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Designprosessen
Designeres tenke- og arbeidsmåte er nøkkelen til verdiskapning, problemløsning 
og møtet med utfordringer, ikke bare innen design, men også ellers i samfunnet.

Dagfinn Aksnes

Produktdesign er en unik profesjon med 
et sterkt fokus på å definere menneskers 
behov, for deretter å designe produkter 
som tilfredsstiller disse behovene, 
samtidig som de tar hensyn til alle de 
begrensinger og forhold som kan påvirke 
løsningene. Med andre ord, så kan 
design oppdage menneskers ukjente, 
uoppdagede behov og skape noe nytt 
som ikke finnes allerede. 

Dette er noe helt annet enn hvordan 
andre profesjoner arbeider, for eksempel 
innen vitenskapen, hvor det er måling 
og klassifisering av ting med beviselig 
eksistens som gjelder. 

Som en konsekvens av denne unike situ-
asjonen, krever design andre arbeids-
måter og en helt annen tilnærming. 
Disse kan sammenfattes i følgende tre 
elementer innen det jeg kaller «Design 
innovation culture»:
1) Kreative hoder
2)  Robuste designprosesser
3) Rammebetingelser som verktøy, 
materialer, fasiliteter og inspirasjon som 
støtter design og innovasjon.

Design må kombinere vitenskapens 
logisk-deduktive tenkning med den intui-
tive og kreative tenkningen innen design 
og kunst på en harmonisk måte. Dette 
er ikke enkelt, da hjernens prefrontale 
cortex prøver å overstyre de kreative 
prosessene før de klarer å komme frem i 
vår bevissthet.

I Storbritannia har professor Nigel Cross 
(2011) utviklet designtenkningskonseptet 
Hvordan designere tenker og arbeider, i 
lys av flere tiår med egen forskning.

Historisk bakgrunn
I kreativitets-, design- og innovasjons-
historien kan vi hente innsikt fra mange 
ulike kilder: Daphnes dilemma, og 
Arkimedes mange eksperimenter, fulgt av 
hans øyeblikk av Eureka. I nyere tid har 
en av grunnleggerne av London School of 
Economics, Graham Wallas, foreslått en 
innovasjonsprosess som omfatter både 
forberedelser og inkubasjonstid. 

I 2005 utviklet Sir Georg Cox følgende 
definisjon i sin gjennomgang av kreativ-
itet: «Det er design som binder kreativ-
itet og innovasjon sammen». Dette er 
innsikt som er svært viktig og nyttig. Det 
er fornuftig å koble design- og innova-
sjonsprosess sammen. «Design Innova-
tion Process» som jeg beskriver senere 
i teksten, kan derfor ses på som en 
verdifull og effektiv arbeidsmåte.
 
I Storbritannia har det innen design-
utdanning alltid vært tradisjon for å 
knytte sterke bånd med industrien. 
Government Schools of Design (statlige 
designskoler) som ble grunnlagt i 
1830-årene, er den direkte forløperen til 
dagens designutdanninger på univer-
sitetsnivå. Etableringen av Stiftelsen RSA 
(Royal Society for the encouragement 
of Arts, Manufactures and Commerce) i 
1754, skapte et fantastisk internasjonalt 
fellesskap for de som ønsket å forbedre 
verden. Design var og er fremdeles en av 
de viktigste ingrediensene i dette arbei-
det. Koblingen til kunst er spesielt viktig 
innen designutdanning.

På 1960- og 70-tallet utviklet forskere
som Christopher Jones og Bruce 
Archer systematiske og vitenskaplige 
tilnærminger til designprosessen. 
Dessverre var prosessene de kom frem 
til både kompliserte og vanskelige å 
anvende. De var mer egnet til teknologi- 
utvikling og store, komplekse prosjekter 

enn til arbeid med produktdesign. Også 
andre, senere prosessteorier, av blant 
andre Ulrich og Eppinger, Pahl og Beitz 
og flere andre, var alle altfor komplekse 
og uhåndterlige. Dessuten hadde de 
store svakheter på det menneskelige og 
miljømessige plan. De ga heller ikke stort 
nok rom for kreativitet og intuisjon.

The stage gate process er en prosjekt-
ledelsesprosess med opprinnelse fra USA 
som har en viss status innen industrien. 
Dessverre har den vist seg å være nokså 
uegnet som innovasjonsprosess - den 
dreper gjerne kreativiteten, og resultatet 
blir i beste fall små forbedringer av eksis-
terende løsninger. Dette er spesielt øde-
leggende i begynnelsen av en innovasjon-
sprosess, hvor det største potensialet for 
nytenkning og verdiskapning ligger. The 
stage gate process unngår konseptstadiet 
og de krav det stiller.
  The Design Council i Storbritannia 
gjorde i 2005 en del viktig arbeid som 
knytter seg til hvordan design praktiseres 
i en rekke kjente selskaper. Selv om resul-
tatet av dette arbeidet er viktig, så er det 
relativt komplekst, og vanskelig å bruke.
  Innovasjon Norge er et norsk statlig eid 
selskap som har som formål å være stat-
ens og fylkeskommunenes virkemiddel 
for å realisere verdiskapende nærings- 
utvikling i hele landet. Men Innovasjon 
Norge ser ikke ut til å anbefale hvilke 
designprosesser som kan brukes. Dette 
er en merkelig unnlatelse, da innovasjon-
sprosessen er selve kjernen i arbeidet til 
en bedrift som driver med utvikling og 
innovasjon. 
  Det finnes et overveldende mangfold av 
tilnærminger til designprosesser og inno-
vasjonsprosesser, noe som vil være forvir-
rende for den som nærmer seg feltet for 
første gang. Studenter og lærere må være 
i stand til å skaffe seg oversikt over feltet, 
og få forståelse for de grunnleggende 
prinsippene. 
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Utvikling av en ny design- og 
innovasjonsprosess
De prosesser som foreslås av Design 
Management Institute og IDEO er 
sannsynligvis det nærmeste vi i dag kan 
komme den ideelle prosessen. Utviklin-
gen av disse danner grunnlaget for den 
fremgangsmåten denne artikkelen fore-
slår. Men en designprosess er ikke bare 
en systematisk metode eller metodikk. 
Den er også en strategisk tilnærming til 
det å skape noe nytt som ikke fantes før, 
som oppfyller behov, løser problemer, 
er tiltalende og enkelt å bruke, og kan 
produseres innenfor de økonomiske og 
miljømessige begrensinger som gjelder. 
Både erfaring og intuisjon har stor be-
tydning — med andre ord: «learning by 
doing» og «taus kunnskap».

På tross av all forskning og alle de pros-
esser som har blitt utviklet, søker vi fort-
satt etter en robust, enkel og anvendelig 
designprosess. Det følgende forslaget set-
ter opp et rammeverk for en ny design- 
og innovasjonsprosess (figur 1): 

1) Prosessen må ikke fremstå som en for-
skrift. Den trenger smidighet og fleksibi-
litet for å kunne tilpasses et bredt spekter 
av prosjekter. Designprosessen bygger 
på strategisk tilnærming, ikke skjematisk 
tenkning. Den må gi rom for kreativitet 
og artisteri.
2) Prosessen bør være sirkulær. Gjennom 
mine 17 år som lærer i produktdesign 
ved Glasgow School of Art, erfarte jeg 
at studentene sleit med designproses-
sen. Det var spesielt vanskelig for dem å 
gå tilbake i prosessen, fordi de gjennom 
sin utdanning var blitt vant til at alt 
skulle foregå lineært og i rekkefølge. De 
oppfattet derfor det å gå tilbake som en 

feil, et tilbakeskritt. Derfor trengs det en 
prosessmekanisme som er sirkulær, ikke 
lineær, slik de fleste designprosesser er 
blitt fremstilt. 
3) Bruk av menneskesinnets evne til å 
arbeide på flere plan, både repeterende 
(iterativt) og samtidig. Dette står i skarp 
kontrast til datamaskinens lineære serie-
behandlingskapasitet.
4) Neste viktige skritt er å dele inn 
prosessen i kun to faser: konseptdesign 
og detaljdesign. Arbeidet er forskjellig i 
de to fasene. Konseptfasen søker etter 
løsninger på et overordnet, mer uferdig 
nivå, men likevel tilstrekkelig for å kunne 
gjenkjenne om forslaget/prosjektet har 
potensial til å kunne løses i løpet av 
detaljfasen.
5) Gjennom testing og utprøving av ulike 
løsningsforslag i konseptfasen gjør en slik 
deling det mulig å få en god overgang til 
detaljfasen, hvor det arbeides videre med 
en løsning. Dette gir rom for ledelsen (i 
bedriften) til å ta del i arbeidet og kunne 
fatte riktige beslutninger med hensyn til 
investeringer og produksjon.
6)  Tidlig i prosessen lages en kravspesi-
fikasjon for å få oversikt over bruker-
gruppens behov.
7) Under konseptdesignfasen må kreative 
idéer basert på kravspesifikasjonen over 
brukegruppens behov og en oversikt 
over eksisterende produkter, få tid til å 
utvikles. Denne inkubasjonstiden kan ta 
dager og uker, ikke minutter og sekunder.
8) Det må være en stor grad av toleranse 
for kaos, uorden, usikkerhet og risiko, 
særlig tidlig i prosessen.
9)  Tillate eksperimentering, feiling, 
nysgjerrighet og oppdagelsestrang, 
kombinert med varhet overfor signaler 
fra underbevisstheten.

10)  Ledelse av designinnovasjons-
prosesser må være basert på kunnskap 
og innsikt, særlig for å kunne støtte de 
forutsetninger som listen over peker på. 
Konvensjonell prosjektledelse vil ikke 
kunne oppfylle dette.

Prosessen som er skissert over, er utviklet 
og prøvet ut gjennom mange års praksis 
som designer og under 17 års arbeid med 
studenter på masternivå. Den kan derfor 
sies å ha en mer praktisk tilnærming, 
som skiller den fra de mer teoribaserte 
tilnærmingene til design. Den er også 
prøvet ut i designprosjekter i grunnskolen 
i Skottland og til dels i Norge, gjennom 12 
år. Observasjoner under dette arbeidet 
har gjort det klart at barn har en naturlig 
og medfødt måte å nærme seg arbeid 
med design, noe vi som lærere og 
designere kan lære av.

Dagfinn Aksnes er en internasjonalt 
anerkjent produktdesigner, lærer, forsker 
og innovatør. Aksnes designet den første 
europeiske mobiltelefonen i miniformat, 
og Sinclairs FM radioklokke som nå er å 
finne på New Design Museum i London. 
Aksnes jobbet 17 år ved Product Design 
Engineering ved Glasgow School of Art. 
Les mer om hans arbeid på 
www.fluxxworks.com. 
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Figur 1/ Her er de sirkulære prosessene og utviklingen fra behov, gjennom idéfasen og frem til det ferdige produkt beskrevet grafisk. Den sirkulære 
arbeidsmåten gir rom for repetisjon (iterasjon) og innholdet kan enkelt tilpasses ulike behov.
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