
 

vI et samarbejde mellem   og  
  

Problemstilling 1  

Ungdomsstøvsugerkoncept.  

Et stort antal unge mennesker bor et sted med relativ lidt plads. Både reelle boligkvadratmeter og 
plads til opbevaring af f.eks. en støvsuger.  

Måske er behovet for hvad støvsugeren skal støvsuge også anderledes end behovet for støvsug-
ning hos f.eks. en parcelhusfamilie med børn og hund.  

Tag udgangspunkt i en målgruppe vi kan kalde jer selv og jeres kammerater.  

Hvordan kan man via nytænkning skabe en støvsuger der både i design og funktionalitet opfylder 
målgruppens specifikke behov bedst mulig.  

Tænk på selve støvsugerens design (størrelse, form), formålstjenligt tilbehør sat op imod målgrup-
pens støvsugningsbehov og smart opbevaring. Kom gerne med et bud på et helt nyt støvsugnings-
koncept.  

 

Problemstilling 2  

Køleopbevaringsløsning – online indkøb.  

I stigende grad foregår husstandens dagligvareindkøb som online indkøb. Typisk købes der ind til 
en uge af gangen.  

De indkøbte dagligvarer leveres på husstandens adresse – typisk i en eller anden form for kasse 
(retur-kasse system.) Madvarerne leveres til bagdør parcelhuset eller eventuelt op i opgangen i 
etageejendommen (Chaufføren har et stort bundt nøgler). Varerne leveres typisk når husstanden 
ikke er hjemme. (Enkelte løsninger opererer dog med levering efter aftale.)  

Behovet for madopbevaring opstår i det øjeblik kassen med madvarer leveres.  

Det velkendte køleskab har i forholdsvis uændret form eksisteret i mange år. Det typiske køleskab 
matcher ikke disse nye indkøbsformer.  

Hvordan kan man via nytænkning skabe en køleopbevaringsløsning der matcher behovet ved 
disse nye indkøbsvaner.  

Tænk på placering af køleenheden. Tænk på om madvarerne måske skal leveres i flere forskellige 
kasser, etc. Prøv at gentænke hele konceptet, og give et bud på en sammenhængende løsning 
hvori der indgår en køleopbevaringsenhed  
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Problemstilling 3  

App til korrekt tøjvask.  

Vaskemaskinerne af i dag har rigtig mange forskellige vaskeprogrammer og funktioner. Samtidig 
anvender vi tøj af mange forskellige tekstiltyper. Vi bruger mange penge på tøj. Prøv at beregne 
anskaffelsesværdien på det tøj, der er i maskinen bare ved én enkelt vask.  

Ved rigtig vask / ved rigtig behandling holder tøjet langt længere.  

Med udgangspunkt i Jeres egen målgruppe skal I design en app sådan som I kunne ønske Jer den 
skulle være, når den på en nem og hurtig måde skal hjælpe Jer med fyldestgørende information 
om rigtig tøjvask i hverdagens forskellige tøjvaskesituationer.  

Design evt. appen til den udleverede vaskemaskine.  

 

God fornøjelse!  

 

 

 


