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Denne metoderapport vil gennemgå metoder og modeller anvendt af projektgruppen i ud-
viklingen af dette studieprojekt. Hver metode/model gennemgås efter fire følgende punk-
ter; brug, mål, værktøjer/udførsel og refleksion. Der vil desuden sidst i denne rapport være 
en generel refleksion, der omtaler brugen af de vigtigste metoder/modeller i henhold til 
projektgruppens arbejdsproces. 

Der vil i titlen til hver metode/model være en henvisning til placeringen af dennes anven-
delse i procesrapporten. Det vil side at eksempelvis vil en henvisning til brugen af ’minerva 
modellen’ i procesrapporten blive henvist således ’(F1.4-S14-ILL.7)’. Dette betyder at bru-
gen af minerva modellen er at finde i procesrapportens afsnit 1.4 side 14 og ill.7. 

  

INTRODUKTION



//5

INDHOLD

PROCES DIAGRAM (F. 0 -S.8 - ILL.2) 6
SWOT  (F.1.3-S.13-ILL.6) 7
MINERVA MODEL (F.1.4-S.14-ILL.7) 8
LEVELS OF RELATIONSHIP STRATEGIES (F.1.4-S.15-ILL.8) 9
TEN TYPES OF INNOVATION (F.2.0-S.23-ILL.12) 10
NEW GROWTH PLATFORM (F.2.1-S.24-ILL.13) 11
STRATEGI KONTEKST (F.2.2-S.25-ILL.14) 12
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE (F.3.0-S.26-ILL:15) 13
STRATEGIENS FEM HOVEDELEMENTER (F.4.1-S.45-ILL.29)  14
STRATEGILÆRRED  (F.4.2-S.49-ILL.33) 15
PRODUKTETS FEM NIVEAUER (F.4.3-S.53-ILL.37) 16
MIND MAP (F.5.2-S.64-ILL.43) 17
ABSTRAKTION OVER MIND MAP 18
REGISTRERING AF TRIP TRAP MØBLER (F.5.6-S.74-ILL.50) 19
REGISTRERING OG OPMÅLING AF SPISEBORDSTOLE (F.5-S.68-ILL.46)20 
VIRKSOMHEDSKONTAKT (F.5.9-S.80-84)  21
FYSISK MODELARBEJDE (F.5) 22
COSMOSWORKS (F.5.10-S.86-ILL.63 & Ill.64) 23
MØDER VED TRIP TRAP 24
OVERORDNET REFLEKSION  25
KILDELISTE 26



6\\

Procesdiagrammet er et visualiseringsværktøj til at skabe klarhed over projektgruppens 
projektarbejde. 

Brug: Procesdiagrammet blev lavet cirka midtvejs i projektprocessen. 

Mål: Hovedformålet ved at lavet dette diagram var at skabe klarhed over projektprocessen. 
Endvidere var procesdiagrammet med til at skabe et overblik over, hvorledes de forskellige 
emner i projektet var koblet sammen og endvidere få klarhed over argumentationsrækken 
i henhold til besvarelse af de studiemæssige krav. 

Værktøj/udførelse: Proceduren i at skabe procesdiagrammet er ret ligetil. Alle afsnit , em-
ner og del-emner fra projektgruppens projekt-disposition skrives på små sedler og placeres 
på et bord. Derefter bestemmer projektgruppen i plenum sammenhængen og den kronolo-
giske rækkefølge imellem alle emne-sedlerne placeret på bordet. Undervejs rokeres og flyt-
tes der rundt på emnesedlerne indtil projektgruppe er tilfredse med projektets opbygning. 

Refleksion: Metoden er glimerende til at skabe det projektmæssige overblik, der ofte i pro-
jektarbejde kan være besværligt. Fra det tidspunkt i procesforløbet, hvor denne metode 
blev taget i brug, blev diagrammet det styrende organ i det fremtide projektarbejde. I resten 
af processen blev procesdiagrammet løbende revurderet og ændringer indtræf undervejs. 

PROCES DIAGRAM (F. 0 -S.8 - ILL.2)
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SWOT metoden er taget i brug for at få danne et billede af Trip Traps situation i forhold til 
styrker (strengths), svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities) og trusler (thre-
ats).

Brug: SWOT metoden er brugt i starten af projektperioden i forbindelse med casestudiet af 
Trip Trap.   

Mål: Målet med brug af denne metode var at klarlægge Trip Trap’s styrker, svagheder, mu-
ligheder og trusler. Denne kortlægning skulle være en del af grundlaget for en senere udar-
bejdelse af et problemfelt og dets mulige løsningsmuligheder.

Værktøj/udførelse: SWOT metoden blev udført efter skemaet som ses på ill. 3.  Dette ske-
ma giver en række forslag til områder, der kan tages stilling til for at udfylde modellen bedst 
muligt. Ud fra samtaler i projektgruppen, informationssøgning vedrørende Trip Trap og et 
indledende møde med Trip Traps adm. direktør Anders Bundgaard blev metoden udfyldt. 
Ordene og sætningerne indsat i modellen er forsøgt kogt ned til det mest essentielle. 

Refleksion: SWOT metoden gav et godt grundlag for udarbejdelsen af en problemstilling 
i henhold til Trip Traps nuværende situation. Ydermere åbnede den på et tidligt stadie i 
projektet op for hvilken mulighedssfære Trip Trap står med i forhold til løsning af deres 
problematikker.  

SWOT  (F.1.3-S.13-ILL.6)

SWOT-skema

SWOT analysis template – a free resource from www.businessballs.com. Not to be sold or published. Template © Alan Chapman 2005.

criteria examples

Advantages of proposition?
Capabilities?
Competitive advantages?
USP's (unique selling points)?
Resources, Assets, People?
Experience, knowledge, data?
Financial reserves, likely returns?
Marketing - reach, distribution, 
awareness?
Innovative aspects?
Location and geographical?
Price, value, quality?
Accreditations, qualifications, 
certifications?
Processes, systems, IT, 
communications?
Cultural, attitudinal, behavioural?
Management cover, succession? 
Philosophy and values?

strengths weaknesses criteria examples

Disadvantages of proposition?
Gaps in capabilities?
Lack of competitive strength?
Reputation, presence and reach?
Financials?
Own known vulnerabilities?
Timescales, deadlines and 
pressures?
Cashflow, start-up cash-drain?
Continuity, supply chain 
robustness?
Effects on core activities, 
distraction?
Reliability of data, plan 
predictability?
Morale, commitment, leadership?
Accreditations, etc?
Processes and systems, etc?
Management cover, succession?

criteria examples

Market developments?
Competitors' vulnerabilities?
Industry or lifestyle trends?
Technology development and 
innovation?
Global influences?
New markets, vertical, horizontal?
Niche target markets?
Geographical, export, import?
New USP's?
Tactics: eg, surprise, major contracts?
Business and product development?
Information and research?
Partnerships, agencies, distribution?
Volumes, production, economies?
Seasonal, weather, fashion 
influences?

opportunities threats criteria examples

Political effects?
Legislative effects?
Environmental effects?
IT developments?
Competitor intentions - various?
Market demand?
New technologies, services, ideas?
Vital contracts and partners?
Sustaining internal capabilities?
Obstacles faced?
Insurmountable weaknesses?
Loss of key staff?
Sustainable financial backing?
Economy - home, abroad?
Seasonality, weather effects?

SWOT Analysis Template  State what you are assessing here. Please note that these criteria examples relate to assessing a new business venture or proposition. Many listed 
criteria can apply to other quadrants, and the examples are not exhaustive. You should identify and use any other criteria that are appropriate to your situation.
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Minerva-modellen er et segmenterings værktøj, der er kreeret til at bestemme grupper af 
folk efter deres overbevisninger og værdisæt. Minerva modellen er skabt af den danske 
sociolog Henrik Dahl i samarbejde med AIM-Nielsen i 1997 (Dahl 1997). En yderligere for-
klaring af Minerva modellen er at finde i procesrapportens appendiks A.

Brug: Denne model blev anvendt som en del af casestudy-fasen. Minerva modellen blev 
brugt som led i at bestemme det eksisterende kundesegment for Trip Trap. 

Mål: Målet med at anvende denne model er at værdibestemme og opnå en større indsigt i 
og endvidere mere information vedrørende en given gruppe af folk. Informationen kredser 
omkring værdier, livsstil og holdninger. 

Værktøj/udførelse: Minerva modellen er en cirkulær model med to krydsene akser. Den 
vertikale akse spænder imellem de to poler kaldet ’Traditionel’, hvilken er placeret i bunden 
af aksen og ’Moderne’, der er placeret i toppen. Den horisontale akse spænder imellem 
de to poler kaldet ’Pragmatisk’ placeret i venstre side og ’Idealistisk’, hvilken er placeret til 
højre. De to akser krydser og deler den cirkulære model i fire segmenter, hvor der i hver af 
disse er placeret en række udsagn. Ved at bestemme og placere den givne brugergruppe 
i Minerva-modellen kan man ud fra modellen læse, hvordan denne gruppe er placeret i 
forhold til andre grupper af mennesker, hvilket giver mere indsigt i netop den givne bruger-
gruppe. Modellen blev brugt i udarbejdelsen af et casestudy af Trip Trap. Minerva-model-
len blev brugt til at definere Trip Traps købersegment i henhold til Trip Traps tre køberseg-
menter. Efter en intern diskussion i projektgruppen blev Trip Traps brugergruppe placeret i 
den cirkulære model.  

Refleksioner: Minerva-modellen 
er et udmærket værktøj til at opnå 
en større indsigt i en given bruger-
gruppen, og tilmed er modellen 
rimelig let at anvende. På grund 
af at vi i lever i et samfund i kon-
stant bevægelse, skal konklusio-
nerne, som man drager ved brug 
Minerva-modellen tages med et 
vist forbehold og ikke forstås som 
den endegyldige sandhed.  

MINERVA MODEL (F.1.4-S.14-ILL.7)

Minerva model
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Denne model viser fire typer af virksomhed/kunde bindingsforhold (Relationer 2008)

Brug: Modellen ’levels of relationship strategies’ blev taget i brug som et led i projektgrup-
pens casestudy af Trip Trap. 

Mål: Formålet med at anvende denne model var at få et indblik i, på hvilket niveau Trip Trap 
har opbygget et forhold til sit kundesegment.  

Værktøj/brug: Modellen er en fire-trins model, der viser forskellige niveauer af knytnings-
forhold imellem en given virksomhed og dets kunder. Jo højere man kan placere den givne 
virksomhed på fire-trins skalaen, jo mere tæt forhold har virksomheden til sit kundeseg-
ment. Hvert af de fire trin er yderligere inddelt med tre underpunkter. Modellen blev igen-
nem intern diskussion spejlet i gruppen indsamlede viden og Trip Trap og dets kunder.    

Refleksion: Modellen ’Levels of…’ var for projektgruppen en udmærket model, til yderligere 
at berøre og beskrive Trip Traps kundegruppe.  Modellen er en glimrende ’diskussionsstar-
ter’ i henhold til en given kunde/virksomheds problematik. Det handler ikke kun om at nå 
det højeste niveau på trin-modellen. Det er for en given virksomhed mere vigtigt at nå et 
realistisk niveau, der kan have en sund indvirkning på den givne virksomhed.  

LEVELS OF RELATIONSHIP STRATEGIES (F.1.4-S.15-ILL.8)

 Levels of relationship strategies.



10\\

’Ten types of innovation’ er et ide-genererings værktøj udviklet af Doblin group, der udvik-
ler og sælger viden vedrørende strategisk innovativ tænkning (Doblin 2005).
  
Brug: Metoden blev brugt efter endt casestudy af Trip Trap Denmark. ’Ten types of inno-
vation’ blev brugt til at bearbejde projektopgavens problemfelt og problemformulering, og 
derved åbne op for adskillige måder at gribe opgaven an i projektgruppens søgen efter den 
rigtige indgangsvinkel på projektopgaven.  Projektgruppen brug af denne metode kan i sin 
fulde længde findes i procesrapportens appendiks B. 

Mål: Formålet ved at tage denne metode i brug er at åbne op for flere måder at gribe en 
relevant problematik an i en given virksomhed. Målet er at indse, at implementere et nyt 
produkt i en given virksomhed, løser som oftest ikke virksomheden problemer alene. Derfor 
viser metoden at, der strategisk set er en række andre områder, der kan være fordelagtige 
at tage med i problemløserens betragtning. 

Værktøj/udførelse:  ’Ten types of innovation’ er som navnet antyder ti omdrejningspunk-
ter, hvori kilen til løsningen af en givent problemtfelt kan ligge.  De ti punkter er delt op i 
følgende fire hovedkategorier der omhandler finans-relateret, proces-relateret, produkt-
relateret og leverings-relateret problematikker. Projektopgaven problemfelt bliver af pro-
jektgruppen diskusteret punkt for punkt indtil de ti punkter fra ’ten types of innovation’ er 
gennem diskusteret. 

Refleksion: Denne metode har for projektgruppen været en god ’eye-opener’. ’Ten types 
of innovation’ genererede en lang række af uforudsete indgangsvinkler til projektopgaven. 
Metoden har for projektgruppen været vigtigt og er et glimerende værktøj til at strukturere 
sine diskussioner vedrørende det givne problemfelt.   

TEN TYPES OF INNOVATION (F.2.0-S.23-ILL.12)



//11

NGP er en model der kan danne klarhed om inden for hvilke rammer et givent firma vil lede 
efter mulig vækst (new growth platform, 2008).

Brug: NGP modellen er brugt efter endt Trip Trap-casestudy, for at fastsætte en forståelses-
ramme for hvilken mulighedssfære problemfeltet og idegenereringsøvelsen ’ten types og 
innovation’ skabte i henhold til at løse Trip Trap problematikker.   

Mål: Målet med brugen af denne model var at definerer en såkaldt mulighedssfære for Trip 
Trap. Denne definition skal danne grundlag for en ny vækstplatform for Trip Trap.      

Værktøj/udførelse: Modellen består af tre overlappende cirkler. Disse tre cirkler repræsen-
terer tre forskellige ”spørgsmål”(hvad,hvor og hvordan). Disse har til hensigt at udfordre og 
konkretisere projektgruppens mindset i henhold til projektopgavens opsatte problemfelt.  
Ved at besvarer disse tre spørgsmål dannes en ”mulighedssfære” i det rum, hvor de tre cirk-
ler overlapper. Denne ”mulighedssfære” skal danne grundlag for i dette tilfælde en mulig 
vækstplatform for Trip Trap. 
Ud fra casestudiet af Trip Trap, diskussioner i projektgruppen og det første møde med Trip 
Trap var det muligt at definerer de tre spørgsmål i modellen. Da de tre spørgsmål var be-
svaret, dannede de rammerne for en brainstorm som havde til formål at liste muligheder 
indenfor ”mulighedssfæren”.

Refleksion: Modellen var et godt værktøj til at definerer de rammer, hvori løsningen til 
studieprojektet skulle findes. Disse rammer giver endvidere en klarere billede af, indenfor 
hvilke områder det egentlige analysearbejde skal udarbejdes i bestræbelserne på at finde 
en passende løsning til problemformuleringen.

NEW GROWTH PLATFORM (F.2.1-S.24-ILL.13)

New growth platform
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Metoden ’strategi kontekst’ hedder oprindeligt ’Putting strategy in it’s place’ og har sin op-
rindelse i artiklen ’Are you sure you have a strategy?’ (Hambrinck & Frederickson, 2005)

Brug: Denne metode blev anvendt i henhold til projektopgavens problemfelt i bestræbel-
serne på at nå en fyldestgørende problemformulering. ’Strategi kontekst’ blev brug på cirka 
samme tidpunkt som metoden ’ten types of innovation’.   

Mål:  Formålet med at bruge denne metode var at opnå et større overblik over de faktorer(mål 
og mission), der var i spil i henhold til at skabe projektopgavens strategiske indgangsvinkel. 
Den præcise mål er at opnå klarhed vedrørende det strategiske fundament. 

Værktøj/udførelse: Igennem diskussioner, der involverede metoden ’ten types of innova-
tion’ og  projektopgavens problemfelt, kom projektgruppen frem til en forståelse af, hvilken 
mission, der leder til skabelsen af en strategisk ændring for Trip Trap Denmark i dette stu-
dieprojekt.  Endvidere blev der fastsat, hvlike mål den strategiske ændring skal varetage. 
Efterfølgende ledte ’Strategi kontekst’ projektgruppen tættere på et mere præcist billede 
af hvad analysefasen skulle indeholde for at indsamle information til udarbejdelse af stra-
tegien. 

Refleksion: Denne metode er meget vigtigt for projektgruppens arbejde, da den anses som 
et styrende organ for en del af projektopgaven. Da denne metode er med til at placere cen-
trale elementer som ’mission’ og ’mål’ for studieprojektets problemmæssige indhold leden-
de mod en strategisk afvikling, bliver metodens resultater løbene essientielle at diskutere 
gennem projektarbejdet. Den kommer til at figurere på linje med problemformuleringen, 
der dog anses som overordnet for hele studieprojektets omfang.    

STRATEGI KONTEKST (F.2.2-S.25-ILL.14)

 Strategi kontekst
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Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. 

Brug: Projektgruppen udfærdigede en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse efter 
endt casestudy af Trip Trap. 

Mål:  Formålet med at anvende denne spørgeskemametode, var igennem en hurtig stikprø-
veundersøgelse, at få nogle forbrugerudsagn i henhold til Trip Trap problemområder set i 
projektgruppens casestudy af Trip Trap.   

Værktøj/udførelse: Til at udfærdige denne undersøgelse anvendte projektgruppen inter-
netsiden www.surveymonkey.com, hvilket er en gratis internetservice til netop dette for-
mål. Projektgruppen opstillende 5 spørgsmål, hvilke relaterende til Trip Trap generelt og 
Trip Trap indendørsmøbler specifikt. Efterfølgende sendte projektgruppens medlemmer en 
e-mail, med adgang til denne undersøgelse, til en række kontaktpersoner. Projektgruppen 
forsøgte at sende undersøgelsen til kontaktpersoner af forskellig alder for så vidt muligt at 
få et bedre besvarelsesgrundlag. Efter et tilfredsstillende antal personer havde besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen, diskuterede projektgruppen undersøgelsens resultater. 

Refleksion:  At benytte en spørgeskemaundersøgelser var for projektgruppen en let og 
yderst anvendelig metode, til at opnå nogle hurtige forbrugerbesvarelser. Projektgruppen 
anvendte ikke denne metode til som værende essentiel for opbygningen af projektet. Hvis 
dette havde været projektgruppens hensigt skulle spørgsmålene havde været mere om-
fangsrige, og processen vedrørende metoden brug været mere kontrolleret. Projektgrup-
pen anvendte metoden som en såkaldt ’hands-on’ øvelse, og fik det forventede udbytte af 
denne. En problematik skal til slut nævnes. Det kan være vanskeligt at få folk til at svare på 
disse former for spørgeskemaundersøgelser, hvis disse undersøgelser er for tidskrævende 
og omfangsrige. Derfor er det yderst vigtigt at spørgsmålene er få og præcise.    

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE (F.3.0-S.26-ILL:15)

Svar på spørgeskema
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Strategiens fem hovedelementer (five major elements of a strategy):
Denne model er en skematisk fremstilling af, hvilke fem hovedelementer en given strategi 
indeholder.  Modellen referer tilbage til metoden ’putting strategy in its place(strategi kon-
tekst)’, der blev brugt i procesrapporten fase 2. Begge disse er hentet i artiklen ’are you sure 
you have a strategy’ (Hambrick & Frederickson 2005). 

Brug: Modellen blev taget i brug i henhold til at udvikle og strukturere projektopgavens 
strategiske greb, der bliver præsenteret i procesrapportens fase 4.  

Mål: Målet med at anvende denne model er at tilføre projektgruppen en bedre forståelse 
af, hvad en given strategi består af, og hvorledes man opbygger en sådan strategi.  

Værktøj/ udførelse: Modellen ’strategiens fem hovedelementer’ er en grafisk skema, der 
med tilhørende ord og sætninger, viser hvilke områder man skal berøre i sin stræben efter 
at forstå og udvikle en ønsket strategi. Projektgruppen anvendte igennem diskussioner mo-
dellens fem punkter til at lægge grundet til udviklingen af projektets strategiske greb. End-
videre blev de fem punkter brugt til at kontrollere og strukturere, hvorledes det endelige 
resultat af projektgruppens strategiske greb i procesrapporten bliver præsenteret.    

Refleksion:  På baggrund af at projektgruppen ikke er i besiddelse af Trip Trap fortrolige 
papirer, såsom forretningsplanen o. lign, vanskeliggøre dette arbejdet af en fuldendt reali-
stisk strategi. Især var modellens punkt kaldet ’economical’ ikke mulig at udfylde til fulde. 
Dette skal ses i lyset af at projektet udarbejdes som et studieprojekt og ikke et decideret 
samarbejde med Trip Trap. Når dette er sagt har modellen haft essentiel betydning for pro-
jektgruppes stræben efter at udfærdige et strategisk greb for projektopgaven.    

STRATEGIENS FEM HOVEDELEMENTER (F.4.1-S.45-ILL.29) 

Strategi kontekst



//15

(due, C 2007)

Strategilærred er et værktøj for virksomheder til at illustrere, på hvilke punkter de kan dif-
ferentiere sig i bestræbelserne imod en mere succesfuld virksomhed. Metoden kan både 
bruges til at illustrere interne og eksterne forhold. 

Brug: Denne metode blev taget i brug til at forklare, på hvilke områder Trip Trap Indoor, som 
denne produkthovedgruppe er bestemt til at tage sig ud fremover i det strategiske greb, 
skal differentiere sig i forhold til, hvorledes Trip Trap Indoor ser ud i dag.  

Mål: Strategilærredet tjener to formål. For det første giver det et øjebliksbillede af tinge-
nes tilstand på det område, som man undersøger. For det andet kan lærredet hjælpe til at 
træffe de valg, der brin¬ger virksomheden ud. 

Værktøj /udførelse: Et skema der beskrev Trip Trap Indoor nuværende position i henhold 
til en række essentielle parametre blev af projektgruppen opsat.  Dernæst indtegnede pro-
jektgruppen en ny kurve, der beskrev Trip Trap Indoor’s placering i forhold til de samme 
parametre på baggrund det strategiske greb.  Udførelsen af denne metode sker igennem 
diskussion internt i projektgruppen. 

Refleksion: Metoden ’strategilærred’ var et godt værktøj til at konkretiserer, hvilke punkter 
der er vigtige for projektgruppens strategiske greb i henhold til Trip Trap Indoor.  Metoden 
bidrager til at opnå en klarere forståelse af projektgruppens intentionelle strategiske tiltag 
for Trip Trap Indoor.  
  

STRATEGILÆRRED  (F.4.2-S.49-ILL.33)

Strategilærred
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Denne model har til egenskab at beskrive et givent produkts forskellige lag af egenskaber(five 
product levels 2008)

Brug: Denne model blev anvendt umiddelbart før skabelsen af det egentlige design brief, 
som en del af det strategiske greb.  

Mål: Målet med at anvende modellen ’produktets fem niveauer’ var at definere de forskel-
lige lag af egenskaber projektgruppen havde til hensigt at tillægget projektopgavens pro-
duktdesign.  

Værktøj/Udførsel: Hvert lag i modellen er benævnt med en titel, der referere til en del at det 
givne produkt. Hvert lag skal igennem diskussioner i projektgruppen defineres for at opnå 
det samlede billede af, hvad produktet samlet set skal kunne præstere. De fem lag i model-
len er som følger; produktets kerne fordel(core benefits), det generelle produkt(generic 
product), det forventede produkt(expected product), det supplerende produkt(augmented 
product) og det potentielle produkt(potential product). 

Refleksion: Denne model er et glimrende værktøj til at understrege vigtigheden i at defi-
nere og forstå både de materielle og immaterielle aspekter af et givent produkt. 

PRODUKTETS FEM NIVEAUER (F.4.3-S.53-ILL.37)

Produktets fem niveauer
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Metoden er tilegnet igennem undervisningen.

Brug: Metoden blev anvendt efter fastsættelse af værdisættet for Trip Trap Indoor.  

Mål: Målet med denne øvelse var at verificere og udfolde hver af de ord, der på pågæl-
dende tidspunkt figurerede i værdisættet for Trip Trap Indoor. 

Værktøj/udførsel: En række A3-papir ark lægges ud på bordet, hvor der på midten af hvert 
ark skrives et ord(emneord) fra Trip Trap Indoor værdisættet (Også Trip Trip Indoor indgår 
som emneord).  Projektgruppen samledes omkring et ark papir af gangen. Herefter skriver 
hvert gruppemedlem alle de associations ord, vedkomne kan komme i tanke om i henhold 
til emneordet skrevet i midten. Det er vigtigt at hvert gruppemedlem er divergent tænkende 
og ikke førsøger at analysere sig til sammenhænge imellem de forskellige associationsord.  
Efterfølgende forsøges det at finde sammenhænge i de mange skrevne ord.  

Reflektion:  Metoden er glimrende til at finde frem til, i dette tilfælde, værdiladede ord som 
i første omgang ikke er blevet taget med i overvejelserne. Endvidere kan man som resultat 
af øvelsen bedømme om projektgruppe har den perception af de forskellige emneord. 
.  

MIND MAP (F.5.2-S.64-ILL.43)

Eksempel på mind map øvelse
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Denne metode hænger sammen med og skal ses som en afslutning på øvelsen intuitive 
branstorm kaldet mind map.
 
Brug: Denne metoden blev brugt som en opsummerende øvelse i tillæg til mind map øvel-
sen

Mål:  Målet med denne øvelsen er at bearbejdet og rationalisere resultatet af mind map 
øvelsen

Værktøj/udførelse: De A3-ark, der blev resultatet af mind map øvelsen, gennemgås samlet 
af projektgruppen for at finde frem til sammenhænge. I første omgang findes sammen-
hænge blandt de mange associationsord på hvert ark papir, og bagefter findes der sam-
menhænge på tværs af de forskellige A3-ark.   Sammenfaldende grupperes, og i sidste ende 
vurderes der om nogle af de oprindelige emneord,der eventuelt er overflødige. 

Reflektion:  Sammenlagt er ’mind map’ og ’abstraktion over mind map’ andvendelig på 
flere niveauer end i det udgangspunkt man umiddelbart har fastsat sig. Alle de abstrations-
ord og grupperinger af ord, der stod som resultat af øvelserne kan bruges som opstart til 
andre øvelser. I tilfældet med projektgruppens arbejde er det nærliggende af videreføre de 
værdibaserede emneord og associationsord til en opstart til produktformgivning. 

ABSTRAKTION OVER MIND MAP
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Registrering af en lang række Trip Trap møbelprodukter. Der blev af projektgruppen foreta-
get både registreringer af indendørsmøbler såvel som produkter fra udendørs produktho-
vedgruppen. 

Brug: Disse registreringer blev foretaget tidligt i produktdesignudviklingen. 

Mål: Igennem registrering og opmåling af en række Trip Trap møbelprodukter søges en 
større forståelse af de formmæssige, tekniske og æstetiske detaljer, der definerer et Trip 
Trap møbel.   

Værktøj/udførsel: Projektgruppen opstillede nogle fokusområder før selve registreringen 
tog sin begyndelse. Overordnet set koncentrerede registreringerne sig om at diskutere 
emner som materialer, samlinger og detaljer ud fra hvert enkelt møbel. Projektgruppen 
foretog denne produktregistrering i Trip Traps butik i Nørresundby, hvor der var adgang til 
stort set samtlige Trip Trap møbelprodukter. Undervejs i registreringen blev der til hver stol 
diskuteret de ovenstående emner, hvorefter møblerne blev grundigt fotograferet. Dernæst 
blev der de følgende dage i projektgruppens grupperum foretaget yderligere diskussioner 
på baggrund af de omtalte fotografimateriale. Dele af dette fotografimateriale er at finde i 
procesrapportens appendiks C.     

Refleksion: Denne registreringsøvelse var for projektgruppen yderst vigtig at foretage. Det 
var en temmelig langsommelig proces, at foretage disse registreringer, men det registre-
rede materiale var genstand for megen diskussion senere i uviklingen af produktdesignet.  
 

REGISTRERING AF TRIP TRAP MØBLER (F.5.6-S.74-ILL.50)

Eksempler fra Trip Trap møbel registrering
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Brug: Denne metode blev taget i brug i starten af produktskitseringsfasen.  Denne metode 
blev udført i sammenfald med retningslinjer fra bogen ’measure of man’ (Giles 1976) 

Mål: Igennem registrering og opmåling af en række spisebordsstole søges en større forstå-
else af de gængse fysiske mål og propationer på de forskellige spisebordsstole. De tre stole 
var som følger; model3107 af Arne Jakobsen, SALA af Hans Thyge Raunkjær og Ensamble af 
Alfred Homann.  

Værktøj/udførsel: Fysisk opmåling af en række spisebordsstole, hvorefter disse registre-
ringer bliver tegnet på papir. Imens registreringerne finder sted diskustere projektgruppen 
propationerne på de forskellige stole. Hvert gruppemedlem sidder skiftevis på stolene og 
giver verbale udsagn i henhold til emner såsom siddestilling, siddkomfort, siddehøjde osv. 

Refleksion: Denne registreringsøvelse var en god og især hurtig øvelse til at få igangsat en 
diskussion i projektgruppen vedrørende en spisebordsstols fysiske aspekter og propationer.  
Denne øvelse kan ses som en forøvelse til at komme nærmere udarbejdelsen af målene til 
en artificiel ’grundstol’ som udgangpunkt for projektgruppens videre produktudvikling.  

REGISTRERING OG OPMÅLING AF SPISEBORDSTOLE (F.5-S.68-ILL.46)

De tre opmålte spisebordstole
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Brug: I slutfasen af projektet blev en række produktionsfirmaer i henhold til informations-
søgning af henholdsvis fremstilling af møbel ben, trykstøbning og formspændt træ kontak-
tet. Dette blev gjort for at få belyst forskellige problemstillinger i forhold til produktion af 
Ropes’ forskellige produktelementer. De adspurgte firmaer var SECURE A/S, Peter Ellemose 
A/S, KVIST INDUSTRIES A/S og Stelbo. Disse var de firmaer, der var venlige at indgå i en 
dialog.  

Mål: Målet var at få en dybere forståelse af hvilke faktorer, der kan influerer på en produkt-
produktion.
       
Værktøj/udførelse: Firmaerne blev i første omgang kontaktet pr. telefon. Hvis de var villige 
til at give feedback på vores produkt, blev en e-mail fremsendt med en række spørgsmål. 
Disse spørgsmål blev enten diskuteret via mail eller pr. telefonen.

Refleksion: Kontakten til de forskellige produktions virksomheder gav et indblik i hvor kom-
pleks et produktmodningsforløb må være. Den information projektgruppen søgte virkede 
til tider banal, da visse af virksomhederne gav et dybere indblik i deres kernekompetencer. 
Det positive ved firmakontakten var, at man fik viden fra deciderede fagfolk. Dette kan være 
en viden, der umiddelbar kan være vanskelig at læse sig til.
 

VIRKSOMHEDSKONTAKT (F.5.9-S.80-84) 
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 Fremstilling og brug af fysiske modeller. 

Brug: At udarbejde fysiske modeller af spisebordsstolen blev ofte anvendt i konceptudvik-
lingsfasen af projektopgavens produktdesign. Projektgruppen har igennem konceptudvik-
lingsfasen produceret små 1:5 modeller i pap, detaljerings modeller(bl.a i blåt skum) og i 
sidste ende en mock-up model af spisebordsstolen i 1:1. 

Mål: Målsætningen bag af lave en fysisk model kan være af forskellig karakter. Målene kan 
være at diskutere æstetiske, konstruktionsmæssige eller styrkemæssige problemstillinger.

Værktøj: De forskellige modeller er blevet fremstillet af forskellige materialer alt efter an-
vendelsesbehov. Pap, blåt skum, træfiner og mdf-plade er igennem udviklingsfasen blevet 
anvendt til modeller. Efter fremstilling af den givne fysiske model var denne objekt for dis-
kussion i projektgruppen. 

Refleksion: At anvende fysiske modeller i udviklingen af en produktdesign er altafgørende. 
Fysiske modeller er nødvendigt supplering til virtuelle modeller, hvilke også gælder modsat. 
En af de store forcer ved at anvende disse modeller er at kunne fornemme og diskutere 
proportioner og æstetiker problematikker vedrørende produktdesignet i det fysiske rum. 
Endvidere var de blåtskums modeller projektgruppen fremstillede glimrende til at vise styr-
kemæssige svagheder og problematikker i produktdesignets forskellige dele. Dette er grun-
det i det blå skums fleksible materiale karakter.   

FYSISK MODELARBEJDE (F.5)

mock-up model 1:1
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Brug: ’CosmosWorks’ blev brugt under udviklingsfasen af Ropes stolen med henblik på at 
afprøve stolens elementer styrkemæssigt i forhold til dimensionering.
 
Mål: Målet var at få styrkemæssigt afprøvet kritiske elementer i stolen. 

Værktøj/udførelse: Værktøjet ’CosmosWorks’ er et plugin i ’SolidWorks’, der kan beregne 
et produktelements reaktion på en given påvirkning. Dette blev brugt i forhold til dimen-
sionering af vangerne i stolen, da disse havde kritiske materialetykkelser. Disse beregninger 
blev brugt til at verificerer, overfor projektgruppen, om den udarbejdede form var dimen-
sioneret tilstrækkeligt.

Refleksion: ’CosmosWorks’ er et fantastisk værktøj til at få indblik i, hvorledes et produkt-
element deformerer ved belastning. Dog skal resultatet tages med et forbehold, da bereg-
ningen er lavet i forhold til en virtuel model. Det er konstrueringen af den virtuelle model, 
der afgør hvor præcis resultatet bliver. Projektgruppen har været bevidst om denne eventu-
elle afvigelse og har på grund af dette forsøgt at overdimensionere for at sikre at produkt-
elementerne holder.
  

COSMOSWORKS (F.5.10-S.86-ILL.63 & Ill.64)

 Arbejdseksempel i CosmosWorks
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Brug: Igennem hele projektforløbet har Trip Traps adm. direktør Anders Bundgaard været 
behjælpelig med nyttig information i henhold til projektgruppens projektarbejde.  Denne 
udveksling af information er sket igennem henholdsvis e-mails og fysiske møder ved Trip 
Traps hovedkontor i Hadsund.  

Mål: Målet med disse møder var for projektgruppen at få præsenteret projektarbejde un-
dervejs i udviklingen af studieprojektet.  
      
Værktøj/udførelse: Igennem projektprocessen er tre møder blevet afholdt og et fjerde er 
på nuværende tidspunkt  planlagt.

1.Møde: Det første møde blev afholdt den 19. februar 2008. Forud for dette møde havde 
projektgruppen researchet på Trip Trap generelt, for at skabe et fundament for et mere 
konstruktivt møde.  Dette første møde gik ud på at skabe en indledende dialog imellem 
direktør Anders Bundgaard og projektgruppen. Der blev til mødet diskuteret mulige ind-
gangsvinkler til projektarbejdet. 

2.Møde: Andet møde blev afholdt den 11. april 2008. Ved dette møde præsenterede pro-
jektgruppen hovedelementer fra det strategiske greb.  Dette skabte grundlag for en debat, 
der i sidste ende omhandlede retningslinjer i henhold til skabelsen af et produktdesign. 

3.Møde: Det foreløbige sidste møde blev afholdt den 4.maj 2008. Dette møde var sat til at 
omhandle konceptpræsentation af produktdesignet. Projektgruppen havde udfærdiget to 
designkoncepter, der begge blev præsenteret for direktør Anders Bundgaard.  Efterfølgende 
konstruktiv kritik fra Anders Bundgaards side var medbestemmende for udvælgelsen af det 
ene koncept, der efterfølgende skulle arbejdes færdigt. 

4.Møde: Dette møde er aftalt til at foregå den 11. juni 2008. Her vil det endelige produkt-
design blive præsenteret for Trip Trap.  

Refleksion: Disse møder har været yderst behjælpelige i projektgruppen vej imod udarbej-
delsen af et produktdesign for dette studieprojekt.  Igennem alle møderne har stemningen 
været positiv og konstruktiv og projektgruppen har i stor grad draget projektmæssig erfa-
ring fra disse møder.  
 

MØDER VED TRIP TRAP
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Efter endt projektudarbejdelsesproces er det på sin plads at reflektere på de metoder og mo-
deller projektgruppen undervejs i processen anvendte. Hvilke metoder/modeller, der især har 
været behjælpelige til at nå projektarbejdets resultat vil i den følgende tekst blive omtalt.  
At styre processen til dette designprojekt har været af vanskelig karakter. I og med at projek-
tet har været sammensat af både en designstrategisk indgangsvinkel og tillige udviklingen af 
et produktdesign, har det store overblik for projektgruppens medlemmer været vanskeligt at 
opnå og bibeholde. Derfor var det yderst belejligt, da vi valgte at anvende det første af meto-
derne omtalte i denne rapport, nemlig procesdiagrammet. Stort set hver gang at et nyt emne 
blev introduceret til projektopgaven, blev dette emnes korrekte placering i henhold til resten 
af procesdiagrammet diskuteret. Brugen af denne disponeringsmetode kan lyde banal, men 
faktum er for denne projektgruppe, at projektet blev langt lettere at kontrollere, da vi fralagde 
os at disponere ud fra udelukkende kronologisk opremsende dispositioner og i stedet helli-
gede os denne procesdiagrammetode.   

Metoden ’Ten types of innovation’ skal som en glimrende idegenereringsmetode nævnes. 
Denne øvelse er en god metode til at anskue og angribe en given virksomhedsproblematik fra 
en alternativ vinkel. ’Ten types of innovation’ gav projektgruppen et godt afsæt til at løse den 
rejste problematik ud fra skabelsen af et strategisk greb. I henhold til skabelse af netop det 
strategiske greb må de to metoder fra Hambrinck and Frederickson artiklen ’Are you sure you 
have a strategy?’ De to metoder er som følger; Strategi kontekst og strategiens fem hovedem-
ner. Projektgruppen har i bestræbelserne på at opbygge det strategiske greb været omkring 
en del modeller, der har forsøgt at forklare, hvorledes en given strategi skal opbygges, men 
metoderne fra artiklen’are you sure you have a strategy?’ har for projektgruppen klar været 
de mest anvendelige. 

I udarbejdelse af selve produktdesignet har det vekslende arbejde og afprøvning af både fysi-
ske og virtuelle modeller være uundværligt. Projektgruppen har så vidt muligt løbende forsøgt 
at anvende styrkerne ved henholdsvis de fysiske og de virtuelle modelleringsmetoder til at 
være behjælpelig i udformningen af produkdesignet. De store fordele ved at anvende de fysi-
ske modeller må siges at være mulighed for at beskue en given detalje eller mock-up model i 
netop det fysiske rum. Dette giver grobund for konstruktive diskussioner vedrørende æstetik 
og teknik. Når man bruger virtuelle modelleringsmetoder, såsom Solidworks, Cosmosworks og 
3Dstudio max, er nogle af fordelene her muligheden for at teste konstruktions og materiale-
egenskaber og endvidere gennemføre intuitiv tredimensionel formgenerering.  Denne vekslen 
imellem disse værktøjer må siges at være vigtige værktøjer for dagens industriel designer. 
Det sidste, der i dette afsluttende afsnit skal nævnes er møderne med Trip Trap, hvor gruppen 
løbende i processen har haft mulighed for at præsentere det pågældende stadie af studiepro-
jektet. Det faktum at projektgruppen ikke decideret var involveret i en integreret samarbejde 
med Trip Trap har været en stor fornøjelse for projektgruppen. Dette forhold medførte en 
meget afslappet tone i møderne med Trip Traps adm. direktø Anders Bundgaard. Disse møder 
endte sædvanligvis ud i en afsluttende idegenerering, der har været givtig for projektgruppens 
arbejdsproces.  

OVERORDNET REFLEKSION 
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