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ALT FOR MANGE danske firmaer forbinder stadig design og innovation 
med ren og skær produktudvikling. Men for at kunne konkurrere på 
det internationale marked i fremtiden er det nødvendigt, at design 
integreres målrettet i alle virksomhedsstrategier. Der skal fokuseres på 
strategisk design i stedet for produktdesign. 

Strategisk design er en innovativ proces, hvor det først og fremmest 
handler om at tilføje ekstra værdi og give sine kunder eller brugere 
en totaloplevelse. For at opnå dette, designer virksomheden ikke bare 
sit produkt, men også hele sin organisation, sit system, sin logistik og 
sin service. Design og designere er altså med hele vejen rundt. Når 
man diskuterer innovation, lægger strategier og analysere markedet. 
Når man overvejer sammenhængen mellem produkter, service, 
miljø, social påvirkning og økonomi.  Design er således blevet en 
problemløsningsproces og ikke bare en formgivningsproces. 

iPod’en, Apples miniafspiller, er et godt eksempel på strategisk 
design. Et smukt produktdesign, men det rigtig smukke er dog designet 
af det system, der ligger bagved. En brugervenlig hjemmeside, hvor 
man kan downloade programmer, opdatere og købe musik. Uden hele 
musikkulturen bagved, kendt som iTunes, havde iPod’en aldrig fået så 
stor succes. 

Erfaringer fra udlandet viser, at det skaber højere afkast, hvis design 
integreres i hele forretningsstrategien med det formål at få udvikling, 
teknologi, form, produktion og salg til at gå op i en højere enhed. Derved 
kan design blive til innovation og innovation til forretning.

I Danmark er der endnu lang vej for strategisk design. Kun de helt 
store virksomheder ved, hvad det drejer sig om, mens de fleste andre 
end ikke har tænkt tanken. Men havde de det, ville det være svært for 
dem at finde nogen inden for landets grænser, der har de kompetencer 
og den viden, der skal til. 

Strategisk design skal redde 
dansk erhvervsliv

Design er ikke bare formgivning af produkter. Hvis danske virksomheder skal konkurrere 

på det globale marked, skal design bruges strategisk fra start til slut

Af J. A.W. Sørensen
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»Vi har det generelle problem i Danmark, at designbegrebet opfattes 
meget mere snævert end i udlandet. Man tænker for meget i form og farve. 
Det kan være svært at få fat i de rigtige designfolk, fordi de fleste uddan-
nelser er meget fagorienteret. Der er ikke så mange, der forstår at tænke 
design på tværs af det hele«, siger Jacob Buur, Professor ved Mads Clausen 
Instituttet for Produkt Innovation på Syddansk Universitet. 

Så det er ikke kun de danske virksomheder, der skal ændre den måde, 
de arbejder og tænker om sig selv på. Det gælder i høj grad også danske 
designere, designuddannelserne, og designbureauerne. 

Danmark skal leve af de unikke løsninger
Den globale vækst og teknologiudviklingen gør, at flere og flere 
virksomheder opererer internationalt og handler på det globale marked. 
Det har naturligvis også den konsekvens, at konkurrencen er blevet global 
og mærkbart stigende. Da danske virksomheder har hjemme i et land med 
høje omkostninger, bliver de i højere grad tvunget til at lave produkter 
og serviceydelser, der har en højere salgspris end deres udenlandske 
konkurrenter. Erhvervslivet kalder dette for ’opmarked’ produkter, og er 
meget bevidste om, at hvis man skal kunne konkurrere med disse, skal 
der tilføjes en eller anden merværdi, som konkurrenten ikke har. Danmark 
skal leve af at udvikle det unikke. Eller sagt på en anden måde. Danske 
virksomheder skal leve af innovation, men de skal designe deres egen form 
for innovation. Det, danske virksomheder bringer på markedet, skal ikke 
være noget, som andre umiddelbart kan kopiere for færre penge. 

»I det spil er strategisk design en absolut nøglefaktor for mange 
virksomheder. Det er en af de metoder, de værktøjer og værdiskabende 
aktiviteter, du kan lægge ind i udviklingen af dine produkter og services, 
som kan give en højere værdi«, siger konsulent Rasmus Anderskouv, Dansk 
Industris ankermand på designområdet.  

Hvis man kigger på det danske erhvervsliv som en samlet størrelse, er 
der en mindre gruppe virksomheder, der arbejder meget med design og 
er gode til det. De har gjort det i mange år, og har en god tradition for at 
arbejde strategisk med design. Så er der en stor gruppe af virksomheder, 
der arbejder med design, men som ikke gør det på strategisk niveau, 
men mere på formgivningsniveau. Derudover er der en gruppe, der ikke 
rigtig arbejder med design. De har måske gjort det af og til, men ikke 
konsekvent. 

»Konklusionen er, at hvis du spørger danske virksomheder over en bred 

kam, så er der stor enighed om, at strategisk design bliver et stigende 
konkurrenceparameter, når det handler om innovation på det globale 
marked«, siger Rasmus Anderskouv. 

Den almindelige opfattelse er da også, at erhvervslivet har fattet 
budskabet. Men det ændrer ikke ved den virkelighed, at godt halvdelen 
af de danske virksomheder stadig primært bruger ingeniører til at udføre 
designopgaver, og at kun en fjerdedel af virksomhederne har ansat 
designere fra design- og arkitektskolerne. 

Flere virksomheder viser vejen
Et stigende antal virksomheder er dog begyndt at tage de nye 
designudfordringer alvorligt. Hos VELUX A/S, der primært udvikler og 
producerer ovenlysvinduer, har man arkitekter og designere ansat til at 
indgå i hele udviklings- og innovationsprocessen. 

»Vi lader vores designere være opfindsomme og kreative. De bevæger 
sig rimelig frit rundt i organisationen, og kommer med nye ideer. Det kan 
give lidt støj en gang i mellem, men også megen dynamik«, siger Klaus 
Lorentzen, udviklingschef i VELUX.

VELUX opfatter strategisk design, som at man har design elementet 
med inde i alle sine udviklingsprocesser. Det vil sige, at man tænker over 
hvordan tingene præsenterer sig, både fra et æstetisk synspunkt, men 
også, at man indarbejder funktionen i designet af ens produkter.

»Helt banalt skal det f.eks. være tydeligt hvordan et vindue åbnes«, siger 
udviklingschef Klaus Lorentzen.

Hos Danfoss Drives A/S, der udvikler og producerer frekvensomformere 
(en mekanisme, som kan ændre en motors strømforsyning, så 
energiforbruget bliver lavere), har man givet to industrielle designere og 
en ingeniør frie hænder til udelukkende at arbejde med strategisk design i 
produktudviklingsforløbet.

»Det er en stor udfordring at trække nye metoder ind i en virksomhed, 
der er meget ingeniørtung, fordi man har en tendens til at gå i detaljer 
ret hurtigt. Så kan det nemt være teknikken, der kommer til at drive 
processen i stedet for dem, det virkelig drejer sig om, nemlig dem der skal 
købe og bruge produktet«, siger Michael Sørensen fra Danfoss.

Mange barrierer for strategisk design
Rasmus Anderskouv fra Dansk Industri påpeger, at situationen omkring 

Dansk Design Center - plads til samarbejde med dansk industri
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design i Danmark dybest set handler om en meget stærk designtradition. 
Der er nogle virksomheder, brancher og produktområder, som historisk 
set har skabt, hvad man kan kalde Danish Design. Tilgangen har 
primært været af æstetisk art, og derfor i høj grad båret af kompetencer 
indenfor formgivning. Altså en tradition med rødder i brugskunst eller 
kunsthåndværk. Det giver en naturlig barriere for at tænke i strategisk 
design. 

Denne betragtning bakkes op af David Fellah. der er administrerende 
direktør i Designit, en af Danmarks største designvirksomheder.

»Det er et kæmpeproblem, at så mange danske virksomheder, når de 
tænker design stadig udelukkende tænker formgivning. Det er ikke kun 
et dansk fænomen, men det er meget dansk. Den store ulempe er den 
glorværdige danske design fortid. I den danske industrivirksomhed er 
design sådan noget med Arne Jacobsen, noget med at lave super duper 
smukke former, der også holder 50 år senere. Det, at betragte design 
udelukkende som kunsthåndværk, er en svøbe vi lider under i Danmark«, 
siger han. 

Den danske designtradition er dog langt fra den eneste barriere for 
indførelse af strategisk design. Manglen på viden, villighed og mod bruges 
ofte som forklaringer på, hvorfor processen løber meget langsomt.  

»Der er et stigende anerkendt behov i mange virksomheder for at lave en 
innovativ kultur, men der mangler villighed og mod til at gøre noget ved 
det behov«, siger Sune Kjems fra konsulentvirksomheden VIA, der arbejder 
med innovation og kompetenceudvikling. 

Han tror ikke det længere skyldes økonomi. Man kan godt se, at det 
kan betale sig, og at de virksomheder, der er langt fremme, bruger design 
strategisk. Det er mere nogle psykiske og sociale barrierer, der skal 
forceres.

Opgør med traditionerne 
»På mange måder skal du gøre op med en tradition, og det kan jo godt 
virke skræmmende. Du risikerer at skulle konkludere noget, der er meget 
ubehageligt, f.eks. at du bliver nødt til at nedlægge en afdeling«, siger Sune 
Kjems. 

Michael Sørensen, der er industriel designer hos Danfoss Drives, mener, 
at der ligger en stor barriere i det daglige tidspres. 

»De fleste er godt klar over, at det er noget, der bør gøres. Men det er 
svært, fordi når først produktmaskinen kører, så er der tidsplaner og 
ressourcer. Det med at sætte tid af til at reflektere kan godt være svært i 
den daglige drift«, siger han. 

Professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus påpeger, at 
mangel på viden om designbaseret innovation er en stor hindring for 
mange virksomheder.

»Jeg møder en masse erhvervsledere gennem mit arbejde, og der er 
mange af dem, der har erkendt, at der skal ske noget, men de aner ikke 
hvad, de skal gribe og gøre i«, siger han.

Konsulent Rasmus Anderskouv fra Dansk Industri tilføjer, at det er et 
stort problem, at danske virksomheder ikke kan få tilfredsstillet deres 
behov for viden om strategisk design.

»Det er en underlig situation, hvor mange virksomheder har et behov og 
nogle udfordringer på designområdet, som de på den ene side efterstræber 
at leve op til, men på den anden side har de svært ved at rekruttere de 
mennesker, kompetencer og værktøjer, der kan understøtte og sikre at 
udviklingen sker«, siger han.

Man erkender da også i branchen, at det har knebet med at få 
designuddannelserne og designvirksomhederne til at tænke mere i strategi 
end i form.  

»Det er gået for langsomt, og man burde allerede for 10-15 år siden 
have haft mere fokus på det«, erkender Birgitta Capetillo, souschef 
hos Dansk Design Center, en selvejende institution under Økonomi- og 
Erhvervsministeriet.

Udfordringerne er til at få øje på, og ifølge Rasmus Anderskouv 
fokuserer Dansk Industri primært på fire hovedområder. Man skal først 
og fremmest have defineret behovet for at arbejde med strategisk design, 
og hvilke kompetencer det indebærer. Derefter skal disse indarbejdes 
og implementeres på designuddannelserne, så fremtidens designere og 
designvirksomheder kan levere de nødvendige kompetencer. Derudover 
er der et stort behov for, at Dansk Design Center, som videnscenter får 
formidlet, hvad design kan bruges til, og hvordan man i virksomhederne 
kan komme i gang med det på et strategisk niveau. Sidst men ikke mindst 
skal der fortælles flere gode historier om, hvilken positiv effekt strategisk 
design kan have forretningsmæssigt i innovationsprocesserne.  

Designbranchen er vågnet op
Designbranchen har taget udfordringen op. Dansk Design Center, samlede 
for et par år siden en rådgivende bestyrelse bestående af ledere fra nogle 
af de største danske virksomheder. Meningen var at finde ud af, hvad man 
som videncenter for design kunne og skulle tilbyde erhvervslivet. Resultatet 
blev et koncept, der mod betaling blandt andet skulle understøtte danske 
virksomheders arbejde med designbaseret innovation. Da man i 2005 skulle 
føre pilotprojektet videre med et større budget, viste det sig imidlertid, at 
der ikke længere var økonomisk opbakning fra erhvervslivet, og projektet 
måtte lukkes.

»Vi har nu reorganiseret det hele gennem et stykke tid. I dag kalder vi 
det ’designfremme’ og der er lagt en hel ny strategi. Vi skal lave kampagner 
rundt om i landet for at gøre opmærksom på, hvad design kan bruges til i 
mellemstore virksomheder. Vi har gjort det tidligere, men nu skal der være 
meget mere fokus på det. Og det er absolut nødvendigt«, siger Birgitta 
Capetillo, souschef hos Dansk Design Center. 

Stigende bevidsthed hos designskolerne 
Designuddannelserne bliver i stigende grad orienteret mod erhvervslivet, 
så designerne får større forståelse for forretningsudvikling og design som 
en strategisk proces i virksomhederne. 

»Der er en stigende bevidsthed hos designskolerne, om at det er pinedød 
nødvendigt at samarbejde med erhvervslivet. Der har i mange år været en 
berøringsangst, men det er man heldigvis ved at komme bort fra«, siger 

»Set fra min stol er regeringens svar så spædt, at det 
næsten ikke var værd at sætte et designudvalg i søen 
for«, siger David Fellah administrerende direktør, Designit A/S
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direktør Jørgen Bruhn, som er formand for Dansk Innovations- og Designpris.
Danmarks Designskole i København er i disse år ved at ændre uddannelsen, 

så de studerende gennem hele den nye design- uddannelse involveres i 
erhvervsrettede projekter. 

»Blandt andet er praktikordningen ændret, så det er lettere for de studerende 
at komme ud i praktik indenfor specielt strategisk design«, oplyser Birgitta 
Capetillo.

Der har i længere tid, fra flere sider i designbranchen, været et ønske om at få 
den nye forskning på designskolerne bygget op i samarbejde med eksempelvis 
handelshøjskolerne og de tekniske universiteter. 

I 2007 uddanner Danmarks Tekniske Universitet således de første ingeniører 
indenfor design og innovation.

»Vi har designet denne her uddannelse efter de samme principper, som 
virksomhederne kan benytte i hele forretningskonceptet. Udfra virksomhedernes 
signalement har vi lavet en uddannelse, der dækker et behov«, oplyser Christian 
Clausen, professor på Institut for Produktion og Ledelse ved DTU.

På Syddansk Universitet har man lavet en overbygnings- uddannelse, der hedder 
IT Produkt Design. Uddannelsen fokuserer på tre strategiske hoveddiscipliner 
inden for design: brugercentrering, interaktion og forskning. 

»Vi optager folk, som allerede har en bachelor indenfor et felt for derefter at 
gøre dem tværfaglige. Det kan være ingeniører, designere, økonomer, etnografer, 
antropologer«, siger professor Jacob Buur fra Syddansk Universitet.

Designbranchen har erkendt, at fremtidens design også handler om 
tværfaglighed.

»Man er blevet bedre til at arbejde tværfagligt. Det handler om at turde 
inddrage forskellige discipliner, men også at kunne få dem til at fungere sammen 
i en eller anden værdikæde«, siger Sune Kjems fra konsulentvirksomheden VIA, 
der arbejder med innovation og kompetenceudvikling. 

Mere politisk bevågenhed
Der er bred enighed om, at for at hele processen skal komme op i gear, er det 
nødvendigt, at der også på politisk niveau fokuseres meget mere på design som et 
strategisk værktøj.

Derfor nedsatte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen i samråd med 
kulturminister Brian Mikkelsen et designudvalg i efteråret 2005. I maj 2006 kom 
udvalgets rapport med en række anbefalinger om prioriteringer til regeringen. 
Blandt andet skal viden om anvendelse af design, primært fra Dansk Design 
Center spredes til det danske erhvervsliv, designbranchen skal professionaliseres 
og designuddannelserne skal erhvervsrettes. Alt sammen i fin tråd med den 
udvikling der allerede er i gang. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten 
udtalte Bengt Bendtsen i en pressemeddelelse.

»Udvalget konkluderer, at rammebetingelser for dansk design skal forbedres, 
og vi har allerede sat de første skibe i søen. Der er således afsat 40 mio. kr. til 
udvalgets anbefalinger, herunder til at udvikle ny viden og konkrete værktøjer, 
der skal styrke brugen af design i danske virksomheder«.

Professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus mener, det er et fint første 
skridt, men at der skal bruges meget mere end 40 millioner kroner. Derudover 
mener han, at rapporten godt nok virker meget ambitiøs, men at det er skuffende, 
at politikerne ikke er ligeså ambitiøse. Der er desværre stor forskel på det udvalget 
siger, og det politikerne kommer med.

»Der er naturligvis mange andre ting, man skal bruge penge på, men den der 
væsentlighed omkring design- og innovationssamfund vi snakker så meget om, 
der kniber det med handling, når det kommer til stykket«, konkluderer Anders 
Drejer. 

Administrerende direktør David Fellah fra en af Danmarks største 
designvirksomheder Designit mener, at der bliver peget på en masse rigtige ting 
i rapporten. Men når man nu kan se potentialet i design som vækstfremmer til et 
bestemt innovationsniveau i samfundet, så er 40 millioner kroner ikke ret mange 
penge. 

»Set fra min stol er regeringens svar så spædt, at det næsten ikke var værd at 
sætte et designudvalg i søen for«, siger David Fellah.

Så selv om at regeringen, designbranchen og dansk industri er drejet ind 
på den globale motorvej mod strategisk design, i erkendelse af at design er 
andet end æstetik og formgivning, er farten endnu ikke til at lægge sig ud i 
overhalingsbanen.

»Vi må erkende, at vi i Danmark har et udmærket udgangspunkt, hvad angår 
strategisk design. Men vi skal til at have mere fart på og hellere i dag end i morgen. 
Vi er stadig langt fra internationalt niveau«, konstaterer professor Anders Drejer 
fra Handelshøjskolen i Århus.

          
          
 

Arne Jacobsen formgivning


