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Bilag 1 - Problemanalyse 
Der udarbejdes en problemanalyse, for at synliggøre de steder der kunne være brug for forbedringer. Der 
er taget en beslutning om at afgrænse Philips husholdningsprodukter ned til produkter i køkkenet. I 
forvejen er Philips’ køkkenredskaber størstedelen af alle deres husholdningsprodukter. Dette valg er taget 
på baggrund af gruppens interesser. Derudover har hvert gruppemedlem udvalgt et af Philips’ 
produktkategorier, de fandt interessant – og dermed er der afgrænset yderligere til 6 kategorier.  
Der er i gruppen lavet et vægtningsskema, som ses nedenfor. Dette skema blev udarbejdet på baggrund af 
en brainstorm1, som overskueliggjorde problemerne i et køkken. Da alle betydelige problemer var 
identificeret, blev de problemer der ikke var relateret til produkter i køkkenet sorteret fra – og de 
resterende indsat i skemaet: 
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Problem kategori Problem V P P*V P P*V P P*V P P*V P P*V P P*V 

Plads Få funktioner 4 5 20 5 20 5 20 5 20 1 4 3 12 

 
’Irriterende’ ledninger 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 

Hygiejne Dårligt indeklima (lugt og luft) 2 3 6 1 2 3 6 3 6 1 2 1 2 

 
Besværlig rengøring 5 3 15 5 25 1 5 1 5 5 25 5 25 

Tid Maskiner tager for lang tid 4 3 12 5 20 5 20 5 20 3 12 3 12 

Larm Meget produktstøj 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 9 3 9 

Termisk  Varm mad/drikke bliver koldt 3 1 3 1 3 1 3 5 15 1 3 1 3 

 
- eller omvendt 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 
Selve produktet bliver varmt 4 1 4 1 4 3 12 1 4 1 4 1 4 

Sikkerhed Skarpe kanter 5 1 5 3 15 1 5 1 5 3 15 3 15 

 
Brandfarlig 5 3 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

 
Ingen børnesikring 2 3 6 3 6 1 2 3 6 3 6 3 6 

 
Usikker i brug 5 3 15 1 5 1 5 3 15 5 25 5 25 

Ressourcer Spild af råvarer 3 1 3 1 3 3 9 5 15 3 9 1 3 

Strømforbrug Dyr i drift 4 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 

Brug af produkt Uinspirerende 4 3 12 3 12 3 12 5 20 5 20 3 12 

Design Dårligt/kedeligt 4 5 20 3 12 3 12 5 20 3 12 5 20 

I alt 
  

169 165 149 189 181 183 
 
* Problemets betydning vægtes fra 1-5 (V) 
** Der gives points som følgende: 1=intet problem, 2=et problem, 3=stort problem  

Vægtningen (V) er et udtryk for størrelsen af problemet, hvor 1=ligegyldigt i et køkkenredskab og 5=meget 
vigtigt at tage hensyn til.  
 
  

                                                           
1 Henvises til brainstorm i metoderapporten 
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Hvis man ser på skemaet har blandt andet sikkerhed (Usikker i brug) og hygiejne (Rengøring af redskaber) 
fået 5 i vægtning – dette skyldes at det er to meget vigtige faktorer når man re-designer køkkenredskaber. 
Hvis man kigger på eksempelvis larm (produktstøj), ses det at denne har fået 3 – dette skyldes at en 
forbedring såsom mindre produktstøj, vil være nice-to-have, og ikke need-to-have, og dermed ikke nær så 
betydningsfuld som sikkerhed. 
Efter at vægtningen af problemerne blev fastsat, skulle hver produktkategori have point (P) i forhold til 
hvor stort problemet var, i den pågældende kategori. Når der er vægtet og givet point, findes summen af 
produktet af disse, og det kan aflæses hvilken kategori der samlet set har flest point. I skemaet ses det at 
kaffemaskinen har flest med 189 point, og dermed kan det antages at der ved denne kunne være behov for 
redesign.  
Hvis man ser på de problemer der er ved en traditionel kaffemaskine, ses det at besværlig rengøring, meget 
produktstøj, at produkterne bliver varme, skarpe kanter og brandfare er pointgivet med 1. Dette skyldes at 
det ikke vurderes at være store problemer ved Philips’ kaffemaskiner. Derudover er dårligt indeklima, ingen 
børnesikring, usikker i brug og dyr i drift vurderet til at være eksisterende problemer ved Philips’ 
kaffemaskiner, dog ikke store betydelige problemer (da nogle i forvejen er imødekommet, andre knap så 
betydelige). Der analyseres lidt mere i dybden med de problemer der var størst ved kaffemaskinerne fra 
Philips. 

Irritationsmomenter i et køkken 

Pladsmangel 
Køkkenmaskiner, små som store, fylder i dag 
rigtigt meget i køkkenet. Tager man 
udgangspunkt i et traditionelt køkken, kan der 
findes både en kaffemaskine, blender, elkedel, 
brødrister osv. stående fremme eller gemt væk.  
I en analyse foretaget af FDB (Fællesforeningen 
for Danmarks Brugsforeninger) er 1.875 
danskere blevet bedt om at krydse af mellem 40 
forskellige almindelige køkkenmaskiner, over 
hvilke maskiner de selv ejer. Her er det 
dokumenteret at danskere ejer i gennemsnit 12 
procent af alle køkkenmaskiner, hvor mindst 40 
procent af maskinerne aldrig bliver brugt. 
Ligeledes er de samme respondenter blevet 
spurgt, hvorfor de ikke benytter de 40 procent af 
maskinerne. Her besvarer 30 procent med at 
dette skyldes besværligheder når det kommer til 
rengøringen, 18 procent med at de er for besværlige at bruge og 13 procent med at de fylder for meget. 2 
På baggrund af analysen, hvor respondenterne besvarer, at de ejer 12 procent af de 40 forskellige 
køkkenmaskiner, kan det vurderes, hvorvidt at maskiner opfylder for lidt funktionsmæssigt. Hvis et 
sammenspil mellem de forskellige køkkenmaskiner kunne finde sted, så var det muligt at nedsætte dette 
tal og samtidig begrænse spildpladsen i køkkenet. Ligeledes kunne mængden af ledninger, som hurtigt 
bliver et irritationsmoment, fordi de ligger og flyder over det hele, begrænses kraftigt. Der skal dog tages 
hensyn til, at et sammenspil ikke må forårsage at produktet blive yderligere sværere at rengøre, da dette er 
problemet respondenterne vægter højeste. 
  

                                                           
2 (Dahlager, 2010) 

Figur 1. 1 
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Tidspres og termiske problemer 
Under analysen er en af mulighederne også ”Anden årsag” til hvorfor danskerne ikke bruger maskinerne. 
Her har 47 procent af respondenterne sat kryds. Dette kunne bl.a. dække over at maskinerne tager for lang 
tid at bruge, at de ikke opfylder forbrugernes behov, eller blot noget helt andet. Tager man udgangspunkt i 
en kaffemaskine og vurdere at forbrugerne til dette produkt reelt set arbejder eller for den sags skyld 
studerer mellem 37-50 timer om ugen, så kan det ikke nytte noget at produktet er for besværligt at bruge 
eller tager for lang tid.  
Ligeledes hvis man kigger på de termiske problemer ved køkkenmaskiner, så er de ofte ret dårlige til enten 
at holde på varmen eller sørge for at nedkøle. Dette ses for eksempel i kaffemaskiner, hvori der tilhører en 
termokande. Her er den bryggede kaffe i termokanden under den anbefalede temperatur for en perfekt 
kop kaffe. Selve brygningen af kaffe skal ske ved 94-96 grader og når kaffen er færdigbrygget skal den være 
82-86 grader. Problemet ved en termokande, er at den ”stjæler” varmen fra kaffen, for at opvarme kanden, 
på den måde kommer kaffen under den anbefalede temperatur. Kaffemaskiner med glaskande har ofte et 
varmelegeme der sørger for at holde kaffen varm i mens der brygges. Problemet ved dette, er at kaffe kan 
brænde på, hvis ikke varmen slukkes eller nedsættes efter brygning.  
 
Brug af produkt – Uinspirerende 
En kaffemaskine har blot en funktion, og det er at lave kaffe. Når man kigger på markedet for kaffe i dag, 
findes der maskiner, der både kan brygge kaffe, kaffe au lait, varm chokolade mm. – disse har funktioner 
som kan ramme en meget bred målgruppe. I et hjem med både kaffedrikker og ikke-kaffedrikkere, kunne 
en sådan maskine virke mere interessant end en simpel ”gammeldags” kaffemaskine – dermed kan man 
miste inspirationen til at prøve noget nyt med en kaffemaskine. 
Under brug af en kaffemaskine, kan tiden det tager at lave kaffen, også gøre at andre hurtigere maskiner 
eller instant-kaffe virker mere tiltalende i en travl hverdag.  
En kaffemaskine er alt i alt meget simpel, både i dens funktion og kedelige udseende. 
  
Design – Dårligt/kedeligt 
Philips laver kaffemaskiner i mange prisklasser. På trods af den store forskel i pris, og forhåbentligt også 
kvalitet, ligner alle deres kaffemaskiner hinanden i store træk. Nedenfor ses 4 af Philips’ kaffemaskiner: 

 
Figur 1. 2 

Når man ser en kaffemaskine, er man ikke i tvivl om hvad det er, da de som sagt er meget ens. Fordi 
kaffemaskines design ikke har ændret sig meget over årene, kan designet fremstå meget kedeligt i et 
køkken. Der er ingen effekter eller intet nytænkende design, og derfor er der god grund til at redesigne en 
kaffemaskine.  
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Bilag 2 - Markedsanalyse 
 
Markedet for små husholdningsprodukter, som Philips’ kaffemaskiner går ind under, er blevet undersøgt 
for at få et indblik i sammenhængen mellem pris, funktion og design på eksisterende produkter på 
markedet. Ligeledes er der blevet undersøgt fordele samt ulemper på disse produkter, for at vurdere, 
hvorvidt det er muligt at differentiere sig på markedet.  
 
Der er i analysen taget udgangspunkt i en statistik over ”Brands markedsandele af små 
husholdningsprodukter”3  for på bedst mulig vis at få indblik i, hvem der er Philips’ nærmeste konkurrenter.  
 
Efterfulgt af Philips markedsandel på 8,5% i år 2012, ligger Braun med 4,3% og Bosch med 2.3%. 
Moccamaster og OBH Nordica besidder ikke særlig høje markedsandele på dette marked, men er taget med 
i analysen grundet eksklusive og innovative løsninger, som kan bidrage til inspirationen.  
 
For at kunne sammenligne fordele og ulemper med prisen rent funktionsmæssigt, er der blevet vurderet, 
hvilke krav en kaffemaskine skal opfylde, for at blive godkendt til at lave ”god” kaffe.  
 
European Coffee Brewing Centre (ECBC) foretager jævnlige test og godkendelser af kaffemaskiner for det 
internationale marked og kan i denne sammenhæng blive vurderet som repræsentative for kravene for en 
”god” kaffemaskine.   
 
Alle maskiner er testet med kapacitet på 1 liter. Ligeledes bliver alle test udført med 60g kaffe pr. liter vand. 
Testene bliver udført med spænding reguleret til 230 volt. Kaffemaskines watt-effekt bliver målt under 
brygningen. Kravene er defineret som følgende: 
 

 Tiden op til 92oC - skal finde sted inden for højst 1 minut. Temperaturen målt i filterholderen. 

 Max temperatur må ikke overstige 96oC 

 Tid det tager fra første dråbe vand falder ned i filteret til hele kaffen er gennemvæddet – krav: 

Maksimalt 1 minut  

 Tiden fra at vandet rammer kaffen i filterholderen første gang, til at det stopper helt med at dryppe 

fra filterholderen. Krav 4-6 minutter  

 Temperaturen på kaffen måles umiddelbart efter tilberedning. Krav: max 80-85oC 

En god kop kaffe vurderes altså kort sagt ud fra  
-  Den rette vandtemperatur 

-  Den rette gennemvædning af kaffepulveret 

-  Den rette gennemløbshastighed 

-  Den rette temperatur af den færdige kaffe i kanden 

 
På baggrund af disse krav, og statistikken over markedsandele for små husholdningsprodukter, er der nu 
opstillet 4 forskellige kaffemaskiner i hver deres prisleje.  

                                                           
3 (Euromonitor, 2013) 
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Kaffemaskiner 

1 Bosch, Private Collection TKA 6631 V 
Pris: 690 DKK 
Funktion 
Ulempe: Model ikke godkendt. Kaffemaskinen opnår kun den krævede 
tilberedningstemperatur på de 92oC én gang. For lang 
tilberedningstid. Den færdige kaffes temperatur opnår kun 76oC.  
Fordele: Kaffemaskinen fås med en stor vandbeholder på 1,4 L, hvilket 
er større end mange af de dyrere kaffemaskiners. Ligeledes benytter 
den ikke nær som meget strøm.   
Design 
Vandbeholderen er placeret på siden, hvilket får kaffemaskinen til at 
se stor ud, og gør ligeledes plads til mere vand i beholderen. Dog 
bliver den ikke for stor da halvdelen af maskinen er delt op med en 
skærm, som giver fornemmelsen af at maskinen forsvinder ind i 
væggen.  

2 Braun Café House KF 570 
Pris: 899 DKK 
Funktion 
Ulempe: Ligeledes ikke godkendt. Drypstoppet tager meget længere 
end 6 minutter. Bruger for lang tid på at opnå 
tilberedningstemperaturen. Ligeledes for langsom 
gennemløbshastighed, så kaffepulveret bliver vædet for meget.  
Opnår for høj tilberedningstemperatur.  
Fordele: Igen en stor vandbeholder og lavt strømforbrug.  
Design 
Lille og enkel traditionel kaffemaskine. Simpel placering af knapper. 
Ergonomisk let tilgængelig og komfortabel idet håndtaget er strakt 
længere væk fra kanden, for at undgå at hånden rammer den varme 
kande. Håndtag belagt med gummi. Børstet stål på filterholder giver et 
moderne udtryk. 

 
 
  

Figur 2. 1 

Figur 2. 2 
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3 OBH Nordica, King of Coffee, Piano black 
Pris: 1499 DKK 
Funktion 
Fordele: Model godkendt. Har blandingsrør i kolben, samt 
auto-shut off funktion, som selv slukker maskinen efter max 
2 timer. Tager ca. 30 sek. om at nå 92oC, samlet god 
kontakttid med kaffepulveret og sluttemperatur på kaffen på 
84,80oC. Ulempe: Bruger meget i strøm og har lille 
vandbeholder. 
Design:  
Meget cirkulært design, som gør det svært at placere 
maskinen uden at den fylder for meget enten på langs eller 
på tværs. Et ergonomisk upraktisk håndtag. Placeret på en 
bund, der udseendemæssigt ser ret skrøbeligt ud. 
Materialevalget resulterer i et for enkelt og ret uinspirerede 

design.  

4 Moccamaster KBT 741 
Pris: 1999 DKK 
Funktion: Fordele: Model godkendt. Tid op til 
tilberedningstemperatur på kun 17 sekunder. Perfekt færdig 
temperatur ved 83oC. Kaffen forbliver denne temperatur i 
lang tid grundet indbygget termokande. Termokanden 
bibeholder den gode smag over længere tid, da kaffen ikke 
skal hældes fra kande til kande.  
Ulempe: Termokanden skal først opvarmes med kogende 
vand, før brug af kaffemaskine, for bedste resultat. Bruger 
meget strøm grundet store varmelegemer og kommer med 
en lille vandbeholder på lidt over 1 L 
Design: 
Her er funktionalitet og design blandet godt, hvor brugeren 
får oplevelsen af både en god kop kaffe og et lidt eksklusivt 
design i form af en høj, men samtidig slank kaffemaskine. 
Kaffemaskinen er nytænkende og benytter sig af en 
ståltermokande, som igen giver et eksklusivt men 
minimalistisk udtryk, hvor designet samtidig passer overens 

med proportionerne og ”farverne” på resten af 
kaffemaskinen 

Opsummering 
Analysen af alle kaffemaskiner viser, at de billige maskiner giver et varierende resultat og tager for lang tid 
om tilberedningen og ender med et lunkent og dårligt resultat. De dyre maskiners design, er dog ikke altid 
så pænt som de billiges. Philips skal kunne måle sig med de ECBC godkendte kaffemaskiner, så for at finde 
ud af hvordan det er muligt, skal der laves en analyse af selve teknikken i kaffemaskinerne og af 
funktionerne.  
 

  

Figur 2. 3 

Figur 2. 4 
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Om kaffemaskiner 
Kaffen stammer helt tilbage fra 1600-tallet, men den første kaffemaskine blev først opfundet i 1925, på den 
tyske ”design stue”, Bauhaus. De første kaffemaskiner på markedet benyttede sig af vakuum. En 
vakuumskaffemaskine fungerer på den måde, at vand bringes i kog og tvinges gennem et rør, der fører ind i 
et kammer med malet bønner. Når alt vandet et løbet igennem, slukkes for varmen og vandet løber tilbage 
af samme vej, igennem et filter. Kaffemaskinerne blev senere automatiseret og elektroniske. 4 
Den mest normale kaffemaskine i dag, er med en glaskolbe. Den består af en vandbeholder, et rør med 
elektronisk varmelegeme, et udløbsrør, en filterholder og en glaskolbe. Man doserer mængden af vand og 
kaffepulver i forhold til hinanden. Vandet løber i gennem varmelegemet, ud af udløbsrøret og ned i kaffen. 
Den færdigbryggede kaffe ender i glaskolben og kolben holdes varm af det samme varmelegeme som 
opvarmer vandet.5 
De dygtige baristaer, som er kaffeeksperter, anbefaler at vandet opvarmes til lige under kogepunktet (92-
96 grader), inden vandet rammer kaffepulveret og at den færdige temperatur på kaffen er 80-85 grader 
varm. Rigtig mange kaffemaskiner lever ikke op til denne anbefaling og de giver derfor ikke acceptable 
resultater.6  
Den traditionelle kaffemaskine, som beskrevet, har den ulempe at varmelegemet har en fast temperatur, 
der skal få vandet op på bryggetemperaturen og det resulterer i at den færdig bryggede kaffe er for varm 
og derved bliver bitter og brænder på. Dette problem ses ikke ved maskiner med termokande, men her 
spiller en anden rolle.  
Termokanden skal holde kaffen varm, da der ikke er noget varmelegeme under kanden. Det er en ulempe, 
da termokande skal bruge varmen fra kaffen, til at blive varm. På den måde ender nogle kaffemaskiner med 
et slutresultat under de 80 grader, som er anbefalet til en god kop kaffe.  
Den bedste metode, som er bevist igennem tests af nuværende kaffemaskiner på markedet, er 
kaffemaskiner med to varmelegemer og få med termokande.  En kaffemaskine med to varmelegemer, har 
et varmelegeme til at varme vandet op til bryggetemperaturen og et til at holde glaskolben på den 
anbefalede temperatur.7 
Specifikationerne på kaffemaskinerne varierer meget, men afspejler ofte hvor effektive maskinerne er. En 
vigtig faktor i tests af kaffemaskiner er bryggetiden, som blandt andet afhænger af hvor mange watt 
varmelegemet er på. Andre vigtige faktorer er bryggetemperatur og den færdige bryggede temperatur, 
mængde færdig kaffe og ekstra funktioner som auto-sluk, drypstop m.m.  

Teknisk analyse 
Måden en traditionel kaffemaskine fungerer på, er at en vandbeholder sender koldt vand ned gennem et 
varmelegeme. Varmelegemet opvarmer vandet og det varme vand bliver sendt op gennem et rør, der fører 
hen til et udløbsrør. Dette udløbsrør fordeler det varme vand over kaffepulveret. Vandet løber langsomt 
igennem kaffen og vandet får derved sin smag og bliver til kaffe. Filteret sørger for at kaffepulveret ikke 
kommer med ned i kanden. Når kaffen er færdigbrygget og ender i kanden, så sørger det samme 
varmelegeme, som opvarmede vandet, for at holde kaffen varm. 

                                                           
4 (Wikipedia-Coffeemaker, 2013) 
5 (Toothman, 2008) 
6 (Ohmsen, 2009) 
7  (sondagsavisen.dk, 2008)og (icakuriren.se, 2008)  
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Figur 2. 5 
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Komponenter 
 

Dele Funktion Fremstilling/materiale 

Kaffemaskine kabinet Skaber selve udformningen af 
kaffemaskinen 

Ofte lavet i sprøjtestøbt plast og 
stål. 

Vandbeholder Indeholder vandet og fører det 
gennem varmelegemet. Indikerer 
vandstanden.  

Ofte sprøjtestøbt gennemsigtigt 
plast. 

Filterholder Holder filteret på plads og sørger 
derved for at kaffepulveret ikke 
ender i kanden 

Sprøjtestøbt plast 

Udløbsrør Fordeler den varme vand over 
kaffepulveret 

Ofte i sprøjtestøbt plast eller stål. 

Kande Indeholder den færdigbryggede 
kaffe og bruges til at komme vand i 
beholderen 

Ofte i glas. I nogle tilfælde som 
termokande 

Varmelegeme Opvarmer vandet og kanden. 
Nogle kaffemaskiner bruger 
separate varmelegemer for at 
forhøje kvaliteten af kaffen. 

To aluminiums rør, hvor den ene 
fører vandet og den anden 
indeholder kobbervarmelegeme. 
Varierer alt efter type. 

Varmeplade Bruges til at holde glaskanden 
varm. Findes ikke ved 
termokander.  

Udskåret metalplade  

Ledninger med isolering Bruges til at sende strømmen 
rundt i maskinen, uden at smelte. 

 

Ledning m. 230v stik Bruges til at tilslutte maskinen til 
stikkontakten 

 

Kontakt Kontakten til at slukke 
kaffemaskinen 

 

Kabelsko Undgår den lange lodningsproces.  
Varmesikring Sikringen sørger for at slukke 

maskinen, ved for høj temperatur. 
 

Gummirør Fører vand fra vandbeholderen til 
varmelegemet og videre til 
udløbsrøret. 

Gummi 

Tabel 2.1 
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Analyse af funktioner 
Da den tekniske analyse ikke omhandler en kaffemaskine, som overholder kravene til en 
kvalitetskaffemaskine ifølge ECBC, skal der findes frem til hvad der gør andre kaffemaskiner gode.  
Der tages udgangspunkt i fire kaffemaskiner, som alle har vundet i tests, som værende de bedste 
filterkaffemaskiner på markedet. Philips HD5410, som projektet omhandler, medtages også i 
sammenligningen, for at finde forbedringsmuligheder.  
 

 MoccaMaster – 
KBC741AO 

Bosch – 
TKA8013 

Electrolux – 
EFK7000 

Moccamaster – 
KBT741 

Philips – 
HD5405  

Watt 1520 1160 1400 1520 1300 

Antal varmelegemer 2 2 2 1 2 

Brygger i Glas- 
Kande 

Glas- 
kande 

Glas- 
kande 

Termokande Glas- 
kande 

Volume (Liter) 1,25  1,25 1,5 1,25 1,0 

Mængde af færdig 
kaffe (Gram) 

655 Ikke 
opgivet 

609 655 Ikke 
opgivet 

Bryggetid (Min:Sek) 4:41 7:30 4:11 4:50 9:30 

Bryggetemperatur 94,6 94,0 92,1 95 100 

Færdig brygget 
temperatur  

84,3 84,0 80,0 83 88,0 

Automatisk slukning Ja Ja Ja Ja Ja 

Automatisk drypstop Ja Ja Ja Ja Ja 

Aftagelig 
vandbeholder 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Timer Nej Nej Ja Nej Nej 

Indbygget filter Nej - tilbehør Nej Ja Nej - tilbehør Nej 

Afkalknings- 
indikator 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Automatisk dosering af 
kaffe 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Tabel 2.2 
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Sammenligningen viser, at temperaturen i Philips kaffemaskinen, både vandet og den færdigbryggede kaffe 
er for høj. Maskinen der gør det bedst i forhold til temperaturer er MoccaMaster. Alle kaffemaskinerne 
med glaskande, har to varmelegemer og set i forhold til den tekniske analyse, betyder det at det er den 
bedste metode på markedet, hvis man ser bort fra kaffemaskiner med termokande. Hvad angår tid, så er 
Electrolux bedst, men den ligger i den lave ende af kaffetemperaturen. Alle kaffemaskinerne slukker selv og 
har automatisk drypstop, så derfor er dette et krav, for at opnå et top produkt. Kun én maskine har 
aftagelig vandbeholder og en anden kaffemaskine har timer. Tre af kaffemaskinerne har en kapacitet på 
1,25 liter og det er stort set en standard for kaffemaskiner, da det passer med indholdet i de fleste 
termokander.  
Opstilles disse parametre i et diagram, kan man se hvilke funktioner der er must-have og hvilke der er nice-
to-have. 
 

Must-have Nice-to-have 

To varmelegemer, hvis kaffemaskinen er med glas 
kande 

Aftagelig vandbeholder 

Bryggetid på 4-7.30 minutter Timer 
Auto-off Termokande 
1,25 liter kapacitet Indbygget filter 
Bryggetemperatur på 94-95 grader Afkalknings indikator 
Færdig brygget temperatur på 84-85 grader  
Tabel 2.3 

I analysen er der nu fundet frem til hvilke metoder der er gode(to varmelegemer eller termokande med 
kraftigt varmelegeme), hvor Philips kan differentiere sig, hvilke funktioner der er gode og hvilke krav der er 
til en perfekt kaffemaskine. Analysen viser krav, som er fundet på baggrund af en sammenligning af 
kaffemaskiner, men for at understøtte denne analyse, skal brugeren involveres i undersøgelsen. 
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Undersøgelse af brug af HD5405 
En bruger blev bedt om at brygge en kop kaffe og brugeren blev observeret.  
 

1. Vandet blev afmålt i kanden ved 
vandhanen og hældt i vandbeholderen. Her 
spildte brugeren en smule og måtte hælde 
lidt ekstra i. 

 
2. Brugeren fumlede en smule med at få 
filterposerne fra hinanden. Filteret blev sat 
i filterholderen. 
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3. Kaffen afmåles med en ske og hældes i 
filteret.  

 
4. Filterholderen skubbes på plads. 

 
5. Maskinen tændes på kontakten 

 
Tabel 2.4 
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Ved observering af brygning af en kande kaffe Philips HD5405, var der flere problemer som opstod: 
 

Opgave Beskrivelse 

Vandopfyldning Svært at hælde vandet fra kanden til vandbeholderen. Måtte efterfylde mere 
vand i. 

Filter Brugte lang tid på at finde filter frem og få dem skilt ad.  
Kaffe opfyldning Vidste ikke den nøjagtige mængde pulver der skulle til vandindholdet.  
Tabel 2.5 

For at få et bedre overblik over hvilke krav der skal opstilles til en kaffemaskine, skal brugerundersøgelsen 
og analysen af markedet sættes op mod hinanden.  
I Tabel 2.3 er alle must-have og nice-to-have opstillet, i forhold til analysen af eksisterende kaffemaskiner 
på markedet. Must-have punkterne skal overholdes, men nice-to-have afhænger af brugerundersøgelsen. 
Ifølge brugerundersøgelsen og analysen, er der tre punkter som kan forbedres. Brugeren havde problemer 
med at fylde vand op i vandbeholderen og det kan løses ved at have en aftagelig vandbeholder. Brugeren 
havde også problemer med at putte filteret i kaffemaskinen, hvilket kan afhjælpes ved at have et integreret 
filter, som bare skal vaskes inden brug. Det sidste problem ved brugertesten, var at brugeren ikke vidste 
hvor maget pulverkaffe der skal i. Problemet kan afhjælpes ved at integrere hjælp til kaffedosering. 
På baggrund af sammenligningen mellem brugerundersøgelsen og den tekniske analyse opstilles et nyt 
skema med must-have og nice-to-have. 
 

Must-have Nice-to-have 

To varmelegemer, hvis kaffemaskinen er med glas 
kande 

Kaffepulver dispenser 

Bryggetid på 4-7.30 minutter Timer 
Auto-off Termokande 
1,25 liter kapacitet Afkalknings indikator 
Bryggetemperatur på 94-95 grader  
Færdig brygget temperatur på 84-85 grader  
Aftagelig vandbeholder  
Indbygget filter  
Tabel 2.6 

En undersøgelse af én bruger, er ikke nok til at kunne vurdere hvorvidt problemerne er til stede. Derfor 
laves der et spørgeskema, som kan beskrive hvilke problemer der er størst, ifølge en større mængde 
brugere.8 
Formålet med spørgeskemaet er at få afklaret hvilke problemer forbrugeren oplever ved brug af 
kaffemaskiner til dagligt, hvem der køber kaffemaskiner osv. Resultatet af spørgeskemaet, hjælper med at 
finde frem til de endelige funktioner til et redesign af Philips kaffemaskinen, men vigtigst af alt, afgrænser 
spørgeskemaet også målgruppen, så design- og prisniveauet kan findes. 9 
 

                                                           
8 Henviser til bilag 7 Spørgeskema 
9 Henviser til bilag 10 målgruppe  
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Bilag 3 – Materialevalg 
Da projektets formål er et redesign, er der taget udgangspunkt i de oprindelige materialer, som 
kaffemaskinen er lavet i, men alligevel opstilles krav for at se på alternativer til andre materialer, for at se 
om de kunne være bedre og billigere løsninger. Den oprindelige kaffemaskine består af polypropylen, PP, 
forkromet stål og en glaskande, hvoraf forkromet stål bruges til rørene langs siden, og polypropylen til alt 
det andet.  

Materialekrav 
Der opstilles materialekrav for hele kaffemaskinen. Kravene opdeles i need og nice to have, da ikke alle krav 
er lige vigtige.   
 

Krav Beskrivelse Gælder for Need to have/nice to 
have 

Høj styrke Det er en bærende del, 
der skal kunne bære 
kaffemaskinens vægt.  

Rør Need 

Hårdhed Udseendemæssigt er det 
bedst med en hård 
overflade, for at undgå 
ridser.   

Generelt Nice 

Krybning Materialet skal kunne 
modstå krybning, da 
kaffemaskinen er udsat 
for varme og tryk. 

Generelt Need 

Slidbestandig Det er de steder på 
kaffemaskinen hvor to 
materialer glider mod 
hinanden.  

Holder til kaffefilter og 
justerbar dispenser.  

Need 

Lav gnidningskoefficient De steder hvor to 
overflader glider mod 
hinanden, er det bedst 
med en glat overflade.  
 

Holder til kaffefilter.  Nice 

Høj gnidningskoefficient Det giver et bedre greb 
om håndtaget med en ru 
overflade, så håndtaget 
ikke glider ud af ens 
hånd.  
Den justerbare dispenser 
skal have høj 
gnidningsmodstand, da 
den skal holde sig selv 
oppe, når der ikke bliver 
påført en kraft.  

Håndtag og justerbar 
dispenser.  

Need 

Lav varmeledningsevne Der skal være lav 
varmeledningsevne, så 

Generelt Need 
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man ikke kan brænde sig 
på kaffemaskinen når 
den er i brug 

Varmebestandig Materialerne må ikke 
blive påvirket af den høje 
temperatur fra 
varmelegemet.  

Generelt Need 

Høj gennemskinnelighed For at kunne se vand og 
kaffe i beholderne 

Beholder til kaffepulver 
og vand 

Nice 

Lav massefylde Massefylden må ikke 
være for høj, da 
kaffemaskinen ikke må 
være for tung. 

Generelt Nice 

Kemisk modstandsevne Skal kunne tåle 
rengøringsmidler, så den 
kan rengøres.  

Generelt Need 

Vandabsorption  Må ikke absorbere vand, 
da det forringer 
egenskaber. 

Generelt Need 

Smeltepunkt Smeltepunktet skal være 
højere end 
varmelegemet 
maksimale temperatur.  

Generelt Need 

Lav pris Prisen for materialerne Generelt Need 

Genbrugelighed Da Philips går ind for 
genbrugelighed, skal 
materialerne kunne 
genbruges. 

Generelt Nice 

Miljø Skal produceres 
miljøvenligt, da Philips 
går meget op i miljø.  

Generelt Need 

 
Ud fra kravene kan der udvælges forskellige materialer, der passer bedst mulig til delene på kaffemaskinen. 
Da rørene i siden skal være den bærende del, skal materialet have en høj styrke og resten af delene skal 
være i et let materiale, så kaffemaskinen bliver så let som mulig. Et plastmateriale ville være en god 
mulighed, og der vælges, at det skal være det samme plastmateriale til alle delene, da der er fordele med 
produktionen og mængderabat ved større materialekøb. Til rørene i siden og de steder brugeren ikke skal 
interagere med, ses der på mulige metaller. 
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Vurdering af mulige metaller 
Krav Aluminium10 Stål11 Rustfrit stål12 

Pris (kr./kg) 12,17-14 3,62-3,98 44,9-49,3 

Massefylde (kg/m3) 2500-2900 7800-7900 7600-8100 

Flydespænding (MPa) 30-500 250-395 170-1000 

Hårdhed (HV) 12-151 108-173 130-570 

Varmeledningsevne God varmeleder God 
varmeleder 

Dårlig varmeleder 

Smeltetemperatur (oC) 475-677 1480-1530 1370-1450 

Maksimal driftstemperatur (oC) 120-210 350-400 750-820 

Kan tåle rengøringsmidler Ja Ja Ja 

Genbrugelighed Kan omsmeltes Kan 
omsmeltes 

Kan omsmeltes 

CO2 udledning ved produktion 
(kg/kg) 

12,2-13,4 1,7-1,9 4,7-5,2 

Energiforbrug ved produktion 
(MJ/kg) 

198-219 25-27,7 80,3-88,8 

Kan få en blank overflade Ja Ja Ja 

Korroderer Nej Ja, uden 
behandling 

Nej 

Passer til krav  Ja Ja Ja 

 
Da stål har en lav pris og lav miljømæssig påvirkning, samt stor styrke og hårdhed vælges denne over de 
andre til produktion af rørene. Man er dog nødt til at forkrome stålet for at det ikke korroderer. 
Forkromningen gør materialet en del dyrere og tungere, men da det er blevet valgt som den bedste løsning 
for den forgangne kaffemaskine antages det, at det også kan betale sig for denne kaffemaskine. Dette er 
ligeledes med til at give kaffemaskinen et mere minimalistisk udtryk. 
Da der også ønskes et metal-look for andre dele af kaffemaskinen belægges disse med tynde plader af 
metal. Dette metal kunne meget vel være aluminium, da det er lettere end stål og derfor højst sandsynligt 
bliver den billigste løsning da der betales pr. kg. 
 

  

                                                           
10 Aluminium alloys – CES EduPack 2012 
11 Low carbon steel – CES EduPack 2012 
12 Stainless steel – CES EduPack 2012 
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Vurdering af mulige plasttyper  
Krav PE13 PP14 PC15 PET16 PMMA17 

Pris (kr./kg) 9,3-10,2 10,2-11,2 20,6-22,7 8,93-9,85 14,9 – 16,4 

Massefylde (kg/m3) 939-960 890-910 1140-1210 1290-1400 1160-1220 

Velegnet til 
levnedsmidler 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Styrke (MPa) 17,2-29 20,7-37,2 59-70 56,5-62,3 53,8-72,4 

Hårdhed (HV) 5,4-8,7 6,2-11,2 17,7-21,7 17-18,7 16,1-21,9 

Krybning Stor - - Lav - 

Slidbestandighed Lav Lav - Høj - 

God eller dårlig 
varmeleder 

God isolator God isolator God isolator God isolator God isolator 

Varmeledningsevne 
(W/m.oC) 

0,40-0,44 0,11-0,17 0,19-0,22 0,14-0,15 0,08-0,25 

Varmebestandighed Dårlig - God - - 

Glastemperatur -25,2 - -15,2    -25,2 - -15,2 142-205 67,9-79,9 84,9-165 

Transparent Translucent Translucent Transparent Transparent Transparent 

Kan tåle 
rengøringsmidler 

Ja Ja  Nej  Ja Ja 

Vandabsorption Lille Lille - - Lille 

Smeltepunkt (oC) 125-132 150-175 155 212-265 160 

Maksimal 
driftstemperatur (oC) 

90-110 100-115 101-144 66,9-86,9 41,9-56,9 

Genbrugelighed Kan omsmeltes Kan 
omsmeltes 

Kan 
omsmeltes 

Kan 
omsmeltes 

Kan 
omsmeltes 

CO2 udledning ved 
produktion 

2,6 – 2,9 2,96-3,27 5,74-6,35 3,76-4,15 6,46-7,14 

Energiforbrug ved 
produktion 

77-85,1 75,7-83,7 103-114 80,9-89,5 106-118 

Bemærkelser  Dårlige klæbe 
og lakerings-
egenskaber 

Ikke bestandig 
mod vand 

over +60oC i 
længere tid. 

Ikke bestandig 
i vand over 

55oC. 

 

 
Ud fra vurdering af de fire plasttyper, er PE og PP gode alternativer til kaffemaskinen. PP vejer mindst og 
har en højere styrke og hårdhed end PE. Derudover har PP den laveste varmeledningsevne af de 
ovenstående plasttyper, hvilket er meget vigtig, da forbrugeren ikke skal kunne risikere at brænde sig på 
kaffemaskinen. Polypropylen vurderes som den bedste løsning ligesom den forgangne kaffemaskine.  
 
 

                                                           
13 PE CES EduPack 2012, og (Bjarne Jensen) 
14 PP CES EduPack 2012, (Bjarne Jensen) og (Rias) 
15 PC CES EduPack 2012, (Bjarne Jensen) og (Rias) 
16 PET CES EduPack 2012, og (Rias) 
17 PMMA CES EduPack 2012, (Rias) og (wikipedia-PMMA, 2013) 
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Det ønskes at vandbeholderen er transparent og glasagtig. PC og PMMA har begge optisk kvalitet på niveau 
med ægte glas, samt en høj glastemperatur så de er sprøde som glas ved brugstemperatur, og er derfor 
gode bud. PMMA er billigere, men dets egenskaber minder derudover meget om dem for PC, og det 
antages derfor at PMMA vil være den bedste løsning. 
 

Vurdering af mulige gummityper 
Krav Polyisopren Naturgummi Butylgummi Ethyl vinyl 

acetat 
Pris (kr./kg) 16-17,6 19,6-21,5 20,4-22,5 10,9-12 

Massefylde (kg/m3) 930-940 920-930 900-920 945-955 

Afgiver skadelige 
stoffer 

Nej Nej  Nej 

God eller dårlig 
varmeleder 

God isolator God isolator God isolator God isolator 

Varmeledningsevne 
(W/m.oC) 

0,08-0,14 0,1-0,14 0,08-0,1 0,3-0,4 

Maksimal 
driftstemperatur (oC) 

96,9-117 68,9-107 66,9-117 46,9-51,9 

Genbrugelighed Kan ikke 
genanvendes 

Kan ikke 
genanvendes 

Kan ikke 
genanvendes 

Kan 
genanvendes 

CO2 udledning ved 
produktion 

5,11-5,65 1,97-2,18 6,29-6,95 2-2,21 

Energiforbrug ved 
produktion 

99,1-110 64,2-71 112-124 75-82,8 

Bemærkelser Syntetisk 
fremstillet 

Naturligt 
fremstillet 

 Kan bearbejdes 
som polymere 

 
Ethyl vinyl acetat er klart det billigste materiale og derudover kan det genanvendes. I de miljømæssige 
aspekter rangerer denne type også rigtig godt. I forhold til de termiske egenskaber kan denne type klare de 
laveste temperaturer. Dog overskrider de temperaturer som opstår de steder på kaffemaskinen, hvor 
gummien skal anvendes ikke de tilladelige temperaturer for gummiet. Miljø- og prismæssigt er ethyl vinyl 
acetat overlegen i denne analyse og det er derfor denne type som vælges. 
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Bilag 4 - Lovkrav 
I henhold til danske standarder er det fundet relevant at se i: 
 
DS/EN 13248 
DS/EN 60661 
DS/EN 60661/A1 
DS/EN 60661/A2 
 
Disse fire blade indeholder krav til materialer, opbygning og udformning der skal overholdes af 
sikkerhedsmæssigt årsager. Derudover indeholder de beskrivelse af teksttyper der skal overholdes.   
Nedenfor er de krav opstillet, der har størst relevans for projektet. 

Materiale krav 
 Materialerne maskinen består af må ikke påvirke maskinens arbejde, ydeevne eller sikkerhed mens 

maskinen kører. 

 Materialer i kontakt med kaffen, eller vandet må ikke blive nedbrudt deraf. 

 Materialer skal være slidstærke. 

Ud over kravene der er opstillet fra danske standarder, har man i EU vedtaget et regelsæt kaldet EC 
1935/2004, der stiller nogle specifikke krav til plast der er i kontakt med fødevare. Blandt andet må plasten 
ikke afgive stoffer til fødevarerne eller lave en forringelse i fødevarernes smag. 18 

Fremstillingskrav 
 Maskinen skal produceres så den er let at rengøre uden specielt værktøj. 

 Der må ikke være ting der stikker ud som kan skære eller anden skade på brugeren.  

 Bunden skal fremstilles, så den ikke kan vippe.  

 Kaffemaskinens krop skal have et håndtag. 

 Håndtagene skal være solide og modstandsdygtige. De må ikke overstige temperaturerne:  

- Metal   55°C 

- Keramik, glas og sten  66°C 

- Plastik    70°C 

- Træ  89°C 

 

 Når man hælder fra maskinen, skal det være glidende og må ikke sprøjte eller dryppe. Enkelte dryp 

er tilladt. 

 Afstanden mellem varmekilden og beholderen skal minimum være 2 mm. 

 Tætningssystemet skal være lavet at geometriske former, så det kan sikre totalt tæthed. 

 Formen på kogeelementet må ikke være sådan, at det skaber ustabilitet for kaffemaskinen. 

 Kaffekanden skal have en større kapacitet end vandbeholderen.  

                                                           
18 (Vink plast ApS, 2008) 
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Opsamling 
Ved produktion af kaffemaskiner skal man, i henhold til danske standarder, være særlig opmærksom på 
hvilke materialer man bruger til de forskellige dele. Det skal være materialer, der er svært nedbrydelige og 
hvis de er placeret et sted, hvor de vil optage varme, skal de have bestemte termiske egenskaber, så de 
ikke smelter eller gør skade på personen der bruger maskinen. 
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Bilag 5 - MMI for kaffemaskinen 

Perception:  
Kaffemaskinen skal opfattes som et interessant og inspirerende design, samt opfattes minimalistisk og 
moderne. Dette er besluttet på baggrund af målgruppen, da de fleste ser ”godt” design som en vigtig 
faktor. Det er ikke nemt at tolke hvad et godt design er, men at kunderne får kvalitet de forventer i forhold 
til prisen og at kaffemaskinen kan stå fremme og samtidig have et tidløst design, er alt sammen noget der 
fortrækkes. 

Aflæselighed:  
Da målgruppen sætter pris på minimalisme, fokuseres der på at anvise, hvordan produktet skal interageres 
med på så simpel måde som muligt. Det vil sige at flader der skal interageres med har en anderledes 
overflade end resten af maskinen. Yderligere for at holde kaffemaskinens udseende enkelt, skal der kun 
være én knap som bruges til både tænd/sluk samt indstilling af styrke af kaffe. 

Ergonomi: 
Kaffemaskinen skal på baggrund af ikke mindst love og standarder, men også det faktum at kunden skal 
interagere med produktet jævnligt, være ergonomisk udformet. Dette skal gøres ved hjælp af afrundede 
kanter samt belægning med EVA gummi de steder hvor kunden interagerer.   
 

Sikkerhed:  
Da kaffemaskinen er et el-apparat, er der nogle sikkerhedsfaktorer der skal være på plads. Da der i 
kaffemaskinen vil være vand på 100 grader, skal der være en form for isolering, så brugeren ikke brænder 
sig eller for ikke dele af kaffemaskinen ødelægges af varmen. Derudover skal der være afrundede kanter, 
for ikke brugeren kan skære sig på maskinen. 
Udover den ’åbenlyse’ sikkerhed som beskrevet, er der også en række lovkrav kaffemaskinen skal 
overholde, disse beskrives yderligere under ”Bilag 4 Lovkrav” 

Rengøring: 
Da det er et husholdningsapparat, skal der ikke være små mellemrum ved samlinger, da dette kan gøre det 
besværligt for brugeren at rengøre. Derudover skal der være mulighed for at rengøre maskinen med basale 
rengøringsmidler på maskinens overflader og afkalke maskinen. For grundigere rengøring gøres det muligt 
at vaske vandbeholder og kaffefilteret i opvaskemaskinen.  

Servicering: 
Det er ikke meningen at brugeren skal kunne servicere kaffemaskinen selv, men hvis der opstår problemer, 
skal den erstattes med en ny, hvis det er inden for reklamationsretten.  
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MMI for kanden 

Perception 
Da kanden sælges sammen med kaffemaskinen, laves den i et minimalistisk design, som passer til 
kaffemaskinen. For at brugeren ved at kanden er placeret korrekt i kaffemaskinen, signaleres dette ved en 
klik-lyd, ligeledes når låget er lukket korrekt.  

Aflæselighed 
Da kaffemaskinen skal designes således, at overflader der interageres med, har en anderledes overflade 
end resten, laves kanden i samme stil. Det er dermed synligt, hvor man skal presse for at åbne låget og hvor 
man skal holde kanden. Dette kan gøres på tilsvarende måde som ved kaffemaskinen – ved hjælp af EVA 
gummi.  Der skal ligeledes være indikator for vandmængden, så brugeren ved, hvor meget vand der hældes 
i kanden.  

Ergonomi 
Materialerne der skal vælges til kanden, bliver gjort for at sikre, at håndtaget og kanden ikke bliver for 
varm, så brugeren mærker ubehag ved berøring. Håndtaget skal vælges på baggrund af, at det er 
behageligt at holde omkring og at folk med forskellige håndstørrelser synes det behageligt. Der skal laves 
en test, hvor en med en stor og lille hånd, holder om forskellige håndtag, for at se hvilken form og hvad 
størrelse håndtaget skal have. Derudover skal der tages højde for, hvor knappen skal placeres, for at sikre 
at alle kan åbne låget, uden at flytte hånden fra grebet. 

Sikkerhed 
Håndtaget skal have en ru overflade eller en gummibelægning, så kanden ikke glider ud af hånden på 
brugeren. Da brugeren skal kunne løfte kanden med en hånd og samtidig have et behageligt greb, må 
kanden ikke indeholde mere væske end den svageste bruger kan løfte. Kanden må ikke afgive skadelige 
stoffer ved berøring eller væsker ved brug, da det kan være skadeligt for brugeren.  

Rengøring 
Da det er et husholdningsapparat, skal der være mulighed for at rengøre kanden med basale 
rengøringsmidler og afkalke kanden. For grundigere rengøring skal det være muligt at komme kanden i 
opvaskemaskinen.  

Servicering 
Det er ikke meningen at brugeren skal kunne servicere på kanden selv, men hvis der opstår problemer, skal 
den erstattes med en ny, hvis det er inden for reklamationsretten.  
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Bilag 6 - LCA 
Der er foretaget en livscyklusanalyse over produktet via CES Edupack 2012, for at finde frem til de CO2 og 
energi påvirkninger produktionen af kaffemaskinen vil medføre. 
Heraf fremgår det, at materialeforbruget samt fremstillingen er store poster indenfor miljøpåvirkning, men 
de er langt overgået af de påvirkninger brug af produktet igennem dets levetid vil medføre. 
 
 

 
 
 
Hvis de miljømæssige påvirkninger skal nedsættes er det vigtigt at fokusere på at nedsætte kaffemaskinens 
energiforbrug. Dette er der ikke fokuseret på i dette projekt, men hvis den skulle sættes i produktion ville 
dette være et vigtigt område at undersøge, da der er stigende fokus på miljøkorrekthed indenfor 
elektronik-branchen. 
 
 

 
 
 
Af ovenstående skema fremgår det at polypropylen udgør den største post indenfor energiforbrug. Af de 
materialer der blev undersøgt for at foretage et materialevalg var PP dog et af de materialer med mindst 
negativ miljøpåvirkning. For at nedsætte materialernes miljøpåvirkninger kunne genbrugsplastmaterialer 
og andre alternativer undersøges. 
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Bilag 7 – Spørgeskema 
Køn * 

o Mand 

o Kvinde 

Alder * 

o 0-18 

o 19-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o Over 55 

Hvad er din beskæftigelses type? * 

o  Funktionær 

o  Timeløn 

o  Ledelse 

o  Hjemmegående 

o  Pensionist 

o  Selvstændig 

o  Arbejdsløs 

o  Studerende 

o  Elev/lærling 

o  Ved ikke 

Indkomst - Årlige indkomst i kroner, før skat  

o 0-50.000 

o 50.000-100.000  

o 100.000-200.000 

o  200.000-300.000 

o  300.000-400.000 

o  Over 400.000 

o  Ved ikke 

Er der en traditionel filter kaffemaskine i din husstand?  

o  Ja 

o  Nej 

Hvis nej, hvorfor har du ikke en kaffemaskine? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Hvis ja, hvad kostede den?  

o 0-499 kr 

o 500-999 kr 

o 1.000-1.499 kr 

o 1.500-2.000 kr 

o Over 2.000 kr 

o Ved ikke 

Hvor ofte bliver kaffemaskinen i din husstand brugt?  

o  Månedligt 

o  Ugentligt 

o  Dagligt 

Kan du nikke genkendende til følgende: Sæt gerne 

flere krydser. 

o Min kaffemaskine fylder for meget   

o Ledningen til kaffemaskinen roder på bordet 

o  Min kaffemaskines udseende er vigtig for 

mig 

o Min kaffemaskine er for langsom 

o  Min kaffemaskine er for dyr i drift 

o  Kaffen er for kold 

o  Ingen af delene (Uddyb gerne nederst på 

siden) 

Vil du betale mere for at forbedre ovenstående?  

o Ja 

o  Nej 

Har du yderligere kommentarer omkring brug af 

kaffemaskiner?  
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Bilag 8 - Køkkener 
For at sikre at brugeren kan benytte kaffemaskinen ordentligt og at der er plads til maskinen, undersøges 
de relevante standarder i køkkener.  

Bordpladen 
Når kaffemaskinen skal dimensioneres skal der tænkes over hvilken højde den betjenes i. Det kan være 
uhensigtsmæssigt, hvis brugeren skal løfte tunge genstande højt op, men også hvis brugeren skal bukke sig 
for at placere genstande rigtigt i maskinen. For at undgå gene, er standardhøjden fundet af en 
køkkenbordplade og gennemsnitshøjden af et menneske.  
Køkkenbordplade: 85-95 cm1920 
Gennemsnitshøjden af et menneske21: 

Mænd: 179,2 cm 
Kvinder: 166,4 cm 

Overskabe 
Da mange køkkener i dag har overskabe over bordpladen, undersøges standard frihøjden mellem 
bordplade og overskab, så man i dimensioneringen kan overveje om kaffemaskinen skal kunne stå under 
overskabe.  
Frihøjde: 50 cm22,23,24,25 

Opbevarings skabe 
Højden af skabe der kunne bruges til at opbevare kaffemaskinen undersøges, så man i dimensioneringen 
kan tage højde for, om den skal kunne gemmes væk. I et standard køkken er der to muligheder for dette, i 
et underskab eller i et højskab. 
Frihøjden i et underskab: 70,4 cm 
Mindst frihøjde af et højskab: 195,2 cm26,27 
 

                                                           
19 (Byg og Bolig, 2013) 
20 (Pasternak, 2013) 
21 (Davidsen, 2003) 
22 (Lav-det-selv) 
23 (Lav-det-selv) 
24 (handyman, 2007) 
25 (boliggalleri) 
26 (hth, 2013) 
27 (kokkenkob, 2013) 
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Bilag 9 - Trends 2014 

Personlige hvidevarer 
Philips traditionelle kaffemaskiner bliver kun produceret i klassiske, neutrale hvidevarer farver; sort, hvid, 
grå og metalfarvet. 
Der ses dog en trend for, at de nye typer kaffemaskiner, som espressomaskiner samt kapselkaffemaskiner 
fås i flere forskellige farver. Måske for at imødekomme folks ønske om individualisme, ved at lade dem 
udtrykke deres personlighed igennem deres dyre kvalitets kaffemaskine. Kaffemaskinen bliver som 
transportmiddel og tøj også set statussymbol. 

 

28 

29 
Det er ikke usandsynligt at også de traditionelle kaffemaskiner vil kunne fås i farver i fremtiden. 

Smarte produkter 
Den økonomiske usikkerhed som er til stede, på baggrund af den finansielle krise, forventes stadig at have 
en påvirkning på folk i 2014. Dette vil medføre at den almene forbruger vil kræve mere for sine penge, og 
samtidig ikke er villig til at betale så meget for nye produkter som tidligere30. 
I en rapport fra Intertek31 fremgår det, at de forventer en ny række af ”smarte” husholdningsprodukter.  
Kravene til fremtidige produkter er mere baseret på multifunktionelle produkter og et produkts 
hovedfunktion er ikke længere nok. Det er ikke en fjern tanke at forestille sig et komfur, der selv foreslår 
dig opskrifter når du skal lave mad, eller et køleskab der fortæller dig hvornår du skal handle ind. Det kan 
på samme måde let forestilles at lignende bifunktioner bliver et must-have for kaffemaskiner. 

                                                           
28 (kelkoo-Senseo, 2013) 
29 (Philips-Senseo-Twist, 2013) 
30 (intertek.com, 2013) 
31 (intertek.com, 2013) 

Uvalg af Philips Senseo Twist Kaffemaskiner i forskellige farver. 

Uvalg af Philips Senseo Kaffemaskiner i forskellige farver. 
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Hvorfor skal vi fx. Ikke kunne fortælle kaffemaskinen, at den skal begynde at brygge en kop kaffe, når vi får 
fri, så den er klar når vi kommer hjem, og hvorfor bliver vi ikke informeret om hvornår, der snart skal købes 
ny kaffe. 
Vi er i stand til at tjekke mails, surfe på nettet, ordne bankoverførsler og meget mere, lige meget hvor vi er 
via vores smartphones, og det kan forestilles at også kaffemaskinen kan styres gennem denne enhed i en 
nær fremtid.  

Farver 
I en artikel featuring den Belgiske farve forudsigerske Hilde Francq32 kan følgende uddrages: 
Folk vil underbevist foretrække produkter som udstråler varighed og holdbarhed. Fx kan det i Danmark 
forventes at en murstensrød vil blive populær, da den minder os om de solide rammer fra vores barndom. 
Generelt vil det forventes at naturlige og rene farver bliver populære da de lige som den murstensrøde 
minder os om noget vedvarende og stabilt.  
Hilde Franq udtaler yderligere i artiklen: 
”Når det gælder interiør, er det altid et sikkert valg at vælge hvid i alle 
dets facetter, bløde brune toner og jord-farver (grå-brun o.l.). Man kan 
friske disse op med et par trendfarver fra enhver sæson(…) sort (..) er 
altid in(...).” 33 
Hilde Franq, som er en del af det meget anerkendte farveforudsigelses 
panel, taler om tøjindustrien. De farvepaletter der bliver bestemt, bliver 
taget seriøst af mange forskellige industrier.   
 

                                                           
32 (louis-frames.com, 2013) 
33 Oversat fra engelsk til dansk 

Figur 9. 1 
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Bilag 10 - Målgruppe  
For at finde en specifik målgruppe, er resultaterne af spørgeskemaet blevet analyseret. Her er i alt 166 
respondenter opstillet i forhold til køn, alder, beskæftigelse og indkomst. 34  
Hvis der som det første tages udgangspunkt i kategorien ”studerende”, så opfylder denne kategori 51 % (85 
personer) ud af alle respondenterne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studerende  
Studerende er stærkt repræsenteret af unge mellem 19 og 25 år. Hvis der kigges nærmere på 
besvarelserne, så viser de, at 68 ud af de 85 drikker kaffe. Så trods alderen, er denne kategori stærkt 
repræsenteret af mange kaffedrikkere. Ligeledes viser besvarelserne også, at størstedelen af de studerende 
(80 %) har en indkomst mellem 0-100.000 kr. Dette kommer til udtryk ved spørgsmålet om ”hvor meget de 
har betalt for deres kaffemaskine”, for her svarer 62 % at de har betalt mellem 0-499kr.  
Ligeledes svarer 60 % af de studerende respondenter, at trods at de kan genkende mange af problemerne 
ved deres kaffemaskiner, så ønsker de ikke at betale mere for at forbedre deres kaffemaskine, end hvad de 
allerede har givet i forvejen. Dette hænger jo godt sammen med, at deres indkomst ikke er særlig stor, 
taget i betragtning af, at der også skal være penge til mad, husleje osv..  

Arbejdsløse 
Kigges der efterfølgende på kategorien ”Arbejdsløse”, så udgør denne kategori 8 % (13 personer) af alle 
respondenterne. Her er der mange blandet aldersgrupper, lige fra 19 til 55 år.  
Kigger man på indkomsten i denne kategori, svinger den også en del. 62 % har en indkomst på 0-100.000kr. 
23 % mellem 100-200.000kr og 15 % mellem 200-300.000kr. Ligeledes er der en meget lille procentdel der 
ikke ved det. Ud af de samlede 13 respondenter drikker 85 % kaffe og har selv en kaffemaskine.  
 Ved spørgsmålet, hvor meget de enkelte har betalt for deres kaffemaskine, svarer 72 % af dem der har en 
kaffemaskine, at de har betalt mellem 0-499kr. Dette giver igen god mening, taget i betragtning af 
indkomsten. Ligeledes kan det samtidig vurderes, at vægtningen af en god og pæn kaffemaskine, måske 
ikke er så høj når man ikke har noget arbejde. Dette kommer også til udtryk ved spørgsmålet ”om de 
ønsker at betale mere for at forbedre og komme af med nogle af de problemstillinger ved deres 
kaffemaskine”. Her svarer 60 % nemlig, at de ikke ønsker at betale mere.     
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Elev/lærling 
Den næste kategori er Elev/lærling. Denne gruppe udgår en meget lille procentsats på godt 2 % (4 
personer) af alle respondenterne.  Aldersgruppen er repræsenteret af 19-25årige (75 %), med en indkomst 
på 100-200.000kr. Det spændende er dog, at trods at de 75 % har betalt 0-499kr for deres kaffemaskine, og 
deres indkomst er på lige fod med de arbejdsløse, så ønsker de 75 % at betale mere for at forbedre deres 
kaffemaskine. Dette kan selvfølgelig have noget at gøre med, at de kan føle sig mere økonomisk trygge, 
eftersom at de muligvis er sikret et fast arbejde efter elev-/lærlingeperioden.   
100 % af denne kategori mener, at ledningen til kaffemaskinen roder på bordet og 75 % mener at 
kaffemaskines udseende er vigtigt for dem.  

Funktionærer 
Den anden største kategori er funktionærerne. Denne 
kategori udgør 19 % (31 personer) af det samlede antal 
af respondenter. Her er 71 % placeret i aldersgruppen 
36-55 år og 83 % af denne kategori har en fast 
indkomst på 200-400.000kr. Der er ligeledes tale om et 
segment der bruger deres kaffemaskine meget. 
Resultaterne viser, at 77 % har en traditionel 
kaffemaskine og 91 % af dem bruger den dagligt. Den 
middel/middelhøje indkomst kommer især til udtryk 
ved spørgsmålet om, hvor meget de har betalt for 
deres kaffemaskine. Her svarer knap 63 % at de har 
betalt mellem 500 og 2000kr. De sidste 9 personer (37 
%) har betalt under 500 kroner for deres kaffemaskine, 

men besvarelserne viser dog at 100% af disse 9 
personer rent faktisk ønsker at betale mere, for at få 

en bedre kaffemaskine næste gang de skal ud og købe.  
Hvad der også er ret interessant, er at 71 % af dem der har en kaffemaskine dyrere end 500kr, ikke ønsker 
at betale mere for at forbedre deres kaffemaskiner. Dette giver dog god mening, da denne målgruppe jo 
allerede i forvejen har betalt mellem 500 og 2000kr for deres kaffemaskiner. Det kan samtidig på baggrund 
af besvarelserne, vurderes at denne målgruppe mener at deres kaffemaskines udseende er vigtigt. 87,5 % 
har svaret ja til dette.  
Samtidig mener 45 % af de 24 der har en kaffemaskine, at ledninger der flyder er et irritationsmoment. 71 
% mener at deres kaffemaskine fylder for meget og 20 % mener at den er for langsom.  
Funktionærerne er altså en målgruppe der er villig til at betale lidt mere for deres kaffemaskine end de 
andre kategorier. Dette kræver dog bare, at kaffemaskinen har et attraktivt udseende og ikke fylder for 
meget, samt at ledningerne ikke er for dominerende og flyder for meget på bordet. 

Ledelse 
Næste kategori er ledelse. Denne kategori udgør 5 % (8 personer) af det samlede antal af respondenter.  
Ledelseskategorien er i dette tilfælde defineret af en aldersgruppe 46-55år og en indkomst mellem eller 
over 300-400.000kr om året. Her har 75 % en kaffemaskine og bruger den dagligt. 66 % har betalt mellem 
1000 og 1499kr for deres kaffemaskine og de sidste 34 % har betalt mellem 500 og 999kr. Her kan der altså 
igen ses sammenhæng mellem indkomsten og hvad der er blevet betalt for produktet.  
Men trods at der er betalt meget for kaffemaskinerne, så svarer 100 % stadigvæk, at de alle ønsker at 
betale mere for at forbedre deres maskiner. Problemerne som denne kategori kan genkende ved deres 
egne kaffemaskiner er først og fremmest at ledningerne flyder på bordet. 100 % kan genkende dette. 
Ligeledes mener 67 % at udseendet er vigtigt for deres kaffemaskiner. 16 % mener at deres produkt er for 
langsomt og for dyr i drift.  

Figur 10. 1 
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Selvstændige 
Selvstændige udgør 3 % (5 personer) af alle respondenterne og er her defineret som værende en gruppe 
mellem 46-55 år. Dog med én enkelt undtagelse af én person mellem 19-25år. Her har 4 ud af 5 en 
indkomst over 400.000 kr. Det viser sig at 3 af de 5 har en kaffemaskine og har alle 3 givet mellem 500-
999kr for den. Umiddelbart er disse 3 personer ikke så kritiske, da kun én oplever ubehag ved sin 
kaffemaskine. Her er der tale om at maskinen fylder for meget og ledningerne roder på bordet. Denne 
person er sågar også villig til at betale mere for en kaffemaskine der kan løse dette. Ydermere oplevere de 
2 andre ingen problemer ved deres kaffemaskine.   

Pensionist 
Kategorien pensionist består af i alt 6 personer, altså 4 % af alle respondenterne. Heraf fremkommer, som 
det kan antages, én førtidspensionist mellem 36-45 år, ellers er resten over 55 år. Årsindkomsten er for 84 
% af personerne mellem 100- og 200.000kr. 
Alle personer har i denne kategori en kaffemaskine, hvor kun en 
har betalt mellem 0-499kr for den. Ellers har 50 % betalt mellem 
500-999kr og 33 % har betalt mellem 1000-1499kr. Dog 
forekommer det, at kun 2 af personerne ønsker at betale mere 
for deres kaffemaskine. Sammenligner man dette med deres 
besvarelse af problemstillingerne ved deres kaffemaskine, så kan 
man se at størstedelen egentlig ikke oplever nogle problemer 
ved deres produkt. Der er 2 der svarer at kaffen er for kold, 2 
mener at den er for langsom og 1 mener at den fylder for meget. 
Der skal her tages højde for, at der i besvarelsen af dette, er én 
person der især er utilfreds med sin kaffemaskine og fremstår 
som én af næsten alle besvarelserne.  
Udover dette svarer 4 af personerne at udseendet er vigtigt for 
dem. Her kan det altså antages at en prisklasse fra 500-999kr er tilpas. Pensionister er ikke så kræsne rent 
funktionsmæssige at de ønsker at betale mere, men udseende virker ret højt prioriteret blandt dem alle.  

Timelønnet 
Den sidste kategori der skal kigges på er timelønnet. Denne kategori består af 11 personer, altså 7 % af alle 
respondenterne. Her er 54 % mellem 19-25 år, 27 % mellem 26-36 år og resten mellem 46-55 år. 
Indkomsten varierer meget i denne kategori, her har 2 en indkomst mellem 50-100.000kr, 2 mellem 100-
200.000kr, 4 mellem 200-300.000kr og 2 mellem eller over 300-400.000kr.  
91 % af denne målgruppe ejer en kaffemaskine og lige såvel som indkomsten, så svinger prisen hvad de har 
betalt for den også. Størstedelen har dog betalt mellem 0-499kr for deres og trods at 64 % oplevere mere 
end ét problem med deres kaffemaskine, så ønsker kun lidt over 30 % at betale mere for den for at 
forbedre dette.  

  

Figur 10. 2 
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Opsummering 
Som beskrevet i indledningen til dette afsnit, var det et ønske at finde en mere specifik målgruppe gennem 
denne spørgeundersøgelse. Ligeledes var det et ønske at få dokumenteret, hvilke problemstillinger folk 
oftest kan genkende ved deres kaffemaskiner, for at få be- eller afkræftet, om de problemstillinger der er 
blevet valgt at arbejde videre med, er realistiske i forhold til redesignet af en Philips kaffemaskine.  
Kigger man overordnet på alle respondenternes svar, så kan det hermed bekræftes at de 2 
problemstillinger der er blevet vægtet højest er, ”kaffemaskinen fylder for meget” og ”kaffemaskinens 
udseende er vigtigt”. Dernæst mener mange også, at ledningen til deres produkt roder på bordet. Der er 
altså, på baggrund af spørgeundersøgelsen, et reelt markedet for at forbedre dette. 
Tidligere i projektet blev en målgruppe løst besluttet til forbrugere mellem 25-40 år.35 Ambitiøse, over-

middel klasse med kvalitet og design som høj prioritering. Denne målgruppe blev vurderet til at være et 
segment, som er villig til at betale lidt ekstra for at forbedre deres kaffemaskine. Dette kunne altså give lidt 
flere muligheder, når det kom til at skulle redesigne en Philips kaffemaskine.  
Det viser sig så, på baggrund af analysen af hver beskæftigelsestype, at denne aldersgruppe ikke helt 
stemmer overens med disse værdier. Størstedelen af aldersgruppen 25-40 år, som skulle have været over-
middel klasse med kvalitet og design som høj prioritering, befinder sig enten som værende studerende, 
timelønnet, arbejdsløse eller elev/lærling og ønsker ikke at betale mere end 500 kroner for deres 
kaffemaskine, trods at de oplever problemer med den. Dette kan altså ikke gå an, når den kaffemaskine der 
ønskes redesignet koster 959kr og forventes at blive en smule dyrere.  
Den aldersgruppe som er bedre tilegnet disse værdier, ligger mellem aldersgruppen 36-55 år og er 
funktionærer eller ledere. Dette segment er villigt til at betale mellem 999 kr. og 2000 kr. for at få en 
kaffemaskine der lever op til deres ønske.  Ligeledes er der i dette segment stor enighed om at udseende 
spiller en stor rolle, at ledninger der roder på bordet og at produktet fylder for meget er problemer de 
kender til. Analysen viser også at der i dette segment er flest der rent faktisk har en kaffemaskine og drikker 
kaffe.  Det skal dog siges at analysen også viser, at der er potentiale ved elev/lærlinge, selvom at disse ikke 
har betalt så mange penge for deres kaffemaskiner, så ønsker størstedelen at betale mere for at forbedre 
den. Pensionister ønsker også at betale mellem 999 og 1499,- for deres kaffemaskine, men prioriterer 
designet højest. Ligeledes forekommer der også enkelte forbrugere fra de andre beskæftigelsestyper, som 
opfylder disse behov, men som udgangspunkt findes størstedelen i aldersgruppen 36-55 år med 
beskæftigelsestypen funktionær eller ledelse. Målgruppen kan nu afgrænses mere specifikt til dette.  
 
 

                                                           
35 Denne beslutning blev lavet tidligere i projektet, her blev målgruppen vurderet i forhold til minervamodellen, hvor der så nu via 

en spørgeundersøgelse, blev dokumenteret hvilken alder dette segment rent faktisk tilhører.  
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Når målgruppen er fundet, 36-55 år, skal funktionerne også fastlægges, så der er nogle rammer at gå efter i 
idéfasen. Flere af respondenterne i undersøgelsen nævnte i yderligere bemærkninger, at de kun skulle 
bruge en enkelt eller to kopper af gangen, og at de derfor ikke ville bruge en traditionel kaffemaskine. 
Derfor ville det være en mulighed at differentiere sig ved at lave en kaffemaskine der kan brygge mindre 
mænger, nemmere. En endelig vurdering af hvilke funktioner og specifikationer der er nødvendige i 
redesignet stilles op. 
 

Must-have Nice-to-have 

To varmelegemer, hvis kaffemaskinen er med glas 
kande 

Kaffepulver dispenser 

Bryggetid på 4-7.30 minutter Timer 

Auto-off Termokande 

1,25 liter kapacitet Afkalknings indikator 

Bryggetemperatur på 94-95 grader Brygning i mindre mængder 

Færdig brygget temperatur på 84-85 grader  

Aftagelig vandbeholder  

Indbygget filter  

 
Målgruppen til redesignet af kaffemaskinen er fundet og alle kravene for at lave en god kaffemaskine er 
fundet. Nu kan selve design- og idégenereringen gå i gang. Målet er at finde frem til måder at løse de 
problemer målgruppen har og måder at inddrage funktionerne. Før idégenereringen startes, laves et 
moodboard og et formboard, for at skabe en overordnet stemning til den kreative proces. 36 
 

                                                           
36 Henviser til bilag 23 ”Form- og moodboard”  
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Bilag 11 - Valg af delfunktion 
For at kunne prioritere, hvilke delfunktioner der er vigtigst i redesignet og hvad der skal lægges mest vægt 
på at fremstille, er den definerede målgruppe spurgt til råds endnu engang. I tilfælde af at target costprice 
overskrides, kan der på baggrund af disse prioriteringer let vælges, hvilke delfunktioner der skal udelukkes 
og på den måde spare penge.   
Målgruppen blev bedt om at prioritere delfunktonerne mellem 1 og 6, hvor 1 er den vigtigste/bedste 
funktion.  
 
Efterfølgende blev der taget gennemsnittet af alle respondenternes svar.  
 
Delfunktionerne kan på baggrund af besvarelserne blive prioriteret som følgende:  

1. Brygning i diverse beholdere  

2. Minimalistisk og stilrent design 

3. Integreret kaffedoseringsmulighed  

4. Aftagelig vandbeholder 

5. Fylder ikke særlig meget 

6. Ledningsskjul 
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Bilag 12 – Design og dimensionering  
Efter idéfasen, hvor mange designforslag kom på bordet, skal et endeligt design findes. Flere detaljer på 
designforslagene gik igen, så disse detaljer skal indgå i det endelige design. Designforslagene findes i 
skitserapporten. Der er ligeledes fundet krav til hvilke funktioner kaffemaskinen skal have. Begrundelsen 
for disse krav kan læses i tekniskanalyse, bilag 2. Der blev på baggrund af et spørgeskema, besluttet at 
kaffemaskinen skal kunne brygge i forskellige beholdere, have automatisk dosering af kaffepulver og 
aftagelig vandbeholder. For at komme videre udarbejdes en liste over krav. 
 

Krav til design Krav til funktioner 

To synlige forkromede stænger Termokande 

Rundt design Aftagelig vandbeholder 

Høj  Indbygget filter 

Vand og kaffebeholder i toppen Automatisk dosering af kaffepulver 

Stål, aluminium og sort plast Juster bare udløb, til forskellige beholdere 

 
På baggrund af denne liste og form- og moodboard37, udarbejdes forskellige designforslag som overholder 
kravene. 
 
De forskellige designs blev diskuteret og kaffemaskinen på Figur 12.1 blev valgt 
som udgangspunkt. For at vide præcis hvordan kaffemaskinen skal udformes 
og designes, skal kaffemaskinen dimensioneres og alle komponenterne 
analyseres, sådan at kaffemaskinen kan indeholde diverse elektroniske 
komponenter, rør m.m.  
 
 

                                                           
37 Henviser til bilag 22 ”Form- og moodboard” 

Figur 12. 1 
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Dimensionering  
Formålet med dette afsnit er at finde frem til, hvilke dimensioner kaffemaskinen skal have. Dimensionerne 
afhænger af den teknologi der skal være i kaffemaskinen, hvor store andre kaffemaskiner er, målgruppens 
krav samt i højder og frirum i en standart køkken.  
 

Mål på kaffemaskiner 
Bodum Melitta 

 
 

MoccaMaster Philips 
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Målene på kaffemaskiner varierer meget, men det er næsten altid de 
samme funktioner og mængder som kaffemaskinerne har. Højden 
varierer fra 38cm til 49cm, bredden fra 18cm til 30 og dybden fra 17cm 
til 25cm. Kaffemaskinen, som redesignes i dette projekt, en den højeste, 
men til gengæld har den det mindste bundareal. Ud fra undersøgelsen 
må kaffemaskinen maksimalt være 49cm høj og bundarealet tilpasses 
sådan at maskinen kan indeholde de nødvendige komponenter. Stort 
set alle designforslag fra idéfasen havde mange strejf fra det gamle 
design. Det blev besluttet at det nye design skulle have samme runde 
design og at den skal have de karakteristiske stål stænger. Det betyder 
at kaffemaskinen skal være rund og høj.  
 
Modellen på Figur 12.2, blev lavet for at se hvor stor en kaffemaskine 
kunne være. Det resulterede i at kaffemaskinen ikke må være højere 
end 50cm og gerne en smule lavere. Diameteren på kaffemaskinen var 
også alt for stor, 28cm, så en diameter på 21cm inkl. de bærende rør er 
det maksimale. De bærende rør skal have en diameter på 22mm. 

Mål på kander 
 

Bodum kande Melitta kande MoccaMaster kande 

 

 

 
 
 
Højden på kanderne varierer fra Philips egne termokande på 16cm til 24,5cm på MoccaMaster. Bredden og 
højden afhænger meget af hinanden, da kanderne skal kunne indeholde 1,25 liter. Derfor dimensioneres 
kanden efter selve kaffemaskinen, med udgangspunkt i at den som minimum skal kunne indeholde 
termokomponenterne og 1,25 liter friskbrygget kaffe.  

Figur 12. 2 
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Dimensioner på teknologien 
For at finde ud af hvor stor kaffemaskinen skal være, er det vigtigt at kigge på hvordan teknologien skal 
placeres. Nedenfor er målene på de store komponenter, som skal være en del af kaffemaskinen. 
 

Vandpumpe Print 

  
h:5,4cm b:15cm d: 5,9cm h:3,4cm b:10,3cm d: 6,9cm 

 

Varmelegeme Vandtilslutning til vandbeholder 

 
 

h:7,5cm b:9,1cm d: 6,5cm38 h:2,2cm D:2,4cm Slange:0,8cm 

 
 

                                                           
38 Rød tekst på billedet: ”Varmelederen og vandrør kan bukkes, sådan at varmelegemet ikke fylder så meget” 
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En måde at placere komponenterne på, er ved at 
lave et afsnit i kaffemaskinen, som skal indeholde 
alle komponenterne. Det vil overholde den 
maksimale diameter på 20cm, men det vil optage 
8cm i højden, hvilket vil gøre kaffemaskinen for høj. 
Ud over højdeproblemet, vil der også mangle plads 
til kaffedoseringen.  
 

En anden måde, er at flytte printpladen, da en 
printplade kan laves på mange forskellige måder, vil 
den nemt kunne passe ind andre steder. Ved at 
flytte den, bliver der plads til pumpe, varmelegeme 
og at filteret kan sidde lige under kaffedoseringen. 
Det vil spare plads i hele kaffemaskinen og gøre 
produktionen samt designet muligt og nemmere.  
På grund af komponenternes størrelse, bliver 
diameteren på kaffemaskinen dimensioneret til 
min. 19 cm. Højden bliver dimensioneret til 10 cm, 
på grund af filteret.  

 

 

 

Dimensioner til brygning i forskellige beholdere  
En af funktionerne på denne kaffemaskine er, at det er muligt at brygge, 
ikke kun i en kaffekande, men også i en kop eller termokande. Det er her 
vigtigt at vide hvor høje kopper og termokande er, for at finde ud af hvor 
meget kaffedispenseren skal kunne bevæge sig op og ned. 
Ved at måle forskellige mulige beholdere, blev skalaen fra laveste til 
højeste, 7cm-18cm.  
 

 
 

21cm 

7cm 

18cm 
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Dimensioner på vandbeholder og kaffepulverbeholder 
Specielt for denne kaffemaskine, er at den ikke kun har en vandbeholder, men også en 
kaffepulverbeholder, som automatisk dosere. Måden det skal kunne komme til at 
fungere, er ved at have begge beholdere ved siden af hinanden, i toppen af 
kaffemaskinen.  
Det er tidligere i forløbet blevet besluttet, at beholdere på kaffemaskinen skal være 
aftagelige, for at gøre det så nemt for brugeren som muligt. Det er også besluttet at 
kaffemaskinen skal kunne brygge 1,25 liter kaffe, derfor skal vandbeholderen kunne 
klare mere en 1,25 liter vand. Kaffepulverbeholderen skal ikke kunne have en bestemt 
mængde pulver, men det vil være det bedste, hvis brugeren kan putte en hel 
gennemsnits størrelse kaffepose i maskinen. En normal pose kaffe, Figur 1, indeholder 
500gram og fylder 1 liter.  

 
I undersøgelsen i afsnittet om ”Dimensioner på teknologien”, blev det besluttet at 
diameteren på kaffemaskinen skal være 21cm inkl. rør. Det betyder at diameteren på beholderen er 
18,2cm. Godstykkelsen på beholderne er 2,5mm. Rørene i siden bruges som håndtag på hver af de to 
beholdere, så der skal være en fordybning, sådan at en hånd kan gribe fat rundt om røret. For at finde frem 
til dimensionerne til denne fordybning, laves en model, som i Figur 12.4 og modellen tests af forskellige 
hænder. Resultatet blev at fordybningen skal være 3cm dyb, 10cm høj og 10cm bred. Ved at kende alle 
disse mål og vide at vandbeholderen skal kunne indeholde 1,25liter og kaffebeholderen hvad der svarer til 
1liter, kan de to beholdere dimensioneres.  
 
For at de to beholdere skal kunne overholde minimum kravet, skal beholderne deles op, som på Figur 12.6.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 
Nu da kaffemaskinen er blevet dimensioneret, skal alle delene af kaffemaskinen analyseres, sådan at 
designet kan fastlægges. Derefter skal den tegnes i Inventor og efterfølgende renderes i KeyShot.  
 

  

Figur 1 Figur 12. 3 

Figur 12. 6 

Figur 12. 4 

Figur 12. 5 
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Designanalyse 
I dette afsnit analyseres del for del. Formålet med dette, er at finde frem til præcis hvordan kaffemaskinen 
skal se ud.  

Dispenser 
Dispenseren er den del hvor kaffen kommer færdigbrygget ud i beholderen. Dispenseren skal være 
justerbar i højden, sådan at kaffen ikke sprøjter ud over det hele. Alle løsningsforslagene skitseres og 
diskuteres.  
 

 Godt Skidt 

Teleskoprør - Let at implementere i maskinen 
- Kan tage alle former og størrelser 
- Bruger varme kilde i bunden 

- Hele kaffemaskinen skal rykkes 
op og ned 

- Tager længere tid 

Hylde - Let at indfører 
- Nem/hurtig hurtig at bruge 

- Kan have problemer med at 
holde på nogle beholdere 

- Kan tabe tingene 
- Bruger ikke varmekilde i bunden 

Dispenser - Let at justere 
- Brygning i to beholdere 
- Hurtig justering 
- Kan tage alle former og størrelser 

- En smule dyre at producere  
 

Løftbar base - Kan tage alle former 
- Nem hurtig 

 

- Bunden vil fylde mere 
- Begrænset hvor meget den kan 

løftes 
- Hvordan med varmekilde i 

bunden? 

Rør til beholder - Kan tage alle former og størrelser 
- Simpel 
- Nem/hurtig 
- Kan bruge varmekilden i bunden 

- Hvis beholderen sidder over 
filteret skal maskinen skubbe 
kaffen up 

- Grim?  
- Uhygiejnisk? 

Vippeholder - Let at indføre - Begrænset antal forme og 
størrelser 

- Rør ikke varmekilden i bunden 

 
 
Den løsning som blev valgt i første omgang ses på Figur 12.8. Denne løsning blev 
dog valgt fra, da det blev vurderet, at løsningen ikke vil have en særlig lang 
levetid. Måden den fungerer på, er at et bånd sidder i spænd mellem to tandhjul. 
Dette spænd skal sørge for at dispenseren ikke rykker sig. I fare for at dette bånd 
vil blive løs over tid, blev løsningen i Figur 12.7 valgt. Her er det en arm af plast, 
som holdes i spænd af kaffemaskines væg. Her forekommer ikke den samme 
mængde slid og det er også en mere stabil løsning.  
 
 

For at finde ud af hvordan dispenseren skal udformes ude i selve 
dispenserhovedet, tegnes der forskellige løsninger og den der passer bedst til det 
overordnede design vælges. Den valgte dispenser ser ud som på Figur 12.9 

Figur 12. 8 
Figur 12. 7 
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Figur 12. 10 

 
 
 

Vand-/kaffebeholder 
En aftagelig vandbeholder har til formål at gøre livet lidt nemmere for brugeren. 
Beholderen kan tages hen til vandhanen, uden at spilde. Måden det fungerer 
på, er ved at der sidder en fjeder, som trykker et stempel og en pakning ned. 
Denne pakning trykkes op og lukker op for vandet, når den sættes i 
kaffemaskinen.   
 

 
 
De to beholdere som skal indeholde henholdsvis kaffepulver og vand, skal 
placeres i toppen af kaffemaskinen. Begge beholdere skal være aftagelige og 
have et håndtag. I punktet dimensionering, blev selve udformningen fundet. 
Beholderne skal udformes som i Figur 12.11.  
Grunden til at de udformes på den måde, er for at få plads til 1 liter kaffepulver 

og 1,25 liter vand, med den mindste mulige højde.  
Først blev beholderne tegnet i Inventor og derefter blev designet valgt.  

Figur 12. 9 

Figur 12. 11 
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Figur 12.14 blev valgt som det endelige design, med en indikator der skal vise indholdet af vand og kaffe. 
Indikatoren i højre side blev valgt, af hensyn til udseende.  

Håndtag til vand-/kaffebeholder 
Håndtaget til vandbeholder består af det samme rør, som følger hele kaffemaskinens højde, derfor er det 
vigtigt at finde en behagelig størrelse på røret, da det skal fungerer som et håndtag.  
I forbindelse med valg af rørets diameter adspurgtes to personer, med henholdsvis stor og lille hånd, om 
hvilke størrelser de fandt mest behagelige at holde om. Personen med den lille hånd foretrak en diameter 
på 18mm og personen med den store hånd foretrak en diameter på 24mm. Derfor valgtes et kompromis på 
22mm. 
  

Figur 12. 13 Figur 12. 12 
Figur 12. 14 
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Test af diameter 

  

Rør på 18 mm.  
Den lille hånd ses på billedet til venstre 

 

  
Rør på 24 mm.  

Den lille hånd ses på billedet til venstre 
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Filterholder 
Filteret blev ændret en del, i forhold til designet i Figur 12.15. Efter udarbejdning af en model af 
kaffemaskinen, blev det vurderet at der skal være en hældning på filteret, for at brugeren nemmere kan 
justere højde på dispenseren. Det vil give en bedre brugeroplevelse i forhold til MMI.   

 
 
 
 
 

 
 

Af hensyn til brugervenlighed, design og pladsmangel, vælges løsningen i Figur 12.17. Denne løsning fylder 
knap så meget inde i maskinen og har et bedre greb, sådan at filteret ikke er så svært at tage ud og sætte i. 
Nede i filterholderen skal der sidde et guldfilter, som er et genbrugeligt filter.   
 

Ledningsskjul 
Der er i følgende afsnit kigget nærmere på forskellige metoder til at gemme ledningen. Dette er gjort for at 
analysere, om det er muligt at forbedre den eksisterende løsning på kaffemaskinen i forhold til DFM og 
MMI.  
Den løsning der forekommer på kaffemaskinen, er et simpelt hul, som ledningen blot proppes ind i. 
 
Metode 1 
Første metode er simpel konstrueret, men kræver forholdsvis meget interaktion fra brugeren. Løsningen 
bunder ud i to holdere, som kan monteres på bagsiden af kaffemaskinen, hvor den overskydende ledning 
så kan rulles omkring. Denne konstruktion er billig at fremstille og kræver ikke meget bearbejdelse 
efterfølgende. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis 

metoden placeres på bagsiden, kræver det dog at brugeren selv drejer kaffemaskinen, for at kunne rulle 
ledningen op. Det kan diskuteres hvorvidt dette en god løsning eller ej, men hvis kaffemaskinen skal stå fast 
ét sted på køkkenbordet over lang tid, så kræver det blot at dette skal gøres én gang.  
  

Figur 12. 17 Figur 12. 16 
Figur 12. 15 

Figur 12. 19 Figur 12. 18 
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Metode 2 
Den anden metode er også en simpel og billig konstruktion, men 
kræver igen at brugeren interagerer forholdsvis meget med 
produktet, når ledningen skal trækkes ind. Fordelen ved denne 
metode findes i selve udtrækningen af ledningen. Dette vil køre 
langt mere flydende end i metode 1, da man her blot kan rive i 
ledningen og så drejer hjulet rundt og ledningen bliver længere.  
Denne metode kan dog kombineres med et hul i bunden af 
kaffemaskinen, således at hjulet ligger vandret inde i hullet. 
 Brugeren kan på denne måde presse ledningen ind i hullet, hvor 
hjulet så drejer rundt og trækker ledningen til sig. Når brugeren 

ønsker længere ledning, trækkes der blot i ledningen, hvor der så 
sker moment i hjulet og ledningen frigives. På denne måde gemmes 

ledningen og designet kan simplificeres. Dog skal der være opmærksomhed på eventuelle varmelegemer i 
bunden af kaffemaskinen. 

 
Metode 3 
Metode 3 er en løsning som forekommer praktisk talt i alle støvsugere. 
Denne løsning foregår mekanisk via en knap. Når ledningen trækkes ud, 
spændes en stålwire rundt om en stang, som en fjedereffekt. Når 
knappen så trykkes ind, frigøres stålwirerne og ledningen rulles tilbage.  
 
Denne metode var diskuteret meget og havde sine fordele for kunden 
både ved udtrækning og ved oprul, da begge dele var lettilgængelig og 
rigtig smart. Dog kræver denne løsning mange delkomponenter og 
kommer derfor til at påvirke den ønskede target costprice. Løsningen 
kræver ligeledes efterbearbejdning i form af samling og tilspænding. 
 

 

Opsummering 
På baggrund af overstående analyse har det ikke været muligt 
at fremstille en anden metode til ledningsoprul, som forbedrer 
både kostprisen og indgrebet mellem kunde og produkt. Der 
fortsættes derfor med den eksisterende løsning. Som ses på 
Figur 12.22 

 
  

Figur 12. 20 

Figur 12. 21 

Figur 12. 22 
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Kaffedosering 
Når man snakker doseringsmuligheder, er der flere typer der kan anvendes til en kaffemaskine. Da det skal 
være dosering til kaffepulver, og ikke bønner, skal doseringsteknikken være rimelig tæt. Både fordi pulveret 
er fint, men også for at undgå damp fra brygningen i pulveret. Til denne kaffemaskine ønskes et diskret og 
enkelt design, og derfor skal doseringen skjules i maskinen.   
Forslag: 

1. Vandmølle-princip 

Dette ville være en oplagt mulighed, da man her vil kunne have et håndtag, som man 
drejede på. Dette giver brugeren mulighed for at dreje det antal gange (og dermed 
justere styrken og antal kopper) vedkommende ønsker. Det vil modsat en vandmølle 
ikke dreje når pulveret rammer møllen, men derimod være låst når ikke der drejes på 
håndtaget. Fordelen ved dette løsningsforslag er at man vil kunne lave den tæt, og 
dermed undgå både damp og spild af pulveret. Ulempen er at det kan være svært at 
vurdere/holde styr på antal omdrejninger. 
 
 

2. Hundelegetøj-princip 

Dette legetøj går ud på at man justerer hullets størrelse ved at dreje på 
”rammen” omkring hullet. Hvis dette havde været i en kaffemaskine, kunne det 
laves således, at være gang man rykkede et håndtag 1 gang (evt. et håndtag der 
går fra en side til den anden) ville hullet åbnes og lukkes igen. Det vil sige at hver 
gang man rykker håndtaget falder en given mængde kaffe ned i filtret.  
 
 

 

 

3.  Perle-princip 
Dette princip har et hul der er lukket ved start position, og når det drejes til modsatte 
side vil der kunne komme pulver igennem.  
Beslutning: 

- Vælger mild, middel, svag. 

- Aflæse vand  

- Dosere kaffen 

 
Kaffedoseringsmetoderne blev afprøvet ved hjælp af forskellige modeller. Måden som 

fungerede bedst var et perle-princippet. Perle-princippet som ses på Figur 12.25 fungerer på den måde at 
kaffepulveret falder ned i hulrummene på møllen og når møllen drejer, falder kaffen fra hulrummene 
igennem et hul og ned i filteret.  
 
 

Figur 12. 23 

Figur 12. 24 

Figur 12. 25 
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Det endelig design 

 
Figur 12. 26 
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Det endelige design ses på Figur 12.26. Alle kravene er opfyldt i forhold til MMI, DFM og 
brugerundersøgelser. De geometriske former og farver er valgt på baggrund af det gamle design, form- og 
moodboard, trends i år 201439 og Philips generelle designudtryk. Overordnet størrelse på kaffemaskinen er 
opstillet i Figur 12.28 og Figur 12.27  

 

Figur 12. 28 

 
 

Brugeroplevelse 
Brugeroplevelsen for kunden bunder ud i en simpel betjening, hvor alle funktionerne er nemme at 
overskue. Der er en knap til at tænde/slukke og styre hvor stærk kaffen skal være. Det eneste brugeren skal 
gøre, er at fylde den ønskede mængde vand i beholderen, vælge styrke og trykke start. Derefter er det bare 
at tømme filteret i skraldespanden og nyde en perfekt tempereret kaffe.  
Alle delene er lavet til brugerens fordel, sådan at der er mange muligheder, men uden at det bliver 
kompliceret. Alle de dele som brugeren skal interagere med er ”highlightet” i sort plast eller gummi, for at 
skabe en let forståelse for produktet. Håndtaget i vandbeholderen er beklædt med sort gummi, 
dispenseren har en sort gummiring rundt om osv. Filteret er indbygget, sådan at man både sparer tid og 
penge.  Man sparer tid, fordi man ikke skal købe filtre og penge, fordi denne løsning er meget hurtigere.  

                                                           
39 Henviser til bilag 9 – Trends i år 2014 

Figur 12. 27 
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Teknisk beskrivelse  
Måden kaffemaskinen fungerer på, er ved at en 
magnetflyder i vandbeholderen måler vandstanden og 
sender signal til printpladen. Når brugeren har indstillet 
styrken, hældt den ønskede mængde vand i beholderen 
og trykket på start, så ved printpladen hvor mange gange 
motoren til kaffedosering skal dreje, for at opnå den 
ønskede kaffestyrke, i forhold til mængden af vand.  
 

1. Varmelegemet varmer op 

2. Kaffen doseres ned i filteret 

3. Varmelegemet opnår bryggetemperaturen 

4. Pumpen fører vandet gennem varmelegemet 

5. Vandet føres ned i filteret 

6. Vandet løber igennem kaffen 

7. Den færdigbryggede kaffe løber ud af åbningen 

8. Vandrør fører kaffen til dispenseren 

9. Kaffen kommer ud af de to huller i dispenseren 

Ved at kaffemaskinen fungerer på denne måde, kan 
brugeren vælge at lave en eller to kopper kaffe eller en 
hel kande. Det eneste brugeren skal gøre er at hælde den 
ønskede mængde vand i og justere dispenseren til den 
ønskede højde.  

Motor 
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Bilag 13 - Samlinger 
Samlingerne i kaffemaskinen er vist på eksploderede tegninger, for at vise hver enkelt 
komponent, som normalt ville være skjult, og hvordan de er sat sammen. De forskellige 
farvede linjer angiver hvilke samlingsmetode, der er valgt at blive benyttet. 

De røde streger: Snap fit 
De blå streger: limning 

Der er valgt at bruge snap fit og limning. Snap fit er en effektiv metode til at fastgøre de 
forskellige komponenter til hinanden, uden at det kan ses. Det kan enten udformes 
som dele, der skal være permanent fastgjorte eller til hyppig montering og afmontering. Limning bliver 

også brugt som samlingsmetode, hvilket 
er dele som skal være permanent 
fastgjorte.  
Først ses de forskellige samlingsmetoder, 
der bruges til at samle kaffemaskinens 
delkomponenter. Derefter ses der på 
samlingsmetoderne, der bliver brugt til 
delkomponenternes komponenter.  
Kaffemaskinens nederste komponent er 
bunden, dertil bliver der påsat en 
skrueknap, de to bærende rør i siden og 
bagpladen med snap fit, som skal være 
permanent fastgjort, så brugeren ikke 
kan frigøre disse komponenter. De to rør 
bliver med snap fit sat sammen med 
vandbeholder og kaffebeholder, som 
fungerer så brugeren selv kan afmontere 
vand- og kaffebeholderen, når der skal 
påfyldes kaffe og vand. Der skal placeres 
en knap øverst på vand- og 
kaffebeholderens håndtag, så man kan 
klikke den ønskede beholder af. På 
bagpladen er der med snap fit påsat 
dispenseren, som er permanent 
fastgjort. Metoden er valgt da 

dispenseren skal kunne justeres op og ned. Ligeledes er der påsat et teknikrum med snap fit på bagpladen, 
som ligeledes er permanent fastgjort. Teknikrummet bliver brugt til at opbevare motor, pumpe, vandrør, 
ledninger og printplade.  
På teknikrummet er kaffefilterbeholderen påsat med snap fit, som skal kunne afmonteres af brugeren. 
Selve beholderen er til et genbrugeligt kaffefilter, som skal kunne 
tages af og vaskes i en opvaskemaskine. På teknikrummet er der 
påsat en bundplade med snap fit, som skal påsættes permanent. 
Denne bundplade er til at have vand- og kaffebeholder stående. 
Derfor er der huller til møllehjulet, som doserer kaffen efter den 
valgte styrke af brugeren. Til sidst er vand- og kaffebeholder påsat 
med snap fit, der kan afmonteres af brugeren. Således at der kan 
påfyldes kaffepulver, vand, og at de kan rengøres efter brugerens 
ønske.  
 

Figur 13. 1 
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Her ses der på dispenseren og dens delkomponenter. Delkomponenten 
”justering” er den bærende del i dispenseren, der er påsat i bagpladen. 
Armen har en lille hældning ned til huset, så kaffen kan løbe ned og dermed 
ud i den ønskede bryggebeholder. Da der ønskes en blank overflade, 
beklædes huset med en aluminiums plade med lim. Uden på 
aluminiumspladen påsættes der en gummi ring, der er lavet i EVA gummi, 
for at vise brugeren hvor der kan interageres med, og for at have et bedre 
greb om dispenseren.  
 
 
 
Dernæst ses der på teknikrummet og den ene delkomponent. Hvilket 
består af en aluminiumsplade, som påsættes med limning, da der ønskes 
en blank overflade.  

 
 
 

 
Dernæst ses på bundpladen til vand- og kaffebeholderen, som 
ligeledes har en delkomponent. Hvilket består af en 
aluminiumsplade, igen for at få en blank overflade.  
 
 
 
 
 

 
Til sidst ses der på vand- og kaffebeholderen og deres delkomponenter. Formen er bestemt ud fra, at der 
skal kunne være minimum 1,25 L vand i vandbeholderen og 500 gram kaffe. Vand- og kaffebeholderen er 
beklædt med en aluminiumsplade med lim. Håndtagene på vand- og kaffebeholderen er påsat med snap 
fit, som er permanent monteret. På håndtagets inderkant er der limet et gummi belægning på, for at 
brugeren får et bedre greb om håndtaget. Det sorte gummi gør at brugeren lettere kan se, hvor der kan 
interageres med og forhindre at håndtaget bliver glat. Ovenpå håndtagene, er der påsat en permanent dup 
med snap fit, hvor der skal placeres en knap, hvorpå håndtaget kan frigøres fra resten af røret. Hver 
beholder har et låg der er påsat med snap fit, så brugeren kan afmontere det, når der påfyldes og rengøres. 
Kaffebeholderen har et hulrum, hvor møllehjulet placeres, herunder er møllebunden limet fast.   
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Bilag 14 – Opbygning af kaffemaskine 
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Bilag 15 – Kostpriskontrol 
*Vedhæftet bag bilagsrapport 
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Bilag 16 – Økonomi 

Target costprice 
Med udgangspunkt i Philips kaffemaskine HD5405/60, som er den kaffemaskine der redesignes, laves der 
en target costprice. På Philips hjemmeside står den anbefalede usalgspris til 959,00 kr.40. Gennem 
redesignet forventes det at prisen på produktet vil stige til 1500,00 kr. Target costprice er beregnet 
nedenfor: 

Markedspris  kr.           1.500    

Moms  kr.               300  25 % 

Salgsprisforhandler  kr.           1.200    

forhandler avance  kr.               600  100 % 

Salgspris til forhandler  kr.               600    

virksomheds DB  kr.               300  100 % 

Target Kostpris  kr.               300    

 
Dette betyder at der er 300,00 kr. til produktion af den nye kaffemaskine.  

  

                                                           
40 (Philips, 2011) 
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Markedsstørrelse og salgstal 
Salgstal for elektroniske køkkenredskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland har ifølge Euromonitor’s 
statistikker steget konstant siden 201041. På baggrund af disse tal har man vurderet at salget vil stige med 
samme hastighed de næste 5 år, og der vil derfor i 2017 bliver solgt omkring 5.084.000 produkter i 
kategorien mindre elektroniske køkkenredskaber.  
 

 
 
 
Det er estimeret at hver tiende elektroniske køkkenredskab er en kaffemaskine, og salgstallene er derfor 
delt med 10 for at finde markedsstørrelsen for kaffemaskiner. En anden undersøgelse fra Euromonitor viser 
at Philips Har 13 % af markedet for kaffemaskiner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Ved at gange 0,13 
med markedsstørrelsen for de gældende år, findes salget af Philips kaffemaskiner pr. år i de fire lande.  
 
 
 
 

 
 
Det ses her at Philips vil gå fra at sælge 50.000 kaffemaskiner i 2012 til 65.000 i 2017 og have et totalt salg 
på 301.160 maskiner i perioden 2013-2017. Det vides at Philips har 15 forskellige Kaffemaskiner på 
markedet ad gangen, og ud fra dette vurderes et salg på 20.000 maskiner over 5 år. 
 

                                                           
41 (Euromonitor, 2013) 
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Produkt livscyklus 
Det forventes at den redesignede kaffemaskine vil have en levetid på markedet på 5 år og salget vil blive 
fordelt som vist på grafen nedenfor. 
 
 
 

 
 
Med udgangspunkt i kostprisen, udviklingsbudgettet og salgstallene udregnes der et breakeven. I 
udregningerne har man fordelt budget for reklamer og markedsføring på de 5 år og derfor trukket 400.000 
kr. fra investeringerne.  
 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Afsætning (stk.) 4000 7000 5000 2600 1400 

Salgspris (DKK) 600 600 600 600 600 

Kostpris (DKK) 300 300 300 300 300 

 
 

t. kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Omsætning 2400 4200 3000 1560 840 

Forhandler avance 1200 2100 1500 780 420 

Dækningsbidrag 1200 2100 1500 780 420 

Reklame 150 100 50 50 50 

Merindtjening 1050 2000 1450 730 370 
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Her kan den forventede merindtjening på alle 5 år ses, og dermed kan Breakeven beregnes, med en 
kalkulationsrente på 5 %: 
 

År 0 1 2 3 4 5 i alt 

Investering t. kr. - 3.317 0 0 0 0 0 3.317 

Merindtjening t. kr. 0 1.264 2.375 1.718 869 445  6.672 

Merindtjening akk. t. kr. 0 1.264 3.640 5.358 6.227 6.672   

Betalingsrække t. kr. - 3.317 1.264 2.375 1.718 869 445  3.356 

Kalkulationsrente Faktor 1 0,9524 0,907 0,8638 0,7835 0,7462   

(5 %) t. kr. - 3.317 1.204 2.154 1.484 681  332  2.539 

Beløb akk.  t. kr. - 3.317 - 2.112 42 1.526 2.207  2.539   

 
 

 
 

 
På baggrund af investeringskalkylen kan en  breakeven-graf tegnes, hvor det kan ses, at Breakeven opnås 
lidt før 2 år.  
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Bilag 17 – Udviklingsbudget 
Da alle priser er estimater, og der ikke er stor sikkerhed for nogle af de fundne data – deles de op i 3 
kategorier: 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Philips Redesign 
(t. kr.) 

I alt Noter Begrundelse for prissætning 

Udviklingsomkostninger (t.kr.)     

Materialer til forsøg  5 Diverse indkøbte dele, 
komponenter, 
råmaterialer 

 

Modeller for koncepttest 3 2 Kaffemaskiner   

Rapid prototypes 10 SLS test   

Prototyper til ekstern 
test hos forbrugere 

200 I alt 10 stk. Funktionelle med korrekt overflade og farve 
(20.000 kr. pr. stk.) 

Prototyper til Messer 200 5 x 2 stk. Stort marked, Philips er til stede i mange 
lande. Funktionelle modeller med finish. 

Modeller til Reklame 2 1 x 2 stk. Ikke funktionsdygtige modeller, men med 
finish. 

Prototyper til intern test 60 2 x 2 stk. Funktionelle modeller uden finish. 

Rejseudgifter til fly, tog, 
taxi. 

45 Skandinavien + 
Tyskland 

4 personer af gangen. 5 messer. Afgang fra 
Holland. 

Hoteller. 80 Skandinavien + 
Tyskland 

4 personer 5 gange. 2 dages messe + 
opsætning = 4 overnatninger 

Fortæring 20 Skandinavien + 
Tyskland 

Madpenge 4 personer, 4 dage, 5 gange. 250 
kr. pr. dag. 

Telefonudgifter. 10 Telefoni indenfor EU   

Reklamer- markedsføring 400 Reklamespot + 
brochure + posters 

  

Messer 150 5 forskellige messer.   

Løn til udviklingen 630 6 ingeniører 6 ingeniører, 3 måneder, 35.000 kr/måned 

I alt 1.815   

Diverse (10 %) 182   

I alt  1.997   

 
  

Usikkerhedsfaktor 

 Rent gæt, ringe sikkerhed 

 Estimat, nogenlunde sikkerhed 

 Kvalificeret estimat, god sikkerhed 
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Ligeledes er prisen for de sprøjtestøbningsværktøjer der skal investeres i, estimeret: 

Investeringer t.kr. 

Sprøjtestøbeværktøj - Guldfilter 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Filterbeholder 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Bund - Bund 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Bund - Top 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Justering + Arm 150 

Sprøjtestøbeværktøj - Hus + Tap 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Vandbeholder 200 

Sprøjtestøbeværktøj - Kaffebeholder 200 

Sprøjtestøbeværktøj - Mølle 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Møllebund 50 

Sprøjtestøbeværktøj - Kaffelåg + vandlåg 100 

Sprøjtestøbeværktøj - Kande håndtag 100 

Sprøjtestøbeværktøj - Kande beholder 100 

I alt 1.200 

Usikkerhed 10 % 120 

Investeringer total 1.320 

 
Samlede udviklingsomkostninger: 

Totalt udviklingsbudget   

Udviklingsomkostninger 1.997 

Investeringer 1.320 

I alt 3.317 

Bemærkelser til udviklingsomkostninger 
Der er ikke sat mange ressourcer af til test af materialer, da Philips er kendt indenfor branchen og i forvejen 
har et godt materialekendskab. Desuden kan Philips Forskning inddrages hvis der mangler information 
omkring materialealternativer.   
Det antages at der skal bruges 26 prototyper i varierende kvalitet: 
20 fuldt funktionelle med finish (hermed menes, farve samt overfladebehandlinger og andet rent 
udseendemæssigt), som skal gå til messer og kundetests. På messerne er det vigtigt at både funktion og 
finish er som det endelige produkt, for at de potentielle købere på messerne får et præcist indtryk.  
Det samme gælder til kundetestene, da det er vigtigt at alt er som på det endelige produkt, for at kunderne 
kan give respons på alle aspekter af produktet, som kan bruges til den endelige justering før 0-serien. 
Der skal fremstilles 2 modeller med det endelige udseende og finish, som ikke behøver være 
funktionsdygtige til reklamebrug. 
Derudover skal 4 prototyper, som ikke behøver finish, fremstilles til interne tests, hvilket bl.a. indebærer 
funktions- og sikkerhedsmæssige test for at sikre overholdelse af standarder. 
Der er sat mange penge af til messer, da det hovedsageligt er denne måde små hvidevarer markedsfører 
på. Produktet skal annonceres tidligt på messer for at skabe opmærksomhed, men der er ikke i 
udviklingsbudgettet sat penge af til fuldstændig markedsføring på messer, da Philips deltager i rigtig mange 
messer, hvor de præsenterer flere produkter af gangen. 
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Der er i udviklingsbudgettet ikke medregnet omkostninger i forbindelse med patent og patentsøgning. Der 
er dog taget højde for at dette godt kan være omkostningsfuldt, afhængig af om der skal tages patent 
indenfor design eller funktion. Der er valgt at videregive dette til Philips patentafdeling. 
Kaffemaskinen skal produceres ved en ekstern virksomhed. Dette betyder at der ikke skal sættes penge af 
til produktionslinjer, maskiner og lignende, men kun værktøjer til sprøjtestøbning. 

 

Bilag 18 - Knock-down eller samlet. 
Da produktet indeholder mange små dele og er kompakt samlet med elektronik og vandføring, er det ikke 
et ønske at brugeren selv skal samle produktet, da der vil være stor sandsynlighed for at produktet ikke 
bliver samlet korrekt. Fordelene ved at lade slutbrugeren selv samle produktet, ville være en besparelse i 
produktionen, men da forbrugerne er vant til at hvidevarer bliver solgt samlet vil det sandsynligvis give 
brugeren en dårlig oplevelse af produktet. Dette kan resultere i lav produktpopularitet og derved et lavere 
salgstal. Rent logistisk set vil kaffemaskinen ikke kunne komme til at fylde mindre ved at blive solgt usamlet 
da maskinens ”skal” er det emne som fylder mest. Kaffemaskinen vil derfor fylde mindst ved at blive solgt 
samlet, da alle komponenter er pakket ind i ”skallen”.  
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Bilag 19 - Indledende betragtninger om produktionsforhold 
Kaffemaskinens plastdele består enten af standard komponenter, eller dele som skal sprøjtestøbes. 
Plastdelen er designet så de har en så simpel udformning som muligt, selvfølgelig med forbehold for MMI 
og målgruppens krav. Dette er gjort for at undgå brugen af avancerede værktøjer, og derved spare penge 
på investeringer. Stålrørene vil blive købt færdiglavet i den rigtige længe og tykkelse. Til aluminiumsdelene 
skal der bruges en laser cutter, til at skære delene ud, og derefter en pladebukker til at lave de runde 
former. Alle delene vil blive samlet manuelt efter de er produceret. Alle produktionsprocesserne er 
forholdsvis simple, hvor arbejdet kan gøres nemt manuelt med undtagelse af sprøjtestøbning. Ved 
sprøjtestøbning skal der beregnes den nødvendige størrelse af sprøjtestøbemaskinen, en cyklustid og hvor 
mange emner der kan laves i en form.  Dette gøres for at optimere produktionen, og dermed spare penge. 

Sprøjtestøbning 
Der bruges sprøjtestøbning til plastdelene, da dette er den letteste, hurtigste og billigste måde at 
producere de former der skal bruges til kaffemaskinen. 

Cyklus 
Cyklussen opdeles i syv forskellige trin.  

1. Formlukning 

2. Indsprøjtning 

3. Eftertrykstid 

4. Restkøletid 

5. Formåbning 

6. Afformning 

7. Pausetid 

Til nogle af trinene i cyklussen kan tiden beregnes, mens andre estimeres på baggrund af erfaringer. Tiden 
der er brugt i dette projekt, er estimeret udelukkende på baggrund af observeringer af 
sprøjtestøbecyklusser for forskellige genstande, og der er ikke blevet beregnet nogle af tiderne.  

 

Internt eller eksternt  
Kaffemaskinen kan enten produceres hos Philips eller hos en ekstern virksomhed. Hvis den produceres ved 
Philips går man ud fra, at fabrikken ligger i Europa og hvis det er en ekstern virksomhed ligger den i Kina. 
Der er fordele og ulemper ved begge dele.  

Produktions hos Philips 
Hvis kaffemaskinen skal produceres ved Philips, skal der købes sprøjtestøbeværktøj. Man går ud fra, at hvis 
Philips selv skal producere, er de allerede i besiddelse af de maskiner der skal bruges.  
Fordelene ved produktion ved Philips: 

- Produktionen ligger tæt på udviklingsgruppen, og problemer der måtte opstå, kan hurtigere løses.  

- Kvaliteten er lette at kontrollere. 

- Transport udgifter er meget lavere, da fabrikken ligger tættere på markedet.  

Ulemper: 
- Arbejdslønnen er højere. 

- Maskinerne er dyre. 
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Produktion ved eksternvirksomhed 
Produceres kaffemaskinen eksternt, skal der kun tages højde for indkøb af værktøj. Man vil vælge 
virksomheder der har de nødvendige maskiner i forvejen. 
Fordele: 

- Alt undtagen transport er billigere. 

- Sker der en fejl i produktionen, koster det ikke Philips penge.  

Ulemper: 
- Virksomheden får adgang til teknologien. 

- Dårligere samarbejde mellem udvikling og produktion. 

- Dyrere at følge op på selve produktionen, da dette koster rejse frem og tilbage. 

 

Opsummering 
I projektet er der valgt, at få kaffemaskinen produceret og samlet ved en ekstern virksomhed i Kina. Dette 
gøres da de ulemper der er hører med, ved en ekstern produktionen, bliver opvejet ved den mængde 
penge der spares.   
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Bilag 20 - Kontrol og test 
I konstruktionsfasen skal produktet testes. De indledende tests vil blive udført hos Philips og derefter vil 
enkelte produkter blive sendt videre til en 3. part til godkendelse.   
I Philips vil der blive lavet test af materiale og det tekniske, inden de endelige materialer og komponenter 
godkendes til produktion. 3. parten ønskes værende et center i Norge, European Coffee Brewing Centre 
(ECBC). ECBC foretager primært test og godkendelser af kaffemaskiner på markedet, og derfor vil de være 
ideelle til at teste dette produkt inden lanceringen. 42 
 
De interne teste kunne være følgende: 
 
Tab: 
Her undersøges hvad der sker med den tekniske indmad og om maskinen kan være til fare ved tab. 
 
Gentagende brug: 
Her undersøges om kaffemaskinen holder til brugssituationen, dette kunne eksempelvis være ved 
gentagende åbning ind til filteret, for at se om snap-funktionen slides. Dette giver også et indblik i hvad 
levetiden for kaffemaskinen kan estimeres til. 
 
Forkert brug: 
Her undersøges hvad der sker hvis brugeren tager fejl af brugen af kaffemaskinen, og om dette kunne 
resultere i en farlig situation. Et eksempel på dette kunne være, hvis man kommer kaffepulver i 
vandbeholderen. 
 
Holdbarhed: 
Om maskinen reelt set holder til det beregnede, og herunder hvis brugeren placerer genstande på 
kaffemaskinen – hvor meget holder kaffemaskinen så til. 
 
Brydningstid: 
Her undersøges der hvor længe der går fra brygningen er sat i gang, til brygningen er færdiglavet i den 
termokanden der følger med produktet.  
 
Temperatur:  
Her undersøges om brygningstemperaturen og temperaturen på kaffen overholder de krav der er sat. 
Brygningstemperaturen må max være 96oC og temperaturen på kaffen skal max være 80-85oC. 

                                                           
42 Der er lavet en uddybende beskrivelse af, hvad ECBC tester for i bilag 2 – ”Markedsanalyse”  
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Bilag 21 - Statik og styrkelære 
 
Ved dette produkt ses de bærende stålrør som trykstænger, 
de ses ikke som søjler, da bagpladen er monteret og støtter 
rørene - dermed undgås udbøjning. Der tages udgangspunkt i 
at rørene er ligeligt belastet, og der ses derfor kun på det ene 
rør, som vist på billedet. 
Det der findes frem til med disse beregninger, er om hvorvidt 
flydespændingen for stålrørets materiale overskrides, samt 
om der er mulighed for mindre godstykkelse. 
Vægten for alle materialer i kaffemaskinen er fundet via 3D-
tegningen af produktet lavet i Autodesk Inventor Professional 
2013: 

Materiale [kg] 

PP 0,631734 

Stål 0,686 

EVA 0,0176148 

Aluminium 0,1738 

PMMA 0,358078 
 
Da bunden er lavet af PP plast, skal denne trækkes fra den 
samlede vægt der belaster rørene, eftersom at bunden er 
placeret under rørene. Håndtagene ved kaffepulverholderen 
og vandbeholderen er en del af stålrørene og er det eneste af 
stålet der er en del af belastningen, og derfor er det kun 
vægten af håndtagene der skal medregnes. 
 
Inventor har ligeledes givet vægten af bunden og stålhåndtagene: 
 
 

Materiale [kg] 

PP (bund) 0,129584 

Stål (håndtag) 0,137889 
 
 
Derudover skal den maksimale vægt af vand og kaffepulver medregnes: 
 

Materiale [kg] 

Kaffepulver 0,500 

Vand 1,400 
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For at få en idé om hvad den tekniske indmad vejer, er der taget udgangspunkt i vægten af pumpe, 
vandrør, ledninger, varmelegeme og print fra en Dolce Gusto kaffemaskine. Dette ses på billedet til højre, 
værende 1,138 kg.  
Dermed kan den samlede vægt, som belaster rørene findes: 

Materiale [kg] 

Kaffepulver 0,500 

Vand 1,400 

PP (top) 0,50215 

PMMA 0,358078 

Stål (håndtag) 0,137889447 

Aluminium 0,1738 

Teknisk indmad 1,138 

I alt 4,228 
 
Dermed kan belastningen beregnes: 

            
 

  
          

Der regnes med en sikkerhedsfaktor på lasten på 1,5, denne vurderes høj nok, da maskinen ikke forvolder 
livsfarlig skade, i tilfælde af at disse rør ikke holder til belastningen: 
                     
 
Dette er den totale belastning på begge rør, og den fordeler sig ligeligt på hver rør: 
 
       

 
         

 
En illustration af kraftens påvirkning af tegnet (roteret) 

 
 
 
Der ses på snittet ved belastningen, og dermed vil kraften som vist ovenover, vendes modsat, da Newtons 
3. lov, siger at aktionen er lig med reaktionen: 
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Der er to ting der kan give normalspændinger, det er normalkræfter og bøjningsmomenter: 

  
 

 
                

    

 
 

 
Hvor: 
P = Normalkraft 
A = Tværsnitareal 
M = Bøjningsmoment 
c = Største radius 
I = Inertimoment 

For et hult cirkel profil: 
 

 
      

    
    

 
Først findes normalkraften: 
 
      
            
           
 
Vi har estimeret materialepris ud fra en godstykkelse på 3mm: 
                            
 

  
 

 
  

       

          
             

 
Det andet der kan give spændinger er bøjningsmomentet: 

     
    

 
 

 

 
 
Da belastningen ligger i virkelinje igennem snittet, er der ingen spændinger fra bøjningsmomentet. 
Flydespændingen for stål er slået op til 250 MPa43. 
Der undersøges nu om godstykkelsen kan ændres, her regnes med en sikkerhedsfaktor på 1,5 på 
materialet. Der vil fortsat benyttes en diameter på 22 mm, for udseendet af kaffemaskinen:  
 

       
     

   
 

      

   
             

 

             
       

            
 

 
 

                                                           
43 (Hibbeler, 2011) 
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Den lille radius kan nu isoleres ud fra ligningen: 
 

  
 

       
          

        

  
          

Ved at trække den lille radius fra den store fremkommer en godstykkelse på 0,003 mm, hvilket er 
usandsynligt at lave et rør med. Derfor vurderes 1mm til at  være passende. Dette giver følgende maksimal 
belastning: 
 
                                          
 
Hvilket svarer til: 
 
                                
 
 
           

    
 
  

        

 
Det vil sige at rørene hver kan bære 1118 kg, hvilket svarer til en jævnfordelt vægt på 2236 kg. Her er dog 
forudsat at kraftpåvirkningen kommer lodret ned på røret, og er dette ikke tilfældet (altså at kaffemaskinen 
i stedet påvirkes skråt), vil der være yderligere faktorer der skal tages højde for. 
En situation med så stor en påvirkning, vil ikke opstå – men hvis man forestillede sig at maskinen blev udsat 
for denne belastning vil plastmaterialet svigte før stålrøret.  
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Bilag 22 – Projektgruppen  
Det antages at gruppen er en udviklingsafdeling hos Philips, bestående af seks designingeniører. Gruppen 
har fået til opgave at redesigne et af Philips’ husholdningsprodukter. For at denne opgave kan løses bedst 
muligt, har gruppen en produktkomité der undervejs i projektet kan spørges til råds. Denne produktkomité 
udvælges på baggrund af, hvad gruppen kunne få brug for af vejledning indenfor. Følgende er valgt som 
produktkomité: 
 

- En fra økonomiafdelingen 

- En fra markedsføringsafdelingen 

- En sælger (enten en fra Philips, eller en fra andre butikker der sælger Philips’ produkter) 

- Evt. en sekretær (en ”neutral” – uden specialviden) 

Produktkomitéens sammensætning giver flere synsvinkler på projektet, og kan dermed rådgive gruppen 
indenfor mange faglige områder. Produktkomitéen tager ingen endelige beslutninger, men forsøger at 
holde gruppen på rette spor. Styregruppen derimod tager de endelige beslutninger vedrørende projektet, 
samt godkender imellem faserne. Styregruppen består af de i virksomheden, der bestemmer over 
udviklingsafdelingen og generelt har noget af styringen i virksomheden. 
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Bilag 23 – Form- og moodboard 
Der er udarbejdet mood- og formboards, for at sætte nogle mål for den endelige form, og stemning 
produktet skal udsende. Der er fundet ord, der kan beskrive det ønskede formsprog og den ønskede 
stemning. De sættes op på en skala med hver sin modpol. 
 

Moodboard:  
Moodboardet viser at der ønskes et mere koldt og dæmpet design, da reedesignet udviser dette. 
Derudover skal det være et simpelt og være en lille smule futuristisk 

 

Formboard: 
Formboardet viser at det ønskede design skal være mere geometrisk og minimalistisk, da det passer bedst 
til den valgte målgruppe. Da en af problemstillinger der er valgt at arbejde videre på, er pladsmangel, sigtes 
der efter et højt design, som gør det mindre klodset på bordet.  
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Derudover er der udarbejdet to forskellige moodboards, hvor der er valgt at lave lifestyle og style, der er 
lavet ud af en række billeder der udgør en lille collage. Lifestyle skal give et billede af den valgte målgruppe, 
som befinder sig i det blå segment, der går meget op i sit arbejde, men samtidig har en familie. De bor i et 
parcelhus eller på en villavej, og følger den moderne livsstil med dyre købsvaner.  
Style viser et billede af, at produktet skal være minimalistisk og enkelt i dets design. Farverne som er valgt 
er i stil med Philips, som er dæmpet farver, såsom sort, sølv og grå.  
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