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Metode 1 - Associationsteknik  
Til idegenerering 
 
Metoden: 
Associationsteknikken går ud på at der siges et ord, hvorefter den næste i gruppen siger et 
ord i association til det tidligere sagte ord.  
 
Anvendelse: 
Associationsteknikken blev valgt til den første idégenereringsteknik, som skulle give nogle 
idéer og fokusområder, som der videre skulle udvikles på. Herunder ses de 18 ord, som 
der idégenereres på ud fra problemstillingen:  
 
”Hvordan laves en parkeringsplads, som fungere som cykelparkering fra 7-17 og bil 
parkering fra 17-7?” 
 
Start ord: Blad 
 

-‐ Skov 
-‐ Picnic 
-‐ Mad 
-‐ Mc Donalds 
-‐ Billig 
-‐ Gult 
-‐ Sol 
-‐ Sommer 
-‐ Varme 
-‐ Strand  
-‐ Ferie 
-‐ Fly 
-‐ Turbulens 
-‐ Vind 
-‐ Flye 
-‐ Fugl 
-‐ Struds 
-‐ Fjer 
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Idéer vurderet i forhold til et cykelstativ: 
De idéer/ord vi vil arbejde/bygge videre med/på er nedenunder markeret med blå: 
 
Skov:  
Cykelstativ i en bænk af træ, Pap, Noget der kommer op af jorden, Rødder hvor cykler kan 
stå i mellem 
 
Picnic:  
Noget med siddepladser, Kurveflet hvor hjulet kan komme ned i mellem 
 
Mad:  
Ingen ideer opstod.  
 
Mc Donalds: 
Logo til cykelstativ, vægtsensor der gør at parkeringspladsen ikke kan lave sig om før den 
er tom 
 
Billig: 
Lavteknologisk parkering der folder sig selv ud og ind, harmonika, cykelens vægt folder 
stativet ud og ind mekanisk 
 
Gult: ? 
Lys eller farve der signalere om det er cykel eller bil parkering, solenergi, farveændring ved 
solopgang/nedgang 
 
Sommer:  
Sol, Smelter cyklerne med varme,  
 
Sol:  
Ingen ideer opstod. 
  
Varme:  
Ingen ideer opstod. 
  
Strand:  
Overdækning til cyklerne, Cykelskuerstag der lukker op/ned så der dækker for biler om 
dagen, riller til cykelhjul i taget 
 
Ferie:  
Ingen ideer opstod. 
  
Fly:  
Flapperne fra vinger går op og bliver til cykelparkering og fungere som pullert for billerne, 
Skal monteres ud mod vejen 
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Turbulens: 
Cykel parkering i en cirkel som propeller, vind eller vand renser rillerne i asfalten 
 
Vind:  
Ingen ideer opstod. 
  
Flyve: 
Ingen ideer opstod. 
  
Fugl:  
Næb der klapper sammen rundt om hjulet og slipper når den trækkes væk.  
 
Struds:  
Noget der bliver gemt væk under jorden. Noget der monteres oven på jorden, som ikke 
forhindre bilerne i at parkere.  
 
Fjer:  
Det skal være let at parkere. Lette materialer som aluminium,  
 
Ud fra de forskellige idéer, blev der udvalgt dem, som gruppen mente havde størst 
potentiale. Derefter blev der skitseret på baggrund af disse idéer. Alle skitser skal 
selvfølgelig overholde problemstillingen. Nedenunder er idéerne heraf listet op: 
 

• Noget der kommer op af jorden 
• Rødder hvor cykler kan stå i mellem 
• Vægtsensor der gør at parkeringspladsen ikke kan lave sig om før den er tom 
• Lavteknologisk parkering der folder sig selv ud og ind 
• Harmonika 
• Cykelens vægt folder stativet ud og ind mekanisk 
• Lys eller farve der signalere om det er cykel eller bil parkering 
• Solenergi 
• Cykelskuers tag der lukker op/ned så der dækker for biler om dagen, riller til 

cykelhjul i taget 
Flapperne fra vinger går op og bliver til cykelparkering og fungere som pullert for 
billerne, Skal monteres ud mod vejen 

• Vind eller vand renser rillerne i asfalten 
• Noget der monteres oven på jorden, som ikke forhindre bilerne i at parkere 

Skitserne af idéerne kan ses i skitserapporten.  
 
Erfaringer:  
Denne idegenereringsmetode gav mange mulige idéer, som der blev tegnet skitser ud fra. 
Det var også ud fra denne teknik at den endelige ide opstod. Dog gik det op for gruppen at 
tillægsord ikke bidrog til den store idegenereringsproces, hvilket er vigtigt at være 
opmærksom på en anden gang. 
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Metode 2 – PIA 
Til organisering af opgaver 
 
Metode: 
PIA er en metode, som viser hvor langt en opgave er i processen.  Gruppen har dog valgt 
at tilpasse modellen, så den i stedet hedder PIRA og består altså af 4 faser:  
 

-‐ Planlagt 
-‐ Igang 
-‐ Retning 
-‐ Afsluttet 

 
I praksis bruges modellen ved at flytte 
post-it’s rundt alt efter, hvor langt den 
enkelte opgave er i processen. 
 
Erfaringer: 
PIRA blev brugt løbende i projektet, for 
at holde styr på, hvilket 
gruppemedlem, der arbejder på de 
forskellige opgaver. Samtidig er PIA 
med til at give et godt overblik over, hvor langt de enkelte opgaver er nået i processen. 
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Metode 3 -  Tidsplan 
Planlægningsværktøj 
 
Metode: 
Tidsplanen er en metode, som er med til at holde styr på, hvor lang tid der er afsat til den 
enkelte opgave. Samtidig bruges tidsplanen løbende til at følge op på, hvornår der 
arbejdes på de forskellige opgaver. Afslutningsvis kan tidsplanen bruges til at evalueres 
på, om tidsplanen har stemt overens med den afsatte tid og ikke mindst bruges 
erfaringerne næste gang en tidplan skal laves.  
 
Erfaringer: 
Tidsplanen er i løbet af projektet blevet brugt til at holde styr på, hvilke ting projektet skulle 
igennem, samt deadlines for faseoverdragelser og rapportaflevering.  
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Metode 4 - Konkurrentanalyse 
 
Metode: 
Konkurrentanalysen fokuserer på at skematisere hvordan konkurrenterne tænker og 
arbejder for derefter at danne et overblik over differenceringsmuligheder, dette kan gøre 
med en konkurrentsammenligning. 
 
Anvendelse: 
Konkurrentanalysen er anvendt i projektet for at finde frem, til hvordan markedet er 
opbygget lige nu med hensyn til konkurrenter. Der er udført en stor analyse af produktets 
største konkurrent, som er Veksø, derudover er der udført en kort analyse over de næste 
fem sekundær og primær konkurrenter. 
Til sidst er der udført en konkurrentsammenligning, hvor der er sammenlignet på seks 
områder: Funktionalitet, aflæselighed, kvalitet, skift til parkeringsplads og antal cykler. 
Efter endelig kortlægning af hvilken idé der arbejdes videre med, er der udarbejdet en 
dybere markedsanalyse- og vurdering, som identificerer den egentlige konkurrent til 
produktet.  
 
Erfaringer:  
Denne metode har gjort projektgruppen opmærksom på hvordan produktet skal differencer 
sig i forhold til konkurrenter. Her er det meget vigtig at være kildekritisk, da de fleste 
oplysninger om konkurrenterne kommer fra deres egne hjemmesider og derfor kan de godt 
forskønne informationerne. Her vil det være oplagt at bruge databaser som Navne og 
Numre for at be- eller afkræfte disse oplysninger. 
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Metode 5 - MMI 
 
Metode: 
Man Machine Interface (MMI), er samspillet mellem produktet og brugeren. MMI 
indeholder en række områder, som berører menneskets opfattelse, håndtering og brug af 
et produkt. Der sættes krav ud fra følgende punkter: 
 

• Perception 
• Aflæselighed 
• Ergonomi 
• Sikkerhed 
• Rengøring  
• Servicering 

Anvendelse: 
Metoden er anvendt i projektet for, at der i udviklingen af projektet tages hensyn til de 
forskellige punkter, for at skabe et hensigtsmæssigt produkt for brugeren. 
 
Erfaringer:  
Denne metode har hjulpet projektgruppen med at identificere en række punkter, som skal 
tages i betragtning under udvikling af produktet for at brugeren får den bedst muligt 
oplevelse af produktet. Metoden kan også bruges når konceptet er helt færdigudviklet og 
på den måde sikre at det endelige design overholder alle kravene.  
 

Metode 6 - PESTEL-analyse 
 
Metode: 
PESTEL-analysen er en omverdens analyse, som laves for at analysere det eksterne 
makromiljø. Analysen inddrager forhold, som påvirker virksomheden og det pågældende 
produkt.  
 
Anvendelse: 
PESTEL-analysen er blevet brugt i den indledende del af projektarbejdet for, at finde frem 
til de faktorer, som kan gå ind og påvirke udviklingen samt det endelige produkt. I 
analysen er der lagt vægt på at være selectiv og kritisk overfor de data, der er valgt at tage 
med i analysen, så kun det væsentlige er taget med og alt andet er undladt.  
 
Erfaringer:  
Metoden har givet projektgruppen et godt overblik over hvilke faktorer, der gør sig 
gældende i omverdenen for virksomheden og produktet. Ligeledes har analysen vist hvor 
produktet påvirkes, og gjort projektgruppen opmærksom hvad der skal tages hensyn til i 
udviklingen af produktet.  
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Metode 7 – Porters Five Forces 
 
Metode: 
Modellen beskriver konkurrencesituationen i en branche som virksomheden befinder sig i. 
Dette gøres ved at belyse 5 elementer, som har/kan have indflydelse på styrkeforholdet og 
strukturen i en given branche. Tilsammen danner de 5 elementer overblikket over 
konkurrencestrukturen i branchen.  
 
Anvendelse: 
Analysen er ligesom PESTEL-analysen blevet brugt i den indledende del af projektarbejdet 
for at skabe overblik over branchen som Byform befinder sig i. Analysen er afgrænset til 
kun at omhandle branchen for produktion og salg af cykelstativer på det danske marked.  
 
Erfaringer: 
Metoden har givet projektgruppen et godt overblik samt en forståelse for hvilket marked 
samt hvilke konkurrenceforhold, der gør sig gældende på det marked som virksomheden 
befinder sig på.  
 

Metode 8 – Risikoanalyse 
 
Metode: 
Analysen anvendes for at kortlægge fremtidige problemer i forbindelse med brug af 
produktet og endnu vigtigere bruges analysen til at forebygge disse risici, så brugeren ikke 
kommer til skade ved brug af produktet.   
 
Anvendelse: 
Analysen er brugt efter den endelige idé var blevet fastlagt i idefasen. Her blev analysen 
brugt til at identificere mulige farescenarier i forbindelse med brug af produktet. Herunder 
blev der samtidig også udarbejdet mulige løsningsforslag, så disse scenarier ikke vil kunne 
finde sted.  
 
Erfaringer:  
Analysen giver et godt overblik over en lang række farlige situationer, som der skal tages 
højde for i udviklingen. Dog bliver risikovurderingen i høj grad en kombination af 
fornemmelser, forestillingsevne samt erfaring, da det jo er umuligt at se ind i fremtiden. 
Derfor kan det også være svært at få analyseret alle mulige farescenarier som kan 
forekomme.  
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Metode 9 – Interessentanalyse 
 
Metode:  
Analysen giver et hurtigt visuelt overblik over alle interessenter, der har/kan have interesse 
eller indflydelse på produktet. Interessenterne opdeles efter om de er interne eller eksterne 
og om der er en pengebaseret eller ikke-pengebaseret relation.  
 
Anvendelse: 
Analysen blev lavet som noget af det første i projektet som en del af at blive klogere på 
hvilke personer, virksomheder og grupper, der har indflydelse på projektet.  
 
Erfaringer:  
Analysen kan udover at identificere hvilke interessenter, der har indflydelse på projektet 
også bruges til at give overblik over hvem der har interesse i projektet og derfor sikkert 
også gerne vil informeres løbende gennem projektets faser.  
 
 

Metode 10 – Systematisk materialevalg 
 
Metode: 
Dette er en metode til at udvælge materialer til en konstruktion systematisk i forhold til de 
påvirkninger konstruktionen vil blive udsat for. 
 
Anvendelse: 
Materialevalget blev bygget på metoden til at starte med, men de faktiske materialevalg 
blev lavet under beregningerne til de enkelte komponenter. Dette betyder at metoden ikke 
blev fulgt 100% men derimod ændret og sammenskrevet efter beregningerne. 
 
Erfaringer: 
Metoden kan give et overblik over, hvad der skal tages højde for når materialer bliver valgt 
til en konstruktion. Metoden kan dog give forvirring og kræver nogle gange viden som ikke 
er tilgængelig for brugeren, dog kan dette ændres af brugeren således at metoden 
modificeres efter brugerens behov og hvad der er brug for i materialevalget/konstruktionen 


