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Heftet springer ut fra et kurs ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen,  
hvor masterstudenter løste dagsaktuelle utfordringer ved hjelp av design. 

I heftet har vi samlet noen av innspillene vi formidlet til studentene gjennom det 
fire uker lange kurset. Vi viser hva kurset resulterte i. I tillegg har vi plukket ut 
bilder fra prosessen, samt utdrag og innspill fra studentenes dagbøker. Vi ønsker å 
formidle noen almenne utfordringer designere møter, samt gi innspill til metoder 
som kan brukes for å gjøre jobben enklere og resultatet bedre. I tillegg har vi tatt 
med informasjon om litteratur vi har lest og likt. Heftet er tiltenkt designstudenter 
som utvikler produkter og tjenester – og selvfølgelig alle andre som kan ha nytte 
av å kjenne til ulike tenkemåter og metoder knyttet til designprosessen og utvikling 
av kreative prosjekter.
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Les en avis 

Av og til er utfordringen tydelig, og det er bare å gå løs med liv og lyst. Men det hender  
også at vi kommer i situasjoner der vi blir bedt om å bruke design til å løse problemer 
som ikke er definert på forhånd. Det kan være spennende og motiverende, men  
samtidig vanskelig og krevende. En enkel metode for å kartlegge potensielle utfordringer, 
er kort og godt å lese aviser, og å rive ut artikler som handler om aktuelle utfordringer 
i samfunnet. Når flere jobber sammen, kan metoden raskt resultere i en hel «problem-
stillingsvegg». Er det noe på veggen som engasjerer eller provoserer? Er det noe som kan 
bli til et tema eller omformes til en problemstilling? Når du har temaet klart, er neste trinn 
å utforme en brief.

HVORDAN 
FINNE NOE Å 
UTFORSKE?
Designere er ikke lenger bare problemløsere, 
men også selvstendige problemfinnere. 
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Om kurset
Til sammen atten studenter ble delt inn i fire grupper med hvert sitt selvvalgte tema. 
Studentene jobbet med idéutvikling, utprøving, etablering av konsepter og til slutt  
visualisering i form av en utstilling. 



HVORDAN 
UTVIKLE
EN BRIEF?
En god brief bør utvikles i starten av prosjektet, 
for å sikre at alle har forstått utfordringen og er enige om viktige veivalg. 
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Når du skal på tur i ukjent terreng, 
kan det være fint å ha med kart 

Briefen skal være komplett og nyttig, og kan fungere som en skriftlig kontrakt mellom 
partene som er involvert i prosjektet. Det første vi må finne ut er hvem som er  
interessentene: Hvem tar rosen og hvem tar ansvaret om noe går galt? Er partene  
likverdige?

Det neste spørsmålet er hvorfor prosjektet er nødvendig. Hva er det viktigste målet?
Hva er de mest kritiske sidene? Ved å diskutere målet sikres det at alle har samme  
forståelse av oppgaven. 

Deretter bør det skrives en strategi for å nå målet. Hvilke faser skal vi gjennom, og hvor 
lang tid skal vi bruke på de ulike fasene?

Briefen bør som sagt inneholde konkretisering av målet med prosjektet. 

Gode mål er smarte:
S  =  Spesifikke
M =  Målbare
A = Attraktive 
R = Realistiske
T = Tidsavgrensede 
E = Engasjerende

I Prosjekthåndboka av Jonas AAkre og Henriette Stryken Scharning kan du lese mer  
om mål og få innblikk i en rekke metoder (Universitetsforlaget, 2010). Boken gir en rask  
innføring i metoder for alt fra å sette sammen team til å evaluere arbeidet. Her får du 
f.eks. et enkelt innblikk i ideútviklingsmetoden «Six thinking hats» av kreativitetsguru 
Edvard de Bono, med tips om videre lesing og videotitting. 



Skriv det ned 
Før du starter, lag en kontrakt. Teamkontrakten bør inneholde :
1.  Navn på prosjektet.
2. Navn på teamdeltakerne, og gjerne også navn på teamet. 
3. Hva du og de andre skal gjøre.
4. Hvordan dere skal jobbe sammen. 

En metode for utvikling av teamkontrakt, er at alle skriver sine ønsker eller forslag for 
hvordan arbeidsprosessen skal være på A4-ark, som deretter henges på veggen. Teamet 
ser etter felles ønsker, og diskuterer hva som skal prioriteres. Hvert punkt formuleres i  
en kontrakt. Det kan også være lurt å starte med å evaluere forrige gang du deltok i  
gruppearbeid: Hva fungerte bra og hva vil du unngå?

Bli enige om mål og ambisjoner
Når du diskuterer ambisjoner, er det viktig å vite at det finnes tre ulike typer mål:
1.  Produktmål: Hva skal prosjektet resultere i? Hva er sluttproduktet? 
 Hvor høyt er ambisjonsnivået? Er noen villig til å jobbe mye for å få et godt 
 resultat? Har noen begrensninger som gjør at de ikke kan eller vil engasjere seg   
 like mye? Dette må avklares og inngås enighet om. 
2. Prosessmål: Hvordan skal dere arbeide? Prøve noe dere aldri har gjort før?   
 Jobbe raskt, slik at dere får produsert mye? Jobbe mer rasjonelt enn før? 
 Ha det morsomt og lærerikt underveis?
3. Læringsmål: Hva skal du ha lært når prosjektet er over? Ny programvare? 
 Å presentere? Nye metoder? Nye teknikker? Å sette seg læringsmål hindrer  
 at alt fokus blir på resultat. Læringsmålene kan vi nemlig selv alltid ta ansvar for å 
 innfri, og slik sikre at prosjektet uavhegig av utfall på noen området blir en suksess. 

Bestem roller - og hva de betyr
Alle team trenger en leder. Men lederen må også vite hva han eller hun skal gjøre. Når 
lederen er valgt, bør han eller hun spørre de andre: hva forventer dere av meg som leder? 
Skriv ned svarene. Dette er lederen sitt mandat! Hvilke andre roller må fylles for å få et 
godt team?

HVORDAN  
ETABLERE 
GODE TEAM?
Når samarbeidet fungerer bra, blir to pluss to fem. 
Enkle metoder kan hjelpe deg til et konfliktfritt teamarbeid.
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Designere: SWOT-dere!
Hva er dette teamets styrke sammenlignet med de andre teamene? Gjennomfør  
en enkel SWOT-analyse av teamet. Det kan være lurt å ta for seg ett og ett medlem 
først. SWOT står for: Strenghts (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) og 
Threats (T). På norsk: styrker, svakheter, muligheter og trusler. 
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IDEA 
HUNTERS  
PINK LADIES 
KSHMR 
MUCH 
AGAINST  
EVERYONES 
ADVICES

Identitet gjennom navn
Et felles teamnavn virker identitetsskapende. Gruppene kom frem til navn på ulikt vis: 
gjennom idédugnad, ved tilfeldig googling og ved bokstavlek. 
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«Å være i en gruppe er slitsomt, med for mange mennesker fra forskjellige 
land som ikke forstår hverandre... Men det ble et godt prosjekt, og vi lærte 
mange metoder». 

«Vår gruppe er veldig kraftfull. For meg er det virkelig bra, men også en  
utfordring».

«Jeg vil gjerne få meg selv til å tenke mer på hvordan skape et godt prosjekt, 
og ikke hvordan gjøre det bedre enn de andre».

«Jeg vil gjerne lære å arbeide i team. Det er min store drøm å bli del av et  
profesjonelt team. Jeg tror vi vil tenke sammen, og ha en felles oppgave vi 
skal finne en god løsning på». 

«Jeg er litt sta. Jeg prøver alltid å bruke mitt begrensede språk til å overtale 
andre, og av og til virker det, andre ganger overtaler de andre meg. Jeg liker 
sta mennesker». 



Plant et tre 
Det kan være vanskelig å lage en god problemstilling, men en metode kan være å bruke 
«problemtreet» og «ønsketreet». Begge trærene har røtter, en stamme og grener. 

Problemtreet
Midt i stammen plasseres et problem. I røttene skriver du årsakene til problemet. Hvorfor 
har dette problemet oppstått? I grenene skriver du konsekvenser. Hva fører problemet til? 

Ønsketreet
Se på problemtreet og problemet du har notert i stammen. Kan problemet omformes til et 
ønske? Midt i stammen plasserer du nå ønsket. I røttene skriver du årsakene til at ønsket har 
gått i oppfyllelse. Hva skal til for at ønsket blir realisert? I grenene skriver du konsekvenser. 
Hva fører innfrielse av ønsket til? Treet er hentet fra Organisasjoner som begeistrer.  
Appreciative Inquiry av Bjørn Hauger, Thomas Gedde Højland og Henrik Kongsbak 
(Kommuneforlaget 2008). 

HVORDAN 
UTVIKLE EN
PROBLEM-
STILLING?
En god problemstilling gjør prosjektet forståelig for andre,  
og også for deg selv. 
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I praksis Problemtreet Ønsketreet
Problem:  Uro i barnehagen. Ro i barnehagen. 
Konsekvenser:  Mistrivsel og sykdom.  Trivsel og lite fraver.
Årsaker:   Mange barn, liten plass,  Små barnegrupper, mye ute, 
   få voksne.  flere voksne.
Ut fra hovedproblemstillingen i stammen, hvordan skape ro i barnehagen, kan det 
utvikles underproblemstillinger fra røttene. F.eks: Hvordan legge til rette for at 
barna kan tilbringe med tid ute? Hvordan gjøre uteområdet større og mer attraktivt? 
Hvordan skaffe flere voksne per barn, dersom driftsbudsjettet ikke kan økes? 



HVORDAN  
LEVE MED 
KAOS OG 
ORDEN?
En organisasjon som er godt strukturert og samtidig gir plass til ustruktur, 
gir grobunn for kreativitet og overraskende løsninger. 
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Og hvorfor trenger vi begge deler?
Å være i en kreativ idéutviklingsprosess er å veksle mellom å bruke venstre og høyre 
hjernehalvdel, og mellom kaos og orden. Vi trenger begge deler for å komme frem til gode 
løsninger og gode resultater. For å kunne gjennomføre, og for å kunne inspirere, må vi ha så 
mye orden at vi kan balansere på grensen til kaos. I en utviklingsprosess med til dels ukjente 
faktorer og ukjent resultat vil dette oppleves som en kaotisk tilstand. For å samle trådene 
med all informasjon, skaper man en «trakt» for å kanalisere dette videre til resultatet. For å 
innsnevre fra kaos til orden stiller man spørsmålene hvem, hva, hvor og deretter hvordan. 
Sagt på en annem måte: hva gjør du, hvorfor gjør du det, hvem gjør du det for og hvordan 
gjør du det? 

Fase 1:  Behov, samarbeid, kunnskap, åpenhet, brukere, muligheter.
Fase 2:  Idéutvikling. 
Fase 3:  Prototyping, testing, visualisering.
Fase 4:  Konseptutvikling.
Fase 5:  Implementering.
Fase 6:  Produkt/tjeneste.



HVORDAN 
BEHOLDE 
ENERGIEN?
Ved å arbeide i rett tempo produserer du mer,
og har det morsommere underveis. 
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Noen tips for å skape variasjon:
1.  Spill rollespill. Hvordan ville Onkel Skrue løst problemet? Florence Nightingale?
2.  Snu problemstillingen på hodet: Hva blir svaret om du gjør problemstillingen 
 negativ, i stedet for positiv?
3.  Jobb med et annet materiale: I stedet for å skisse med blyant på papir, bruk leire.
4.  Sett konkrete delmål og korte frister: Fordel oppgaver, og avtal å møtes igjen for å  
 presentere funn om en time.
5.  Bytt arbeidssted: Bruk naturen, eller det offentlige rommet. 
6.  Bytt fokus: Dersom dere har kjørt dere fast, lag en ny, engasjerende oppgave, 
 og jobb med denne i to timer. 
7.  Synliggjør det dere produserer: Heng alt på veggen, eller lag en presentasjon. 

Få opp farten!
Mangel på energi er en vanlig utfordring i lengre designprosjekt og teamarbeid.  
Arbeidet stopper rett og slett opp, eller begynner å gå ulidelig tregt. Det viktigeste du 
kan gjøre for å unngå sakte fart kan oppsummeres i ett ord: variasjon. Ikke jobb samme 
sted hver dag. Ikke bruk samme metoder hver dag. Ikke sett deg samme mål hver dag. 
Når prosessen kjeder deg, er det store sjanser for at resultatet blir kjedelig også. Prøv en 
annen måte å gjøre jobben på. Det finnes mange bøker som er proppfulle med metoder 
om f.eks. idéutvikling. Men du kommer langt med en god dose fantasi. 
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«Dette kom til oss gjennom en «out of the box»-brainstormingsaktivitet som var 
ganske teit, men som viste seg å være nyttig, noe som føles givende». 

«Vi fikk frem mange muligheter gjennom workshopen vår. De fleste høres  
fantastiske ut. Vårt neste steg blir å smalne inn».

«Prosjekthåndboka er virkelig nyttig. Vi finner mange måter å inspirere hverandre 
på. Spesielt da vi spilte rollespill i en workshop».

«Idébank er virkelig en god idé. Jeg liker den så godt». 



Tren selvtilliten 

Mangler du selvtillit (og overraskende mange designere og studenter gjør det), har vi en  
god nyhet: Selvtillit kan trenes. Faktisk er det slik at selvtillit ikke bare KAN trenes, men i 
høyeste grad BØR trenes jevnlig. Selvtillit kan sammenlignes med en muskel. Alle har ulikt 
utgangspunkt, men trening vil uansett føre til at muskelen blir større og sterkere. Selvtillit er 
heller ikke konstant over tid eller uavhengig av situasjoner. Selvtillit avhenger av hva du gjør, 
og hvem du gjør det sammen med. Du kan føle deg som en elendig tegner sammen med 
studenter eller kollegaer, men supergod sammen med treåringer. Vi har minst fire kilder til 
selvtillit. Og en selvtillitsdreper (ham møter du på neste side). 

Tre treningstips: 
1.  Ta vare på suksessene din, ikkje fiaskoene. Gjem rosen, ikke kritikken. Lær av kritikk  
 og bli ferdig. En hyggelig e-post, en rosende bemerkning: Skriv det ned, gjem det   
 og ta det fram når du trenger det. Lag et selvtillitsskrin. Ta vare på en souvenir fra   
 et vellykket prosjekt du har vært med på. 
2. Baser ikke selvtilliten din på bare et fagområde. Hent selvtillit fra andre områder,  
 enten det er å være en god venn, å spille i band eller å klatre. Det betyr at det selv i   
 en travel studietid kan være vel investert å bruke tid på en hobby du trives med 
 og mestrer. 
3. Visualiser at du lykkes. Dette kan gjøres mentalt eller gjennom å f.eks. lage en fiktiv 
 forside på ditt favorittmagasin som forteller en positiv historie om deg selv om fem år. 

Greitt å vite: forskjellen på selvtillit og selvfølelse
Selvtillit er ofte definert som troen på at du kan prestere. Det er altså knyttet til det du gjør. 
Selvfølelse handler om å tro på seg selv som et verdifullt menneske, uavhengig av hva du 
presterer. 

Fire kilder til selvtillit: 
1.  Det du har gjort før.
2. Det andre gjør.
3.  Det noen (inkludert deg selv) forteller deg at du skal gjøre.
4.  Det du ser for deg å gjøre.

HVORDAN 
TRENE RETT 
MUSKEL?
Nok selvtillit er viktig for å realisere potensialet sitt. 
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For å lese mer om selvtillit og annet relatert til prestasjoner, se Sporty Business  
av Anders Hall Grøterud og Geir Jordet (Hegnar Media, 2005). Tross tittelen: 
Boken inneholder mye nyttig stoff  hentet fra idrettsverden, og også mye banalt  
og selvsagt som vi likevel må minnes på igjen og igjen (hvor flink er du f.eks. til å 
ta pauser?). Her kan du lese om selvtillit og flytmodus, samt mye mer.



HVORDAN
LEVE I 
SKYGGEN 
AV SUPER-
DESIGNEREN?
Det er viktig å ha et realistisk forhold til egne og andres evner.
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Pass på å få nok inspiritasjon 
Inspiritasjon er satt sammen av to ord: inspirasjon og irritasjon. Kanskje kjenner 
du følelsen igjen: Når du ser en god idé presentert eller et godt utført arbeid, blir 
du både inspirert og irritert. Irritasjonen skyldes at du ikke har fått ideen eller gjort 
jobben selv. Inspiritasjon er en fin drivkraft for designerne. La deg inspiritere! 

Åhhh, du kommer aldri til å bli så flink...
Har du hørt om superdesigneren? Superdesigneren er han (eller hun) som gjør alt du gjør, 
men litt bedre. Og det som er enda verre: Han gjør mye mer i tillegg. Det er han som 
lager fantastiske loger. Produserer stoler. Designer interiør. Han behersker After Effects. 
Er en raser i Photoshop, og enda bedre i Illustrator. Du kan ikke konkurrere med ham. 
Superdesigneren er han som behersker alle medier og uttrykk, og som får den ene slående 
ideen etter den andre, og som presenterer ideene perfekt.   

Superdesigneren er selvtillitens største fiende. Den gode nyheten er at han ikke finnes. 
Når vi ser noe som imponerer eller inspirerer oss, har vi lett for å tillegge arbeidene 
samme person. Men den som er god på noe, har som regel andre områder han eller hun 
verken behersker eller interesserer seg for. Det er sjelden å se samme person stille til start 
- og vinne - hundre meter sprint og maraton. Det kan det være verdt å minne seg selv om 
neste gang du ser et arbeid utført av superdesigneren. 



HVORDAN 
TA VALG?
Dersom du er bevisst på hvordan du tar beslutninger,
sparer du mye tid og unngår å styre etter magefølelsen. 
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Alle sammen, reis dere opp!
Den største tids- og energityven i mange designprosjekt er beslutningsvegring. Her er to 
situasjoner som gjør det vanskelig å ta beslutninger: Du er trett. Du er alene. For å ta  
gode beslutninger bør du være opplagt, og gjerne ta en pause for å få prosjektet litt på 
avstand. I tillegg bør du ha diskusjonspartnere. Her presenterer vi to enkle metoder som 
kan brukes når du trenger å ta valg.

0 - 10
Involver fra to til flere personer. Be alle stå midt i et rom. På den ene veggen henger du 
opp et ark med tallet 0. På den andre veggen henger du opp tallet 10. Be de involverte  
om å vurdere f.eks. en idé på en skala fra 0 til 10, der 10 er best, og be personene plassere 
seg i rommet slik at hver enkelt står på den valgte poengsummen. Spør hver enkelt: Hvor 
mange poeng har du gitt ideen? Hvorfor? Hva skal til for at du vil gi ideen 10 poeng?

X og Y
Sett opp en enkel graf  med en x-akse (loddrett) og en y-akse (vannrett). Til hver  
av grafene knytter du et kriterium. F.eks. om du skal lage et slagord: Slagordet  
skal være lett å huske (x-aksen) og pirre nysgjerrigheten (y-aksen). Deretter er  
det bare å plassere de ulike forslagene i tabellen. De som scorer best både på  
x- og y-aksen, har helt klart fortrinn sammenlignet med andre. Dersom du skal 
utvikle et slagord, bestem deg for hvilke krierier det skal fylle. 
Eksempel: X = være lett å huske / Y = skape nysgjerrighet
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«I vår gruppe har vi jobbet ut tre-fire hovedideer for konsept som vi har  
diskutert, gitt poeng og snakket for og imot. Det har gjort det lettere å finne ut 
hvilken idé og konsept som fungerer best for vårt prosjekt: å få flere studenter  
til å spise variert middagsmat».



Visualiser
Visualiser
Visualiser

Visualisering er viktig for å ta vare på og dele ideer. Visualiseringen må gjerne bare være i 
form av en strektegning på en post-it-lapp. Det kan også være lurt å lage en enkel prosjekt-
profil, slik at skisser, ideer og inspirasjon kan samles i en presentabel og ryddig form alt fra 
starten. Det bidrar til bedre oversikt og sparer tid. 

En kjent visualiseringsmetode er å lage stemningskart eller moodboards. Den beste måten å 
finne ut om en idé er god på, er å gjennomfør den, gjerne som en røff  prototype du tester 
ut og får respons på. 

HVORDAN
REALISERE 
DRØMMER?
Pass på at gode ideer ikke forsvinner underveis. Visualiser alt. Alltid. 

«Jeg tenker at det har vært en uke med mange inntrykk, ideer og meninger.  
Vi har på en måte klart å summere det opp til et konsept vi alle føler vi står 
inne for og som vi liker. Vi begynner også å bli enige om hvordan vi vil  
visualisere det». 

Du kan lese mer om visualisering i boken Change by design av Tim Brown (Harper  
Collins Publisher, 2009). Tim Brown er CEO og President i IDEO, ett av verdens mest  
innovative firma. Denne boken er egentlig ikke skrevet av designere eller for designere, 
men tenkt som en hjelp til designtenking til kreative ledere. Dette for å lære kreativ  
problemløsning i organisasjoner, i utvikling av produkter, nye forretningsmuligheter eller 
nye løsninger i et samfunnsperspektiv. Boken er inndelt i to, første del er relatert til noen 
av verdens mest  innovative firma og ulike cases. Den andre delen er viet til alle de som 
ser muligheter i utfordringen ved å tenke stort i tre viktige områder: forretning, marked og 
samfunn. Boken vil vise hvordan designtenking kan bli utvidet til nye måter å skape ideer 
på som kan løse våre fremtidige samfunnsutfordringer.
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«På ledermøtet forrige torsdag avtalte vi å teste ut hva som ville skje om vi fikk 
bytte ledere i gruppen en dag. På ledermøtet i går diskuterte / delte vi erfaringer 
med det. Jeg merket at vår gruppe hadde mange tanker til felles med gruppen 
jeg ble satt til å lede, og at jeg  ble inspirert og fikk nye ideer som jeg kunne 
tilføre begge gruppene». 

«Resultatet vi sitter igjen med er noe vi alle er fornøyde med og som vi lett kan se 
for oss utvikles videre / realiseres. Vi får stadig flere ideer, så det er tydelig at vi 
ikke har blitt matleie av prosjektet». 

«Det har vært mye jobbing frem mot hovedgjennomgangen, men jeg synes vi har 
klart å fordele det ganske bra frem til deadline. Det ble litt ekstra med jobb siste 
kvelden før, men vi klarte å holde på stemningen vi har hatt ellers i prosjektet, og 
motivasjonen var på topp». 

«Jeg synes vi har fått til mye på disse ukene og at vi har lært masse om  
prosessen og hverandre som vi kan ta med oss videre i masterprosjektene våre. 
Kanskje jeg kan prøve å være en bedre leder for meg selv?»



Bra nok er bra nok: Historien om 
prosjektet uten ende og mannen 
bak det 

En av oss studerte en gang sammen med en gutt som aldri ble tilfreds. Da han skulle levere 
sitt eksamensprosjekt, syntes han ikke det var bra nok. Han søkte om utsettelse, og fikk det.
Da han skulle levere neste gang, syntes han ikke at prosjektet var bra nok. Han søkte om 
utsettelse, og fikk det. Mens medstudentene gjorde seg ferdig, og fikk sine mer eller mindre 
gode prosjekter godkjent, ble aldri perfeksjonisten ferdig. Så vidt vi vet, har han fremdeles 
ikke levert. 

Moralen er: Det blir sjelden perfekt. Trolig er det heller ikke nødvendig. Kanskje kunne det 
ha hjulpet studenten om han hadde formulert læringsmål og sett verdien av prosjektet,  
selv om resultatet ikke tilfredsstilte hans ekstreme krav? Alle som ønsker å utvikle seg, må 
evaluere egen innsats og arbeid og bygge videre på erfaringene i neste prosjekt.  
Det perfekte prosjektet der ingenting kan forbedres, eksisterer trolig ikke. Dessuten må vel 
nesten alle prosjekt etter det, bli en nedtur?

Skal du bli ferdig, må du ta valg. Og bestmme deg for at godt nok, er godt nok. Det 
kommer nye sjanser. Bare du får levert til

slutt. 

HVORDAN
GJØRE DET 
FERDIG?
Høye ambisjoner og gode intensjoner er vel og bra, 
men like viktig er det å komme helt i mål. 
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Bøker vi har lest og likt 
Disse og flere aktuelle bøker finner du på nettstedet: 
www.pinterest.com/methodomania/reading-list-designers-as-activists/

HVORDAN
FINNE UT  
MER?
Verden er full av metoder, og designtilværelsen  
blir sannsyligvis lettere om du kjenner til noen av dem. 

Design Thinking av Thomas Lockwood (Allworth Press, 2010). I bokens  
introduksjon sier Thomas Lockwood: «We can make the world a much better
place, by design, in every moment». Om ikke dette kan dokumenteres, viser de 
ulike kapitlene i boken mangfoldet i ordet «design». Kapitlene er forfattet av  
personer som på ulike måter benytter designtenking i sin virksomhet. Vi finner  
eksempler på metoder, prosesser og case-studier. Boken er delt i tre seksjoner: 
bruk av design i innovasjon og branding, servicedesign og design av gode bruker-
opplevelser. Eksempel fra kapittel seks, Design Thinking and design Management:  
A research and Practice perspective, av Rachel Cooper, Sabine Junginger og Thom-
as Lockwood: «Design has long been about creating objects and experiences. In 
todays´ competitive marketplace, however, that perspective is too narrow. Design 
must illuminate a broader and more strategic range of  corporate activities».  
Forfatterne baserer sin kritiske analyse av designtenking på internasjonale under-
søkelser fra universiteter og høyskoler og samtaler med fagutøverere. 

The design of Business - why design thinking is the next competitive advantage 
av Roger Martin (Harvard Business Press, 2009). Boken viser blant annet cases fra så 
ulike firma som Proctor & Gamble, Steelcase, Research in Motion og Cirque de Soleil.  
Alle disse casene viser historier der designtenking har gjort store forskjeller for å oppnå 
suksess. Roger Martin viser metoder som kan være nyttig i forhold til problemløsning i 
utviklingsprosjekter. Han viser hvordan tenkemåten som balanserer utforskningen av ny 
kunnskap (innovasjon) med utforskningen av aktuell kunnskap kan gi  gode og effektive 
løsninger.  
Forfatterens historier og praktiske verktøy viser blant annet hvordan man kan utvikle  
nøkkelverktøy for designtenkere, ved observasjon, forestillingsevne og konfigurasjon.

Design i praksis, designledelse og innovasjon av Birgit Jevnaker og Per Farstad  
(Universitetsforlaget, 2010). En norsk bok! Denne boken gir en innføring i arbeidsmåter 
og innganger til samarbeid og ledelse for design, innovasjon og kreative prosesser. Den 
viser også en rekke praktiske tips, metoder og verktøy. Boken gir hjelp til å prosjektere 
og foreta fundamentale valg underveis: Støtte til å tenke og tilrettelegge for tverrfaglig 
samarbeid. Teorier som øker forståelsen av design- og innovasjonsprosesser. Tips til å få 
frem mangfold og nytenking. Metoder for å nå målet. Innsikt i hvordan gode ideer kan bli 
til noe funksjonelt, lønnsomt, meningsfullt, uttrykksfullt og bærekraftig.

The ten faces of Innovation av Tom Kelly (Profile books, 2008). Tom Keller er  
«General Manager» for IDEO, designfirmaet som har utviklet mange innovative produkter 
og serviceløsninger. IDEO har en designbasert og brukerorientert tilnærming til løsninger. 
The ten faces of  innovation: 1. The Anthropologist 2. The Experimenter 3. The  
Crosspollinator 4. The Hurdler 5. The Collaborator 6. The Director 7. The Experience 
Architect 8. The Set Designer 9.  The Caregiver 10. The Storyteller. Dette er en bok som 
gir innsikt i, og hjelp til ulike innfallsvinkler på problemstillinger.

Human Centered Design Toolkit av IDEO. Den tre hundre sider lange manualen 
kan lastes gratis ned fra nettet, og inneholder en rekke metoder, f.eks. for gjennom-
føring av intervju. Manualen, som er illustrert med virkelige eksempler fra den 
tredje verden, kan leses stykkevis og delt, ut fra hvilke tema du er interssert i. 
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Hvordan få studenter til å spise sunnere og mer variert middagsmat? 
Prosjektet resulterte i et sosialt nettsted som gjør det mulig å dele mat og venner. Det 
ble også utviklet profileringsmateriale og serviceløsninger. Gruppen satte seg klare 
produkt-, prosess- og læringsmål og jobbet bevisst med utprøving av metoder, noe 
som førte til stor idéproduksjon og et gjennomført resultat. 

MUCH 
AGAINST  
EVERYONE´S  
ADVICE / 
GASTRONAUT-
LOSJEN 
Gudrun Kvamme Brekken (prosjektleder), Daniel Ness Turco, Knut Harald Longva,  
Michael  Pedersen og Yilei Wang.
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Hvordan gjøre norsk turgåing tryggere og mer komfortabel?  
Svaret ble blant annet et digitalt armbånd. Prosjektet resulterte i mer tilrettelagte 
turløyper enn de eksisterende i regi av Turistforeningen, der også digitale varder,  
steder å søke ly, varme steiner og et nettsted med turinformasjon var en viktig del. 
Gruppen tillot seg å jobbe mye praktisk og i et kreativt kaos, men endte likevel opp 
med et tydelig og godt kommunisert konsept som ble synliggjort på mange flater. 

PINK LADIES / 
RED STONE 
Kelly Sulland (prosjektleder), Ingar Midtbø, Cathrin Tennfjord Ekornåsvåg  
og Elizaveta Sukholovskaia.
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Hvordan få folk til å slutte å kaste mat?  
Studentene utviklet en informativ blogg, og en designaksjonismekampanje, med gerilja- 
merking av matprodukt i butikk, samt en holdningskampane formidlet på emballasje 
og gjennom plakater. Gruppen samlet mye kunnskap og blogget allerede fra starten, 
og gjorde slik alt innsamlet materiale tilgjengelig og lett for andre å bygge videre på. 

KSHMR / 
NO FOOD 
WASTE
Raquel Marques (prosjektleder), Kine Helland, Mariya Klesthceva, Hanne Ravndal  
og Synnøve Sandøy. 
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Hvordan gjøre lokalbefolkningen begeistrert for en omstridt vindmøllepark? 
Svaret ble «vindveien», en opplevelserik turvei på Fitjar, der du bokstavelig talt kunne 
se vinden, som også ble prosjektets slagord («See the wind»). Lysstyrkene på  
installasjonene - som besøkende noen steder kunne spasere gjennom - varierte i 
takt med vindstyrken. Gruppen produserte gode miniatyrprototyper med enkle 
virkemidler, og besøkte også stedet for vindmølleparken. Prosjektet viste muligheter 
rundt omstridte energiprosjektet, men berørte også stedsutvikling. 

IDEA  
HUNTERS / 
WINDROAD 
Nevena Djokic (prosjektleder), Berit Katrine Aasbø, Elham Mahootchi og 
Karoline Løken Helland.
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«Jeg synes vi har fått til mye på disse ukene og at vi har lært masse om  
prosessen og hverandre som vi kan ta med oss videre i masterprosjektene våre. 
Kanskje jeg kan prøve å være en bedre leder for meg selv?»



Takk til 2011-kullets masterstudenter i design ved KHiB for utvikling av prosjekter, 
lån av bilder og for at vi har fått bruke dagboknotater. Dagboknotatene er språklig 
bearbeidet. Takk til kollegaer for innspill og konstruktiv kritikk, til Master- 
koordinator Åse Huus for utforming av rammer for kurset og innspill til tema, og 
til daværende dekan Einar Wiig for tilliten. Fonter: Wedding Sans og Garamond. 

Ja, det går sikkert bra, sa undertegnede, da vi ble invitert til å utvikle et  
fellesfaglig kurs for masterstudenter i visuell kommunikasjon og møbel- og 
romdesign/interiørarkitektur ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.  
 
Men samtidig tenkte vi at kanskje, kanskje, kommer det egentlig ikke til å gjøre 
det? Vi kjente ikke hverandre fra før, men ble fort på bølgelengde. Lysten til å leke 
og viljen til å akseptere feil var avgjørende. Dessuten er vi begge to metodomane. 
Og ja, vi tror det gikk bra, spesielt om definisjonen på «bra» er at det var lærerikt.  
Vi har et mål om å videreutvikle heftet, og vi tar gjerne i mot dine innspill:  
 
bente.irminger@khib.no / linda.lien@khib.no


