att betala en mindre årsavgift för att
fortsätta använda produkten (se nedan för pris) efter att ens testperiod är
avslutad. Med ett konto får man även möjlighet att se statistik över sitt
spel från deras hemsida (Zidane, 2009).

4.5.2

Problem under framtagning:
Vid skapandet av ett så täckande system som det här är, uppstår det alltid
problem under utvecklingen, och det här systemet är inget undantag. I
början när man programmerade hela systemet i WAP, stötte man på
problem med att alla olika mobilföretag valt att använda sig av olika
webbläsare (Zidane, 2009). Det vill säga att det inte fanns någon egentlig
standard satt efter vad som bör användas. Vilket ledde till att man var
tvungna att göra många specialanpassningar för de olika HTMLversionerna, för att få allt att fungera, och se ut på önskat sätt. Dessutom
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insåg man problemet att vid stora applikationer, vilket detta skulle leda
till, så var inte språket wap lika effektivt, när det kom till funktioner och
snabbhet så som Java (Zidane, 2009). Anledningen till att då skriva om
klienten i ett nytt språk, blev då mycket tydligare, eftersom det skulle ge
en stor effektivisering. Utöver dessa problem stötte man senare på
ytterligare komplikationer, när det kom till frågan om vad som händer
den dagen då datakommunikationen inte fungerar. Det vill säga om nätet
blir överbelastat, eller av någon anledning tillfälligt måste stängas ner.
Tyvärr var det här något som man råkade ut för vid starten av en
företagsgolftävling, men som tur är så har man idag löst det, vilket
betyder att det inte längre är ett problem för MyGolfTours användare
(Zidane, 2009).

4.5.3

Problem med att nå ut till kunden:
Nu anser man ha överkommit de stora tekniska problemen, däremot så
ställs man fortfarande inför problemen med att nå ut till den enskilda
individen (Sundström, 2009). Man jobbar hårt för att nå ut till
privatpersoner, och det som ses komplicera deras situation är hur
information tolkas på deras hemsida och även dess utseende. Dessutom
vet man inte hur personer ser på systemet genom den information man
förmedlar utåt, om de nu inte har tagit kontakt eller hört något om
företaget förut. Det man vet, efter vad kunder har sagt, är att vid första
anblicken av klienten kan den vara lite förvirrande, just för att det är nytt
och kan hantera väldigt mycket saker (Sundström, 2009). Med andra ord
är det kanske inte själva utseendet i mobilen som är förvirrande, utan att
tekniken är ny och personer vet inte hur man ska hantera det. Vilket i sig
inte är helt oförståeligt, med tanke på att det är ganska vanligt att när
någon ställs inför något som den aldrig sätt förut, så kan det vara lite
förvirrande. Det är detta problem som företaget står inför idag, man har
en helt fungerande produkt, men hur får man ut den till vanligt folk?
(Sundström, 2009).

4.5.4

Affärsidé:
För tillfället har man inte nått ut i så stor del till privatpersonen, men man
jobbar hårt på det. Bland annat så försöker man nå dem genom att
erbjuda och visa sin produkt på företags- och större klubbtävlingar. Man
säljer en full service i form av att vara tävlingsledare. Denna service kan
gå på allt från 5 000 kronor till 10 000 kronor, helt beroende på hur
många deltagare kunden valt att bjuda in (Sundström, 2009). Vad man
då får är att MyGolfTour kommer till tävlingen och lånar ut
mobiltelefoner till alla bollar (se ordlista för mer information), där
deltagarna då redan är inlagda. Dessutom så kan de komma dit med en
stor TV-skärm för direkt hela tiden kunna visa en uppdaterad ledartavla
(eng. live leaderboard, se ordlista för mer information), om så önskas.
Utöver det här har alla deltagare alltid möjlighet till på-platsen-hjälp, om
något skulle gå fel, eller om man bara vill ha en förklaring (Sundström,
2009).
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4.5.5

Framgång:
Genom att ha lagt fokus på att marknadsföra sig genom företags- och
större klubbtävlingar, har företaget visat sig haft en fin utveckling i att
etablera sig på marknaden (Sundström, 2009). Man har gått från starten
2007, då man höll i 4 tävlingar, till att 2009 få hålla över hundra stycken,
med allt från 40 till 120 deltagare. Hela 85 % av de företag som varit
med ett år, återanvänder gärna denna tjänst nästkommande år, och denna
del av marknaden står idag för cirka 99 % av MyGolfTours omsättning
(Sundström, 2009). Det visas även ett intresse för denna produkt på
tävlingarna av privatpersoner, där det är en hel del som kommer fram och
undrar hur man kan komma åt denna produkt utanför tävlingen, för
användning i bland annat kompiskretsar. Om man idag skulle vilja
använda sig av denna tjänst för vardagligt bruk, så kostar det 495 kronor
per år. Men om man bara vill testa produkten så går det bra också, under
en begränsad tid. Däremot så kan man då inte skapa egna tävlingar, utan
man får lov att delta i någon annans tävling (Sundström, 2009).

4.5.6

Framtidsvisioner:
I framtiden har man visioner om att kunna få ha direkt kontakt med SGFs
egna GIT-system, som redan används på många banor i Sverige
(Sundström, 2009). Med denna möjlighet till hands, skulle man kunna
ladda in golfares information (handicap, golf ID etc. se ordlista för mer
information), banors scorekort och slope-tabeller (se ordlista för mer
information). Istället för att som idag, behöva lägga in allt i systemet
själv (Zidane, 2009). Man skulle då kunna sälja systemet till klubbar, så
de alltid kan erbjuda live-leaderboards till sina kunder och medlemmar.
Man vill även i framtiden kunna presentera ett urval olika paket, med allt
från betalning av en runda till en längre tids bruk (Sundström, 2009).
Företaget har även framtidsvisionen om att alltid kunna hänga med i den
senaste tekniken, det vill säga att nu ser man fram emot att kunna
presentera en applikation för iPhone, och även utveckla en klient för
Windows Mobile (Zidane, 2009). För att kunna täcka ett bredare
spektrum av enheter och användare, som i framtiden kan göra det lättare
att etablera sig runt om i världen. Man har även visioner om att
vidareutveckla sin gamla lösning i WAP, till att göra en enklare version
av klienten, för att kunna erbjuda tjänsten att följa en tävling som
åskådare med visning av leaderboard och föra en score. Det här är något
som är tänkt att presenteras under 2010 (Zidane, 2009).
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4.6

Reflektioner

4.6.1

Plattform
På senare år har mobiltelefonen blivit en mycket intressant enhet att
jobba med, speciellt efter införandet av Apples iPhone och dagens
pekskärmsmobiler. Det finns fördelar med att skapa något för
mobiltelefonen, med tanke på att näst intill alla nu mera har och dagligen
använder en mobiltelefon, den följer praktiskt taget lika solklart med som
ens plånbok. Det har även märkts på senare tid ett ökat intresse för
utveckling på denna marknad, med tanke på den nya tekniken man har
börjat utveckla för, det vill säga pekskärmsmobiler. Det finns även en
annan fördel, och det är att varje person i stort sätt kan hantera sin egen
mobiltelefon, vilket gör en applikation på en plattform för denna enhet
som kunden redan är van vid, lite intressantare. Däremot ska man inte
bara se dess fördelar, även om de är en väldigt betydande faktor vid
beslut, eftersom det finns en hel del nackdelar med vid utvecklande för
en plattform på mobiltelefoner också. En stor nackdel med
mobiltelefonen är just att om man nu väljer skapa ett system som
använder telekommunikationsnätet, betyder det att det är beroende av att
nätet hela tiden är tillgängligt och stabilt, vilket det inte alltid är.
Utöver det här återstår problemet med att det inte finns några satta
standarder för vilket programmeringsspråk som ska fungera på alla
telefoner, vilket gör framtagningen väldigt problematisk. Eftersom då
måste man göra anpassningar av systemet för varje plattform som finns
där ute i de olika mobiltelefonerna, för att kunna få en alltäckande
produkt utan krav på användarens val av mobiltelefon. Vilket i slutändan
kan bli väldigt kostsamt både tids- och pengamässigt. Förutom de
tidigare nämnda nackdelarna, så måste man komma ihåg att det finns en
till som kan vara en förödande faktor om man glömmer bort eller
ignorerar den. Denna nackdel är att alla personer inte alltid har den
senaste mobiltelefonen, vilket kan ge problemet att systemet inte går att
köras. Dessutom, med tanke på den mängd olika mobiltelefoner som
finns, så är det inte bara själva körningen av systemet som kan ställa
problem, utan även differensen i storlek på dess skärmar. Vilket kan
betyda att det som syns tydligt på den ena mobiltelefonen, kan vara helt
oläsligt eller krångligt på den andra.
Om man nu istället väljer att ta fram ett system för någon specifik enhet
som har standarder satta för val av plattform, så finns det självklart
nackdelar även med denna. Men det som man däremot kan vinna på, är
att man slipper alla problem med att göra anpassningar till olika
plattformarna som fanns i mobiltelefonbranschen, och saker som att
behöva tänka på hur systemet ser ut i olika stora skärmar. Man slipper
också problemet med att systemet inte går att köra, med tanke på att man
då valt att utveckla för en specifik plattform, och inte försöker ta fram
något alltäckande för alla olika mobiltelefoner. Däremot kan en sådan
enhet vara mycket dyrt att ta fram, om man nu väljer att inte använda en
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existerande produkt, vilket då med stor sannolikhet skulle göra att
produkten kan bli för dyr för kunden.
Det här kan i sin tur göra att man kan förlora många intressenter, och att
allt kan sluta i en flopp. Utöver det här har man vid framtagning av en
specifik enhet alltid problemet med hur man får användarna att enkelt
kunna lära sig och hantera den, vilket man slipper i mobiltelefonen. Detta
då syftat på vanligt användande av enheten i form av startande och
knappuppsättningar mm, inte på själva användandet av systemet i sig,
eftersom det här inte bör vara någon skillnad. En sak som man måste
tänka på gällande alla enheter, är att man vid skapande av systemet inte
gör den del av systemet som kommer ligga i själva enheten så krävande.
Man bör lägga över de krävande delarna för hantering av till exempel
databasserver (om man väljer att använda sig av någon), med tanke på att
alla enheter inte har lika bra batteritid. Vilket i sin tur kan skapa stora
problem, utan att man faktiskt tänkt på det. Det vill säga, vad händer om
enheten stängs av innan man spelat klart sin golfrunda på grund av att
batteriet har tagit slut.

4.6.2

Användbarhet och gränssnitt
Viktigt att tänka på när man talar om gränssnitt och dess utseende är att
det är det första en användare ser av systemet, och det är därför av väldigt
stor vikt att man verkligen lägger ner den tid det tar för att göra det så bra
som möjligt (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004 & Gulliksen, Göransson,
2006). Ett felsteg här kan ha förödande effekt, med tanke på att en viss
bedömning normalt sett görs efter ett första intryck. Därför är det många
faktorer man måste tänka på, saker som att det första som ses bör visa
mycket information, men inte bli rörigt. Allt bör ha ett snyggt upplägg
och vara vackert, det får inte se larvigt ut, som om någon för första
gången lekt med formgivning och färger. Man bör även tänka på hur man
namnger och placerar val som är tänkt att göras, även också vad för
knappar man är tänkt att använda för respektive val (Dix, Finlay, Abowd,
Beale, 2004 & Gulliksen, Göransson, 2006). Det man vill uppnå är att
skapa ett så logiskt gränssnitt att den intuitiva känslan för hur man
navigerar sig genom menyerna, faktiskt är det korrekta sättet. Det vill
säga så att användarna inte blir förvirrade i val man gjort, eller vad man
ska göra för att uppnå det man vill nå.
Ytterligare saker som kan vara värda att tänka på när man håller på med
gränssnittsdesign är att man bör alltid involvera och utvärdera hur yttre
faktorer påverkar ens design (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004 &
Gulliksen, Göransson, 2006). Det som oftast kan glömmas bort, eller helt
enkelt missas, är hur olika situationer kan spela roll för om en design är
bra eller inte. Med andra ord så betyder det, att även om gränssnittet ser
bra ut i en situation, kan den vara mindre bra i andra fall. Ofta glöms det
bort hur saker och ting ser annorlunda ut i till exempel solsken eller
mörker, vilket i sig kan avgöra om en design fungerar eller inte. Om man
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till exempel väljer att göra en grön bakgrund med gul text, med tanke på
att färgerna ibland kan anknytas till golf, så kan det vid första anblick
vara ett klokt och intressant val (Dix, Finlay, Abowd, Beale, 2004 &
Gulliksen, Göransson, 2006). Det man däremot glömmer då är att gul
text på grön bakgrund är näst intill omöjligt att urskilja i solsken, och
detta i sin tur gör produkten oanvändbar under en solig golfrunda. Andra
dåliga designval som ibland kan göras är vid val av textstorlek, utan att
man har tagit hänsyn till inverkan av solsken. Vid användandet av till
exempel en mycket tunn, elegant och liten text vid visning av menyer,
kan man glömma bort att om texten blir för minimalistisk finns en risk att
man inte kan se vad det står om det är för ljust ute. Alla dessa olika
faktorer och mycket mer behöver man tänka på för att uppnå god
användbarhet.
Anledningen till att man vill uppnå så bra användbarhet som möjligt
säger sig nästan själv. Om man inte nu mera ligger väldigt långt fram
inom detta område, så blir det väldigt svårt, eller i alla fall mycket
svårare, att sälja sin produkt. I en perfekt värld så skulle alla skapare vilja
nå ut till kunden genom att visa att man bryr sig om dess önskningar om
det perfekta systemet, helt enkelt att man går den där extra sträckan för
att göra kunden nöjd. Det kan dock kosta en hel del, och det är nästintill
omöjligt att uppnå. Väldigt få har kommit nära, dessutom får man
komma ihåg att alla är olika vilket får till konsekvens att alla kanske inte
blir helt nöjda med samma lösningar. När det kommer till kritan så får
man komma ihåg att företag måste gå med vinst för att kunna överleva en
längre tid, vilket kan betyda att man inte har resurserna till de
undersökningar som skulle krävas för att skapa ett perfekt system.
Däremot så vill många företag uppnå så bra rykte som möjligt med sina
produkter, eftersom detta kan leda till en längre kvarlevnad på
marknaden. Det finns många bra ordspråk som talar om detta faktum,
exempel på ett fåtal är ”Vägen till att nå ett gott rykte är att sträva till att
vara det du önskar framstå som” (Sokrates, ϰϳϬĨ͘<ƌͲϯϵϵĨ͘<ƌ) eller ” Det
tar 20 år att bygga upp sitt rykte och fem minuter att ruinera det. Om man
tänker på det, kommer man att handla annorlunda” (Warren Buffett,
1930-). Ordspråk som dessa är värda att ha i bakhuvudet när man fattar
alla beslut, men av extra stor vikt när det kommer till gränssnitt och
användbarhet.

4.6.3

Marknaden
Ämnet vi nu går in på är något av en grundpelare för all utveckling i alla
olika områden, och om man inte har kunskap om detta så kan det ha
förödande effekter (Ljung, Nilsson, 2007). Det kan kännas självklart när
man påpekar hur otroligt viktigt det är att känna till marknaden innan
man börjar jobba, men det som ofta glöms är att det inte alltid är så
enkelt som man kan tänka sig. Införskaffning av information för att lära
sig sin marknad kan leda till stora kostnader och lång tids undersökning.
Av denna anledning kan det ibland vara enkelt att försöka hitta en snabb
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lösning. Det finns däremot risker med att ta den snabba lösningen, som
kan göra att man får en kort tid i rampljuset, om det nu skulle visa sig att
det man råkade missa var något som det ses hårt på, och kanske inte går
att lösa, vilket kan förstöra ens rykte. Av denna anledning kan det vara
värt att lägga ner mer tid på att verkligen lära sig marknaden och dess
behov, eftersom att det kan löna sig längre fram i kedjan. Som vid
eventuell korrigering eller utveckling av ett system, men det kan ta tid att
göra de undersökningar som krävs för att lära sig allt som man behöver
veta (Ljung, Nilsson, 2007). Därmed inte sagt att det alltid är så att det tar
lång tid att lära sig marknaden, utan mera att poängtera vikten i att vara
säker på att man faktiskt kan den. Alla personer är olika, och har därmed
ofta olika åsikter och tankar. Vilket tyder på att det kan ta tid att
införskaffa sig av alla dem. Det man bör söka efter är likheter och
olikheter i tänkande, för att kunna få en djupare inblick av hur marknaden
ser ut (Wikipedia, 2009, se Marknadsundersökning).
För att få in önskad information, som kan ge en bra bild över marknaden,
finns det många olika tillvägagångssätt, med allt från olika intervju- till
avancerade enkätmetoder (se avsnitt Informationsinförskaffning). Alla
olika metoder har sina unika för- och nackdelar, vilket är av avgörande
betydelse för vilken man väljer att använda sig av, helt beroende på
vilken typ av information man vill få in, och vad den skall användas till.
Det vill säga, om man vill åt statistik i form av hur många som tycker en
viss sak, eller om man vill åt djupare personliga åsikter. Anledningen till
att man bör göra allt detta är för att få en så bra uppfattning som möjligt
om vad kunden vill ha, och för att undvika missuppfattningar, vilket är
mycket lätt hänt (Ljung, Nilsson, 2007). När systemet är klart vill man
med största sannolikhet kunna vara säker på att göra kunden nöjd, och för
att slippa omständliga korrigeringar, som kan bli onödigt kostsamma.
Undersökningarna man gör för att lära känna marknaden i form av behov
och önskningar, brukar gå under gemensamma namnet
marknadsundersökningar (Wikipedia, 2009, se Marknadsundersökning).
Man gör däremot inte de här bara för att kunna utveckla något så bra som
möjligt, utan även för att kunna, när allt är klart, marknadsföra produkten
(Ljung, Nilsson, 2007). Helt enkelt är det ju så att man inte kan
marknadsföra sin produkt på bästa möjliga sätt, om man inte vet vad
kunden ser som den mest intressanta egenskapen, och därmed kanske
man löper risken i att inte nå ut till så många som man hoppats på. Om
man istället skulle ha vetat exakt vilken egenskap som fångar flest
kunders intresse, kunde man i sin tur ha valt och tryckt extra hårt på
denna vid marknadsföringen. Det här kan i sin tur leda till att fler och fler
testar produkten, och om man nu gjort bra marknadsundersökningar, och
verkligen utnyttjat kunskapen om marknaden, så har man stor chans att
snabbt bygga ett bra rykte. Vilket i slutändan kan vara av avgörande
betydelse när det kommer till att snabbt etablera sig på marknaden, och
att bygga en stabil grund för lång kvarlevnad (Ljung, Nilsson, 2007).
Eftersom när man väl då i framtiden till exempel släpper en ny produkt,
så har man då ett väl etablerat märke, som kan leda till att kunden först
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och främst väljer att testa denna företagsprodukt i stället för någon
annans.



4.6.4

Väsentliga funktioner
När man står inför att välja vilka funktioner man ska ha i sitt system, så
är det väldigt enkelt att redan vid starten av utvecklingen börja fundera
över smarta och helt ny lösningar, just för att göra ens produkt speciell
och nyskapande. Det är mycket viktigt att ha kvar detta tänkande, och
spara ner sina idéer inför framtiden. Däremot har jag lärt mig från kurser
jag läst, att vid starten är smarta idéer långt fram, och att man får vara
försiktig så att det inte läggs för mycket fokus på dessa framtidsvisioner
för tidigt i processen. Eftersom att det kan strula till utvecklingen och
göra det svårt att starta framtagningen. Det här synsättet är även något
som ett gammalt svenskt ordspråk tyder på. Ordspråket lyder ”man måste
lära sig krypa innan man kan gå”11. Följer man detta så bör prioritering
först läggas på att ta fram de mest vardagliga funktioner som användaren
kan tänkas behöva, dessutom lägga ner mycket tid på att göra dem så
perfekta som det möjligtvis går (Gulliksen, Göransson, 2006).
Anledningen till vikten i det här, är för att kunden kommer använda sig
av dessa funktioner flitigast, och fungerar dem inte felfritt, eller i alla fall
relativt bra, löps risken att kunden inte blir nöjd vid första anblicken av
systemet. Vilket kan göra att kunden vänder sin blick mot ett annat
system ute på marknaden, och man kan då riskera att förlora sina kunder
(Ljung, Nilsson, 2007). Synsättet som tidigare nämndes kan vara något
som är lätt att glömma, vilket kan komplicera ens etablering. Om man nu
råkar glömma detta så kan det ibland gå att lösa i efterhand. Däremot kan
det vara till ens fördel under utvecklingen att inte glömma bort det här för
att undvika komplikationer, det vill säga att skapandet byggs upp på ett
kanske mer strategiskt sätt. Helt enkelt för att bygga sig en så bra grund
som möjligt att stå på inför fortsatt utveckling.
Det kan vara mycket svårt att lyckas med detta, men om man gör det så
finns chansen att man i slutändan kan bli ledande inom det område man
valt att utveckla i. Det behöver inte alltid vara så att ens produkt inom
området måste vara alltäckande, och det kan vara värt att tänka på att
börja i lite mindre skala för att snabbare kunna bemästra sin del inom
området, i form av kunskap om området för att öka chansen att ta fram en
bra fungerande produkt (Ljung, Nilsson, 2007). Om man nu efter att
produkten är klar vill täcka större del inom sitt valda område, så går det
ju ofta att vidareutveckla sin produkt. Risken som finns i att försöka
täcka för stor del inom ett område vid början av sin framtagning, är att
man kan tappa bort sig i att det blir för rörigt med för mycket
information. Har man då otur så kan det finnas en risk att systemet inte
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blir lika bra som man kan ha hoppats, och saker som feltestningar av
systemet kan bli näst intill omöjliga att genomföra och lösa med tanke på
omfattningen av det man valt att försöka täcka (Gulliksen, Göransson,
2006). Det här synsättet är kanske mer inriktat för lite mindre företag,
men det kan fortfarande vara värt att ha i åtanke även när det gäller större
företag (Ljung, Nilsson, 2007).

4.6.5

Sammanfattning av reflektionerna
Det svåra är inte att reflektera, utan svårigheten ligger i att på något sätt
prioritera vad som är av störst vikt att tänka på under framtagnings- och
etableringsprocessen. Därmed inte sagt att något är av så liten vikt att det
går att ignorera, men mer för att poängtera vad som bör angripas först.
För att ge en struktur till vad som kan ses viktigast, valdes att lyfta fram
den kanske mest väsentliga delen från vartdera reflektionsområdet. Man
får inte glömma bort att det inte finns någon ultimat lösning för alla att
följa vid en utveckling, jag kan inte säga att tänk mest på detta så
kommer allt att lösa sig. Däremot så finns det saker man kan komma
ihåg, vilket kan hjälpa till att enklare kunna hitta sin lösning.
Målet för den här sammanfattningen är att försöka lyfta fram vad som
kan vara väsentligast att tänka på utifrån de olika reflektionsdelarna. När
en skapare ska välja ut vilken enhet och plattform den bör göra
utvecklingen på, är det vid ett sådant tillfälle viktigt att ha en bra koll på
hur marknaden ser ut, för att kunna ha en fin koll på vad som kan gå att
sälja med störst vinst. Egentligen finns det inget som säger att en
mobiltelefon alltid är den bästa lösningen, men det är heller inget som
säger att det inte är det. Vilket betyder att man bör kolla och fundera
noga på val man tänkt göra, med andra ord noggrant jämföra för- och
nackdelar mot varandra. När sedan val för utformning av gränssnittet är
dags att hantera, så kan det vara bra att inte glömma bort att du som
utvecklare tar fram en produkt för användaren och inte för dig själv. Det
är inte alltid så att vad du tycker verkar enkelt och logiskt faktiskt är det.
Av den anledningen är det viktigt att regelbundet kontrollera att allt ser ut
och fungerar som det är tänkt att göra. Ett gränssnitt bör vara snyggt,
logiskt uppbyggt och fungera felfritt i alla situationer. Det här är ofta
mycket svårt att uppnå och kräver sin tid i form av undersökningar och
kontroller.
När det sedan handlar om marknaden, och hur viktigt det är att känna till
den väl för att kunna uppnå framgång, behöver egentligen ingen
förklaring ges. Däremot tänkte jag ge några idéer som kan vara värda att
tänka på, när man står inför starten för att införskaffa sig information om
marknaden. Om valet görs att genomföra en undersökning, kan det vara
en bra idé att lägga ner mycket tid på att skriva ner vad man egentligen
tror marknaden vill ha, innan man börjar formulera frågor om produkten.
För att kunna formulera så bra och täckande frågor som möjligt, i syfte
att skaffa sig en nära perfekt uppfattning om vad kunden och marknaden
vill ha. Det kan även vara värt att fundera på vilken typ av information
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man vill ha in, för att enklare kunna välja ut vilken metod som bör passa
bäst för att uppnå så bra resultat som möjligt.
En annan viktig del i produktframtagningen är valen av funktioner, då
med allt från de mest grundliga till avancerade sådana. Det är svårt att
säga vad framtiden kommer att innehålla, men däremot så går det att
skaffa sig en bild över vilka funktioner som system måste ha för att
fungera, och även vilka funktioner som kunder tar för givet vid
utvecklingstillfället. Bland annat av denna anledning vill jag
rekommendera skaparna att spendera mycket tid på att ta fram något som
kan tillfredställa kundens dagliga behov av funktioner, och lägga fokus
på att göra dem så felfria som möjligt. Om systemets vardagliga
användande inte skulle fungera fullt ut, så löps risken att kunden kan bli
missnöjd, vilket aldrig är bra. Något som kan vara bra att tänka på vid
utformning av menyer med mera, är att utifrån det första kunden ser
kommer rent intuitivt utvärderingar av produkten göras. Vad som nu har
nämnts kommer på ett eller annat sätt tillbaka mot samma grund, det vill
säga marknadsundersökningar, och vikten i att faktiskt göra dem. Det kan
bli väldigt kostsamt, men chansen till att faktiskt kunna lyckas kan också
öka drastiskt, vilket ibland gör dem lönsamma. Självklart är det inte alltid
fallet, och därför bör det tänkas över tidigt om de kan bli lönsamt att göra
dem. Det här kan ge en bild om det är värt att gå vidare med utvecklingen
eller inte. Med tanke på att det kan finnas en risk för att kostnaderna
överstiger intäkterna innan marknaden har stabiliserats och produkten
kan gå med vinst. På grund av de eventuella stora kostnaderna som en
marknadsundersökning kan resultera i, kan det ibland vara lätt att
undvika dem, för att spara pengar och med en förhoppning om att ens
egen uppfattning av marknaden stämmer bra. Det kan vara så att
skaparens egen uppfattning stämmer helt överens med den som skulle ha
fåtts från att göra marknadsundersökningar, och då kan det löna sig, men
risken finns alltid att den inte gör det. Av denna anledning bör kostnad
för marknadsundersökning tas med i ett tidigt skede i budgeten vid
utveckling av nya produkter.
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5

Resultat

5.1

Slutsatser från intervjuer
Efter att ha genomfört intervjuerna, upptäcktes att det nästan verkar som
att både skaparna av produkterna och Svenska Golfförbundet har snarlika
önskningar om att få fram en elektronisk scorekortshantering på
marknaden. Men där de skiljer sig åt är synsättet i huruvida man bör gå
till väga för att få in produkten. Det verkar nästan som att SGF känner
krav på sig från golfare, menat att när de ska göra ett val angående inköp
av existerande system eller framtagning av ett eget system, så måste det
till varje pris vara perfekt. Vilket gör att det ställer höga krav på stabilitet
och att det framtida systemet ska uppfylla alla golfspelares önskemål.
Samtidigt verkar skaparna av produkterna vara mer inne på att hitta sin
egen nisch, och att göra sig kända för den. Viktigt att komma ihåg är att
de existerande produkterna är något som tagits fram från en egen idé och
behov, vilket gör det förståeligt i vikten, från skaparnas sida, att hålla sig
kvar vid de funktioner som valts att implementera på denna produkt. Jag
är säker på att en lösning kommer att hittas på problemet, med tanke på
att viljan för utveckling av elektronisk scorekortshantering finns hos båda
parter. Däremot är jag osäker på hur den kommer att vara. Den generella
känslan jag får av dagens produkter är att det finns en bit att gå, en del
företag har kommit längre än andra, men ingen är framme vid målet
riktigt än.

5.2

Resultat från undersökning
Vad man kan se från alla olika företag som undersöktes är att det finns
både lika men också väldigt olika idéer om vad framtidens system bör
omfatta i form av funktioner. Dessutom skiljer de sig väldigt i hur man
valt att lägga upp genomgången gränssnittsmässigt från start till att man
faktiskt kommer fram till scorekortet. Det som tydligt stöts på är att inget
av företagen egentligen har gjort några specifika undersökningar för att ta
reda på vad kunden vill ha i en produkt av denna typ. Utan att de flesta
har utgått från att de själva är kunden på ett visst sätt eftersom de spelar
golf, och anser därmed att de bör ha en bra koll på vad användarna vill
ha. Vilket som tidigare nämnts är vad som tydligt kan ses inte är fallet,
med tanke på att alla skiljer sig i sin grundidé om kundens behov. Vissa
har inriktat sig mot tävlingar och andra mot privatpersonen. Vad som jag
tycks sakna är dock hopslagningen av de olika. Vad är det egentligen
som säger att en privatperson inte vill använda denna produkt på
tävlingar likväl som vardagligt bruk? Borde det nödvändigtvis skilja
användandet på tävling från hur produkten används på sällskapsronder?
På ett sätt så känns det som att alla olika företags produkter har något
som den generella användaren kanske vill åt. Med andra ord kanske
lösningen är att göra ett alltäckande system innehållande de flesta av
dessa idéer?
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Helt klart är att det område och den produkt som undersökts i detta
examensarbete, är något som kan finnas i större utsträckning i framtiden.
Konkurrensen är stor och vad som händer i mån om vilka som kommer
att sluta som ledande, eller hur produkten kommer att se ut, är något som
vi alla får vänta med att se. Intresset just nu, för mig, ligger i att få se hur
SGF väljer att agera, det vill säga vad de tar för beslut om framtiden för
denna typ av produkt. Kommer de släppa upp en fri marknad, eller vill de
sitta som styrande för den?

5.3

Hur examensarbetet har gått
Rent generellt så tycker jag att examensarbetet har gått bra, självklart har
det uppstått motgångar och tankenötter, men ingenting har hänt som en
lösning inte har kunnat fixa. Vad som har nöjt mig mest är den planerade
strukturen som bestämdes vid starten, för hur jag skulle lägga upp mitt
arbete, och hur väl den har följts. Till en början kändes en frustration
över avsaknad av fokus, men efter mycket övervägande och en
välstrukturerad plan av tillvägagångssätt, och fokus i hur viktigt det var
att följa den, så försvann all frustration och stress. Det som ansågs vara
näst intill viktigast var att inte hoppa fram i tankarna för snabbt, inte
undvika de tråkiga korrekturläsningarna, utan att lugnt och sansat jobba
sig igenom allt. Det som blev svårast var att man helt enkelt fick
acceptera att alla ens förhoppningar kanske inte kunde genomföras,
dessutom inse och respektera hur verkligheten ser ut. Man kan inte alltid
få exakt vad man vill, utan det viktiga är att jobba mot ett mål och göra
sitt bästa för att nå dit. Nu efteråt kanske man skulle ha velat undersöka
fler företag, eller fått in mer information från vissa, men man måste
acceptera och förstå att det var en undersökning. Att tvinga någon att
svara eller vara för påflugen, och inte respektera deras val i hur mycket
eller lite personer vill dela med sig, kan resultera i mer skada än det kan
hjälpa. Kontentan är att undersökningar är frivilliga, och det är inte upp
till en själv att bestämma över andra.
Det har varit intressant och på samma gång väldigt lärorikt att skapa och
driva en egen undersökning. Chansen att på egen hand få se och försöka
förstå problematiken i undersökningar, är något som jag alltid tror att jag
kommer att ha nytta av. Förhoppningsvis är det kanske nått som kommer
ha inverkan och stor betydelse i ens framtid, kanske det till och med är
inom denna typ av jobb man kommer att arbeta i fortsättningen. I vilket
fall som helst har mina ögon öppnats för något nytt, och intresset finns
för fortsatt utveckling inom denna typ av arbete, det vill säga
undersökningar, om inte inom det här området så kanske något liknande.
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Diskussion

6.1

Angående metodval
Jag har funderat över valet om att inte använda sig av enkäter var rätt
eller fel, och efter att ha genomfört examensarbetet så tror jag att enkäter
vid frågeställning till användare kan ha fungerat. Men jag tror fortfarande
att intervjuer är den bästa lösningen vid en undersökning av det här
slaget, och definitivt när det kommer till att införskaffa sig information
från de olika företagen. Jag tror att fördelarna med att använda sig av
intervjuer gentemot enkäter är helt övervägande i alla fall om man som
jag driver undersökningen själv. Vilket var samma känsla som jag hade i
början när metodvalet gjordes. Enkäter har en stor fördel i att det är
enkelt att skicka ut till många människor och man kan få in information
fortare än vid intervjuer, vilket kanske som nämnts kan fungera vid
information från användare. Men om en privatperson skulle skicka ut en
enkät till många användare eller företag, så tror jag att det finns en stor
risk att personer skulle undvika att svara på enkäten. Eftersom troligtvis
skulle de få en konstig känsla av att få en enkät skickad till dem från en
privatperson och inte ett företag, och det här är den övervägande faktorn
som jag tidigare nämnde som gör att intervjuer borde fungera bättre.

6.2

Hur intervjuer gick
Angående intervjuerna och om de gick så bra som möjligt, får en att
tänka på en mängd frågor om val som gjordes och vilken inverkan de
hade på resultatet. Sitsen som jag hamnade i var att utvecklingen av den
typ av produkt som valdes att undersökas sades vara i ett kritiskt skede,
och avhållsamheten från produktutvecklarna var ganska stor. Frågan är
om valet att undersöka ett fåtal företag var rätt val? Hjälpte det till att
kunna få ut mer information från intervjuerna än vad jag skulle ha fått om
undersökning gjorts på flera företag? Det här är frågor som är näst intill
omöjliga att finna svaret till, men med tanke på att de flesta företag jag
undersökte hade stannat och drivs idag på en hobby nivå, anser jag att det
går att dra en slutsats. Med andra ord så tror jag att avhållsamheten av
information från skaparna kan tänkas vara lika stor hos alla, om inte
större, på grund av rädslan att sprida ut information till andra och förlora
deras eventuella övertag på marknaden. Med tanke på att det heller inte
finns något ledande företag och att de flesta är småföretag som har
drömmar om att bli större, ses det här nog till att vara risk till mista sin
chans på marknaden. Vilket kan göra att man inte vill dela med sig för
mycket information, kanske till och med att dela med sig av någon
information alls. Vilket kan ha gjort att om jag hade valt att undersöka
flera företag så kanske de företag jag fick undersöka hade dolt mer
information än de gjorde. Kanske skulle jag ha pressat mera under
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intervjuerna för att få ut extra information, men jag tror att det skulle ha
kunnat göra att jag knappt fått in någon information över huvud taget.
Ytterligare tankar handlar om valet som gjordes att driva detta
examensarbete på egen hand, istället för att ha försökt få ett företag eller
förbund att leda undersökningen. Kan detta beslut ha haft inverkan på hur
intervjuerna gick? Det jag menar är om jag vid uppsökande av personer
att intervjua gav intryck om att vara professionell och inge förtroende hos
de som skulle bli intervjuade. Eller kan de ha lett till att personer inte
riktigt litade på mig och mitt examensarbete, vilket ökade skaparnas
rädsla att säga för mycket om deras produkt och val under utvecklingen?
Faktum är att här tror jag att utan ett företags eller förbunds stöd gav det
mig en nackdel redan från starten, och att all information som ficks in
trots denna nackdel är något som jag får vara tacksam över.


6.3

Problem

6.3.1

Genomförandet
Under arbetets gång så har problem stöts på lite titt som tätt, redan från
starten uppstod ett problem med att examensarbetets grundidé visade sig
vara något som redan vart på gång, och väl utvecklat. Denna upptäckt
fick resultatet att en omarbetad idé var nödvändig att tas fram, vilket i sig
ledde till någonting som blev lite annorlunda men mycket intressant att
undersöka. Under tiden då denna undersökning pågick så uppstod en hel
del problem, bland annat problemet med att få kontakt med personer att
intervjua. Till en början trodde jag att denna del vara relativt lätt, men
tidigt fick man reda på att så var inte fallet. Först och främst så var alla
upptagna, vilket gjorde det svårt att få möten inplanerat. Det här beror
förmodligen på att en del av de personer som skulle intervjuas inte bara
hade företaget jag ville undersöka som jobb, utan det företaget var mera
som en fritidssyssla. Vilket ledde till att lång tid lades ner på att få
kontakt med personer, och hitta en passande tid för intervju.
Andra problem som har stötts på har varit med företagens rädsla av att
läcka ut idéer till konkurrenter, detta är dock självklart något som fick tas
hänsyn till. Det var nämligen så att vid starten fanns förhoppningar om
att intervjua väldigt många olika företag, men det visade sig snabbt att
när jag fick tag i ägarna av företagen så var ett av de största
orosmomenten hur många andra företag som skulle ingå i
undersökningen, och i hur stor utsträckning denna rapport skulle delas ut.
Det vill säga att företagen var lite oroliga för att släppa på för mycket
information som kunde leda till att de kunde tappa sin chans på
marknaden. Speciellt med tanke på vilken konkurrens som finns, och
med tanke på det intresset som har visats för en sådan här produkt.
Resultatet av det här blev att jag då valde att hålla mig till ett företag från
vardera inriktningen, så som banguide (CellCaddy), statistikförande av
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personers spel (GolfNavigator) och MyGolfTours ledartavlor (se Ordlista
för mer information). Anledningen till valen att undersöka de olika
inriktningarna var för att kunna se vad som kan tänkas vara av stort
intresse och vad som kanske till och med saknas i dagens produkter.
Utöver de specifika problem som uppstod, så upptäcktes även
svårigheten i hur komplicerat och jobbigt det kan vara att försöka förstå
och sätta sig in i andra personers tankar, och hur man på bästa sätt kan
formulera dessa utan att vara bedömande. Helt enkelt att tala om hur det
är utan att få ner sina egna tankar, att skilja mellan vad som är fakta,
tolkning och eget tycke. Intressant har också varit att försöka sätta sig in i
hur man på bästa sätt kan få ut den information man vill åt, utan att
förstöra sina chanser på grund av feluttryckning. Att inse hur svårt det är
att förmedla sina tankar i tal utan att skrämma iväg någon, eller mot
förmodan i ren slump råka säga något som kan tas på fel sätt, i värsta fall
som en förolämpning. Anledningen till varför det här blev extra svårt för
mig är för att allt egentligen startade med min egen grundidé till
examensarbetet. Utöver det här har jag spelat golf i många år och varit
involverad i tävlingsledning och spel av större tävlingar utanför min
hemmaklubb (se Ordlista för mer information), och anser mig ha en
mycket bra erfarenhet av sporten. Vilket i sin tur kan leda till att
omedvetna bedömningar kan smyga sig in, även om jag starkt försöker
jobba för att undvika det.

6.3.2

Grundidén till examensarbetet
Efter att ha genomfört större delar av examensarbete insågs bristerna i att
ha fokuserat intervjuer på företag, det vill säga att bilden man får om
produktens enkelhet när det kommer till användande vid dagligt bruk,
kan bli lite missvisande. Med tanke på att man då bara har frågat de som
utvecklat produkten om vad deras användare har tyckt, vilket i sig inte
behöver vara felaktig information, men det kan finnas en risk att
informationen är lite förskönad. Även om jag försökte i största mån testa
systemen själv för att väga upp avsaknaden av information från
användare, kan det finnas en risk i att jag kan ha missat viktig
information när det kommer till enkelheten i användandet av produkten.
Med tanke på den utbildning jag har så kan min förståelse och bild vara
lite annorlunda när det kommer till användning av ett nytt system.
Om man leker med idén att tillbakahållning av information på grund av
rädsla för att tappa konkurrensfördelar inte skulle ha varit ett problem,
utan att man istället hade kunnat undersöka flera olika företag och fått
fram vilken bild de hade på marknaden, så kanske man hade fått fram ett
mer utpekat problem i utvecklingen av denna typ av system. Men jag tror
fortfarande att det inte hade löst avsaknaden av information från den
verkliga användaren, vilket i slutändan blev det största problemet i det
här examensarbetet.
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Vid början av det här examensarbetet ansågs en stor fördel vara att kunna
vinkla och påverka arbetet till det jag själv tyckte var rätt väg att gå. Det
var en positiv del med att examensarbetet utgick från min egen sida och
att det inte var något som eftersökts av olika företag eller förbund. Senare
blev det här dock ett problem när det kom till att ta kontakt med de olika
personerna som önskades intervjuas, eftersom att det var svårt att få bra
förtroende och känsla av professionalism, när man inte hade något större
företag eller förbund som hjälpt en med att ta kontakt och sätta upp
möten med de personer man ville intervjua. Där är också något som jag
tror kan ha haft inverkan till avhållsamheten och viss sekretess när det
kom till svar på frågor. Dessutom kan examensarbetet ha utförts vid lite
fel tillfälle, med tanke på att efterfrågan och utvecklingen av en produkt
inom detta område är i ett sådant skede där konkurrensen är stor, och
utvecklingen står på gränsen för att ta nästa steg till för att etablera sig
mer på marknaden.

6.4

Framtida arbete
För fortsatta studier inom detta område rekommenderas att lägga stor vikt
i att försöka sälja sin idé om genomförandet av en undersökning till
antingen företag eller förbund, för att eventuellt kunna ha lite mer
slagkraft när det kommer till att skaffa sig personer att intervjua på
diverse företag. Dessutom kunna med deras hjälp ta fram en
användargrupp för att testa de olika systemen som valts att undersökas,
för att kunna få en bättre bild om användbarheten hos dem i rätt miljö,
det vill säga ute på banan för denna undersökning. Fördelen att ha någon
som backar upp en i undersökningen kan vara den som nämnts tidigare
om att återhållsamheten kan eventuellt minska vid intervjuerna, och man
kan få in mer information om val som gjorts, teser som har uppkommit
och vad som styrker att de är korrekta. Allt detta för att kunna urskilja
mer exakt var problemet för fortsatt utveckling är som störst.
Arbetet som gjorts i denna undersökning är inte något man bör se som en
alltäckande och slutgiltig undersökning, utan mer som ett delarbete för att
väcka ett intresse för fortsatta undersökningar och viktiga
frågeställningar. Syftet, som nämnts, med undersökningen har varit att ge
en hjälpande hand om det möjligtvis går, för att öka chansen till ett så
användarvänligt system som möjligt, när man i framtiden jobbar mot att
etablera sig i större grad på marknaden. Under min utbildning har jag lärt
mig att även om en person tror sig ha alla svar och den bästa lösningen,
så är det väldigt sällan det faktiskt är så. Det här är vad som gjorde detta
examensarbete intressant, eftersom det fanns en chans till att ge en
hjälpande hand samtidigt som det var i en sport jag gillar.
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Ordlista

Score

Detta ord används till att beskriva hur många slag en person har slagit efter
att ha spelat en hel golfrunda, man kan också använda det till att säga hur
många slag man hade på ett hål, då till exempel sagt ”Vad hade du för score
på hål 5?”

Driver

Detta är namnet på den primära klubban man använder vid sitt första slag på
längre hål, det vill säga hål där man vill slå så långt som möjligt.

Boll

Detta är ett knepigt ord som kan syfta på flera saker, antingen kan det
betyda den faktiska bollen en spelare slår på, men det kan även syfta på den
grupp av människor som spelar golf tillsammans. När man går ut på en
golfbana, så får man antingen spela själv eller med max tre medspelare. Om
man nu spelar med tre andra så spelar man i en 4 mans boll.

Hål

Detta ord kan också ha flera olika betydelser, ibland menas banan man
spelar på, det vill säga en golfbana har 18 olika hål som alla spelas från en
startposition fram till en flagga. När man nått flaggan och fått ner sin boll i
en kopp så har man spelat klart det hålet. Annars så betyder ordet hål den
kopp där flaggan står i, helt enkelt dit man spelar och försöker få ner sin
boll.

Flagga

Vad som menas med att säga flaggan på golfspråk är den faktiska flaggan en
spelare spelar mot på varje hål. Det är en pinne som är utplacerad på den
finare klippta delen av banan, denna pinne står rakt upp i hålet och har en
flagga fastsatt i toppen för att visa vart spelarna ska slå mot.

Golfkort

Är ett kort som alla golfare har, det ser ut som ett kreditkort och används för
att rapportera in sina resultat efter avslutad golfrunda, för att kunna ändra
ens eget handicap efter hur bra man spelat.

Markör

Är en person som spelar med dig på varje hål genom hela golfrundan, denna
person för ditt resultat, för att senare kunna jämföra det med vad du själv har
skrivit ditt resultat till att blivit.

Handicap

Det är en siffra som beskriver skickligheten hos en spelare, och används för
att kunna jämna ut olikheten mellan olika spelare i tävlingssyfte. Lägre
handicap tyder på bättre spelare än en som har ett högt handicap. Siffror ges
mellan 0 upp till 36. Det går även om man är riktigt duktig att hamna under
0 i handicap, och då skrivs det handicapet med ett plus framför siffran.

Handicapklass

Är en bestämd uppdelning mellan personer av olika handicap för att placera
dem i olika klasser för att låta dem tävla mot personer med någorlunda lika
handicap.

Slope-tabell

Det är en tabell som ger en bedömning hur svår en golfbana är, och ger olika
antal extraslag efter vilket handicap en spelare har, extraslagen får spelaren
sedan efter avlutat spel dra av från dess resultat. Exempel, om en spelare har
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2.3 i handicap, så kan han på en bana få enligt slope-tabellen 3 extraslag.
Om personen sedan spelar golfbanans alla 18 hål och slår 75 antal slag, så
dras 3 slag bort från dessa och personen har då spelat på 72 slag (detta antal
slag nämns som netto slag, varav 75 är bruttoslag).
Sving

Är den rörelse som en golfspelare gör i syfte om att slå bollen mot sitt mål,
dessa slag är vad som sedan räknas till att bli spelarens score.

Putt

Det här är ett slag som man gör med en klubba, vars träffyta är helt plan och
har näst intill en 90 % vinkel från marken sätt. Den används bara när man
ligger nära hål, och för det mesta bara på den mest finklippta delen på en
golfbana.

Chipp

Ett slag man gör med en klubba som går väldigt kort, eftersom att man
använder den vid korta slag för inspel mot hålet när man ligger precis
utanför den finare klippta delen på banan. Syftet med detta slag är att få
bollen att lyfta lite lätt från marken, för att sedan låta den landa igen och
rulla fram till hålet, i förhoppning om att den ska gå i. Chippar utförs till
skillnad från pitchar med stela handleder och kort svingrörelse.

Pitch

Ett slag man gör när man ligger lite längre utanför den finaste klippta delen
på banan, man använder sig av en klubba som lyfter bollen väldigt högt.
Man använder detta slag i syfte om att få bollen att lyfta snabbt utifrån
marken, för att sedan näst intill falla lodrätt ner på den finaste klippta delen
av banan, allt för att kunna få stopp på bollen så snabbt som möjligt efter
nedslag på marken. En pitch görs med full svingrörelse och mjuka
handleder till skillnad från chippar.

Vattenhinder

Detta är antingen en damm, dike eller en lite sjö som oftast är fyllda med
vatten, men de kan även vara utan. De är placerade lite var stans ute på
golfbanan, vars enda syfte är att förhindra spelarna att få så få slag som
möjligt på golfbanan. Om man hamnar i ett vattenhinder så har man
möjligheten att slå, utan att nudda marken med klubban innan man börjat
sitt slag, eller så kan man välja att plikta ett slag och flytta bollen utanför
hindret.

Bunker

Det här är också ett hinder med samma syfte som vattenhinder, däremot är
detta hinder gropar utplacerade runt om på banan, fyllda med sand, för att
försvåra spelet för en golfspelare. Detta hinder pliktar man sig sällan fri
från, utan man slår ofta direkt från sanden om det är möjligt.

Sällskapsrond

Detta är vad man spelar när man inte tävlar, man spelar sällskapsronder ofta
med kompisar eller bara med andra golfspelare. Helt enkelt när en person
går ut på golfbanan och inte är med i någon form av tävling, så spelar denna
person en sällskapsrond.

Banguide

En enklare visning av hur golfbanans hål ser ut, på varje klubb brukar man
kunna köpa en banguide i receptionen innan man börjar spela, för att kunna
se hur olika hål ser ut, och ha lite distanskoll. En banguide visar ett fåtal
utmätta avståndspunkter och hinder på banan och även dess formning.
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Tee

Det är där man startar varje hål, och här gör man sitt första slag. En 18 håls
golfbana har 18 olika Tee områden, varav varje område har olika Tee för
herr och dam spel.

Green

Green är den bäst klippta delen på varje hål, de är denna plats som är
slutdestinationen på varje hål, och även där flaggan är placerad.

Fairway

När man spelar ett hål, så innan man nått fram till green så är fairway den
plats som har finast klippning och ofta där spelare vill hamna från både Tee
och andraslag om inte greenen går att nås på andraslaget.

Ledartavlor

Det här är något som används på tävlingar, för att visa hur en tävlande ligger
till i tävlingen gentemot andra deltagare. Allt för att kunna underhålla
tävlanden och åskådare, för att ge dem en bra koll på hur det går för olika
personer i tävlingen.

Hemmaklubb

Varje år så måste alla golfspelare betala en avgift för att vara medlem och
kunna få spela på alla golfbanor runt om i världen. Varje spelare betalar
denna avgift till en golfklubb, och denna klubb är då spelarens hemmaklubb.
Vid betalning för att vara medlem i flera golfklubbar, så räknas den
golfklubben där personen oftast spelar till att vara personens hemmaklubb.
Det finns även golfbanor som inte kräver att man betalar en årlig avgift för
att spela golf, men om man väljer att man bara vill spela på denna typ av
banor, och inte blir medlem i någon golfklubb, så har personen ingen
hemmaklubb, och har heller ingen rätt att spela på andra golfbanor där det
krävs att man är medlem i någon golfklubb.
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Appendix

Grundläggande frågor ställda till de tre olika företagen för undersökning av affärsidéer och
produkter. Detta är skelettet till frågorna som ställdes under intervjuerna, följdfrågor ställdes
vid behov.
•

Vad är det ert system löser eller hjälper till med?

•

När tog detta system form och när kom ni på den?

•

Är systemet färdigt eller är det under utveckling
o (om utveckling) Vad är ert mål med systemet?

•

Vad för språk är ert system skrivet i?
o Varför valde ni det?
o Övervägde ni några andra språk?
 Vad i så fall?
 Vilka nackdelar gjorde att ni inte valde detta?

•

Har ni gjort några anpassningar av produkten (i så fall vilka) till någon speciell enhet,
typ mobiltelefon?
o Är tanken att produkten ska fungera på alla enheter?

•

Har ni haft några stora problem under utvecklingen av denna produkt?
o Vad i så fall?
o Hur löste ni det?

•

Har ni gjort många användbarhetsundersökningar som hjälpt er med era val?
o Vilka var dessa undersökningar?
o Vad hjälpte med för val?
o Kan ni dela med er av dessa för min rapport?

•

Är det några val som ni blivit tvungna att ta?
o Är några av dessa val något som ni egentligen skulle velat undvika?
 Vad i så fall?

•

Är ni helt nöjda med allt ni kommit fram till och skapat eller är det något som ni skulle
vilja ändra?

•

Är det tänkt att denna produkt ska vara gratis eller kosta något?
o Hur mycket i så fall?
o Hur kom ni fram till att den summan var lämplig?
o Vad får man då?

•

Hur hade ni tänkt få ut er produkt i större utsträckning på marknaden?

•

Vad tror ni är nästa steg i införandet av detta system på golfmarknaden?

•

Vad ser ni som ert största problem för fortsatt framgång?
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