
FACE IT RAPPORT  Doc. RP.2010.01 
	  

2010 Face It Team  Side 1 af 50 

 
 

 
 

Sund by 

Face It  
 

Afleveringsdato: 20.12.2010 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af: 

Rasmus Bertelsen - 091586 

Mohsan Ahmed - 090242 

Magnus Grønbæk Jensen - 101200 

Simon Terkild Christensen - 101137 

Uddannelsesinstitution: Ingeniør Højskolen i Ballerup  

Holdbetegnelse: Proces og Innovation 

Vejledere: Jesper Vej, Mohammad Zib Beiroumi, Knud Holm Pedersen & Knud Erik Hansen 

 



FACE IT RAPPORT  Doc. RP.2010.01 
	  

2010 Face It Team  Side 2 af 50 

 

Kontakt 

For fremtidige information kontakt 
Face It team 
TLF: +45 21 64 35 26  
Email: FaceIt@gmail.com  
 
Indholdsfortegnelse 

Indledning............................................................................................................................4	  
Problemstilling ........................................................................................................................... 5	  

Analyse	  og	  dataindsamling ............................................................................................6	  
Samfundsanalyse ....................................................................................................................... 6	  
Sundhedsbegrebet..................................................................................................................... 9	  
Brugeranalyse ...........................................................................................................................10	  

Løsningsforslag ............................................................................................................... 12	  

Produkt .............................................................................................................................. 13	  
Forbrugerens	  produkt ...........................................................................................................13	  
Det	  sunde	  alternativ: ..............................................................................................................13	  
Anbefalet	  energifordeling:....................................................................................................14	  
Fødevarebutikkernes	  produkt............................................................................................14	  
Programmet...............................................................................................................................15	  
Det	  brugervenlige	  system .....................................................................................................15	  
Programmering ........................................................................................................................15	  
Klient:...........................................................................................................................................16	  
Server:..........................................................................................................................................16	  
Internet	  protokol	  (IP): ...........................................................................................................16	  
Kommunikation........................................................................................................................17	  
Programmering	  til	  supermarked .......................................................................................17	  
Lille	  udsnit	  af	  hvordan	  programmet	  kan	  se	  ud..............................................................18	  
Hjemmesidens	  funktion ........................................................................................................20	  

Home ...........................................................................................................................................................20	  
Profil............................................................................................................................................................20	  
Arrangement .............................................................................................................................................20	  
Kvittering ...................................................................................................................................................20	  
Farver & typografi ..................................................................................................................................20	  
Skrift............................................................................................................................................................21	  

Testfasen ........................................................................................................................... 22	  



FACE IT RAPPORT  Doc. RP.2010.01 
	  

2010 Face It Team  Side 3 af 50 

Enkeltpersonen ........................................................................................................................22	  
Familie	  på	  4................................................................................................................................22	  
Voksent	  par ................................................................................................................................23	  

Samfundsværdi ............................................................................................................... 25	  

Videreudvikling .............................................................................................................. 26	  

SWOT	  –	  Analyse............................................................................................................... 28	  
Styrker .........................................................................................................................................28	  
Svagheder ...................................................................................................................................28	  
Muligheder .................................................................................................................................28	  
Trusler .........................................................................................................................................29	  

Økonomi ............................................................................................................................ 30	  
Udgifter........................................................................................................................................30	  

Programmering ........................................................................................................................................30	  
Databasen...................................................................................................................................................30	  
Elektronisk udstyr ...................................................................................................................................30	  
Markedsføring/annoncer/reklame......................................................................................................30	  
Vejledende priser: ...................................................................................................................................31	  

Proces...........................................................................................................................................31	  
Indkomst.....................................................................................................................................32	  

Når produktet er på marked .................................................................................................................32	  
Break Even ................................................................................................................................................32	  

Team ................................................................................................................................... 34	  

Konklusion........................................................................................................................ 36	  

Litteraturliste .................................................................................................................. 37	  
Websites......................................................................................................................................37	  
Bøger ............................................................................................................................................37	  
Rådgivere....................................................................................................................................38	  

Bilagsfortegnelse............................................................................................................ 39	  
Spørgeskema	  1 ............................................................................................................................40	  
Spørgeskema	  2 ............................................................................................................................44	  
Interview ......................................................................................................................................48	  
Budget ...........................................................................................................................................49	  
To-‐Do-‐List ....................................................................................................................................50	  



FACE IT RAPPORT  Doc. RP.2010.01 
	  

2010 Face It Team  Side 4 af 50 

Indledning 
I dagens Danmark er der stor fokus på sundhed. Råd og vejledning fra blandt andet 

sundhedsstyrelsen om mere motion og sund kost er ting, som hænger os over hovedet. 

Vil du leve længere og undgå diverse sygdomme er sundhed dit lægemiddel.   

Vores semesterprojekt, som er af temaet ”Sund by”, fandt alle spændende og 

udfordrende. Begrebet sundhed blev præsenteret for os i vidt forskellige skikkelser og 

det stod os derfor klart, at sundhed er et særdeles bredt omfavnende emne.  

Vi startede vores forløb med, at finde vores emne og hermed også et problem. Vi 

gjorde brug af brainstorming teknik til at tænke i kreative retninger, og fandt gennem 

dette en fælles interesse for et samfundsproblem omkring danskeres valg af kost. Med 

et ønsker om at oplyse folk om deres indkøbte varer, valgte vi at give vores produkt 

navnet ”Face It”, da folk skal oplyses via vores produkt og indse at de har  mulighed 

for at træffe et bedre valg.    

Vi forventer med produktet, at kunne vise forbrugeren, at der til rigtigt mange af de 

varer som de normalt vælger i et supermarked, findes et sundere alternativ. Det stod 

os klart for mål, at det skulle være let tilgængeligt for brugeren, at få de nødvendige 

oplysninger, samt råd og oversigter over sundere indkøbsvarer til hjemmet. Dette 

bragte os et tidligt spørgsmål om, hvad der skulle til for at folk overhovedet ville give 

”Face It” en chance. 

Samfundsmæssigt kan vores produkt på sigt give mange besparelser i behandlingen af  

”livsstilssygdomme”.  

”Hvis man nu også per automatik kunne måle sin daglige forbrænding på Face It og 

sætte disse oplysninger op med det indkøbte, kunne motion også komme med i 

systemet.” 

Vores tanker om ”Face it” løb mildest talt løbsk og måtte konstant bremses af os selv. 

Vi havde pludseligt fået taget hul på en masse videreudviklinger til vores oprindelige 

produkt og stod derfor overfor en udfordring i form af at afgrænse vores emne til 

noget ganske konkret, hvilket vi mener lykkedes. Vi har dog valgt at tilføje vores 

idéer til videreudvikling af vores produkt, da dette viser muligheden for at skalere 

produktet op.  
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Meget arbejde er gået med at visualisere systemet, så det både var muligt at fortælle 

vejledere, men også potentielle forbrugere om produktet.  

Hernæst kom en lang række undersøgelser, som måtte foretages. Vi har gjort brug af 

spørgeskemaer i to omgange, første gang kun med spørgsmål om folks egen vurdering 

af deres kost og sundhed, dernæst et mere specificeret spørgeskema med en kort 

beskrivelse af ”Face it”. Endvidere har vi gjort brug af undersøgelser fra 

sundhedsstyrelsen og andre offentlige instanser, som beskæftiger sig med sundhed i 

form af kost. En række avisartikler har også været til god nytte undervejs til enten at 

bekræfte eller afkræfte elementer i opgaven, som vi måske har taget som en selvfølge. 

Blandingen af samfundsproblematikken og vores ønske og fokus har efterfølgende 

bragt os til en problemstilling. 

Problemstilling 
Hvordan kan vi gøre byen sundere, samt gøre borgerne mere opmærksomme og 

oplyste om deres madvarer. 
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Analyse og dataindsamling 
I dette afsnit vil vi gøre brug af allerede udførte undersøgelser og analyser, men også 

lave vores egne. Ud fra artikler som blandt andet aviser, kampagner og hjemmesider 

vil vi forsøge at uddrage en fælles tendens eller problematik. Mere specifikt vil vi 

have et midlertidigt tema hængende over hovedet mens vi inddrager materialer, så vi 

får en gennemgående rød tråd i vores analyse. Temaet kan kaldes ”konsekvensen af 

forkert kost”.  Vores vigtigste opgave i dette afsnit er, at finde ud af om en given 

undersøgelse er reel og dermed brugbar, da alt andet vil give os et ganske fortvivlende 

udgangspunkt i løsningsfasen.  

Vi har været ude hos forbrugere for at få et indblik i behovet og interessen for vores 

produkt. Med de rigtige analyser og undersøgelser har vi et godt udgangspunkt til 

vores produkt. Herigennem kan vi identificere problemet i samfundet og tilkendegive 

vores indgangsvinkel og forholde os til dette. 

Det analyserende arbejde har vi adskilt i to faser. Først med en analyse af mediernes 

dækning og fokus på problemet og dernæst tidligere nævnte egne undersøgelser. 

Vi har i vores analyse lavet en samfundsanalyse og en forbrugeranalyse. 

 Samfundsanalyse 
Overvægtighed er bland andet resultatet af forkert kost og madvaner. I en travl 

hverdag er fastfood og andet takeaway den nemme løsning i mange hjem. Dette kan i 

nogle tilfælde gå hen og blive en dårlig vane. Priserne på den usunde kost er ofte 

billigere end den sunde løsning.  

Metoden man bruger til at be- eller afkræfte eventuel overvægt, er ved at måle en 

persons BMI (Body Mass Index) Det anbefales hos sundhedsstyrelsen at man gennem 

hele livet bevarer sin normalvægt i forhold til BMI skalaen, som for voksne er mellem 

18,5 og 24,9. Fedt på kroppen får mange mennesker til at tro, at de er overvægtige, 

uden at de reelt er det. Kroppen har nemlig brug for fedt, da det er med til at varetage 

livsvigtige funktioner. 

Ud fra vægt og højde udregnes BMI tallet. Tallet fortæller om forholdet mellem vægt 

og højde, stemmer overens med det anbefalede. Altså om dit BMI tal ligger under 

eller over grænsen for ens normalvægt.  
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Nedenfor på fig. 1 ses kategorierne for BMI tallene.  

Fig. 1 

1 

Det er vigtigt at tage forbehold for denne udregningsmetode, da den ikke tager højde 

for eksempelvis knoglebygning, muskelmasse og køn. Knoglebygning og 

muskelmasse kan vise en BMI der ligger over 25, hvilket nødvendigvis ikke betyder 

at man er overvægtig. Mænd og kvinder har forskellig kropsbygning, hvilket bl.a. 

kommer til udtryk ved kvindens større fedtprocent. Mænd bør have en fedtprocent på 

10-18 %, mens kvinders bør ligge på 18-25 %.  

Ved BMI udregningen vil en mand og en kvinde med samme vægt og højde opnå 

samme resultat af testen. På grund af kvindens større fedtdepoter vil der ofte ses en 

højere fedtprocent på kvinden, hvilket er helt naturligt. 2 

Mængden af danskere, der befinder sig i kategorien for overvægtig er steget markant, 

med hele 75 % siden 1987 og her er mængden af unge og lavere uddannede personer 

stærkt repræsenteret. I dag måles 30 – 40 % af den voksne befolkning i Danmark til at 

være overvægtige dette svare til et BMI tal på over 25. Dette repræsentere til mere 

end 1,3 mio. danskere.3 Konsekvensen af overvægtighed har igennem mange år været 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.chartsgraphsdiagrams.com/HealthCharts/images/bmi-‐status-‐metric.png	  
2 http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/kost-og-ernaering/generelt-om-kost-
og-ernaering/bmi---test-dig-selv/ 

3  http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Overvaegt.aspx 
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eksempelvis diabetes og hjertekarsygdomme. Hjertekarsygdomme er forårsaget af 

talrige risikofaktorer herunder: tobaksrygning, højt kolesterol i blodet, overvægt, 

stress og forhøjet blodtryk. I de allerfleste tilfælde vil konsekvensen være 

forsnævringer i pulsårerne. Pulsårerne som forsyner kroppens forskellige områder 

med ilt og næringsstoffer via blodet. Ved åreforsnævringer har blodet svært ved at 

transporteres. Derfor vil de områder, der er berørt af åreforsnævring få for lidt ilt. 

Dette kan give blodpropper i f.eks. hjernen, hjertet, armene eller benene, som senere 

kan nødsage amputeringer eller i værste fald døden.4 

Det er vigtigt at påpege en faldende dødelighed af hjertekarsygdomme i Danmark, 

som følge af dels en mindre eksponering af risikofaktorer og dels på grund af 

forbedringer i behandlingen. Skal man have fat på den absolut største årsag til 

hjertekarsygdomme, så er det helt nede i de valg som danskerne selv foretager sig 

med hensyn til fødevarer og livsstil.5 

-‐ Endvidere oplyser Hjerteforeningen at de sundere fødevarer nu er på de danske 

hylder, men at forbrugertilgangen til disse er mangelfuld. Der er tale om at spise 

sundt, grønt, groft, fedtfattigt, varieret og undgå de mættede fedtsyrer. 

Forkert kost er også skyld i selvmord og depressioner. Usund mad kan ikke kun give 

hjertekarsygdomme, men også skader på nervesystemet og i hjernen. Stadig flere 

mennesker bliver psykisk syge, fordi de spiser helt forkert. I vesten advarer en række 

forskere, som torsdag d. 9. august 2007 deltog i en konference om kost og psyke i 

København.  For lidt fisk og for meget junkfood, kød og hvedebrød er skyld i, at en 

bølge af psykiske lidelser er skyllet ind over Europa de seneste år. Vi spiser nemlig 

slet ikke den kost, som kroppen har brug for, hvis hjernen skal fungere. Det fører til 

depressioner, angst, aggressiv adfærd og selvmord.  

»Vi er tilbøjelige til at tænke, at når det gælder psykiske sygdomme, er det noget, som 

kosten ikke har indflydelse på. Men kosten har indflydelse, ikke kun på vores fysiske, 

men også vores psykiske helbred,« siger professor Ole G. Mouritsen, Syddansk 

Universitet, en af konferencens arrangører.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjertekarsygdomme.htm 
5 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertekarsygdomme/ 
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Hjertekarsygdomme og andre livsstilssygdomme som kræft, fedme og sukkersyge har 

hærget den vestlige verden i det 20. århundrede. Nu ser det ud til, at hjernen bliver det 

næste offer for vores elendige kostvaner. Allerede nu er mentale lidelser det dyreste 

sundhedsproblem i Europa.6 

En undersøgelse fra universitet i Manchester UK peger på, at kræft er en sygdom som 

til dels er forårsaget af forurening og forkert kost. Sygdommen har bredt sig massivt 

siden industrialiseringen.7 

Træthed (Fatigue) er en frembrusende tendens i det danske samfund og ganske særligt 

hos yngre mennesker i alderen 14-26 år. Her kan peges på at unge mennesker spiser 

forkert og hvad der ganske foruroligende også vises tegn på, er at der er tendens til at 

vi i midt tyverne overvinder træthed med medicin. Det er altså ikke umiddelbart med 

et ønske om at variere i kosten, at der overvindes et symptom som træthed. 

De ovennævnte artikler og uddrag findes i massevis, men afgrænses her. 

Sundhedsbegrebet 
Når man kigger på begrebet sundhed, kan der tales om både psykisk og fysisk 

sundhed. I vores projekt er det et krav, at finde et produkt, som vil forbedre 

sundheden hos befolkningen.  

Psykisk sundhed vil typisk omhandle den psykiske tilstand en person befinder sig i. 

Er man stresset og lider af humørsvingninger kan man snakke om, at være psykisk 

usund. Denne form for usundhed er der i den senere tid kommet mere fokus på, folk 

er for stresset og stres kan føre til sygdomme. 

Fysisk sundhed er straks lidt mere håndgribeligt. Her snakker man om kost og om 

motion. Vi fokusere i vores projekt på kosten. 

Motion og kost går altså hånd i hånd. Det er for de fleste mennesker let, at overskue 

hvor meget de løber, men hvor meget de spiser er straks mere besværligt. Her 

kommer ”Face it” ind i billedet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://avisen.dk/forkert-kost-skyld-i-selvmord-og-depressioner_65849.aspx 
7 http://www.etlivmedkraeft.dk/artikler.php?vis=74 
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Vi har i samarbejde med Jeanette Poulsen8, som er studerende i kost og ernæring, 

diskuteret sundhedsbegrebets tendenser, konsekvenser og virkemidler. Hun siger, at 

det er vigtigt at sætte ind med hensyn til oplysning af kosten da folk propper sig med 

alt for meget mad og desværre den usunde del. Hun fandt vores projekt meget 

interessant og dybt relevant, dog bør motion også komme ind i systemet da dette er en 

meget vigtig del af det at være fysisk sund.  

Brugeranalyse 
Det stod os tydeligt klart, at en undersøgelse af forbrugeren var nødvendig for 

bekræftelse af vores produkt funktionalitet. Vi har lagt særlig vægt på at sætte 

forbrugeren i centrum for udvikling af produktet. 

Vi har derfor haft et spørgeskema ude i hænderne på folk, som er blevet besvaret 

anonymt. Spørgeskemaet var et succes hvilket var betydningsfuldt for vores research.9 

Svarene havde en ligelig fordeling af kønnene.  

Der blev besvaret at de udspurgte ikke følte at have overblik over næringsindholdet i 

deres fødevarer og endvidere mener at deres valg af fødevarer kunne blive sundere. 

Halvdelen har nemlig svaret at de ikke kender til deres varers næringsindhold. Kun en 

meget lille del mener at have dette overblik. 

Derudover ønskes der en bedre oplysningsmulighed over næringsindholdet i fødevare. 

Omkring en fjerdedel mener at blive oplyst optimalt, mens ca. en tiendedel ikke 

ønsker bedre oplysning. Se nedenstående fig. 2. 

Fig. 2 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Jeanette	  Poulsen	  –	  Studerende	  i	  kost	  og	  ernæring	  	  
9 Bilag 1-2 ”Spørgeskema undersøgelse” 
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Som afslutning på spørgeskemaet, ser vi at folk ikke finder det underordnet at holde 

styr på deres varers næringsindhold. En klar størstedel mener at finde det relevant at 

holde styr på næringsindholdet i deres fødevarer. Se nedenstående fig. 3 

Fig. 3 

 

Efterfølgende har vi haft kontakt med enkelte personer, som har besvaret 

spørgeskemaet. Det der skilte sig ud var at folk naturligt nok ikke føler sig mere 

uvidende på emnet, end hvad der konstant får fortalt. Vi ved alle, at en gulerod er 

sundere end en hotdog. Alligevel bliver vi alle fortalt, at vi ikke spiser sundt nok, og 

derfor føler en del af vores spurgte personer at de ikke helt ved, hvor fejlen så ligger. 

Små ”kvikke” bemærkninger har længe været brugt såsom: 

-‐ ”Det der er kræftfremkaldende” 

-‐ ”Det der nedsætter sædkvaliteten” 

-‐ ”Det der giver dig en blodprop en skønne dag” 

-‐ ”Det der er fremstillet af kemikalier” 

-‐ Mm. 

 Vi konkludere ud fra de to analyser, Samfundsanalysen og Brugeranalysen, at forkert 

kost i dag er skyld i et utal af helbredsmæssige problematikker. Mange situationer er 

blevet os bekræftet ved belysning af emnet og også andre større undersøgelser af for 

eksempelvis kræft, viser at have en sammenhæng. Dette har fået os til at se problemet 

som værende stort. Som en sammenkobling mellem de to analyser, ses netop at folk 

ikke finder nutidens oplysning af fødevarer optimal og at de samtidigt ikke definitivt 

kender løsningen, hvilket indebærer de konsekvenser vi ser i samfundet i dag.  
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Folk savner oplysning og tilnærmelsesvist kontrol med deres fødevarer. De savner 

kendskab til de sundere fødevarer end de der bliver taget ned fra hylderne i 

supermarkedet i dag. Problemet er globalt og helt særligt i den vestlige verden. 

Danmark er i høj grad også i farezonen med sine mange borgere i kategorien for 

overvægt. 

Løsningsforslag 
Ud fra overstående observationer er vi kommet frem til et løsningsforslag til vores 

problemstilling. Vi skal skabe et system, som er let tilgængeligt for forbrugeren. Vi 

skal minimere forbrugerens handling således at forbrugeren ikke skal være 

bemærkelsesværdigt aktiv i forbindelse med deres ”nye” mere viden.  

Vores vision bliver altså at: 

• Give forbrugeren mere specifik viden omkring næringsindholdet i fødevarer.  

• Give folk mulighed for at kontrollere deres kost og madvaner. 
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Produkt 
Ud fra vores forskellige analyser af forbrugeren har vi nu udformet et produkt, som vi 

mener vil påvirke forbrugeren i en bedre retning i forhold til vores problemstilling. 

Forbrugerens produkt 
Vi giver nu familien muligheden for at holde styr på de daglige indkøb af fødevarer. 

Vores koncept ”Face It” er en kombination af en databaseindsamling over 

fødevareprodukter samt en enkel og brugervenlig hjemmeside. Der vil være mulighed 

for at få oversigter og opgørelser over indkøbte produkter, ved at besøge hjemmesiden 

og logge sig ind. Hensigten er at fremme sundhed hos forbrugerne ved at kende til 

sundere indkøbsvarer. Forbrugeren får gratis adgang til hjemmesiden, blot ved at 

indgå et medlemskab. Forbrugeren registrerer sit betalingskort i systemet og når der 

foretages et indkøb vil de indkøbte varer pr. automatik blive registreret på ens profil. 

Herefter har forbrugeren mulighed for at få oplysninger om alt hvad produktet 

indeholder af næringsindhold m.m. Der kan  ligeledes grafisk sammenlignes 

specifikke varer med de givne sundhedsvejledninger. Derudover vil vores program 

give forslag til et sundere alternativ. 

Det sunde alternativ: 
Forbrugeren får mulighed for at analysere sin kost, ved at benytte 

energifordelingsmodellen, som er vist på fig. 4. Dette giver et overblik over den 

anbefalede fordeling af kosten, samt fordelingen af forbrugerens indkøbte varer. 

Forbrugeren kan herefter klikke på de enkelte varer og herved få mulighed for at se 

sundere alternativer i den givende butik. Disse sundere alternativer tager 

udgangspunkt i indholdet af henholdsvis protein, fedt og kulhydrater, men vil, hvis 

ønsket, kunne give en mere detaljeret beskrivelse af andet indhold af f.eks. vitaminer 

og mineraler. Der er herved mulighed for at få en anbefalende og sundere indkøbsliste 

til næste indkøb 
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Fig 4 

 

  

 

 

 

Anbefalet energifordeling: 
 Optimale Anbefalingerne 

mellem 
 

Fedt 30 E% 25-35E%  
Kulhydrat 55E% 50-65E% Her af må sukker 

max udgøre 10E% 
Protein 15E% 10-20E%  
Alkohol max  10E%  
E% =Energi procent10 

For at få bedst mulig oplysning omkring et sundere alternativ har vi valgt at se bort 

fra at oplyse næringsindhold per 100 gr. men derimod det eksakte indhold i de givne 

varer. Dette mener vi er en bedre og mere overkommelig måde at se indholdet på. 

Ønsker man alligevel, at se indholdet per 100 gr. er man frit stillet til at få disse 

oplysninger ved et enkelt klik.  

Fødevarebutikkernes produkt 
For at produktet skal have sin gang på jorden, skal alle varer i fødevarebutikkerne 

registreres i vores system. Dette vil kræve en del ressourcer at få indtastet i vores 

database.  

Vi har i samarbejde med Claus Christiansen11, varehuschef for Bilka i storcenteret 

Waves, fundet den bedste problemløsning. Alle varehuse holder hvert halvår ”status” 

i butikkerne. Dette vil sige at flest mulige ansatte kaldes til butikken og skal her 

optælle alle varer for at holde styr på varebeholdning. Claus Christiansen mente 

derfor at i dette tilfælde ville det være oplagt ligeledes at indtaste vores data i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Bogen: Nordic Council of Ministers: Nordic Nutrition Recommendations 2004 side 13-14 
11	  Claus	  Christiansen:	  Varehuschef	  for	  Bilka	  i	  Waves	  Hundige	  

Fedt	  

Kulhydrater	  

Protein	  
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systemet. Da alle butikkerne i forvejen har en database med navn på deres produkter 

vil selve navnebeskrivelsen ikke skulle indtastes.  

De oplysninger vi ønsker i vores database er følgende: 

• Produktbeskrivelse (navn) 

• Eksakt produktindhold af protein, fedt, kulhydrater, kalorier samt størrelse 

(indhold)  

• Pris på produktet (omkostning)  

For at få de nye data ind i vores system kræver dette et program som kan være i stand 

til at indeholde disse data.  

Programmet 
Vi skal designe et program som kan håndtere indtastning af næringsindhold i de givne 

varer. Herefter skal programmet gemme og omregne de oplyste varer til eksakt 

næringsindhold i produkterne. Programmet skal altså kunne håndtere at omregne det 

oplyste næringsindhold per 100 gr. og via oplysning omkring mængde, være i stand til 

at omregne.  

Det brugervenlige system 
Vores system skal være så brugervenligt som muligt og skal være let tilgængeligt for 

alle. Vores system skal indeholde alle de nødvendige oplysninger som forbrugeren 

ønsker. Forbrugeren skal være frit stillet til selv at ændre opsætninger af blandt andet 

grafoversigter per uge, måned eller år.  

Programmering 
Det hele starter med et samarbejde med supermarkedet, som skal registrere alle deres 

produkter med produktinformation der vedrører næringsindhold. Derefter får 

supermarkedet et medlemskabssystem, hvor forbruger bliver registeret på vores 

hjemmeside.  Supermarkedets medlemskabssystem skal fungere med et kort, som 

forbrugeren får, hvis han/hun ønsker at betale kontant. Forbrugere der ønsker at betale 

med kort kan bruge dankort terminalen, der vil sende oplysninger videre til vores 

server. For at supermarkedet kan sende næringsindhold informationer til vores server, 

skal vi opdatere deres kassesystem med et lille stykke software, der gør det muligt at 

sende information videre til vores server når transaktionen er færdig. 
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På fig 5 er billedliggjort en forklaring på systemprocessen.  

 

Fig 5 

 

Klient: 

En klient er for eksempel din egen computer når du surfer på Internettet eller læser 

din E-mail. En klient laver en anmodning til en server og serveren svare tilbage.  

Server: 

En server er en computer der stiller en eller flere tjenester til rådighed. Sådanne 

tjenester kan eksempelvis være e-mail, hjemmesider, fildeling mm. I dette diagram 

kan man også se at en ”server” kan have flere klienter. En server har en database, 

hvor den organiserer de forskellige informationer, hvilket gør det lettere for den, når 

den skal finde informationer til en bruger. 

Internet protokol (IP): 
Alle computere har et unikt nummer kendt ved navn IP-nummer. IP står for ”internet 

protokol”, dette er ligesom adresser hver husstand har i den menneskelige verden. 

Computere og andre enheder bruger IP-nummeret til at identificere hinanden, da det 

er svært for os mennesker at huske alle disse IP-numre, bruger vi domænenavne (ord).  
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Når man besøger en hjemmeside med et domænenavn bliver den automatisk oversat 

til IP-nummeret12 

74.125.77.106 

147.67.119.102 

212.113.82.182 

193.252.122.103 

www.Netto.dk 

www.Fakta.dk 

www.Føtex.dk 

www.lidl.dk  

Kommunikation 
Når du eksempelvis besøger vores hjemmeside på Internettet, så kommunikerer din 

computer med den server hjemmesiden ligger på. Se fig. 6. 

Fig. 6 

                           
”Man kan sammenligne dette med situationen i en restaurant. I restauranten kan 

kunderne ses som klienter mens kokken kan ses som serveren. Tjeneren kan ses som 

internettet og er den der transporterer bestillinger og mad frem og tilbage mellem 

kunden og køkkenet.”13 

Programmering til supermarked 
Det program vi skal give til supermarkedet, skal kunne overføre fødevarernes 

stregkoder til et eksternt system. Systemet skal videreføre stregkodernes information 

til vores server, hvor den herefter vil videregive information over de indkøbte vare til 

klienten. For at kunne videregive informationerne fra supermarkedet skal vi lave et 

program, der kan kommunikere med supermarkedets kassesystem. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.in2isoft.dk/support/onlinepublisher/baggrundsviden/internettet.html 
13 Citat: http://www.in2isoft.dk/support/onlinepublisher/baggrundsviden/internettet.html 
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Programmet skal tilføje nye produkter med dertilhørende værdier på  

fedt, protein, kulhydrat, kalorietal og mængde. Derefter er det mulighed for at se, søge 

og få udskrevet samlet næringsindhold i produkterne. 

Lille udsnit af hvordan programmet kan se ud  
Når man skal indtaste en ny vare, så vil den komme i en array list. Arraylist er en 

funktion i programmet Microsoft Visual Studio, som benyttes når man ønsker at have 

lister over forskellige ting. Vores array funktion vil være som en ”stack” denne 

funktion giver mulighed for at hive vare ud uden den skal køres som en ”queue (kø)” 

funktion. 

1 2 3 4 5 6 

 

Dvs. når man vælger en kø funktion skal den køre som 1234 osv. Når de er ”stack” 

har rækkefølgen ikke nogen betydning. Dette vil være godt for vores søge funktion, 

da vi har en masse varer registreret. Vi har derefter åbnet en windowsformapplikation 

i Visual Studio, hvilket gør det muligt for os at lave designet på selve formen. Denne 

formapplikation åbner muligheder for at kunne lave nogle knapper. I vores program er 

der behov for 3 knapper som er: ny vare, slet vare og søg vare. Tasterne vil være en 

”Eventhandler” Events er beskeder der sker i et system når der sker en bestemt 

hændelse. En bestemt hændelse kan for eksempel være når brugeren trykker på en 

knap eller når brugeren laver et flueben i en checkbox. Alle disse hændelser har det til 

fælles at de tilbyder en event. Det betyder at som programmør kan man sige til 

knappen eller til checkboksen at jeg gerne vil have noget specielt kode kørt når denne 

event bliver udført. En ting er at en knap tilbyder en event, noget andet er at der også 

skal være noget til at håndtere når der så er blevet trykket på knappen, dette er en 

eventhandle14 

I vores tilfælde linker eventhændelsen til en ny form, hvor man kan beskrive 

produktet; proteiner, fedt, kulhydrater, kalorier og mængde  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Bog:	  Grundlæggende	  programmering	  i	  C#,	  forfatter	  Henrik	  Tange,	  Side	  149-‐152	  
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Der bliver i alt 5 forms:  

- Hovedmenu (form1) 

- Indtast vare (form2) 

- Slet vare(form3) 

- Søg vare (form4) 

- Vare Database(form5) 

 

Under form2 kan man indtaste varens 

informationer, som vil gemme produktet på 

arraylisten. Når man skal taste en ny vare ind 

bruger man en scanner der henter varens 

stregkode.  

 

 

 

Når man skal slette varen i form3 kan man indtaste navnet på 

produktet eller tage stregkoden på varen. Processen bliver færdig 

når man har trykket på slet knappen. Denne funktion vil gå ind i 

arraylisten og finde produktet og derefter slette det.  

 

 

Når man søger på en vare skal der skrives navn eller stregkode 

på varen. Denne funktion går så ind på arraylisten og finder 

produktet. 
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Vare databasen gør det muligt at se antallet af de registreret produkter samt 

næringsindholdet og prisen. 

Hjemmesidens funktion 
Vores hjemmeside består af i alt 6 sider: 

Home 
På vores forside logger man ind med sit brugernavn og password. 

Profil 
På denne side har man mulighed for at oploade personligt profilbillede, samt 
personlige oplysninger. Derudover har man mulighed for at få listet alle sine indkøb 
samt se statistikker og diagrammer på disse.  

Arrangement 
Under dette emne vil alle arrangementer blive listet op, og hvor der vil være mulighed 

for at tilmelde sig et arrangement samt se dato og tidspunkt og hvem der deltager i 

arrangementet. 

Kvittering 
Dette link viser alle de seneste indkøb man har gjort sig i de forskellige forretninger. 

Når man f.eks. trykker på ”Føtex” vil der vises, en oversigt over de kvitteringer man 

har fra Føtex, hvorefter man kan klikke på den specifikke kvittering og få oplysninger 

om næringsindholdet. Derudover er der mulighed for at få en samlet oversigt over alle 

indkøbte varer indenfor uge/måned/år.  

Farver & typografi 
Vi har ud fra analogisk farveharmoni valgt farverne til vores hjemmeside. Grøn, da 

det er håbets farve og symboliserer sundhed og miljø. Den grønne farve angiver 
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fornyelse, friskhed og fornuft. Farven optager mere plads i det synlige aspekt og for 

det menneskelige øje end de fleste farver, og er kun overgået af blå som favorit farve. 

Vi har valgt farven blå, da den symbolisere loyalitet og klogskab. vi ønsker at fremstå 

troværdige for her, at  skabe tryghed mellem os og medlemmerne. Blå er beroligende, 

og kan være stærk og standhaftig eller lys og venlig. Hvid repræsenterer i mange 

kulturer åbenhed og sandhed. Vi ønsker at skabe et følelsesmæssigt bånd, derfor har 

vi kombineret disse farver sammen så brugeren føler sig velkommen.15 

Skrift 
Overskriften og teksten er i hvid, da den skal symbolisere renhed samt for at gøre det 

mere brugervenligt for læseren. Vi har valgt en sans serif skrifttype som ”Arial” da 

disse typer på en computerskærm er behageligt for øjet og øger læsbarheden.  

 

For at se vores hjemmeside ”live” Er der vedlagt en CD med udkast til hvordan vores 

hjemmeside kunne komme til at se ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Lavet i samarbejde med Stine	  Griebel	  Thomsen	  –	  MultiMedie	  designer	   
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Testfasen 
For at realisere vores produkt har vi udarbejdet en test af vores program. Den såkaldte 

”Hans Hansen” analyse. Testen er lavet på en enkeltperson, en familie på 4 samt et 

voksent par. Formålet med dette er manuelt at forevise forbrugeren programmets 

funktion og få forbrugerens syn på dette. 

Fremgangsmetode:  Vi har taget disse 3 forsøgspersoner og analyseret deres 

kvitteringer og håndplukket varer herfra og regnet den eksakte energifordeling ud fra 

disse.  Efterfølgende har vi opstillet sundere alternativer. Det er i fokus med denne 

analyse at forbrugeren ikke selv skal agere undervejs, men blot modtage 

informationer om et sundere alternativ, stillet overfor de på forhånd valgte varer og 

herefter tage stilling til disse. Et interview har givet os et indblik i forbrugerens syn på 

vores program. 

Enkeltpersonen 
Enkeltpersonen havde ikke helt særlige grunde til at vælge sine varer som f.eks. 

sødmælk. Dette var en del af personens daglige varer. Efter at møde sundere 

alternativer som eksempelvis let- og skummetmælk kunne personen se en god fordel i 

at vælge skummetmælk frem for sødmælk. Forbrugeren synes godt om idéen med 

oplysning om eksakt næringsindhold i fødevarer. Der menes at, det sunde alternativ 

kunne have stor indflydelse på kostvanerne.   

Familie på 4 
Forslagene faldt umiddelbart i god jord, men man skal selvfølgelig huske på, at der 

ofte er forskel på hvad folk siger, vil gøre, og hvad de rent faktisk ender op med at 

gøre. 

Det forekom os klart at den generelle indstilling til hvorfor lige disse vare blev valgt 

frem for et sundere alternativ var, at man engang før havde prøvet sig frem med nogle 

få light produkter men blev skuffet over smagen til sammenligning.  

Der var dog kun positiv respons da vi forhørte os om det kunne være interessant, at få 

oplyst alle de sunde alternativer. Det var en generel mangel på motivation der gjorde, 

at der ikke blev forsøgt andre light produkter. Det handlede typisk om, at den 

indkøbsansvarlige ikke havde overskud eller tid til at begynde at lede efter 
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alternativer. Derfor blev der gjort udtryk for, at vores løsning med at komme med en 

liste over sundere alternativer ville være hjerteligt velkommen, da dette vil hjælpe 

kunden med at få et overblik over mulighederne. 

Der fandtes umiddelbart ikke nogle særlige præferencer med hensyn til indkøb lige 

med undtagelse af svinekød. Der er som bekendt mulighed for, at vælge kød efter 

andelen af fedtprocent, og der stod det klart, at der ikke ville blive skiftet til sundere 

alternativer, da det ikke gav et tilfredsstillende resultat i madlavningen. Men bortset 

fra kødet blev der givet udtryk for, at man bestemt godt kunne finde på at skifte 

permanent til det sundere alternativ, hvis dette smager godt nok. 

Samlet set var der en positiv stemning overfor vores produkt. Der var interesse 

overfor implementering af produktet i hverdagen og flittigt brug af dette i fremtidige 

indkøb.  

Voksent par 
Efter at have analyseret indkøbskvitteringen og selekteret otte udvalgte varer, hvortil 

vi fandt sundere alternativer, blev personen i det voksne par, som havde stået for 

indkøbet, interviewet. 

Der var bemærkelsesværdig god modtagelse af de listede alternativer allerede inden 

de alle var blevet forevist, men efter gennemgang af hele listen var vi klar med 

spørgsmål. 

Til spørgsmålet om der var nogen særlig årsag til at have valgt de første varer, fik vi 

af vide, at de faktisk bestræber sig på, at finde de fedtfattige og sunde råvarer. Dette 

skyldes at den ene i parret har haft en blodprop i hjertet for et par år tilbage og at de i 

dag vil undgå dette for en hver pris i fremtiden. Hertil kan så konkluderes at det kan 

gøres endnu sundere for parret, hvilket var til stor glæde. 

Interessen for at se flere sundere alternativer var stor og blev nærmest efterspurgt. 

Der var stor interesse i, at adaptere de sundere alternativer for fremtiden og ingen 

videre tvivl om, at det ville være nemt for parret at tage konceptet til sig. 

Som konklusion var undersøgelsen med tilhørende interview en succes.   
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Som overordnet konklusion var vores forsøgspersoner positive overfor vores koncept. 

Vi indså derudover at nogle varer vælger personerne simpelthen fordi der ikke findes 

et tilfredsstillende alternativ til disse. Vi er meget tilfredse med resultatet af 

undersøgelsen.   
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Samfundsværdi 
Et samfund er en samling af individer, som har organiseret sig i et fællesskab, hvor i 

de deler institutioner, kulturer og/eller normer. En fælles opfattelse af grundprincipper 

og regler er en nødvendighed for et samfunds overlevelse.  Men ved at se på 

historiens gang for mennesker, så kan ting kun overleve, hvis de gennemgår en 

udvikling og frem for alt i form af en forbedring. Vores undersøgelser har vist os at 

flere samfund i den vestlige verden har haft en udvikling i indtagelse af fødevarer, 

men desværre mod det værre. En optimering af fødevarer i disse samfund er derfor en 

nødvendighed, det vil som det mindste få skabt balance eller en tilbagevenden til det 

oprindelige. 

Sundere kost og en konstant bestræbelse på dette, vil naturligt medføre at vi alle 

bliver sundere, hvilket vil medføre en række af samfundsudviklinger af positiv 

karakter. Hvis fødevarer konstant gennemgik en udvikling mod det bedre ville 

menneskets evolution også kunne følges heraf, det ville medføre at vi gjorde os mere 

vant til de sunde fødevarer og mere uvant til de usunde. Det er vigtigt at slå fast at 

fødevarer ikke er det endelige, der definerer sundhed, også andre ting så som motion 

og miljø er af væsentlig karakter. Med en forbedring af fødevarer har vi i vores 

samfund set, at det blandt andet kan betyde en forøgelse af energi, motivation og 

fysisk velvære, hvilket kan være et glimrende startskud til at dyrke motion. 

En forbedring af borgernes sundhed vil give samfundet en værdiforøgelse og dette vil 

kunne ses på mange barometre så som et fald i dødelighed, fysisk- og psykisk 

velvære, besparelser i sundhedssektoren og en senere tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet. 
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Videreudvikling 
Under dette punkt beskriver vi en række af vores idéer, som kom frem som eventuelle 

fremtidige tilføjelser til programmet. Mange af idéerne er blandt andet fundet under 

konsolidering med lærere og løbende fremlæggelser af vores idé og produkt.   

Vi havde som tidligere fortalt en idé om, at vi ville gøre brug af nyere teknik og 

allerede anvendte produkter. Alle i dag har en telefon og denne rummer muligheder 

med teknikken deri og dertil ibrugtagen af vores program som en applikation. 

Vi havde lyst til at favne mere bredt, og havde derfor til ønske også, at bruge sundhed 

i form af motion. Dette skulle ske ved, at der kunne oprettes begivenheder på 

hjemmesiden om fælles udøvelse af sport og motion med brugere. Videre herunder 

fandt vi interesse for at forbrugeren skulle kunne få opgørelser for sportslige 

resultater.  

Privatøkonomi var også på tale, da vi både synes, at supermarkedskæderne skulle 

kunne konkurrere med hinanden om de bedste priser for samme produkt, men også at 

forbrugeren skulle have mulighed for at se sit forbrug på fødevarer og herigennem 

lave et månedligt budget.  

Ved oplysning om et sundere alternativ, skulle det for supermarkederne også være 

muligt at referere til en aktuel eller kommende tilbudsavis med dette produkt.    

Da brugervenligheden hele tiden har været et omdrejningspunkt var det også et mål, 

at gøre forbrugerens egne oversigter og opgørelser så fyldestgørende som muligt. 

Dette med for eksempelvis at kunne se hvor meget ens månedlige indkøb har været 

bestående af kød, og herunder hvilken slags.  

 Vi ønskede også at kunne lave opgørelser over de fødevarer, som ender i 

skraldespanden som affald. Dette ville formentligt give forbrugeren et andet syn på 

mængden af indkøbte varer og herunder en bedre rationering.  

Vi fandt det også spændende, at have fokus på en klima-aktør som f.eks. Dong 

Energy, der fokuserer meget på, at skabe sundhed i form af et grønnere miljø. Vores 

idéer hertil var bl.a. , at kombinere de økonomiske budgetteringer fra både vores 

produkt og Dong Energys. Vi ønsker bl.a. at vores brugere skal kunne se, hvor stor en 

del af deres budget, der måtte være gået til sunde og anbefalede fødevarer. Dette 
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mente vi, at Dong Energy ville have interesse i at efterligne med opgørelser over 

eksempelvis forbrugerens tilgang til grøn energi. Sammen kunne det skabe bedre 

opgørelser over privatøkonomien, og dette kunne så tages endnu videre med andre 

lignende opgørelser, så som vand og varme.   

Vi fandt det meget relevant, at forbrugeren skulle kunne få lægelige oplysninger med 

i systemet, heraf ville systemet kunne tilrettelægges eksakt efter den enkelte persons 

oplysninger. Lægelige diagnoser ville måske nemmere kunne stilles for forbrugeren, 

hvis ens læge kunne få opgørelser over personens valg af fødevarer, men uden 

decideret at have direkte adgang til forbrugerens oplysninger. 

Som konklusion på ovennævnte idéer til videreudvikling, finder vi det stærkt 

bekræftende at vores produkt er anvendeligt i mange andre sammenhæng end blot det 

vi i denne rapport vælger at holde fokus på.     
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SWOT – Analyse 
Metoden skaber simpel proces struktur og overblik over organisationens styrke og 

konkurrence situation. Der gives interne styrker og svagheder og eksterne muligheder 

og trusler.  

Styrker 

Sundhed har igennem de sidste par år været i fokus i det internationale samfund, og 

derfor mener vi, at vores produkt er et stærkt produkt, da det kommer på en tid hvor 

fokus på sundhed er stort. 

Vores produkt er nemt tilgængeligt, og let at bruge, hvilket er et stort plus da de mere 

succesfulde produkter i samfundet er produkter, som kan gøre tingene simpelt, 

overskueligt og let. Et eksempel er iPhone og det eksploderende marked indenfor 

apps16 til denne. 

Derudover er vores produkt gratis for forbrugeren. Det er butikken der betaler os, 

hvilket også vil kunne hjælpe os med at få mange til at registrere sig. 

Der er blevet vist stor interesse i vores projekt både fra de kommende brugere, men 

også fra Dansk Supermarkeds side. 

Svagheder 

Et svagt punkt er, at ikke alle mennesker er lige glade for at skulle gå rundt med 

endnu et magnetkort i pungen. Dette er også et af de kritikpunkter vi har modtaget i 

forbindelse med vores research. 

Vores site er en generel guideline for hvordan man kan leve sundere. Vi kan ikke give 

eksakte tal i situationer, som når f.eks. en stor familie holder familiefødselsdag. Hvis 

nogle venner er i byen sammen og skal have mad kan det også blive besværligt hvis 

den ene betaler maden for alle. 

Muligheder 

Vi har som de første i Danmark, muligvis endda i verdenen, et produkt som er let og 

simpelt. Vi har altså muligheden for, at blive de første på markedet med dette produkt, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 betegnelse for Applications – programmer/spil til telefonen 
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og som sådan kan vi også tage patent på ideen så vi kan bibeholde det forspring når 

vores produkt bliver lanceret i Danmark. 

En fremtidig mulighed kunne være, at vi samarbejder med andre virksomheder, som 

har sundhed i fokus, f.eks. fitness centre. Som hjemmeside, kan vi altid tilføje nye 

tiltag til vores produkt om nødvendigt. Vi ser store muligheder i, at kunne samle en 

masse forskellige funktioner på vores site, så det bliver et knudepunkt for brugeren. 

Udover fitness kunne man forestille sig en registrering af brugerens daglige motion. 

På denne måde kommer vores produkt ikke kun til at indeholde kost men også 

motion, og muligvis endnu flere tiltag. 

Trusler 

Der er altid den mulighed, at vi ikke er de eneste, som har udviklet dette produkt, og 

at disse mennesker kommer ud på markedet med deres produkt før os. 

Efterligninger af vores produkt vil ikke være noget, som vi vil kunne forhindre, men 

ved at tage patent på produktet og ideen, kan vi mere eller mindre sikre os mod 

misbrug af vores produkt og ideer. Dette vil uden tvivl også være en hjælp til at 

forhindre lignende produkter i at komme på markedet. 

Der er også de nuværende konkurrenter at tage hensyn til. Kostvejledere og andre 

allerede eksisterende hjemmesider med et lignende produkt. Umiddelbart adskiller vi 

os fra disse da vi ikke kræver betaling af forbrugeren, og da vi automatisk registrerer 

kundens varer og brugeren selv ikke skal bruge timer foran sin computer på selv at 

indskrive sine data. Her tilbyder vi en bedre service end hvad der allerede eksisterer. 
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Økonomi 
For at vores produkt kan føres ud i livet har vi taget en økonomisk vurdering.  

Vi skal have en startkapital som dækker vores startomkostninger. Vi ønsker her at 

finde investorer som vil give os denne. For at realisere behovet mest muligt mht. 

startkapital er der opstillet en ressourceliste nedenfor med vejledende priser, samt 

udarbejdet et budget over vores udgifter og indtægter17  

Udgifter 

Programmering 

Vi skal have programmører til, at udvikle programmet til varehusene samt til 

udarbejdelse og design af forbrugerens hjemmeside. Dette vil være vores første 

milesten på vejen til succes. Efter et halv år vil vi halvere programmør udgiften da 

programmet nu er udviklet og kun en programmør er nødvendig for vedligeholdelse 

af systemet.  

Databasen 

For at skabe en database med alle fødevarer i butikken vil dette kræve arbejde for 

butiksassistenter ved status optællingen. Dette vurderes til at tage halvanden minut 

længere per vare ved optællingen samt en times introduktion til programmet. Dette vil 

være tidskrævende men vil kun skulle indtastes én gang per vare. 

Elektronisk udstyr 

Vi skal bruge en server hvor alle vores varer bliver opbevaret. Derudover skal 

programmøren(e) og os selv have computere til rådighed. 

Markedsføring/annoncer/reklame 

I forbindelse med lancering af vores produkt vil vi skulle bruge medier, som et middel 

til at føre vores produkt ud til alle forbrugerne. Dette vil være altafgørende for vores 

produkt på vejen til succes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Bilag 4 ”budget” 
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Vejledende priser: 
Beskrivelse Antal Ca. Pris 

Programmør 2 pers. 700 kr. Pr. Time pr. person 

Funktionær løn 4 pers. 20.000 pr. måned pr. person  

Computer 4 40.000 kr. 

Server 1 20.000 kr. 

Lokale leje + el/vand/varme 1 4300 kr. pr. måned 

Internet/telefoni 4 1374 kr. pr. måned 

Forsikring 1 1458 kr. pr. måned 

Markedsføring/annoncer/ 

reklame 

1 125.000 pr. måned 

Dette er vejledende priser og er hermed kun ca. priser. Der tages forbehold for 
ændringer i prisen. 

Proces 
Vi vil starte med introduktion i  Bilka som på landsplan har 15 varehuse. Vi vil 

hurtigst muligt gå videre til Føtex og Netto for at få dækket butikkerne hurtigst 

muligt. Føtex står med i alt 85 varehuse og netto med 411 butikker dvs. at med en 

total løsning for Dansk supermarked A/S vil vi have 511 butikker registreret i vores 

system. Det næste skridt vil være at få COOP Danmark A/S med i systemet, så vi 

forstørre forbrugerens indkøbscentre, som er registreret med vores system. De har 

samlet 1148 butikker på landsplan og vil hermed være af stor betydning for os. Vi vil 

gøre en stor indsats for hurtigst muligt at få flest supermarkeder med i systemet.  

Hele 2011 går på at få klargjort systemet således det kan launches  i Januar 2012. 

Vores system skal brandes så godt som overhoved muligt. Vi har kontakt med 

Christina Kaare Christensen18 som er marketingkoordinator for Fitness World. Ved at 

brande vores produkt gennem Fitness World kan vi hurtigere få flest mulige 

forbrugere til at benytte vores produkt. Vores produkt blev taget op på et af de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Christina	  Kaare	  Christensen,	  Marketingkoordinator	  for	  Fitness	  World	  
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ugentlige møder i Fitness World. Der var igen stor interesse for produktet, her som et 

tilbud og pakkeløsning for Fitness Worlds brugere i medlemskabet. Fitness World så 

dette som en løsning til at blive mere konkurrencedygtig overfor andre fitness centre 

så som Fitness DK. Dette vil være en udfordring for os da vi ønsker at alle skal kunne 

benytte vores system og ikke udelukkende Fitness Worlds medlemmer.    

Indkomst 
Vores indkomst vil bestå af det abonnement som hver butik indgår i. Denne pris er sat 

til 200 kr. Pr. Måned. Vores første indkomst er sat til Januar 2012 da det er her 

produktet launches.  

Når produktet er på marked 
Når vi har fået vores produkt på markedet og det fungerer optimalt vil vi gå videre til 

mindre brugte fødevarebutikker men stadig med fokus på mest brugte butikker. Et 

tiltag til brug af vores system på restauranter er også i tankerne. Disse er dog ikke 

taget med i vores økonomivurdering. 

Break Even 
Vi vil i forberedelsesperioden have store omkostninger og ingen indtjening. Men efter  

implementering og ibrugtagen af systemet vil økonomien gradvist stige. Hvis 

resultaterne lever op til vores forventninger, anslår vi at opnå break even i 2013. 

Break even er det punkt hvor vi begynder at tjene på vores produkt. På fig 7 ses en 

graf over vores økonomiske indkomster og omkostninger. 

Fig 7 
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År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indkomst 0 3981600 7963200 11944800 15926400 19908000 

Omkostninger 2168796 4630492 7035988 9441484 11846980 11846980 

 
Som sagt rammer vi break even i 2013 og begynder hermed at generere penge. Hvis 

vores budget holder med ingen større udgifter vil vi efter 6 års forløb stå med et total 

overskud på ca. 8 millioner.  

Det skal pointeres her at dette udelukkende er beregnet på indkomst fra COOP 

Danmark og Dansk supermarked. Tiltag til at få indført systemet på Mac Donalds, 

7/11 mm. Er ikke inkluderet. 

Vi vil hermed konkludere at vores produkt kan generere mange penge hvis vi holder 

skarpt på udvidelse og videreudvikling af systemet.  
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Team 
For at skabe det bedste og ansvarsbevidste team har vi udarbejdet en kontrakt, hvor vi 

lavede klare retningslinjer for projektets forløb. Vi har valgt en projektmanager. 

Projektmanageren uddeler arbejdsopgaver samt sørger for at kommunikationen blandt 

teamet er optimalt. Der følges løbende op på arbejdet. Projektmanageren skal 

herudover holde det forkromet overblik og sørge for at kvaliteten af de givende 

delprojekter er i top.  

Ugentlige møder bliver afholdt for at skabe god kommunikation i teamet. Alle møder 

starter med en kort opdatering over hvor i processen vi befinder os. Er vores milestene 

blevet overholdt, hvis ikke hvorfor?  Til at håndtere dette har vi opbygget et simpelt 

Excel system til at rumme beskrivelse, deadline, ansvarlig person, henvisning og 

status. Dette Excel benyttes af alle i teamet og giver os et samlet overblik over hele 

forløbet. Alle gruppens medlemmer kan her følge med i forløbets gang og om en 

proces mangler, er i proces, standset eller lavet eksempel på dette er vist på fig 8.  

Fig 8. 

Samlet To-Do-List er vedlagt rapporten i bilag19  

Dagens møde afsluttes altid med en opdatering af To-Do-List så alle har klare 

retningslinjer og har fået tildelt arbejdsopgaver, dette for at give alle ansvar og 

hermed også skabe motivation for at skabe dette produkt.  

Dropbox har fungeret som vores fildelingsmappe, hvilket skaber et let overblik over 

dokumenterne i samarbejde med To-Do-List, hvor henvisningerne til det færdige 

arbejde oplyses. Mulighed for at læse og kommentere på andres dokumenter har 

herved været let og overskueligt.  

Vi fik undervej i projektet tilført et nyt medlem til teamet. Dette gav gruppen 

udfordringen at skulle få indlevet et nyt medlem i vores koncept. Det blev sat som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Bilag 5 ”To-Do-List” 

To-Do-List Deadline Info Ansvarlig Henvisning Status 

Udarbejdelse af spørgsmål samt præsentation til 

Dansk supermarked A/S og COOP Danmark 2010.10.28 Research Simon 

 Dropbox under 

mappen research  Lavet 
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krav at alle vores produktbeskrivelser samt analyser blev gennemlæst af det 

nytilkommende medlem. Da vores nye medlem havde stor interesse for vores emne 

gik der ikke lang tid før teamet kørte upåklageligt med endnu et medlem.  

Fremmødet til møder har været stabilt og har herved gjort kommunikationen 

nemmere. En struktureret kommunikation samt et højt ambitionsniveau har været  

”the beating heart” i vores udvikling fra et almindeligt team til et High-Performance-

Team.  
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Konklusion 
Efter at have arbejdet med begrebet sundhed, har vi oplevet mange aspekter af emnet. 

Vi har til vores egne antagelser af emnet både fået be- og afkræftelser. Undersøgelser 

og analyser har derfor beriget os med en viden, der gjorde os stærke i 

arbejdshypoteser og efterfølgende også vores produkt. Vi har oplevet en god og 

konstruktiv respons på selve idéen, som efterfølgende blev brugbar til det mere 

konkrete arbejde med at identificere det endelige produkt. Da dette var fundet og 

konkretiseret, stod vi overfor opgaven med at se det blive realiseret, og her var 

arbejdet med at finde de økonomiske og tidskrævende aspekter en større udfordring. 

Lærte metoder og indgangsvinkler til entrepreneurship var gode redskaber til at løse 

denne opgave. Vi oplevede at vi flere gange var nødsaget til at finde konkrete 

eksempler med dertil vejledende priser på nogle af vores listede fornødenheder for at 

kunne opstille et regnskab. Investorer eller kapital fra anden side er endt med at blive 

et af vores absolutte sidste mangler for at igangsætte produktet. 

Vi har gentagende gange stødt ind i at måtte begrænse os. Vi fik flere ønsker til 

produktet og favnede tit for bredt Dog blev vi hurtigt enige om, at al videreudvikling 

af produktet måtte blive et punkt for sig selv i rapporten. På vegne af dette 

konkluderer vi, at vores produkt ikke står som et engangsværktøj, men som noget der 

har talrige muligheder for videreudvikling og optimering. 

Vejen til sundhed står nu for os som et begreb, der ikke opnås totalt og som et emne 

der ikke har noget specifikt facit. Vi har oplevet at sundhed er set i mange skikkelser 

og at man med en opgave som vores er nødsaget til at konkretisere, hvilken sundhed 

man ønsker opnået. Men da emnet var delvist konkretiseret med titlen ”sund by”, 

konkluderede vi at vores bestræbelser efter et produkt, skulle være med værdi for et 

samfund, altså noget der involverer flere mennesker i et forholdsvist nærliggende 

område. 

Vi konkluderer, at vores produkt kan anvendes og at det har en gang på jorden. En 

brugervenlighed og nem tilgang til produktet har været mærkesager under hele 

projektet, hvilket vi mener at have opnået.  

Som projektet nu står færdigt beskrevet, skal det som afslutning slås helt fast, at vi ser 

vores projekt som et stærkt produkt. 
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Bilag 1  

Spørgeskema 1 
 
Der er i alt 146 der har svaret 

 
1. Angiv dit køn 

 

Mand  80 54% 

Kvinde  66 45% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Angiv aldersgruppe 

 

<16  7 5% 
16-22  84 57% 

23-30  38 26% 
31-50  8 5% 

>50  9 6% 
 
 
 

Konklusion – hovedgruppe er 16-30 år  
 
 
3. Jeg er bevist om mine indkøbsvares næringsindhold 

 

Meget uenig  24 16% 
Uenig  25 17% 

Til Dels  54 37% 
Enig  31 21% 

Meget enig  12 8% 
 

Konklusion – En overvægt af folk er ikke beviste om deres varers næringsindhold. At 
være ”Til Dels” bevist, er langt fra at være bevist. 
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4. Hvordan vurdere du din egen kost? 

 

Meget sund  13 9% 

Sund  61 41% 
Kunne være 
bedre  53 36% 

Usund  13 9% 

Meget Usund  4 3% 
 

Konklusion – 50% af de udspurgte vurdere deres egen kost som værende sund. 
Grupperingen der svarer ”kunne være bedre” har en opfattelse af at deres situation 
ikke er optimal. 
 
 
5. Jeg føler at de nuværende oplysninger på madvarer omkring næringsindhold 
opgjort per 100 gr. oplyser mig optimalt. 

 

Meget uenig  30 20% 

Uenig  25 17% 
Til Dels  47 32% 

Enig  40 27% 
Meget enig  5 3% 
 

 
 
 
6. Jeg ville være interesseret i at få oplyst mine indkøbsvares eksakte 
næringsindhold mht. Kalorier, fedt, kulhydrater og proteiner. 

 

Meget uenig  11 7% 

Uenig  13 9% 
Til Dels  40 27% 

Enig  39 27% 
Meget enig  44 30% 
 

Konklusion – En stor overvægt af folk ønsker at få klar besked om deres varers 
indhold. 
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7.Jeg finder det underordnet at holde styr på næringsindholdet i mine 
indkøbsvarer. 

 

Meget uenig  57 39% 
Uenig  47 32% 

Til Dels  23 16% 
Enig  17 12% 

Meget enig  3 2% 
 

Konklusion – Folk har stor interesse i at holde styr på deres indkøbsvares 
næringsindhold. (71%)  
 
8.Jeg ville have interesse i at se mine varers næringsindhold opgjort på en privat 
site på nettet og hermed kunne holde styr på om jeg er indenfor den anbefalet 
indtagelse af dette. 

 

Meget uenig  9 6% 

Uenig  40 27% 
Til Dels  50 34% 

Enig  31 21% 
Meget enig  16 11% 
 

Dårligt og misforstået spørgsmål 
 
9.Jeg tror at opgørelserne over mine varer vil motivere mig og få mig til at tænke 
mere over mine indkøb 

 

Meget uenig  9 6% 
Uenig  22 15% 

Til Dels  53 36% 
Enig  44 30% 

Meget enig  18 12% 
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Øvrige Kommentarer 
Jeg går ikke så meget op i næringsindhold, at jeg gider bruge tid på at søge det på 

nettet.. men hvis man kan få mere ud af at læse på selve varen, kan det måske ændre 

nogle ting.. Men det kræver jo også at man har en viden om hvad der er godt for en... 

Go ide med en hjemmeside på nettet med næringsindhold osv. – MEN lav den i stedet 

som en app til iphone, den har man lige ved hånden ;-) 

Jeg studerer Ernæring og sundhed, så er meget oplyst om næringsindhold i fødevare, 

og føler godt, at jeg kan gennemskue oplysningerne som er angivet 

 
 
Number of daily responses 
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Bilag 2  

Spørgeskema 2 
I alt 34 besvarelser 
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Eventuelle kommentarer/idéer til konceptet: 
 

Hvordan får I listen over købte varer over til hjemmesiden? Betalingskortet har jo 

ikke styr på hvad der bliver købt, men blot beløbet.  

Sidegevinst kunne være at også alle faktura pt fx. Fjernsyn osv bliver registreret.  

Vil nok ikke komme til at bruge så meget tid til at undersøge mine madvaner.  

Bryder mig ikke om at jeg skal registrere mit betalingskort, så står jeg af :-( beklager.  

Lyder som et fedt koncept! kunne være en god guideliner for mig. 
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Bilag 3 

Interview 

”Hans Hansen” Analyse 
Analyse af Kvittering 

• Find 2-3 kvitteringer og udpluk eksempler 

Udarbejd sundere alternativer 

Vend tilbage til forbrugeren 

• Interview 
o Var der helt særlige grunde til at vælge de første varer? 
o Ville du være interesseret i at se de sundere alternativer i fremtiden og 

forskellen de gør? 
o Ville du vælge de sundere alternativer i fremtiden efter at fået dem 

vist? 
o Tror du at det vil kræve en større omvending at bruge sundere 

alternativer fremover? 
 Kunne disse blive hverdagsvarer? 

o Evt.? 

Udspurgte personer: 

Navn:   

Valgte indkøbte varer fra kvittering: 

Vare nr. 1 Kalorie Fedt Protein Kulhydrat  
      

 

Sundere 
alternativ 

Kalorie Fedt Protein Kulhydrat  

      
      

 

Vare nr.  2 Kalorie Fedt Protein Kulhydrat  
      

 

Sundere 
alternativ 

Kalorie Fedt Protein Kulhydrat  
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Bilag 4 

Budget 

Vedlagt på CD  
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Bilag 5  

To-Do-List 

Vedlagt på CD 

 


