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Tema 
 

Fra kundeønsker over designkrav til 
proceskrav 

Hvad du ønsker, skal du få! (måske����) 
 
 

FAST er en forening, som ønsker at udbrede kendskabet til anvendt statistik, og et 
middel hertil er afholdelse af temadage som denne. QFD og de aktiviteter, der er 

beskrevet i denne tekst, rummer alle en række muligheder for anvendelse af statistiske 
metoder med stort udbytte. 

Denne temadag vil belyse anvendelse af disse metoder gennem en række indlæg fra 
talere, der til daglig anvender metoderne i deres arbejdsrelaterede hverdag. Indlæggene 

vil blive holdt på et niveau, som de fleste kan være med på uden en længerevarende 
statistisk uddannelse, men også dybere emner som DOE (Design Of Experiments) er på 

agendaen. 
Dagen vil også præsentere QFD som koncept, eksemplificeret gennem konkrete sager 

fra produktionsgulvet, lige som de enkelte talere vil dele deres implementerings-
erfaringer på godt og ondt. 

  
 

Torsdag 22. oktober 2015, kl 9.30 
Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2 
5800 Nyborg 
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 Fra kundeønsker over designkrav til proceskrav 

Hvad du ønsker, skal du få! (måske����) 
 
Indhold 
 
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe. 
 
09:30 – 09:45 Velkomst. 

      Ved Lars Ladefoged Holm, FAST bestyrelsen. 
 

09:45 – 10:30 Hvor kommer kundeønskerne fra? 
     Ved Rikke Andersen, LEGO. 

 

10:30 – 11:00 Kaffepause. 
 

11:00 – 11:45 Fremelsk den nødvendige produkt-robusthed  & -levetid.  
      Ved Peter Rimmen, Danfoss Power Electronics A/S. 
 

11:45 – 12:30 De forskellige huse i QFD (Quality Function Deployment). Et overblik. 
     Ved Ane Storm, Storm – House of Six Sigma. 

 
12:30 – 13.30 Frokost 
 
13:30 – 14:15 Eksempler på konvertering af kundeønsker over i design og 

   procesovervågning, samt måling af den opnåede robusthed. 
   Ved Per Vase, NNE Pharmaplan. 
 

14.15– 15.00  Oversættelse af produkt/funktionskrav til komponent/proceskrav. 
   Ved  Kim Simoni Jørgensen, (tidligere Coloplast, nu NNE Pharmaplan). 

 

15:00 – 15.30 Kaffepause. 
 
15:30 – 16:15 ’Assembly as intended’   
      Det simple produktkrav mange glemmer, men alle vil ha’.                                      

     Ved  Lars Ladefoged Holm, Vestas Wind Systems A/S. 

 
16:15 – 16:30 Afrunding på dagen. 

     Ved Lars Ladefoged Holm, FAST bestyrelse. 
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Baggrund 
Forkortelsen QFD for ”Quality Function Deployment” dækker kort sagt over, hvordan 
man omsætter en masse tanker, ideer og ønsker = ”Kundernes behov” til produkter, 
som opfylder alle disse behov. Heraf titlen på denne FAST temadag. 
Grundlæggende er det jo dette, ethvert firma ønsker at gøre: Finde på noget som man 
kan få fremstillet og solgt til en flok længselsfulde kunder til en pris, man kan skabe en 
profit på. Såre simpelt… I det mindste i teorien. 
 
Kundeønsker og -behov:  
For det første kan det så sandelig være sin sag fuldt ud at forstå, HVAD det egentlig ER, 
kunderne bare VIL have… og måske, hvad kunderne endnu ikke er klar over, at de har 
BRUG for.  
 
Funktioner:  
For det andet skal man jo omsætte denne forståelse af kundernes ønsker og behov til en 
række funktioner i et produkt, som vil OPFYLDE disse kundeønsker  
og -behov. 
 
Design:  
For det tredje skal der laves ”noget”… et design, et produkt, en ydelse osv. som kan 
”vække disse funktioner til live” og det i en grad og med en kvalitet, som kunderne både 
er glade for og tilfredse med, men også til en pris som de er villige til at betale.  
Man skal IKKE overdesigne sit produkt. I dag er der ikke nogen, som vil betale for en 
kvalitet eller en funktion, som de ikke har brug for.  
Derfor handler det om at kende sammenhængen mellem design og den grad af 
”funktionsopfyldelse”, designet skal levere. Mere præcist, hvor fine tolerance og 
kvalitetskrav man skal have på sit design, så man kun lige sikrer den nødvendige 
funktionsgrad, kunderne vil betale for.  
 
Kvalitetsstyring:  
For det fjerde skal man sikre sig, at de emner, som produktet skal bygges af, også har 
den specificerede kvalitet. Ellers får kunderne ikke den ønskede funktion. Her skal man 
huske, at det IKKE er ALT på et emne, der er vigtigt for funktionen. Man kan måle sig 
ihjel med store omkostninger, hvis man vælger at måle alt, hvad designerne har sat på 
en tegning. De kritiske, få, funktionsrelaterede egenskaber og dimensioner må man 
have identificeret, og DEM kan det svare sig at ofre en god kontrolindsats på. 
 
Proceskontrol:  
For det femte skal man have nogle leverandører og deres processer til at fremstille nogle 
”stumper”, som kan sættes sammen og blive til det produkt, kunderne skal købe. Men 
disse processer skal være så billige som muligt samtidig med, at de leverer den 
tilstrækkelige kvalitet af stumperne. Her har man brug for at fastlægge, hvilke 
procesparametre der skal stilles hvordan, så man minimerer ressourceforbrug og 
fremstillingstid. Disse skal man overvåge for at sikre den fornødne stabilitet og 
performance, så de leverer den nødvendige emnekvalitet. Altså er man nødt til at kende 
SAMMENHÆNGEN mellem procesparametre og emnekvalitet. 
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   Tilmelding til  
 Fra kundeønsker over designkrav til proceskrav  
       Hvad du ønsker, skal du få! (måske����)” 
 
 
Konferenceafgift (incl. frokost, kaffe og kompendium): 
 
Ikke medlemmer     2050  Kr. 
Medlemmer 
 deltager nr. 1     1650  Kr. 
 deltager nr. 2, 3 og flere   1550  Kr.  pr. person 
Studerende og pensionister        800  Kr. 
 
Konferenceafgift   i alt kr:______________ 
 
Faktura fremsendes efter tilmelding. Fakturaen bedes venligst indbetalt inden 
temadagen. 
FAST, Foreningen for Anvendt Statistik, Hovedgaden 55 C, 2970 Hørsholm. 
 
Medlemsnummer: __________________________________________________  
 
Deltager 1: _______________________________________________________  
 
Deltager 2: _______________________________________________________  
 
Deltager 3: _______________________________________________________  
 
Firma: ___________________________________________________________  
 
Adresse: _________________________________________________________  
 
Postnr/By: ________________________________________________________  
 
E-mail: ___________________________________________________________  
 
 
Tilmeldingen sendes til foreningens sekretariat på Hovedgaden 55C 2970 Hørsholm, via 
e-mail: industriel@maaleteknik.dk inden den 19. oktober 2015. 


