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1.6.

Designtænkning
af Poul Rind Christensen, rind@dskd.dk,

Forskningschef, Designskolen Kolding, Professor, Syddansk Universitet

“Strategy is about folding the future into the present. There are no
generic strategies – executives are constantly searching for new
sources of competitive advantage. Strategies have to be unique.
They have to invent new rules and new games. It’s all about disco-
vering and creating wealth.”

C.K. Prahalad (2009)

1. Introduktion

Nicheøkonomi Den danske erhvervsøkonomi er – med enkelte undtagelser
– en nicheøkonomi. Historisk set har danske iværksættere
og virksomheder været gode til at skabe og udvikle nye pro-
dukter, serviceydelser og tjenester til verdensmarkedet.
Men danske virksomheder har typisk mere end svært ved at
holde fast, når markedsnichen vokser og giver plads til de
store nationers internationale spillere. Det viser sig på
mange måder. Seneste eksempel er vindmølleindustrien,
hvor Danmark har været førende i udviklingen af vind-
energi, men nu har svært ved at holde stand overfor store
spillere som fx Siemens. Samme mønster viser sig på en
række andre forretningsområder, om end i andre former.
Skype og Navision oma sælges af deres danske skabere efter
en kort, hektisk vækst, som viser markedets bæredygtighed
og potentiale. 

Der er imidlertid også danske virksomheder, som har skabt
nicher og evnet at fastholde dem på trods af stormvejr og de
store virksomheders indtog i deres nicher. Et fælles karak-
tertræk for mange af disse virksomheder er, at design spiller
en stor rolle for deres profilering, deres produkt-udvikling
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og for den måde, de arbejder på. Virksomheder som Dan-
foss, Grundfos, Novo Nordisk, Ecco Sko, B&O og Coloplast
er blandt disse. 

Design har spillet en stor rolle for mange andre, mindre
virksomheder som et middel til at skabe og udvikle bære-
dygtige forretningsnicher. Eksemplerne er legio, her rækker
det at henvise til dansk møbelindustri, tekstil- og konfekti-
onsindustrien, dele af apparatindustrien og den danske spi-
lindustri, som er i stærk vækst.

Denne artikel handler om den rolle, design spiller i overgan-
gen fra industrisamfundet til samfundet med de mange
navne: videnssamfundet, informationssamfundet, service-
samfundet, det innovative samfund er blot nogle af de mær-
kater, som sættes på det samfund i opbrud vi har foran os.

Artiklen tager sit udgangspunkt i den aktuelle debat om den
rolle design spiller i det innovative samfund. Debatten er et
opgør med de traditionelle opfattelser af design. Efter en
kort skitse af udviklingen i brugen af designfaglig viden op
gennem det industrielle samfunds epoke til i dag, tager
artiklen fat i de undersøgelser, som er lavet i Danmark såvel
som i udlandet af virksomhedernes brug af design. De peger
på, at de både har en innovations- og vækstdrivende kraft,
hvis virksomhederne implementerer design i deres organi-
sation. Men det er ikke ligegyldigt hvordan. 

Efterfølgende ses nærmere på, hvad der konstituerer begre-
bet designtænkning, således som det kommer til udtryk i den
aktuelle debat. Et centralt led i den nye rolle, design tillæg-
ges i det innovative samfund, er evnen til at inddrage bru-
gerne i udviklingen af innovative løsninger. Det omtales
ofte som brugerdreven innovation, men de koncepter, meto-
der og fremgangsmåder som anvendes er typisk rundet af
de kompetencer, som er udviklet i designprofessionen. Der-
for ser artiklen på den rolle brugerne kan spille i udviklin-
gen af nye produkter, serviceydelser og koncepter, ligesom
der ses på de begrænsninger, der kan anes for brugerdreven
design eller innovation. I et afsluttende afsnit drøftes den
rolle andre interessenter spiller, som drivende kræfter for
succesfuld implementering af design i fremtidens virksom-
heder. 
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2. Industrihistoriske glimt af brugen af 
design

“Design is a powerful differentiation tool companies can use to
make themselves stand out among their competitors.” 

Kotler og Rath (1984)

Tab af æstetisk 
udtryk

I takt med, at den industrielle revolution for alvor tog fart op
gennem sidste halvdel af det 19. århundrede, opstod i hånd-
værks- og kunstnerkredse en dyb skepsis overfor den indu-
strielle masseproduktions metoder og det tab af æstetisk
udtryk og fornemmelse for materialets genuine egenskaber,
som fulgte. Arts & Craft-bevægelsen startede i England og
den bredte sig hurtigt til USA og resten af Europa. Bevægel-
sen eksperimenterede med autentisk formgivning og deko-
ration som reaktion mod masseproduktionens ‘kunstige
materialer og vulgære stil’. De genstande, som bevægelsen
designede, var enkle i deres form, uden unødig dekoration,
og baseret på en troskab mod materialets kvaliteter, funktio-
nelle egenskaber og enkle udtryk. 

Arts & Craft-bevægelsen lagde grunden til kunsthåndvær-
kets position i det industrielle samfund og har tillige haft
stor indflydelse på designretninger som fx Art Nouveau og
inspirerede Bauhaus. Bevægelsens troskab overfor den
enkle form og materialets egenskaber og ‘benspænd’ udgør
den dag i dag en stor inspirationskilde for designere – og
kunsthåndværkere – verden over.

Rødderne til den til tider reserverede holdning til den kom-
mercielle masseproduktion, som kan findes i design- og ikke
mindst – i kunsthåndværkskredse også i dag, kan spores til-
bage til Arts & Craft-bevægelsen, men designfagets aktører
har siden da spillet sammen med industrialiseringens kom-
mercielle aktører – til tider i faglig og kunstnerisk opposi-
tion, til tider i konstruktive, fornyende og innovative med-
løb. Som fx i bilindustriens tidlige udvikling.

Der var engang, hvor “Enhver kunde kan få en Ford malet i
lige den farve de vil have – blot den sort”. Dette citat fra
Henry Ford (1922) er meget sigende for den designtænk-
ning, som prægede den industrielle samlebåndsprodukti-
ons barndom og den ‘scientific management’ filosofi, som
bar den frem i starten af det 20. århundrede. 

Det hører imidlertid med til historien, at præsidenten for
General Motors få år senere ansatte en ny chef – H. Earl – for
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farve og design. Han udtalte: “Der findes kun én virksom-
hed på markedet, som er billigst. Vi andre må bruge
design”. Han brugte med stor succes forbrugerstudier og
markedssegmentering som grundlag for design af fem nye
GM modeller, som alle var målrettet segmenter i 20ernes
vækstmarkeder. GMs succes gav omgående så store tab for
Ford, at de måtte lukke et af deres største samleanlæg og
redesigne deres Ford A. 

Identitetsskabende 
middel

Siden da har design spillet en stigende og meget varieret
rolle i det arsenal af konkurrencemidler, industriens virk-
somheder har taget i brug i deres indbyrdes konkurrence.
AEG brugte for eksempel tidligt design som identitetsska-
bende middel og tænkte i det hele taget design ind som et
middel til at gøre elektriske apparater attraktive i elektricite-
tens barndom. To af Bauhaus-skolens grundlæggere kom fra
AEG. Bauhaus kom til at spille en stor rolle for det form-
sprog, industriens avantgarde tog til sig, og – ikke mindst –
for den rationelle tilgang til designprocessen, som lejrede sig
i industrien. 

Bousbaci ser denne udvikling som et generationsspil. Nye
generationer af designere danner en avantgarde, som reage-
rer på de perspektiver og kunstneriske værdier, som tidli-
gere generationer har skabt. Samtidig ændres samspillet
med virksomhederne i takt med, at den industrielle epoke
ændrer karakter. Ny teknologi og materialer skaber nye
designmuligheder; konkurrencens intensitet ændrer virk-
somhedernes perspektiv på design som konkurrencefrem-
mende middel. Den sociale, økonomiske og politiske kon-
tekst ændrer sig: indkomster stiger; nye brancher og for-
brugsområder ser dagens lys, nye brugergrupper dukker
op. Uforudsete bivirkninger af industrialiseringen inddra-
ges som kollektive udfordringer og benspænd. 

Tre epoker Bousbaci tegner tre epoker i dette generationsspil i tiden
efter 2. verdenskrig. Tiden frem til sidst i 1950’erne ser han
som en epoke præget af den intuitive og kunstneriske desig-
ner. Det billede står stadig på nethinden hos de fleste. I slut-
ningen af 50’erne skete der et skift til et paradigme præget af
et rationalistisk og logisk designideal, som i høj grad var
inspireret af Bauhaus og den moderne industrialiserings
højvækstperiode. En senere periode blev præget af den
såkaldte bundne rationalitetstænkning (Herbert Simon),
som bl.a. kan ses i lyset af den stigende kompleksitet i sam-
fundet. Den gør det tydeligt, at balancen mellem intentio-
nelle og ‘emergente’ forandringer i såvel virksomheder som
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samfund ændres. Endelig indtræder en epoke fra midt i
1980erne, hvor et nyt syn – den reflekterende praktiker
(Donald Schön) – får rodfæste i designernes praksis under
indtryk af det gryende videns- og servicesamfund. I det syn
træder den praksisbaserede læringsproces i forgrunden.
Vægten lægges nu ved designprocessen og de indsigter den
bærer med sig.

I designernes verden har opbruddet i industrisamfundet
også ført mange andre ændringer med sig. I tillæg til de tra-
ditionelle designområder, er nye felter kommet til. Samtidig
oplever designverdenen en stigende integration mellem
hidtil adskilte designområder, ligesom designfagets traditi-
onelle formgivende kompetencer er blevet suppleret med en
stigende forståelse af, at selve designprocessen rummer en
række kvaliteter, som kan løfte virksomhedernes innovative
kapacitet. 

Domænespecifikke 
fagligheder

I dag sammenfatter design en mangfoldighed af domæne-
specifikke fagligheder, hvor kendskabet til materialet, tek-
nikkerne og de grænser og benspænd, de giver formgivnin-
gen, er central. Nogle designfaglige domæner er vokset ud
af håndværket (grafisk design, tekstildesign, keramik),
andre er vokset op med den industrielle produktion (indu-
striel design), medens atter andre er nye og i voksealderen.
Det siger sig selv, at de alle har deres egen kapital af meto-
der, værktøjer og koncepter, som er rundet af deres særegne
balance mellem æstetiske og tekniske hensyn.

Men på tværs af alle de faglige domæner arbejder den pro-
fessionelle designer altid i spændingsfeltet mellem det, som
er, og det, som kunne være. Dette spændingsfelt gør sig gæl-
dende i alle former for design. Samtidig har selv den simp-
leste form for design en adfærdsregulerende dimension
knyttet til sig. Vores adfærd og samvær præges af design af
de rum, vi arbejder og lever i; de ting vi bruger; de symboler
vi ser og de mekaniske og elektroniske hjælpemidler vi
benytter i vores sociale og professionelle samvirke. 

Den hastige udvikling i informations- og kommunikations-
teknologien har medført, at designfaget i løbet af få årtier
har inddraget nye felter og andre metoder end de, som tra-
ditionelt forbindes med designfaget. Interaktionsdesign har
en central rolle i formgivningen af de brugerflader, som
præger kommunikation og interaktion i det digitale sam-
fund og udformningen af de serviceydelser, vi får. De bru-
gerflader, vi præsenteres for ved betalingsautomater, mail-
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systemer, e-handelssystemer, mobiltjenester og ikke mindst
organisationernes interne kommunikations- og administra-
tionssystemer griber dybt ind i alle virksomheders organise-
ring.

Nye baner Der skal ikke alene tænkes nyt, der skal tænkes i nye baner.
I lyset af de udfordringer vi står overfor på såvel energi og
miljøområder, kan man tilføje, at der også skal tænkes i nye
værdier. 

Medens ny teknik og viden skubber til udviklingen af nye
produkter og ydelser (science push innovation) bidrager
designerhvervet til at udvikle nye produktidéer gennem
eksperimentelle former for brugerinddragelse (demand pull
innovation).

I Danmark har denne udvikling, sammen med væksten i
anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi,
medført en ganske betydelig vækst i designerhvervene det
seneste årti.

Designprofessionen er med andre ord præget af en transfor-
mationsproces, hvor de grundlæggende formgivende kom-
petencer danner afsæt for nye måder at arbejde med design
i spændingsfeltet mellem nye materialer og teknikker på
den ene side og inddragelsen af brugernes perspektiver på
den anden side. Når disse nye eksperimentelle måder at
arbejde på sættes i spil i forhold til virksomhederne, tales
om designtænkning. 

Designtænkningen dækker således over den måde virksom-
hederne, sammen med designere i eller uden for organisati-
onen, arbejder med design. Historisk er der sket en udvik-
ling, som op ad trinnene på en trappe, hvor bevægelsen op
ad trappen går fra et operationelt, over et taktisk til et strate-
gisk trin. Det præger designkulturen i virksomhederne. 

Med grundlag i danske og internationale undersøgelser ses
i det følgende på, hvorledes specielt danske, men også virk-
somheder i andre lande inddrager design i deres arbejde og
organisation her i starten af det 21. århundrede.
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Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i 
Ledelseshåndbogen. 

Prøv en gratis Ledelseshåndbog online
Bestil på boss.blh.dk, send en e-mail til 
kundeservice@borsen.dk eller ring på 
telefon 70 127 129.

http://boss.blh.dk



