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Flow-diagram 
 

Udviklingen af en prototype kan være en besværlig og uoverskuelig proces.  Derfor er det nødvendigt at have et 

”værktøj” der opdeler processen i nogle mindre, mere overskuelige dele. Dette ”værktøj” kan være et 

flowdiagram/procesdiagram.  

Ved hjælp af et flowdiagram vil i kunne tage en større proces, og opdele den i mindre delprocesser. Det kan også 

anvendes til at holde overblikket over tilførte og anvendte materialer, og det/de fremstillede produkter kan 

indtegnes på en overskuelig måde.  

Flowdiagrammet kan desuden være en stor hjælp for gruppen, i forhold til at vise en præcis rækkefølge af de 

delprocesser, der indgår i en større, samlet proces. På den måde kan flowdiagrammet også være et samtaleredskab 

grupperne imellem (hvad har i tilgængeligt i forhold til jeres ønske, og hvilke ting mangler i fra ”skafferne”). 

De elementer, der indgår i et flowdiagram: 
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Eksempel: Fremstilling af en madpakke 
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Fremgangsmåde ved produktudvikling 
 

Et produkt har tre typer egenskaber: 

1. Pligtegenskab.  

Det er den type egenskab, som er bestemt af standarder og normer, og som man ikke kan fravige, hvis produktet 

skal kunne begå sig på markedet. Pligtegenskaberne skal være opfyldt, for at produktet er lovligt og bliver accepteret 

på markedet. Pligtegenskaberne har en sådan natur, at kunden bliver meget utilfreds, hvis de mangler. Til gengæld 

vil pligtegenskaberne ikke tilføre produktet noget ekstra, selvom de gennemføres meget omfattende med meget høj 

kvalitet. Pligtegenskaber skal være til stede, men skal fremstilles billigst muligt, og de skal blot være på et 

minimumniveau. 

2. Forventningsegenskaber.  

Et produkt, der er på markedet i en bestemt prisklasse, vil have nogle egenskaber, som kunden forventer. Kunden 

forventer et vist niveau, og fraviges dette niveau, vil kunden blive utilfreds. Forbedres niveauet på disse egenskaber, 

vil kunden til en vis grad få stigende tilfredshed, jo bedre forventningsegenskaberne er opfyldt. Der er dog et 

mætningspunkt, så en ubegrænset forbedring af forventningsegenskaberne vil være omkostningskrævende men vil 

ikke give en ekstra kundetilfredshed. 

3. Positioneringsegenskaber.  

Til sidst er der de typer egenskaber, som gør, at vort produkt adskiller sig fra de andre produkter. De egenskaber, der 

positionerer produktet i forhold til konkurrenterne. Hvis disse egenskaber mangler, vil kunden ikke være utilfreds, 

men vort produkt vil heller ikke være anderledes end andre produkter. Når positioneringsegenskaberne forbedres, 

vil kunden blive meget mere tilfreds, for det er netop disse egenskaber, kunden lægger stor vægt på. 
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Prototyper og modeller 
 

En Prototype er en prøveudgave af det rigtige produkt. Den er ikke nødvendigvis magen til det færdige produkt, men 

den skal mindst have de egenskaber og funktioner, man ønsker at afprøve. En prototype af en dør skal kunne åbnes, 

lukkes og måske låses.  

En Model har ikke det færdige produkts funktioner og mål og bruges alene til overordnet at vurdere udseende og 

konstruktionsprincipper. Modellen kan være en fysisk model i ler, pap eller andre materialer. En model vil typisk 

være forløberen for prototypen.  

Både modeller og prototyper er redskaber til at synliggøre og finpudse produktidéen, inden man lægger sig fast på 

produktion og markedsføring. Det kan være udformningen, der skal ændres, så den tilpasses produktionen, eller at 

de valgte materialer viser sig ikke at have tilstrækkelig styrke og holdbarhed.  

Man kan undersøge, om produktet fungerer, som man har regnet med, eller om der mangler nogle funktioner, eller 

om der er nogle, der er overflødige. 

Modeller og prototyper er også et godt udgangspunkt for dimensionering og beregninger, for fremstilling af 

arbejdstegninger, samlingsmanualer og ikke mindst, når brugeren eller kunden skal spørges til råds.  

 

Samlet set skal en prototype bruges til fire formål: 

1. Til at lære noget af. Man ønsker at finde ud af, om den vil fungere, og i hvor høj grad den opfylder kundens 

behov. 

2. Til at kommunikere med. Det er meget lettere at drøfte prototypen med andre, mens man ser på den og 

rører ved den, end det er at beskrive den med ord. 

3. Til at samarbejde om –En simpel prototype kan være samlingspunktet for markedsføring, design og 

produktion, så man bliver enige om et design og derved sikrer, at komponenter og andre dele af produkter, 

bl.a. emballage/indpakning, passer og fungerer sammen.  

4. Til at afprøve –virksomhedens ansatte og kunder får mulighed for at teste, om prototypen fungerer efter 

hensigten og svarer til det, man ønsker. 
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Forudsætninger for succes: De seks K´er 
1. Kunder 

Der skal være kunder, der ønsker at købe produktet.  

 

2. Koncept 

Idéen skal udvikles til et koncept, herunder kan der være tale om en teknisk konceptudvikling, omfattende 

en model eller prototype af produktet. Hertil kommer den slagsmæssige konceptudvikling, der handler om 

den måde, som produktet skal præsenteres og sælges på. 

 

3. Kanal 

Forhold vedrørende distribution og salg af produktet 

 

4. Kompetencer 

Virksomheden skal råde over de nødvendige kompetencer, således at produktet kan udvikles, fremstilles og 

sælges. Hvis kompetencerne ikke er tilstede, skal der ansættes medarbejdere med den nødvendige viden 

eller færdigheder. Hvilke kompetencer har i brug for?  

 

5. Konkurrenter 

Der skal indsamles informationer om konkurrerende virksomheders styrke og svagheder –ift. egen 

virksomheds produkt. Eksisterer produktet allerede? Hvordan udskiller jeres virksomheds produkt sig fra 

andre og lignende produkter –find evt. eget produkts styrker og svagheder, så svagheder måske kan vendes 

til styrker.  

 

6. Kapital 

Et budget er en konkret vurdering af, hvordan man forventer, økonomien vil blive i projektet. 

Forudsætningen for at kunne udarbejde et budget er, at man har gjort sig klart, hvilke indtægter og 

omkostninger/udgifter, man forventer at få. Indtægterne afhænger af, hvor meget man regner med at 

sælge, og hvilken pris man tager for det, man sælger. Nogle omkostninger er nødvendige, andre kan man 

måske undgå. For inspiration og skabeloner: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/  

RESULTATBUDGET: Et resultatbudget viser de forventede indtægter og omkostninger, samt hvad 

virksomheden forventer at tjene. For at kunne anslå indtægterne starter man med at udarbejde et 

salgsbudget. Herudfra kan man beregne de indtægter, som man forventer, at salget vil indbringe. I budgettet 

omtales disse som OMSÆTNINGEN.  

SALGSBUDGET: Salgsbudgettet er et skøn over, hvor meget man forventer at sælge i nogle fastlagte 

perioder, fx i de første 12 måneder og i de første 3 år. Skønnet skal være velbegrundet. Man kan bruge 

målgruppens størrelse som udgangspunkt og vurdere, hvor mange man forventer der har købt produktet 

efter et år, og hvor mange styk hver kunde vil købe af produktet. Dette opstilles i et salgsbudget, hvor mn 

kan angive det forventede salg pr. år, pr. kvartal eller pr. måned. 

Det er en god tommelfingerregel, at det er bedre at foretage et forsigtigt skøn over salget end at 

overvurdere markedet.  

OMSÆTNINGEN findes ved at gange den pris, som virksomheden har fastlagt for produktet, med det antal 

produkter, som virksomheden forventer at sælge, og som er angivet i salgsbudgettet. Prisen for produktet er 

fastlagt ud fra virksomhedens prisstrategi.  

OMKOSTNINGER kan enten være variable eller faste. Blandt de variable kan man ex. finde konsulentbistand, 

maskinreparationer, indkøb af varer (kan også være fast). Blandt de faste udgifter er ex. løn til personale, 

lokaleleje, drift af biler, kontorartikler, telefoner, it (printere/pc), forsikringer (på både bygninger, personale, 

indbo, biler, produkt), revisor, advokat…   

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
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Heureka! - En teori- og værktøjsbog om innovation 

af Kirsten Frandsen, Birte Ravn Østergaard. 3. udgave, 1. oplag 2011. Nyt teknisk forlag. 

 

 

 


