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Tidsplan 
Der er igennem projektets faser udarbejdet en tidsplan, for at overskueliggøre aktiviteter, 
ansvarshaver, estimeret tidsforbrug og realiseret tidsforbrug til hver opgave samt 
faseoverdragelser og deadlines.  
Tidsplanen er benyttet ved opstarts- og slutmøder for at alle er orienteret og opdateret omkring 
projektets udvikling. Tidsplanen for konceptfasen kan ses vedlagt bagerst.1 

PI(K)A  
PI(K)A er brugt som en arbejdsmodel til at overskueliggøre igangværende aktiviteter og hvem der 
står til ansvar for denne aktivitet.  I PI(K)A noteres planlagte, igangsatte, korrektur og afsluttede 
opgaver, samt den ansvarlige for opgaverne. Gruppen har draget stor nytte af PIA som 
supplement til tidsplanen, da det gav et mere overskueligt indblik i udviklingen. 
 
Her ses gruppens PI(K)A: 
 

 
  

                                                      
1 Vedlagt bagerst i metoderapport  
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Brainstorm 
Brainstorming er en teknik der har været brugt løbende gennem projektet. Den er god, fordi den 
er hurtig, let overskuelig, og ikke kræver meget forberedelse. Den har givet mulighed for en åben 
debat i projektgruppen, på baggrund af løsningsforslag, og ligeledes har den sat skub i processen, 
hvis arbejdet er gået i stå, og der har været kreative begrænsninger. Den er dog ikke god til 
nytænkende  idéer  eller  løsningsforslag,  da  den  ikke  skaber  ”ud-af-boksen”-løsninger.  
 
Udgangspunkt: Generelle problemer i køkkenet. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På baggrund af brainstormen er der udarbejdet en problemanalyse, hvori der bliver arbejdet i 
dybden med de enkelte problemer i et køkken.2 
  

                                                      
2 Henviser til bilag 1 problemanalyse 

 Pladsmangel 

 Sikkerhed 

 
Knive ligger og flyder 

 Skarpe kanter 

 Brandfare 

 Termiske problemer 

 Ressource spild 

 Tunge genstande 

 For højt strømforbrug 

 For meget larm 

 Produktstøj 

 Tidsmangel 

 
Maskinerne tager for 

lang tid 

 Hygiejne  Dårligt indeklima 

 
Produkter er svære at 

samle/skille ad 

 
Besværligt at lave 

mad 

 
Mangler inspiration 

Problemer i køkkenet 
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Associationsteknik  
Er brugt i sammenhæng med idégenereringen. Her er der blevet skabt rigtig mange idéløsninger 
på en hurtigt og overskuelig måde.   
 
Associationsteknikken blev valgt til den første idégenereringsteknik, som skulle give nogle idéer og 
fokusområder, som der videre skulle udvikles på. Herunder ses de 19 ord, som blev forsøgt 
inkorporeret i en idé af en kaffemaskine.  
 
Start ord: Næsespray 
 

- Sygdom 
- Influenza 
- Fridag 
- Ferie 
- Ski 
- Sne 
- Kulde 
- Handsker 
- Halstørklæde 
- Fryse 
- Stive nippels 
- Bryster 
- Jæger Meister 
- Fuld 
- Sjov 
- Klovn 
- Frank Hvam 
- Festival 

Herunder ses de idéer, der kom ud af at vurderer de forskellige ord i forhold til en kaffemaskine.  

Næsespray:  Kaffespray, form som næsespray, jævn fordeling af kaffen, tryk (selv 
lave trykket), blanding som saftevand, koncentreret væske 

 
Sygdom/Influenza Kemi/magi, samle-selv-kaffemaskine, rengøring af kaffemaskinen 
Fridag Bestiller selv ny kaffe ved købmanden, ’always  on’  og  autorefil,  smider  

’kaffe’  på  indkøbssedlen,  display  m.  film/spil/musik,  SMART  
kaffemaskine, samarbejde med mobil/betjening, kaffemaskine der er 
stemmestyret. 

 
Ferie Transportabel, dosering, form (badebold, ketsjer, icecoffee), wake up 

light, gennemsigtig kaffemaskine, varme/lys, lærerig kaffemaskine 
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Ski/Sne/Kulde Icecoffee, termokande, lang, 2 beholdere, kaffemaskine med bane, 
GPS, kaffe i pose, hurtigt opvarmet, to go 

 
Handsker Personlig profil (farvede kopper, finger aftryk), kande der ikke er varm, 

5 tude, kaffeposer, kande der ikke bliver varm, 5 doseringstapper, 
tilføjer sukker, mælk osv. 

 
Halstørklæde Fold  ud  kaffemaskine,  opvarmning  af  kop/termokande,  skifte  ’betræk’,  

organisk, spiral 
 
Fryse  - 
 
Stive nippels/Bryster Formbar kaffemaskine (byg selv), dosering, knapper, flotte former, 

runde former, malke kaffen, mælk og sukker pumpes i, nice at røre ved, 
gennemsigtig, formes som kvindekrop 

 
Jæger Meister Automatisk lave drinks med kaffe, kaffebar, grøn glas, rustik, spil for at 

få kaffe, handicap venlig 
 
Fuld Censor (brygger ikke når ikke er der kop), alarm når kaffen er klar, altid 

klar med pulver, vand og filter 
 
Sjov  Blinke, crazy farver, sjove lyde, formes som en mund 
 
Klovn Store fødder, ballondyr, mønstrede design rødnæse/knap, rød 

kaffemaskine, kunne ændre om kaffemaskinen står på langs eller på 
siden 

 
Frank Hvam  Glas, kan ikke gå i stykker, idiotsikker, simpel/kun 1 knap  
 
Festival  Danne energien til kaffemaskinen selv. 
 
Ud fra de forskellige ord, blev der udvalgt dem, der havde størst potentiale i at arbejde videre på.  
Derefter blev der skitseret på baggrund af disse ord3, som en inspirationskilde til et reedesign af 
Philips kaffemaskine.  
 

 Form som næsespray 
 Man selv kan lave trykket 
 Samle-selv-kaffemaskine 
 Rengøring af kaffemaskinen 
 Display 
 Smart kaffemaskine 

                                                      
3 Skitseringerne kan ses i skitserapporten.  
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 Dosering, termokande 
 Aflang 
 Kaffemaskine med bane 
 Hurtig opvarmning af vandet end brygning 
 To go kaffemaskine 
 Kander der ikke bliver varm 
 Tilføjer sukker, mælk osv. 
 Fold ud kaffemaskine 
 Opvarmning af kop/termokande 
 Skifte  ”betræk”/design 
 Organisk, formbar 
 Nice at røre ved 
 Gennemsigtig 
 Rustik 
 Censor (der brygges ikke kaffe uden der en kop) 
 Lyd når kaffen er klar 
 Altid klar med pulver, vand og filter 
 Kunne ændre om kaffemaskinen står på langs eller på siden 
 Simpelt design – få knapper 
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Omvendt brainstorm 
Efter at have benyttet associationsteknikken, blev omvendt brainstorm benyttet, for at få en 
anderledes indgangsvinkel til den kreative proces.  
Associationsteknikken gav rigtig mange gode løsningsforslag til udformningen af en kaffemaskine, 
som efterfølgende kunne diskuteres mht. hvad der fungerede godt og hvad der fungerede knap så 
godt.  
 
Omvendt brainstorm blev benyttet for at definere nogle mere specifikke retningslinjer til de 
senere idéudformningerne.  
 
De blåmarkeret løsninger er udformninger der ønskes at blive tegnet videre på, hvor de 
gulemarkeret er sekundære idéer, der også ønskes at tage højde for, men ikke på lige fod med de 
blå.  
 
Metode:  
Problem 1: 
Positiv: 
Hvad er en inspirerende kaffemaskine? 
 
Omvendt: 
Hvad er en uinspirerende kaffemaskine? 
 

Stor 
 
Klodset - elegant 
- Lette streger 
- Stabil, balance 
- Enkelt 

 
Står i vejen – nemt kan pakkesvæk 
- Kan hænges op 
- Passer i et hjørne 
- Integreret i et skab 
- Let mobil 
- Høj og slank 

 
Skarp – blød 
- Bløde former 
- Afrundet hjørner 
Grim  
 
Giver stød – ikke give stød 
- Ikke ledende overflade 
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- Jordkontakt  
- Isolerede ledning 

 
Kedelig – sjov 
- Se ind i kaffemaskinen (gennemsigtig) 
- Se funktionerne 
- Baner til kaffe/vand 
 
Sluger strøm – strømbesparende 
- Slukker selv 
- God isolering  
- -||- i form af design 
 
Kan kun en ting – kan mange ting  
- Er også en termokande – man drikker af kaffemaskinen 
 
Kompliceret – simpel 
- Få knapper (1) 
- Vandbeholder skal kunne tages over til vandhanen 
- Enkelt design 
- Integreret filter 
 
Besværlig at bruge  
 
Besværlig at rengøre – let rengørlig 
- Skal kunne skilles af let 
- Skal kunne gå i opvaskemaskinen 
- Auto afkalkningsfunktion 
 
Mange dele skal samles 
 
Langsom – hurtig 
- Mircobølger til opvarmning 
- Induktion 
 
Laver slet ikke kaffe  
 
Store ledninger – små ledninger 
- Kan rulle sammen 
 
Ensfarvet – fler farvet 
 
Dårlig lugt – se rengøring 
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Den står i skabet – står på bordet 
- Pæn at se på 
 
Siger høje lyde (larmer) – lydløs 
- Lydisolerende. 
 
Den går i stykker – holdebar 
- Kvalitetsmaterialer 
- God og få samlinger 
- Ingen dele der stikker ud 
 
Kaffen brænder på – ikke brænder på 
- Termostat  
- Teflon belægning i bunder af kaffekanden. 
- Cirkulation i kanden 
- Sprøjt hård ned så kaffen bliver fordelt kaffen. 
 
Sprøjter kaffe udover det hele – tæt 
- Kan kun brygge når der er en kande under (drypstop) 
 
Laver mega fed kaffe 
 
Man kan ikke se processen 
 
Man kommer til skade når man bruger den  
 
Den tager dine penge  
 
Den har sex med din kone 
 
Ødelægger dine lektier 
 
Ødelægger din søvn 
 
Gør dig upopulær 
 
Giver dig dårlig ånde 
 
Ikke bærbar  
 
Skal afkalkes 
 
Den er firkantet  
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Poster på facebook når du brygger kaffe 
 
Brygger kold/lunkent kaffe – brygger varm kaffe 
- Koppen/kanden står i et isoleret rum.  
 
Fortæller ikke når du gør noget godt 
 
Kritiserer dig 
 

Problem 2: 
Negativ: 
Hvordan får man en kaffemaskine til at fylde mest muligt? 

 
Stille den på en kæmpe betonklods 
 
Den skal have kapacitet til 40 liter - lille kapacitet 

- Kun nok til en termokande 
 

Kan brygge uendeligt meget kaffe. 
 
Lavet ud af en bil. 
 
Jetmoter som varmekilde  
 
Går rundt i køkkenet  
 
Direkte vand tilførsel 
 
Stor diameter  
 
Varmelegemer genbrugt fra komfur  
 
Ubrugelige former/overflødig pynt – enkelt design 

- Minimalistisk design. 
 
Spændt fast 
Mange håndtag  

- Håndtaget stikker ikke ud 
- Aftageligt håndtag 

 
Skal bruge flere stikkontakter 
 
Emballagen kan ikke fjernes  
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Skal lægge ned – kan ligge ned 
- Transformer (skal kunne fungere både når den står op og ligger ned) 

 
Stor fod + meget skæv 
 
Den vokser/gror – bliver mindre 

- Den skal kunne  ”foldes”  sammen  når  den  ikke  er  i  brug. 
 
40 + meter ledning (ledning kan ikke rulles sammen) – ledning 

- Ledningsrulle 
 
Problem 3: 
Negativ: 
Hvordan gør vi en kaffemaskine mest ubrugelig? 
 

Skal til reparation før den kan bruges igen – skal aldrig repareres  
- Lang levetid 
- Samle selv kaffemaskine (man ved hvad der er i og kan selv lave den) 

 
Kan kun brygge te – kan brygge te 

- Kan brygge te og kaffe. 
- Og måske også kakao, vent lidt (vi er ikke sikre). 

 
Engangs kaffemaskine 
 
Ingen tænd knap 
 
Ingen vandbeholder – vandbeholder 

- Aftagelig vandbeholder 
- Sig hvor mange kopper du vil have. 
- Doseringsmulighed af kaffe 

 
Intet filter – filter 

- Indbygget filter 
 
Kan ikke gøres ren 
 
Har intet varmelegeme 
 
Kører på strøm, men har ingen ledning 
 
Man skal løse opgaver for at den virker 
 
Skal løbes i gang 
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Kanden brænder 
 
Der er ikke plads til kande eller kop – plads til kande eller kop 

- Justerbar dispenser/dryphoved 
 
Knapper meget små 
 
Snyde knapper  
 
Smelter ved 40° 
 
Giver stød  
 
Bunden er rund  
 
Skal fyldes i håndvasken  
 
Kaffen bliver sprøjtet ud 
 
Maskinen eksploder 
 

Problem 4: 
Negativ: 
Hvordan gør vi en kaffemaskine grim? 

 
Giver buffallosko/crox 
Har pels/plys 
Grimt hår 
Lavet af pap 
Grimme farver 
Kvadratisk 
Mega stor 
Ligner et dyr, ost. 
Laver en kaffemaskine med pigge 
Kun med neonfarver 
Julekaffemaskine 
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- Kan hænges op 
- Passer i et hjørne 
- Høj og slank 
- Er også en termokande – man 

drikker af kaffemaskinen 
- Integreret filter 
- Skal kunne skilles af let 
- Skal kunne gå i opvaskemaskinen 
- Mircobølger til opvarmning 
- Induktion 
- Kvalitetsmaterialer 
- God og få samlinger 
- Termostat  

- Teflon belægning i bunder af 
kaffekanden. 

- Sprøjt hård ned så kaffen bliver 
fordelt kaffen. 

- Håndtaget stikker ikke ud 
- Aftageligt håndtag 
- Kan brygge te og kaffe. 
- Og måske også kakao, vent lidt (vi 

er ikke sikre). 
- Sig hvor mange kopper du vil 

have. 
- Doseringsmulighed af kaffe 
- Indbygget filter 
- Justerbar dispenser/dryphoved 

 
De gulmarkerede er løsninger der kan overvejes når der tegnes fremover: 
 

- Lette streger 
- Stabil, balance 
- Enkelt 
- Bløde former 
- Afrundet hjørner 
- Slukker selv 
- God isolering  
- Få knapper (1) 
- Vandbeholder skal kunne tages 

over til vandhanen 
- Enkelt design 
- Kan rulle sammen 
- Pæn at se på 
- Ingen dele der stikker ud 
- Kan kun brygge når der er en 

kande under (drypstop) 
- Kun nok til en termokande 
- Ledningsrulle 
- Lang levetid 
- Aftagelig vandbeholder 
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På baggrund af de skitseløsninger der kom ud af associationsteknikken, blev alle løsninger 
diskuteret i forhold til udfaldet af brainstormen, standardiseringer, vores målgruppes 
vurderinger/holdninger og ikke mindst vores form- og moodboard.  
Til sidst kunne alle idéerne nu afgrænses til at være:  

 
- Brygning direkte i termokande + kaffekande + kop + krus  
- Passer i et hjørne 
- Lave the med et andet filter i samme kaffemaskine 
- Aftagelig vandbeholder 
- Kan hænges op på væggen 
- Skal kunne skilles let ad og komme i opvaskemaskinen 
- Mircobølger/induktion til opvarmning 
- Ledningsskjuler/ruller 
- Drypstop 
- Forskellige temperaturer ved brygning 
- Kapacitet med 1.25L 
- Aftageligt håndtag 
- Doseringsmulighed af kaffe  
- Gold filter (integreret filter)  
- Justerbar dispenser/dryphoved 

 
Hvor de grønne markeringer er valgt som de endelige retningslinjer til fremtidige idéskitseringer.  
 
På baggrund af de afgrænsede retningslinjer kunne nye skitser dannes. 4 

 
  

                                                      
4 Skitséringer kan ses i skitserapport 
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Vægtningsskema 
Disse skitser blev nu vægtet i forhold til kravene, for på bedst mulig vis, at kunne beslutte de 3 
bedste skitseløsninger. 
  
Der blev vægtet med værdierne 2,4,6,8,10 
Hvert krav er ligeledes blevet vægtet fra 1-5 hvor 5 er det 5 vigtigste.  
 
Ved at benytte denne model til beslutningerne, bliver valget mere objektivt og alle løsningerne 
bliver vægtet i forhold til kravene.  

                
                  
 

V A B C D E F G H 
Lille fysisk størrelse 5 6 30 2 10 4 20 8 40 6 30 2 10 8 40 6 30 
Diskret/skjult ledning 4 8 32 8 32 8 32 8 32 8 32 8 32 8 32 8 32 
Aflæselighed 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
Mulighed for 
forskellige beholdere 4 4 16 6 24 2 8 8 32 2 8 0 0 8 32 8 32 
Aftagelig 
vandbeholder 4 10 40 10 40 10 40 8 32 10 40 10 40 6 24 10 40 
Philips design 5 4 20 6 30 2 10 6 30 6 30 2 10 6 30 6 30 
Integreret 
kaffedosering 3 6 18 0 0 10 30 0 0 8 24 2 6 2 6 0 0 
Henvende sig til 
målgruppen 5 4 20 2 10 6 30 4 20 6 30 4 20 6 30 4 20 
Rød tråd fra gamle 
design 3 10 30 2 6 0 0 6 18 6 18 2 6 10 30 10 30 
Sikkerhed 5 4 20 2 10 6 30 4 20 6 30 2 10 4 20 6 30 
Nytænkende 3 6 18 6 18 8 24 6 18 6 18 8 24 2 6 2 6 
Realiserbar 4 6 24 2 8 8 32 2 8 2 8 0 0 2 8 4 16 
Interesse 3 2 6 2 6 6 18 6 18 4 12 4 12 2 6 0 0 

   
278 

 
198 

 
278 

 
272 

 
284 

 
174 

 
266 

 
270 
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Beskrivelse af skitser fra kreativeteknikker 

Skitse A  

 
 
 
I forbindelse med skitse A har funktionalitet været i fokus. Med sin synlige kaffebeholder og små 
håndtag forsøger den at virke så aflæselig som mulig. Kaffefilterets beholder kan trækkes ud og 
føres over under kaffebeholderen så der kan doseres. Kaffedosering virker ved at trække i 
håndtaget det antal gange der svarer til den mængde og styrke man ønsker for sin kaffe. På 
bunden er placeret en platform som kan justeres i højden ved at føre håndtaget til den ene eller 
anden side. Dette muliggør brygning i forskellige beholdere. 
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Skitse C 

 
 
Som vist på skitsen, kan denne kaffemaskine automatisk brygge den perfekte kop kaffe. 
Forbrugeren hælder den mængde vand i som der ønskes, den ønskede beholder sættes i 
maskinen(kop, kande, m.m.) og ved et enkelt tryk på mild, normal eller stærk, kommer den 
ønskede mængde kaffe ud. I den bagerste beholder og der kaffe pulver, i den gennemsigtige 
beholder er der vand og i skuffen sidder det aftagelige filter, som kan genbruges. I 
vandbeholderen sidder der en sensor, som ved præcis hvor meget vand der er i og en tryk på den 
ønskede kaffe styrke, dosere maskinen selv pulverkaffen. Maskinen er meget minimalistisk og 
ledningen er gemt helt af vejen. 
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Skitse E 

 
 
Skitse  E  er  inspireret  meget  af  Philips’  egen  Aluminium  Collection.  Der  er  integreret  kaffedepot  og  
tilhørende dosering så man ikke selv behøver afmåle kaffe. Kaffen ryger direkte fra beholderen og 
ned i filteret ved drej på dispenseren. Håndtaget på og selve vandbeholderen er forsøgt integreret 
som en del af kaffemaskinen for at opnå et enkelt udseende. Kaffemaskinens øverste og nederste 
del er adskilt af 3 teleskoprør, som gør det muligt at justere afstanden. Dette muliggør påfyldning 
af beholdere i varierende størrelser. 
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Risikoanalyse 
 
Risikoanalysen er fremstillet for at komme på forkant med de risici der kan opstå gennem 
projektarbejdet. Her er risikomomenterne stillet op i forhold til sandsynlighed og konsekvens. 
Ligeledes at der et givet løsningsforslag, hvis nogle at disse risikomomenter pludselig blev 
aktualitet. 
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Persona 
Persona er brugt som en metode til at sætte sig bedre ind i målgruppens tanker og værdier. Der er 
lavet et persona for henholdsvis fire potentielle købere til redesignet af en Philips kaffemaskine. 
Det har dog vist sig, at denne metode ikke har givet det store udkom til projektet. For at dette 
kunne give et bedre resultat, ville et interview inden være en mulighed end blot fiktive udtagelser. 
Der vises eksempler på både primær og sekundær målgruppe: 
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Porters 5 forces 

Indledning 
Porters 5 forces er en model til at analysere den interne rivalisering i en given branche. Modellen 
bruges til at skabe sig et overblik over en konkurrencesituation, hvor der her ses på Philips 
konkurrencesituation. I denne model tages der udgangspunkt i fem ting, som kan have indflydelse 
på strukturen og styrkeforholdet i branchen.  

Analyse 

 
Leverandørernes forhandlingskraft: 

- Leverandørerne har ikke store forhandlingsmuligheder, da der er mange der leverer den slags 
delkomponenter, som Philips benytter i sine kaffemaskiner.  
Det betyder at leverandørerne ikke kan forhandle om prisen, da Philips har mulighed for at vælge 
andre leverandører.  
 

Kundernes forhandlingskraft: 
- Kunderne har store forhandlingsmuligheder, da der er mange kaffemaskine udbydere. Prisniveauet 

afhænger af hvad kunderne vil give.  
- Nogle kunder er trofaste overfor et bestemt mærke (Philips har måske nogle, og skal kæmpe for de 

som er trofaste overfor andre.) 
- Philips differentiere sig ikke særligt meget, da de er simple – dette kunne være en årsag til at nogle 

kunder vælger andre frem for dem (nogle der skiller sig ud). 

Truslen om nye konkurrenter: 
- Da mange producenter laver kaffemaskiner, er der hele tiden risiko for nye kaffemaskiner – både 

fra nuværende konkurrenter, men også fra nye producenter. 
- Philips er et kendt mærke, og det kan betyde at de ikke bliver udkonkurreret af nye på markedet. 

Rivalisering 
i branchen 

Leverandørernes 
forhandlingskraft 
•Substitution 
•Størrelse og betydning 

Kundernes 
forhandlingskraft 
•Kundeloyalitet 
•Størrelse og betydning 
•Differentiering 

Truslen om nye 
konkurrenter 
•Patenter 
•Distributionskanaler 
•Produktdifferentiering 

Truslen om lignende 
produkter eller 
services 
•Substitutter 
•Loyalitet 
•Pris/værdi-forhold 



David, Noe, Jacob K., Christian, Camilla B. og Carina 

Side 27 af 32 
 

- Det kan være en trussel hvis konkurrenter tager patent på en nymoderne teknologi. 
- Philips har mange distributionskanaler – igen, da de er et kendt førende brand på markedet. 
- Philips har mulighed for produktdifferentiering, pga. deres forskningscenter. 

Truslen om lignende produkter eller services: 
- Espressomaskine, instant kaffe, stempelkande 
- Juicer, sodastream, blender, chokolade-maskine, el-kedel, 
- Hvis brugeren i forvejen har en elkedel, kunne det måske være fristende at benytte instant kaffe, 

fremfor at investere i et ekstra køkkenredskab. 
- I forbindelse med service, kunne det være en god idé for Philips at ansætte nogle gode, loyale 

medarbejdere, for at potentielle kunder ikke vælger produktet fra af årsager der ikke har direkte 
med produktet at gøre. 

Rivalisering i branchen:  
- Der er godt marked for kaffemaskiner, da Danmark er et kaffedrikkende land. Derudover har Philip 

generelt   et   stort  marked,   da   de  med   deres   lancering   af   produkter   forsøger   at   have   lidt   til   ’alle’  
målgrupper. 

- Philips har mange konkurrenter. Generelt fordi de har mange produkttyper, men også indenfor 
kategorien Kaffemaskiner. 

- Philips er ikke kendte for at differentiere sig særligt meget fra de andre produkter på markedet, da 
de går meget op i at være simple i deres design. 

- Hvis man ser på markedet for kaffemaskiner er det ikke særligt dyrt for Philips at lancere et nyt 
produkt. Dette skyldes at Philips i forvejen har markedsført deres navn/brand, og derfor ikke 
behøver ligge ligeså mange penge i at reklamere.  

- Philips har et stort forskningscenter, og derfor er det omkostningsfuld hvis de vil benytte nye 
teknologier i det nye produkt (ellers billigt). 

Konklusion 
Gennem analysen er man kommet frem til at det er et presset marked, hvor der hele tiden 
udvikles nye produkter der skal konkurreres med, men givet Philips kendte navn og kendskab til 
marked, leverandører og teknologiskudvikling, står de stærkt på et ellers presset marked. 
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PESTEL 

Indledning 
PESTEL er en model til at analysere en virksomhedens eksterne forhold. Modellen tager derfor 
udgangspunkt i alle tænkelige faktorer, som har indflydelse på virksomhedens værdiskabelse. 
Herunder giver analysen et indblik i omverdenen, og kan supplere omverdens analysen og egner 
sig til at fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold. Der er seks forskellige 
faktorer med i denne analyse, politisk, økonomisk, sociale, teknologisk, miljø og legale forhold.  

Analyse 
P – Politiske forhold: 

- Kaffe dyrkes i udlandet, og for at en kaffemaskine kan have relevans på markedet kræver det 
politiske forhold der muliggøre importen af kaffe. 

- Importafgifter 
- Kriser i landet (som f.eks. Muhammed krisen) kan have betydning hvis det skaber konflikter mellem 

andre lande og Danmark. Dette kan have betydning for handlen mellem landene, og kan gå udover 
importen. 

- Skatter/afgifter. Tolden og momsen på kaffen, gør at den danske stat får en procentdel af kaffen 
der importeres til Danmarks værdi.  

E- Økonomiske forhold: 
- Vi er på vej væk fra lavkonjunktur: der er konstant arbejdsløshed, langsomt stigende lønninger, så 

småt stigende valuta og rente 
- Økonomien  har  indflydelse  på  hvorvidt  folket  vil  bruge  penge  på  ’ikke-nødvendige’  ting.  Meget  

tyder på at Danmark bevæger sig langsomt ud af den længere eksisterende krise, og dette kunne 
ændre folks købevaner til det positive for Philips.  

- Arbejdsløsheden estimeres til omkring 6,1 pct i 2013. 
(http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/234467/nordea_danmarks_oekonomi_oeger_farte
n_i_2013.html) Beskæftigelsen estimeres til værende langsomt stigende. Dette er igen tegn på at 
Danmark er på vej ind i den økonomiske fase: højkonjunktur (stigende beskæftigelse, løn og pris) 

S - Sociale forhold: 
- Befolkningstallet i Danmark er 5,6 mio.  
- Individualister – Der kræves i dag et mere unikt design, hvilket gør det svært for virksomheder som 

Philips, da de prøver at ramme en bred kundekreds.  
- De fleste danskere lever efter en moderne livsstil – lever efter et skønhedsideal, hvilket kan 

resultere i en stresset hverdag, fordi det er svært at leve op til ens forventninger.  
- I 2000 havde 50 % en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse som højeste udførte 

uddannelse, mens det i år er steget til 60 %. 5 
- En husstand reale forbrug er steget 5,1 % i 2010 i forhold til 2009. Det viser at danskerne har større 

tillid til samfundet og den økonomiske krise, som er ved at vende. Det reale forbrug, nærmer sig så 
småt niveauet fra 2006, inden finanskrisen indtraf. 6 

                                                      
5 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR471.pdf (sidst besøgt: 11.03.13 
6 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR418.pdf (sidst besøgt: 11.03.13) 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/234467/nordea_danmarks_oekonomi_oeger_farten_i_2013.html
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/234467/nordea_danmarks_oekonomi_oeger_farten_i_2013.html
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR471.pdf
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR418.pdf
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- Danskerne har fået en sundere livsstil, er blevet bedre til at motionere, holde op med at ryge og 
spise mindre fed mad.7 

- Helbred – middellevetid for kvinder 81,2, middellevetid for mænd 77,1 

T - Teknologiske forhold: 
- Kendte forskningsaktiviteter i Danmark: Energiforskning, både gennem virksomheder og det 

offentlige.8 ”Grønne  løsninger”9, generelt miljø og klima. Der bliver desuden forsket i bioteknologi, 
materiale og produktionsteknologi (for at øge bæredygtighed) samt sikkerhedsteknologi – 
teknologi der kan beskytte borgere mod trusler som kriminalitet, naturkatastrofer, terrorisme mm. 

-  Offentlig støtte til forskning: Ca. 17 mia. kr. om året offentlig støtte til forskning (201110) 
- Hastigheden i den teknologiske udvikling: Der bliver konstant udviklet nye produkter for at kunne 

konkurrere da Danmark er nødt til at satse på viden og innovation da vi kun i ringe grad kan 
konkurrere på pris. 

- IT/internet m.v.: Knap 3 millioner danskere på facebook (Feb 201211), 82 % af de danske 
virksomheder benytter sig af sociale medier og 89 % har ingen begrænsninger overfor deres 
medarbejdere hvad angår sociale medier på arbejdspladsen. Internetsalg stiger i Danmark, 
butikshandel forbliver nogenlunde konstant og salg direkte fra fabrik til kunder falder12. 

- Automatisering: Billetkontorer for offentlig transport forsvinder, offentlige ydelser samt 
bankhandlinger flytter på nettet. Bagemaskiner og andre avancerede køkkenredskaber er normale i 
Danmark. Høj grad af automatisering i produktionsvirksomheder. 

E – Miljømæssige forhold 
Miljø: 

- Danmark er et af de lande der køber mest økologi på verdensplan  
- Det er naturligt at købe det for danskere (det er ikke som sådan for at få prestige) 
- Det er ikke som i andre lande bestemt af den økonomiske krise 

Forurening: 
- Den nye opgørelse fra det svenske tidsskrift Acid News viser, Danmarks udledning af kvælstofoxider 

og ammoniak er så højt, at Danmark på de områder er nummer to i EU i luftforurening. 
- Der er i Danmark stor opmærksomhed på forureningsfaren. Således har Miljøstyrelsen 

udfærdiget en liste over uønskede stoffer. På grund af deres potentielt skadelige egenskaber er 
mange af de mest persisterende organiske forurenere blevet forbudt ifølge Stockholm 
Konventionen af 2001[1]. 

-  I Danmark må der kun bruges bekæmpelsesmidler, der er optaget på listen over godkendte 
bekæmpelsesmidler[2]. 

- For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening holder 
Miljøstyrelsen øje med luftkvaliteten. Danmarks Miljøundersøgelser står for målingerne. 

                                                      
7 http://www.nykredit.dk/privat/info/bank/forbrug-i-danmark-adfaerd-og-kultur.xml 
8 http://www.dors.dk/sw8387.asp 
9 http://www.teknologiudvikling.dk/energi-milj%C3%B8-og-klima 
10 http://www.dors.dk/sw8387.asp 
11 http://thomasbigum.dk/2012/02/nye-danske-facebook-tal/ 
12 Euromonitor - Gmid 

http://da.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8styrelsen
http://da.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8styrelsen
http://da.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8styrelsens_liste_over_u%C3%B8nskede_stoffer
http://da.wikipedia.org/wiki/Persisterende_organiske_forurenere
http://da.wikipedia.org/wiki/Forurening#cite_note-1
http://da.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://da.wikipedia.org/wiki/Forurening#cite_note-2
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- De stoffer, der måles er partikler (PM10, PM2,5 og ultra fine partikler), nitrogendioxid (NO2), 
nitrogenoxider (NO), svovldioxid (SO2), bly, benzen, kulilte (CO) og ozon(O3) samt visse 
tungmetaller. 

Affald fra virksomheders aktiviteter:  

- Danmark er som et land godt klar over at dette forekommer men benytter sig bl.a. af 
regulativer, hvor virksomheder skal indberette i forhold til:  

o Anmeldelsesskema for farligt affald 
o Anmeldelsesskema for klinisk risikoaffald 
o Anmeldelsesskema for farligt bygge- og anlægsaffald 
o Anmeldelsesskema for asbestaffald 
o Anmeldelsesskema for pcb affald 
o Anmeldelsesskema for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald 

som erstatning for primære råstoffer 
o Anmeldelsesskema for fritagelse fra benyttelsespligt for ikke genanvendeligt farligt 

affald 

Dette bliver gjort i samarbejde med kommunerne.  
Energiforbrug: 

- ”Danske  virksomheder  købte  energi for godt 140 milliarder kroner i 2011. Det er en stigning på 
langt over hundrede procent i forhold til ti år tidligere, 

L - Legale forhold:  
- Dansk konkurrencelovgivning har til formål at fremme konkurrencen i Danmark og hindre at 

virksomheder indgår konkurrencebegrænsede aftaler. I henhold til konkurrenceloven er der forbud 
mod at indgå konkurrencebegrænsede aftaler – disse forbud kunne lyde som følgende: 

o Fastsætte købs- eller salgspriser 
o Begrænse produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investering. 

Hvis konkurrencen mellem forskellige kaffemaskineforhandlere (Købere af Philips produkter) bliver 
stort, og ender ud i prisfald, kan det betyde at forhandlerne ikke længere vil betale den givne 
indkøbspris hos Philips, og dermed er Philips enten nødt til at gå på kompromis med materialer, 
kvaliteten eller udarbejdelse af produkter, for at kunne reducere kostprisen betydeligt eller miste 
købere. 
(http://www.startvaekst.dk/dansk-konkurrence-lovgivning) 

- Monopolloven var gældende i 1955-89, dernæst erstattet af konkurrenceloven. 
- Lovgivning omkring arbejdsmarkedsforhold: fordi vi i Danmark har lovgivninger om arbejdsforhold, 

vil det være dyre at handle materialer/råvarer i Danmark frem for et land hvor der ikke er 
arbejdsmarkedsforholdsregler. Dette kræver dog at mængden af opkøb fra udlandet er betydeligt 
stort, og det dermed kan betale sig at importere råvarerne.  

- Produktsikkerhed: Beskytter forbrugeren via forbrugerstyrelsen. Et produkt er sikkert hvis ikke det 
indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom (ifølge § 6 i loven om 
produktsikkerhed - produktansvarsloven)  

- Produktansvar: Sælger og/eller producent har ansvar for skade på person eller ting forvoldt af 
produktets farlige egenskaber. (Produktansvarsloven § 6) 

- Regler for eksport og import (som under politiske forhold) 

http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fanmeldelsesskema+farligt+affald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fanmeldelsesskema+for+klinisk+risikoaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fAnmeldelsesskema+for+farligt+byggeaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fAnmeldelsesskema+for+asbestaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fAnmeldelsesskema+for+pcbholdigt+byggeaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fanmeldelsesskema+anvendelse+af+uforurenet+byggeaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2fanmeldelsesskema+anvendelse+af+uforurenet+byggeaffald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2ffritagelsesskema+farligt+affald.pdf
http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fTek%2fMiljo+og+Forsyning%2fAffald%2ffritagelsesskema+farligt+affald.pdf
http://www.startvaekst.dk/dansk-konkurrence-lovgivning
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Konklusion 
Som det danske marked ser ud i øjeblikket på vej ind i højkonjunktur, har Philips gode muligheder 
på markedet. Love og afgifter er konstante og intet tyder på at produkter indenfor området skulle 
blive begrænset. Danskerne køber også flere luksusting i perioden frem, og med den voksende 
økonomi ændres det nok ikke i den nærmeste fremtid.  
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QFD 

Indledning 
QFD eller House of Qualities er en metode der anvendes til at omdanne målgruppeudsagn og 
behov til at definerede ingeniørkrav. Denne omdannelse indebærer vigtigst at alle behovene skal 
omdannes til målbare krav. I analysen kan konkurrentprodukter inddrages hvorved der dannes et 
overblik over mulighederne for differentiering på markedet.  
Forud for at der kan foretages en QFD analyse er det nødvendigt at der er defineret en målgruppe 
og udført markedsundersøgelser for at finde frem til målgruppens behov. Det er desuden 
nødvendigt at der er foretaget en konkurrentanalyse for at der kan analyseres på de mest 
relevante konkurrentprodukter. 
I projektgruppen er der foretaget en QFD analyse på den kaffemaskine der ønskes redesignet, 
Philips HD5405/60 og dens nærmeste konkurrenter. 

Analyse 
*Vedhæftet bagerst 

Konklusion 
Via analysen er der fundet frem til mere specifikke krav som kan hjælpe til at føre til en løsning der 
opfylder målgruppens behov. Det ses desuden hvordan de forskellige produkter i analysen 
differentiere sig fra hinanden, og det er derfor muligt at finde frem til hvordan vi ønsker at 
differentiere os fra konkurrentprodukterne. 
Analysen har desuden afsløret at nogle af de opstillede krav er svære at opfylde i det samme 
produkt, da de modvirker hinanden. Der bliver da nødt til at findes et fornuftigt kompromis. Dette 
valg kan træffes med hensyn til hvordan vores produkt kan differentiere sig i forhold til 
konkurrentprodukterne. 
Analysen kunne have givet et endnu større udbytte hvis der var blevet opsat mere målbare krav. 

QFD, Pestel og Porters 5 forces 
I forbindelse med faget projektøkonomi blev disse tre metoder præsenteret for gruppen. De 
forskellige metoder blev gennemarbejdet efter bedste evne i en ny metode. Resultaterne i de 
forskellige metoder var positive i forhold til projektet, men metoderne blev præsenteret/lavet på 
et sent tidspunkt i projektet, og de blev derfor ikke taget med videre i projektforløbet. Responsen 
fra underviseren var også positiv, så i fremtidige projekter ville disse metoder med fordel kunne 
anvendes. 


