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14Forhåbentlig får man brug for et hjælpemiddel

Industriel designer mDD Annette Krath Poulsen er bidt af at designe aldersbetingede 
hjælpemidler, og hun har foreløbig 12 års indsamlet viden som ballast. >> Læs side 14

10Innovation på grundlag af brugeren

Målet med People Centered Innovation er ikke nødvendigvis at forbedre 
et eksisterende produkt, men i lige så høj grad at iagttage ubeskrevne 
problemstillinger. >> Læs side 10
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05Klar til 2007: Hjælp til selvhjælp

Hver uge får vi henvendelser fra virksomhed-
er og andre, der leder efter en designer til en 
helt specifik opgave.  
>> Læs hvad direktøren mener side 05

Kalender DK

>> Læs side 03

Noter | Annoncer

>> Læs side 19

Referat af bestyrelsesmøde
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International Calendar
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Kritik kan skabe bedre produkter
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Vejen behøver ikke at være let

Designer mDD Stine Allermand har et umæt-
teligt behov for at kende sammenhænge. Og 
hun tror på, at man kan ændre verden. Hvis 
man begynder hos sig selv. >> Læs side 06
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Kalender DK

Dansk Design Center

At the Turntables

14 oktober 2006 – 

7 januar 2007

Fascination of 

Transportation

1 november 2006 – 

18 marts 2007

Kunstindustrimuseet

Af jord er du kommet

9 november 2006 – 

7 januar 2007

Stor fransk gobelinkunst

17 november 2006 – 

28 januar 2007

VIPP – The Louvre 

Collection

8 december 2006 – 

7 januar 2007

Tekstile illusioner

1 december 2006 – 

11 februar 2007

Planken Ud-prisen 2007

11 januar – 11 februar

Netværk

11 januar – 11 marts

Louisiana

Stjerneskud – 

100 års filmbilleder

13 oktober 2006 – 

21 januar 2007

Louisiana Contemporary 

– Keith Tyson

13 oktober 2006 – 

14 januar 2007

Dansk Arkitektur 
Center

Børn Bygger Bolig

25 februar – 

medio januar 2007

CO-EVOLUTION 

13 oktober 2006 – 

21 januar 2007

Trapholt

Smagsdommer – 

Museum Mausolæum III

8 september 2006 – 

9 april 2007

Spor

8 september 2006 – 

7 januar 2007

Genklang – mønstre, lys, 

møbler

8 september 2006 – 

7 januar 2007

Museet på 
Koldinghus 

Tjekkisk Glas 1945-1980

26 august 2006 – 

14 januar 2007

Gaver, fund og 

nyerhvervelser 2006 

13 januar – 25 februar

Nordjyllands 
Kunstmuseum 

Barokt. Udstilling af Tage 

Andersen

3 november 2006 – 

28 januar 2007

Stapelfeldts samling

4 november 2006 – 

25 marts 2007

Arken 

Peter Bonde – HI BOB 

– Greatest Hits

16 september 2006 – 

14 januar 2007

Duane Hanson – 

Sculptures of the American 

Dream

27 januar – 3 juni 

Charlottenborg

Kunstnersammen- 

slutningen Corner 2007 

29 december 2006 – 

21 januar 2007 

 

Kunstnersammen-

slutningen Grønningen 

2007 

27 januar – 18 februar

Statens Museum 
for Kunst 

L. A. Ring. 

På kanten af verden

2 september 2006 – 

7 januar 2007

Verden som landskab 

– Nordisk landskabsmaleri 

1840 –1910

6 oktober 2006 – 

20 januar 2007

Herning 
Kunstmuseum

Skandaler – Provokation 

eller fremsyn?

16 juni 2006 – 

4 februar 2007 

Brandts Klædefabrik

Smag for reklamer

23 maj 2006 – 

14 januar 2007

Gæstebudet – 

Den permanente samling

8 september 2006 – 

13 maj 2007

Dansk Tegl – Hans Edvard 

Nørregård-Nielsen

23 september 2006 – 

14 januar 2007

Far til Fire – en livskraftig 

dansk tegneserie

13 oktober 2006 – 

21 januar 2007

Girlpower & Boyhood

14 oktober 2006 – 

7 januar 2007

Den hellige arv. Edward 

Curtis og de nordameri-

kanske indianere

25 november 2006 – 

18 februar 2007

Silkeborg 
Kunstmuseum

Russisk kunst i danske 

muséer

9 december 2006 –  

februar 2007

Tjek også www.mdd.dk, hvor vi opdaterer udstillinger.

www.mdd.dk
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Kalender DK

Glasmuseet Ebeltoft
20 år frem

28 juni 2006 – 

21 januar 2007 

Sophienholm

Figurer i et landskab 

– Corner classic

30 december 2006 – 

18 februar 2007

Ordrupgård

Hammershøi – Dreyer

1 september 2006 – 

7 januar 2007

Silent Eye – Nye værker af 

Michael Kvium 

19 januar – 15 juli 

Danmarks 
Keramikmuseum

Intim – Margit Denz

3 december 2006 – 

4 marts 2007

Kærlighed i keramik – 

Ib Spang Olsen

3 december 2006 – 

4 marts 2007
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Godt nyt år! Virkelig; alt peger i retning af, at 2007 bliver et 

rigtigt godt år for designbranchen. Lige som 2006 har været 

et år med vækst – både i antallet af opgaver og opgavernes 

størrelse, og for rigtig mange også vækst i forhold til virk-

somhedens størrelse, omsætning og overskud. Det går, med 

andre ord, skidegodt.

Et mundheld siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for 

noget. I forhold til designbranchen bliver vi nødt til at vende 

– også dét – på hovedet. Intet er så godt, at det ikke er skidt 

for noget. 

Designbranchen mangler medarbejdere. Hvem ville have troet 

på det for blot et par år siden? Næsten ugentlig får vi hen-

vendelser fra enten virksomheder i vores egen kreds eller 

virksomheder, der har opdaget designs potentiale, hvor de 

står og mangler medarbejdere. Herhjemme, i Europa og på 

den anden side af kloden.

Hvordan kan det være, spørger man sig selv, når vi nu ved, 

at et sted mellem 20 og 30 procent af foreningens med-

lemmer lever på supplerende dagpenge eller anden form 

for understøttelse. Når langt over halvdelen af de danske 

designvirksomheder er én-mands, og – ret beset – ikke rigtigt 

for virksomheder at regne. Når der kommer et par hundrede 

afgængere ud på markedet hvert eneste efterår – bare fra 

Kulturministeriets designuddannelser. Så har vi ikke regnet 

hverken designseminarierne, grafisk højskole eller designud-

dannelserne på landets universiteter med.  

Så rundt regnet tre hundrede designere springer ud hvert ene-

ste år, og alligevel er det svært – grænsende til det umulige 

– at skaffe medarbejdere. Problemet er i særdeleshed påfal-

dende, når stillingerne er placeret uden for Københavns volde 

eller en radius på mere end et par kilometers penge fra Århus‘  

latinerkvarter. For ikke at tale om job, der i udgangspunktet 

er både unikt spændende og rene karriereturbiner, men som 

kræver, at man tager et år eller to ud af ens kalender og udfor-

sker, hvad det vil sige at være designer i Kina, Dubai, Vietnam 

eller Korea. Eller for den sags skyld i Frankfurt eller Dublin.....

Det problem, jeg lige har nævnt, er der sådan set ikke så 

meget, vi kan gøre for at afhjælpe. Og hvis du nu ikke vil ud 

og opleve den store verden, så har du nok dine gode grunde 

Direktøren mener

Klar til 2007: Hjælp til selvhjælp

til det. Det, vi i samarbejde godt kunne gøre noget ved, er 

imidlertid dette:

Hver eneste uge – i perioder indtil flere gange – får vi henven-

delser fra virksomheder og andre, der leder efter en designer 

til en helt specifik opgave. En designer, der har erfaring med 

design af ure eller briller eller sportsudstyr eller malkemaski-

ner. Eller grafik til kreditkort eller medicin-emballager eller 

tekstiltryk. Eller indretning af krydstogtskibe eller hospitals-

køkkener eller tænketanke. 

Hvad gør vi så? Vel, først og fremmest, så har vi, alle tre på 

sekretariatet, en vis grad af paratviden i forhold til, hvad vore 

medlemmer render rundt og laver. Eller, rettere sagt, nogle 

af vore medlemmer. De fleste af jer ved vi alt for lidt om. Når 

vi søger i vores egen søgemaskine – som i øvrigt har et kon-

stant stigende antal besøgende – så er vi nødt til at erkende, 

at mere end halvparten af vore medlemmer har undladt at 

oprette en profil. Mange har ingen website, og mange af vore 

medlemmer hører vi sådan set aldrig fra. Hvilket naturligvis 

gør det svært for os at fremkalde billeder af vedkommende 

på nethinden – eller for den sags skyld vedkommendes navn 

– når der dukker spændende opgaver op. Det er trist af mange 

forskellige årsager. Først og fremmest fordi det enkelte med-

lem går glip af muligheden for at konkurrere om ofte ret store 

opgaver. Konkurrere, fordi vi – hvis det overhovedet er muligt 

– giver mindst tre navne videre. Dernæst fordi vi en gang imel-

lem render ind i et forklaringsproblem i forhold til den virk-

somhed eller det medie, der nu har kontaktet os. Hvordan kan 

det være, at en brancheforening (hvilket vi oftest betragtes 

som af omverdenen) ikke engang kender deres medlemmers 

aktivitetsområder?

Et fælles nytårsforsæt kunne derfor passende være: Opret 

en profil på vores hjemmeside – man skal ikke være hverken 

nørd eller specielt interesseret for at finde ud af det. Hjælp 

os med at yde en bedre service både til jer som medlemmer 

og til et erhvervsliv og en omverden, der stille og roligt er ved 

at opdage designs værdi. 

Endnu en gang godt nyt år!

Steinar Valade-Amland

Direktør, Danske Designere
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Ikke en eneste gang er ordene design eller at designe nævnt 

i Stine Allermands cv. Og det er helt bevidst.

”Jeg har faktisk lige for nylig tænkt over, hvor træt jeg er af 

de ord. De er så udvandede, enhver kan kalde sig designer. 

Der er meget tvivl om begrebet, og for det meste tror andre 

mennesker, at man laver beklædning eller møbler til IKEA,” 

siger Stine Allermand, som udfordrer sig selv ved at forklare 

sit fag og sine kompetencer med andre ord.

”Jeg ville gerne, at man fik noget andet ind på nethinden, når 

ordet design nævnes. Det kunne være problemløsning, sam-

fundsengagement, menneskelig forståelse og indsigt, helhe-

der, processtyring, sparringpartner – og så det at kombinere 

mange elementer og at tænke ud af boksen.”

At designe er at se

Hjælpemiddel til demensramte, besøgsrum for børn og for-

ældre i fængsler, regnvejrshaver, legeplads uden redskaber, 

rum for sorg på danske kirkegårde....... Det er nogle af Stine 

Allermands projekter / koncepter. Alle tager de udgangspunkt 

i helhedstænkning og en grundig analyse. 

”Der er rigtig meget benarbejde i det, jeg arbejder med, og 

der skal indhentes ufattelig megen viden alle steder fra, fordi 

Vejen behøver ikke at være let

Designer mDD Stine Allermand har et umætteligt behov for at kende 
sammenhænge. Og hun tror på, at man kan ændre verden. Hvis man 
begynder hos sig selv.

hele problematikken og systemet skal tænkes igennem – det 

er ikke nok at ændre et lille hjørne et sted og så tro, at det 

bliver bedre af det. Analysen er en rød tråd i mit arbejde, og 

jeg har brugt mine år med design til at træne mine analytiske 

evner. Jo bedre jeg har gjort det analytiske arbejde, jo skarpere 

kan jeg uddrage en essens og nogle konklusioner, og dermed 

er jeg rustet til at træffe de rigtige valg i resten af processen. 

At designe handler i høj grad om at kunne se, og specielt at 

kunne se bagom,” påpeger Stine Allermand og fortsætter:

”Den anden røde tråd er arbejdet med sanserne. For at jeg kan 

være en god designer, skal jeg have indsigt i menneskets hjer-

ne, perceptionen og sanserne. Ellers kan jeg ikke vide, hvordan 

mit design bliver modtaget, om det virker efter hensigten, om 

jeg kommer ind og trykker der, hvor jeg kan være med til at 

løse nogle knuder, som kan være svære at nå ind til, når det 

handler om indgroede vaner og mønstre. Så jeg lægger stor 

vægt på at studere menneskers adfærd og træne min evne 

til at undres. Det er ligesom en skolelærer, som ikke bare skal 

kunne det faglige stof, men også have indsigt i børns læring 

og i pædagogik.”

”Men hvis man kun har ordets magt, kan man måske kun få 

løst en fjerdedel af knuden. Der har jeg som designer også den 

fysiske dimension og helhedstænkningen, som kan gøre det 

muligt at løse nogle problemer, folk ikke engang var bevidste 

om, fordi jeg har flere tangenter at spille på.”

Fra Atlantis-udstillingsprojekt om klimaforandringer og bæredygtighed
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Den naive idealist

Stine Allermand erkender, at hun ikke er den, der vælger den 

letteste vej. Hun har altid haft et stort behov for og en nysger-

righed efter at forstå verden – hvad ligger der bag det hele? 

Hvordan hænger naturen, menneskekroppen og samfundet 

sammen i sine strukturer? 

Nysgerrigheden har Stine Allermand med hjemmefra. Hendes 

forældre fik Stine, da de var unge og studerende, og hele stu-

diemiljøet omkring dem var fyldt med diskussioner og reflek-

sion. Senere da mor og far henholdsvis blev familieterapeut 

og virksomhedskonsulent, var det også almindeligt at vende 

psykologiske problemstillinger henover middagsbordet.

”Jeg er simpelthen umættelig, og jeg er optaget af at kom-

binere al den viden, jeg kan skrabe sammen. Det bliver en 

sluttet ring, for den nysgerrighed styrker også min evne til 

at undres og dermed til at søge videre. Og jo mere du ved, jo 

bedre løsninger kan du lave.”

”Jeg er den helt naive idealist med en tro på en bedre verden. 

Jeg vil gerne være med til at skabe et bedre samfund. Det 

griber mig og får mig til at gå videre, når jeg kan være med til 

at lave noget, der betyder noget for andre mennesker – også 

når projekterne kan synes seje, uoverskuelige og langstrakte. 

Det kan lyde frelst, men er det egentlig ikke, for jeg får også 

selv en stor glæde ud af at gøre andre glade. Og jeg vil gerne 

gå i spil med resten af samfundet og lave noget, der imøde-

kommer et reelt behov og ikke et postuleret.”

”Man skal ikke lade sig spise af med autoriteter, eller at 

tingene er, som de er. I min familie var vi lidt som drengen i 

”Kejserens Nye Klæder”, som peger fingre af det, man mener 

er grotesk. Jeg tror på, at man kan ændre ting, hvis man 

starter med sig selv og sit eget liv. Det er en god gave, men 

også temmelig anstrengende. Der er ingen smutveje, det 

er en holdning, der går hele vejen rundt – fra at købe 100 

procent økologisk til at tage korte brusebade. Bordet fanger, 

når man har fået den bevidsthed,” mener Stine Allermand og 

fortsætter:

Stine Allermand, designer mDD, tog afgang fra 

Danmarks Designskole, den tværfaglige linje 

”Tanken, materialet og rummet”, januar 2004. Hun 

er medlem af netværket DOT – Designers of Today 

– som består af cirka 30 designere fordelt på 

mange discipliner. Hver af dem har forpligtet sig til 

at donere fem procent af sin arbejdstid til humani-

tære projekter.

Hjælpemiddel.

Udsnit af hjælpemiddel til 

demensramte. Projektet er 

af patentmæssige grunde 

under hemmeligholdelse 

Kirkegård.

Projekt om de danske kir-

kegårde. Hvordan ser et 

rum for sorg ud, når vores 

familiemønstre ændrer sig 

radikalt?
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”Hvis vi alle troede på, at vi hver især er i stand til at ændre 

noget, ville vores samfund se helt anderledes ud. Men stats-

magten har jo en stor interesse i at fastholde os i, at det kan 

vi ikke – for ellers ville vi jo ikke være til at styre. For mig som 

designer ville det være en drøm at være med til at gøre op 

med den myte.”

Hjernen kører hele tiden

At være designer er ofte uadskilleligt fra den øvrige per-

sonlighed. Selv om man har sine professionelle metoder 

Projekter

Hjælpemiddel til demensramte, som gør at de kan orientere sig i tid, huske deres 

egen identitet og giver dem følelsen af hjemlighed på et funktionstømt plejehjem. 

Orienteringsredskabet ligger i krydsfeltet af neurologisk viden, højteknologi og et konkret 

hardware produkt.

Regnvejrshaver, Bergen. Hvordan man ved at udnytte vandets alsidige karaktér og 

æstetik, kan gøre Nordens haver interessante mere end de tre måneder om året, hvor 

alting blomstrer. Dette resulterede i en regnvejrshave i et gårdturs-område i et fængsel 

i Bergen og en udstilling på Solstrand.

8 årstider. Tværfagligt konceptprojekt om sansningen af de danske årstider, som fandt 

frem til, at der findes 8 årstider i Danmark med varierende længder. Har resulteret i et 

videre arbejde med turisme. 

Fremtidens bolig. Tværfagligt projekt under Statens Byggeforskningsinstituts prisop-

gave om fremtidens bolig. Eksperimenter med fremtidens behov, som fx stilhed, der 

skulle dækkes ved helt nye mentale rumkonstellationer. Projektet vandt 2.præmien.

Kirkegårde. Projekt om de danske kirkegårde. Hvordan ser et rum for sorg ud, når fami-

liemønstre ændrer sig radikalt, fra landsby-lokaliseret til sammenbragte skilsmisse-fami-

lier og bosættelser afsides fødested. Projektet er udviklet i samarbejde med præster, 

antropologer og mennesker, der havde mistet

Besøgsrum i fængsler. Pårørende og især børn til kriminelle bliver „medstraffet“, da de 

har horrible forhold for at bevare kontakt til deres far/mor/mand/kone/ven. Projektet 

foregår i DOT-regi.

Atlantis. Udstillingsprojekt om klimaforandringer og bæredygtighed. Hér udviklede Stine 

Allermand i samarbejde med Laura Winge et koncept, hvor de gennem myten om Atlantis 

gav information om, hvordan manglen på bæredygtig adfærd får vandstanden i havene 

til at stige og  dermed sletter ø-samfund. 

med research, undersøgelser, analyse, afprøvning og så vide-

re, transformeres disse metoder gennem personen. Det er 

afhængigt af personligheden, hvad man som designer hiver 

ud af en brugerundersøgelse, hvordan man udvikler analytiske 

data, hvor god man er til at skabe associationer, idéudvikle 

og se muligheder.

”En stor del af mit arbejde er at indsamle informationer og 

viden, så hjernen kører hele tiden, du har stort set aldrig fri. 

Men det er også meget stimulerende, fordi du mærker tin-

gene komme til dig, når din underbevidsthed knokler derudaf. 

Jeg driver mig selv dertil, hvor jeg kan mærke, at nu har min 

underbevidsthed så meget materiale at arbejde med, at jeg 

VINTER 1. januar – 3. marts

FORÅR 3. marts – 10. maj

FORSOMMER 10. maj – 1. juli

SOMMER 1. juli – 10. august 

8 årstider
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kan lade tre uger gå inden det næste møde, for nu har jeg en 

god fornemmelse af, hvad projektet handler om,” fortæller 

Stine Allermand, som holder allermest af idéudviklingen, at 

tænke muligheder, at tænke det umulige og det svært tæn-

kelige. Så har hun det godt.

”Det gælder om at være i kontakt med det, der kommer fra 

underbevidsheden, og der kommer altid noget, når du har 

skabt et godt viden-fundament. Minimum fire aftener om 

ugen, må jeg stå op af sengen for at hente min notesbog. 

Jeg skal vist inkarneres de første fem gange bare for at nå 

det, jeg har i skitsebøgerne..... Min hjerne er lettere over-

ophedet hele tiden. Jeg tror kun, jeg slukker for kontakten, 

når jeg vandrer i fjeldet. Eller der kan jeg tænke tankerne til 

ende. Det gør en kæmpe forskel, for livet er jo heller ikke en 

afkrydsningsliste.”

Ingen helhedstænkning

Lige nu er Stine Allermand ved at søge job, og hun ser gerne 

sig selv i en stor rådgivende virksomhed i samarbejde med 

mange ingeniører, ”for de ved så meget”. 

”Der står alt muligt om innovation på deres hjemmesider, men 

der er ikke mange, der tør tage skridtet fuldt ud. Og det er en 

udfording for mig at komme med de økonomiske bundlinje-

argumenter, når jeg bare gerne vil redde verden”, griner Stine 

Allermand, ”det kan de jo ikke bruge til noget, så jeg mangler 

at oversætte argumenterne til tal.”

”I vores samfund mangler vi virkelig at tænke i helheder og 

at vende tingene om. Hvorfor hedder det fx sygehuse og ikke 

raskehuse? Eller skolefritidsordning. Hvem på ni år synes det 

er fedt at være i en ordning? Vendte vi perspektivet om, ville 

det ændre hele vores tænkning og problemløsning.”

”Og det er dér, at man kan blive betragtet som naiv, når man 

mener, at det ikke er nok fx at sætte et par nye stole ind i 

et venteværelse og så tro, at det bliver en bedre oplevelse at 

opholde sig på et sygehus. Vi ved så meget om, hvorfor folk 

bliver mere syge af at være indlagte, men vi bruger det ikke 

til noget, fordi det ville kræve helhedstænkning. Ændringerne 

skal være gennemgribende, men der støder man så på en 

uendelighed af faktorer og barrierer i strukturer og organise-

ring, alt det, der i vores samfund griber ind i hinanden, så det 

eneste, der er tilbage, er det lille hjørne, man kan pille i. Men 

det hjælper ikke i det lange løb.”

”Der er jo også det, at de store ændringer ikke umiddelbart 

peger på bundlinjens tal. Den tænkning er langsigtet og hand-

ler om, hvordan vi i det hele taget skruer vores samfund sam-

men. Måske bliver jeg også ældet en dag og ser tilbage på, 

hvor ung og naiv jeg var dengang, jeg troede, at man virkelig 

var i stand til at ændre noget i det store billede og få det hele 

til at spille sammen.”

SENSOMMER 10. august – 15. september

EFTERÅR 15. september – 28. oktober FORVINTER 29. oktober – 1. december

JULETIDEN 1. december – 1. januar
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Af Pete Avondoglio  mDD, professor, programleder, Department 

of Advanced Product Design, Umeå Institute of Design

Alle taler om innovation, og designerne taler om bruger-

centreret design, som indebærer, at brugeren tages med i 

designprocessen fra de første ergonomiske og funktionelle 

betragtninger og afprøvning af forskellige forslag til godken-

delse af det færdige produkt. 

Der er ikke noget nyt i det her, sådan har vi altid gjort, siger 

mange designere. Man er nødt til at gøre det for at sikre, at 

produktet kan sælges, når det er færdigt. Men hvis denne pro-

ces ikke er nøje styret, kan den føre til en “amatørisering” af 

designprocessen, hvor man ikke tør beslutte noget som helst 

uden at spørge forbrugerne – i demokratiets hellige navn.

I de fleste tilfælde fører brugercentreret design sjældent, hvis 

nogensinde, til nye, innovative produkter. De fleste brugere er 

temmelig konservative i deres tankegang og er ikke trænet til 

at tænke “out of the box.” Deres forestillinger er tit baseret 

på andre produkter, de har set inden for det samme område 

eller på løsninger, der ofte indebærer uløselige produktions- 

eller sikkerhedsmæssige problemer.

Innovation på grundlag af brugeren

Målet med People Centered Innovation er ikke nødvendigvis at forbedre 
et eksisterende produkt, men i lige så høj grad at iagttage ubeskrevne 
problemstillinger.

Dog skal man ikke konkludere fra ovenstående, at man kan 

ignorere brugerne, man skal bare være klar over de begræns-

ninger, denne proces indebærer.

People Centered Innovation i praksis

En anden proces, der i England og USA hedder People Centered 

Innovation (PCI), og som anvendes hos blandt andet BMW 

Designworks og IDEO samt en række af de førende interna-

tionale industrielle designskoler, indebærer nøje studier af 

brugergrupper ud fra en række traditionelle betragtninger 

som behov og funktion, men også suppleret med etnografiske 

og sociologiske iagttagelser. I nogle tilfælde foregår arbejdet 

i tværfaglige arbejdsgrupper bestående af designeren, antro-

pologer, sociologer, ergonomer, osv. 

Målet med denne proces er ikke nødvendigvis at forbedre et 

eksisterende produkt eller dets næste generation, men mere 

at iagttage ubeskrevne problemstillinger, eller sagt mere 

positivt “design opportunities.” 

På Umeå Institute of Design, har vi arbejdet med opgaver af 

denne art de seneste fem år med mange spændende resulta-

Umeå Institute of Design, Umeå University, er et af Skandinaviens eneste universiteter 

med uddannelse i industriel design.

Uddannelsen blev etableret i 1989 og var en af de første i Europa til at adoptere den 

såkaldte Bolognaaftale, med en tre-årig bachelor på svensk, med cirka 12 studerende om 

året, og en to-årige international master på engelsk. Der findes tre masterprogrammer: 

Advanced Product Design, Interaction Design og Transportation Design. Hvert program 

optager cirka ti studerende om året – ud af cirka 100 ansøgere til hvert.

Derfor har skolen et bredt international tilsnit, og de masterstuderende repræsenterer 

20 forskellige nationaliteter.

I løbet af ganske få år har skolen opnået international status som en af verdens bed-

ste industriel design uddannelser, som bekræftes i en opgørelse for nylig i magasinet 

Business Week.

En række store virksomheder som Toyota, Nike, Microsoft – foruden internationale 

“headhunters” – besøger jævnligt Umeå for at interviewe studerende, og ved afgang har 

de fleste mindste et jobtilbud.

I internationale konkurrencer er skolen også velkendt, inkluderende sidste års INDEX: 

Awards for internationale designskoler – af de fem kategorier blev to vundet af stude-

rende fra Umeå.
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ter. I praksis indebærer det, at de studerende i researchfasen 

undersøger en bestemt brugergruppe. Det kan være alt fra 

pensionister eller kernefamilier til noget mere præcist som 

snedkere eller sygeplejersker. I første omgang går arbejdet 

ud på at studere denne gruppe i deres sociale kontekst for 

at danne et billede af deres daglige liv, glæder, skuffelser, 

krav og ønsker. Dette foregår igennem personlige dagbøger, 

skriftlige eller fotografiske, observationer, de såkaldte probes, 

video, interviews og daglig ledsagelse i arbejdsrutiner. 

Det indsamlede materiale bearbejdes og præsenteres i 

arbejdsgrupper via en række forskellige metoder som per-

sonas, scenarios, storytelling, rollespil, osv. med henblik på 

opdagelsen eller identifikationen af problemstillinger – i 

mange tilfælde problemstillinger, som de involverede brugere 

ikke selv er opmærksomme på. 

De problemstillinger, som de studerende selv har identifice-

ret, danner grundlag for deres designprojekter. Fordi nogle af 

disse problemer aldrig før har været gransket, indebærer de i 

sig selv en stor grad af innovation, men selv om løsningerne 

ikke behøver at være særligt innovative, vil de færdige produk-

ter eller systemløsninger ofte være det.

Mangler accepteret af brugerne 

Lad mig nævne et eksempel fra Umeå. For to år siden indgik 

de første års masterstuderende på Afdelingen for Advanced 

Product Design et ti ugers samarbejde med det Svenske Am-

bulance Akademi. Akademiets oprindelige mål var et re-design af 

ambulancernes indretning. Men efter de indledende PCI under-

søgelser opdagede de studerende, at der eksisterede en hel  

række problemer, som skulle løses, inden man tog fat i selve 

ambulancen. 

Det første var selve båren, udgangspunktet for indretningen, 

som var en svensk standard, udviklet af en designgruppe i 

Stockholm med stor erfaring inden for ergonomisk rigtigt 

design. Det var “BÅREN” og kun næsten ikke blive bedre. Men 

trods dennes eminente design og funktion, var det en kends-

gerning, at der skulle to mænd til at bære den op af trappen, 

som ofte betyder flere ture op og ned med andet udstyr, 

inden patienten var stabiliseret og klar til transport. 

Samtidig opdagede de studerende, at ambulancefolkene 

efterhånden havde fjernet flere af de ergonomiske tiltag, skul-

derbøjler, osv., da de skabte farlige situationer, når patienter-

ne skulle bæres ned ad trapperne – som i øvrige resulterede i 

at de fleste, uden at vide det, brugte redskabet baglæns! Alle 

disse problemstillinger var accepteret af brugerne, og de så 

dem ikke som problemer, men som kendsgerninger. I første 

omgang definerede nogle af de studerende problemstillingen 

som “at skabe en båre, der kan lige så meget eller mere end 

den eksisterende, men som også kan bæres op, og helst også 

ned, af én person”, eller mere præcist, “Hvordan flytter man 

en levende belastning på op til 120 kilo ned af en trappe på 

en nem og betryggende måde, helst af kun én person?” 

Morten Wageners “Catapillar Scoop” båre, der bruger et 

larvefodskoncept med friktionsbremser. Den kan ændre 

stilling undervejs og fungere som båre eller kørestol. 

Vægten er halveret 
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Andreas Johanssons “Plug” el-truck til at trække bagagetrolleys frem og tilbage fra 

terminalen til flyvemaskiner i indenrigslufthavne med kort afstand. Den åbne kabine til-

lader hurtigere betjening, og trucken kan køre tættere på flyene 

Én af løsninger, Morten Wagener’s “Catapillar Scoop” kan be- 

tjenes af én ambulancefører og kan glide ned af trapperne 

via et larvefod-koncept med friktionsbremser. Projektet vandt 

første præmie i det amerikanske ID-Magazine 2005, Student 

Design Awards.

Umiddelbart virker den viste løsning ikke særlig innovativt for 

det uerfarne øje, men brugergruppen, ambulancefolkene, blev 

overraskede over, at man kunne iagttage og løse problemer, 

som de selv betragtede som deres givne arbejdsbetingelser. I 

den efterfølgende feedback-fase, udtrykte de stor begejstring 

for projektet og de forskellige resultater, dog var alle parter 

enige om, at det næste trin i processen, produktudvikling, fær- 

diggørelsen og produktion, var en lang sej kamp med myndig-

hederne, udstyrsproducenter og ambulancefabrikanter, der i 

flere tilfælde har et næsten monopolagtigt greb om marke-

det, produktudviklingen og derved innovationen.

Afhjælpning af belastende arbejde

Et andet eksempel. Sidste år, i samarbejde med det svenske 

luftfartsvæsen, studerede man arbejdsgangen for lufthavnens 

service crews på de mindre svenske lufthavne, som normalt 

betjener to til tre forskellige luftfartselskaber, udelukkende til 

Kilder

Battarbee, Katje, (2004) Co-experience, understanding 

user experiences in social interaction. Academic disser-

tation, University of Art and Design Helsinki.

Global Watch Mission Report, (2004) Innovation 

through People Centered Design – lessons from the 

USA, University of Surrey.

INDEX: 2007 Magazine, (2006) User centered design 

and innovation.

indenrigstrafik. Arbejdet er temmelig belastende og indebæ-

rer alt fra bagage- og fragtbehandling, rengøring og service af 

flyvemaskinerne, landgangstrapper samt ansvar for brand- og 

redningskøretøjer og redskaber.

Arbejdet foregår i spidsbelastningsperioder under fantastisk 

stress både fysisk og psykisk. Hovedproblemet var læsning af 

bagage på de mindre fly, hvor man manuelt skal løfte baga-

gen på og fra bagagetrolleys mellem lufthavn og fly. Tiden 

er ekstrem vigtig. Hele processen med cirka 150 passagerer,  

bagage af og på samt klargøring af flyet skal helst overstås 

på mindre end 30 minutter. Flykaptajnerne følge med i pro-
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Ola Kollins bagagetrolley har en integreret hejse anordning til at 

formidle hurtig og let løftning af bagagen fra terminalbåndet til 

flyvemaskines bagagerampe

cessen og har direkte kommunikation med lastrum og presser 

konstant for at overholde tidsplanerne. 

De større lufthavne, som Kastrup, har sammen med den 

danske tegnestue CPH udviklet en genial og innovativ løsning 

med deres “Rampsnake,” som de færreste mindre lufthavne 

har råd til – en kendsgerning vi også var nødt til at tage i 

betragtning. 

To hovedområder blev defineret: selve bagage trolleyerne, 

som trækkes bag en mindre lukket el-truck, og selve el-truck-

ene. Trolleyerne blev nøje gennemgået og flere forslag indebar 

indbygget løftehjælp til let og hurtig flytning af bagagen fra 

trolleyen til læseramperne. Selve trucken er et lukket køretøj, 

der er svær at komme ind i, særlig med tungt vinterovertøj, 

og den lukkede kabine har en højde, der gør, at den må ikke 

kom for tæt på flyet. 

En andet iagttagelse var, at personellet sjældent opholder 

sig i trucken fra terminal til flyet i mere end et minut, og 

det medførte et forslag, hvor kabinen blev sløjfet og vognen 

designet til at kunne køre i begge retninger med en særlig 

sammenklappelige bøjle til at bære ekstra bagage. En nem 

og innovativ løsning, der kunne produceres hos en lokal el-bil 

fabrikant billigere end de eksisterende trucks, og som giver en 

lettere, hurtigere arbejdsgang for servicemedarbejderne.

De nævnte eksempler, udviklet på grundlag af brugergruppe-

studier, peger på en anden form for designsamarbejde med 

en virksomhed, end mange er vant til.

PCI ikke egnet til life style

Til slut skal det nævnes, at metoden ikke er helt nem at 

anvende til life style design, som synes at være den herskende 

fortolkning af Danish Design i dag med undtagelse af de få 

større industriel design tegnestuer som fx 3PART, Designit, 

CPH.  Det er måske derfor, at man for nylig kunne læse i Po-

litiken, at “de nye generationer af designere har svært ved at 

slå igennem internationalt.” 

Det er svært at være rigtig innovativ, når man udelukkende 

beskæftiger sig med møbler og lamper og andre produkter til 

hjemmet, hvor selve problemet blev løst for adskillige årtier 

siden, og innovationen dermed kun kan bestå af kendte pro-

dukter med nye processer, materialer, former og farve – men 

yderst sjældent en forbedring af brugernes vilkår.
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Det perfekte hjælpemiddel ligner ikke et hjælpemiddel og 

sygeliggør dig ikke. 

Definitionen kommer fra industriel designer mDD Annette 

Krath Poulsen som, med egne ord, er blevet fagidiot inden for 

hjælpemiddelområdet. Hendes interesse startede i 1998. Og 

hun er blevet hængende.

”Jeg opdagede, hvilket slaraffenland hjælpemiddelområdet er 

for en designer. Jeg kunne kigge på hvert et produkt og vide, 

at jeg kunne gøre det bedre. Alt var virkelig, virkelig grimt, og 

funktionerne kunne også forbedres – og det er jo det fede. Så 

det har virkelig fanget mig. Dertil er der megen positiv respons 

på mit arbejde,” siger Annette Krath Poulsen.

De første projekter

Efter afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole arbejdede 

Annette Krath Poulsen tre år på en radiatorfabrik, hvor det 

sidste projekt, hun var involveret i, var en radiator til engelske 

plejehjem og børneinstitutioner – derfor var det vigtigt, at 

man ikke kunne brænde, slå eller ridse sig på den. 

Udviklingen af radiatoren krævede en masse research og gjor-

de blandt andet, at Annette Krath Poulsen fik det næste job 

som industriel designer i et EU-projekt i Vestsjællands Amt. 

Forhåbentlig får man brug for et hjælpemiddel

Industriel designer mDD Annette Krath Poulsen er bidt af at designe aldersbetingede  
hjælpemidler, og hun har foreløbig 12 års indsamlet viden som ballast. 

Her skulle hun sammen med en merkonom indsamle idéer og 

problemstillinger i sundhedssektoren for at undersøge, om 

det var muligt at udvikle nogle bæredygtige projekter til for-

skellige institutioner og hjemmeplejen, som vestsjællandske 

virksomheder kunne producere.

”Der fik jeg den første berøring og erfaring med at tale med 

brugerne og høre, hvilke problemer de oplever i deres daglig-

dag. Jeg fik gennem det projekt opbygget nogle systematik-

ker omkring idéerne, hvordan man undersøger, om en idé er 

bæredygtig i virkeligheden, hvad der er på markedet, eksport-

muligheder og ikke mindst, hvilke tekniske krav der stilles i 

forskellige lande og i de danske kommuner,” fortæller Annette 

Krath Poulsen, som med sin samarbejdspartner i det vestsjæl-

landske projekt senere blev købt af virksomheden Zealand 

Care. Her fortsatte arbejdet med hjælpemiddelområdet, og i 

2000 havde Annette Krath Poulsen så megen viden og ballast, 

at hun startede sin egen virksomhed, AKP Design.

Mange interesser skal passe sammen

Der er en ordentlig håndfuld aktører, interessenter og bru-

gere, når et hjælpemiddel skal udvikles og produceres for en 

kommune. Ofte har disse også forskellige og modsatte krav 

til produktet. 

Trust Badebænk/badestol 

er til brug for ældre  

mennesker i badet.  

Producent: ProMovec A/S.  

Design: AKP Design i sam-

arbejde med Zealand Care 

A/S og ProMovec A/S
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Der er indkøberne, der tænker på prisen – og det er meget 

ofte dem, der stiller betingelserne for det, kommunerne 

ønsker at investere i. Pris er en meget vigtig faktor, hvorfor 

hjælpemidlerne også bliver fremstillet uden for Europa.

Der er terapeuterne, som vejleder borgeren om produkt contra 

behov. De lægger ofte vægt på kvalitet og æstetik.

Der er det tekniske personale, der skal skille og samle hjælpe-

midlerne. Kommunerne genanvender produkterne, så de skal 

have en lang holdbarhed.

Der er hjælpepersonalet, som har med borgeren at gøre og 

derfor har brug for at hjælpemidlet er let at håndtere.

Der er chaufførerne, som bringer og henter hjælpemidlerne til 

borgeren – op og ned ad trapper – så der skal tages hensyn 

til deres arbejdsmiljø også.

Endelig er der naturligvis borgeren, altså slutbrugeren, og 

dennes pårørende. 

Ønskes: standardiserede krav

Arbejdsprocessen er en kombination af iagttagelser og deci-

derede spørgsmål hos de forskellige aktører, og slutbrugeren 

er med i processen så meget som muligt lige til afprøvning 

af prototypen.

”Der er sådan set ikke så meget hokuspokus i det. Det er bare 

en meget langsommelig proces, fordi man skal have så mange 

grupper indover. Vi samler al information op i den endelige 

kravspecifikation på produktet, og der har kommunernes krav 

stor betydning – nogle krav som i øvrigt skifter fra kommune 

til kommune. Hjælpemidlet skal passes til så mange kommu-

ner som muligt, ellers skyder vi både os selv og producenten 

i foden,” siger Annette Krath Poulsen og understreger, hvor 

stor en hæmsko det kan være, at kommunernes krav er så 

forskelligartede.

”Man skulle simpelthen på amts- eller statsniveau sætte 

nogle fælles standarder for hjælpemidlerne til aldersbetingede 

skavanker. For det er jo fuldstændig ligegyldigt, om du bor i 

Hjørring eller Næstved, hvis du skal have en rollator. De krav, 

der er nu, er ikke betinget i ergonomi, anatomi eller funktion. 

De er kun til besvær og betyder, at man skal lempe og lirke, 

for at få produktet presset gennem skabelonen. Og det gør 

også, at det er meget vanskeligt at få nye idéer til produkter 

på markedet,” siger Annette Krath Poulsen, som dog ikke 

mener, at det er ond vilje fra kommunernes side.

”De har simpelthen bare ikke tid til at sætte sig ind i området,.

En kommune på et tidspunkt haft en ok kørestol, og så er 

kravene vokset ud af den. Kommunerne har også tradition for 

at tage vare på egne problemer, altså sørge for, at borgerne 

får de hjælpemidler, de har brug for. Samtidig er hjælpemid-

delområdet vokset de senere år, hvilket gør det hele mere 

uoverskueligt for kommunerne – og der er ingen ovenfra, der 

har sagt ”cut, nu skal vi have standardiserede regler”,” siger 

Annette Krath Poulsen.

Der sker noget nu

De første mange år Annette Krath Poulsen arbejdede med 

hjælpemiddelområdet, har der været rigtig god plads. Ikke 

mange andre designere har åndet hende i nakken.

”En årsag kan være den innovationsbarriere, der ligger i de 

kommunale krav, som kan dræbe al nytænkning. Du skal 

have en pengestærk producent i ryggen for at køre noget 

nyt og anderledes igennem. En anden barriere kan være, at 

området kræver enormt megen viden, som du skal have på 

plads, ellers laver du noget, som ikke kan bruges,” mener 

Annette Krath Poulsen, som dog kan mærke, at der er ved at 

ske noget derude nu i forhold til hjælpemiddelområdet. Den 

generation, der er ved at blive ældre, vil ikke lade sig nøje med 

andenrangs-produkter.

Nogle producenter har, på deres hjemmeside, etableret butik-

ker for private kunder, der ønsker at fravælge de kommunale 

Vision Kørestol er en 

basis aflastningskørestol. 

Producent: ProMovec A/S. 

Design: AKP Design i sam-

arbejde med Zealand Care 

A/S og ProMovec A/S
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www.akpdesign.dk

produkter. En tendens, Annette Krath Poulsen tror, vil brede 

sig.

Skolerne har fået øjnene op for de muligheder, der ligger på 

hjælpemiddelområdet, og flere og flere studerende ringer 

til hende med deres afgangsprojekter. Ligesom hun hjælper 

Teknologisk Innovation med at vurdere bæredygtigheden i nye 

idéer og opfindelser.

”Og jeg er i den heldige situation, at mine kunder er så loyale, 

at de også henvender sig til mig, når de bliver præsenteret for 

nye produkter. Det er dybt tilfredsstillende at have samlet så 

meget viden, og ikke mindst, at jeg kan komme af med den 

igen på flere måder. Jeg vil vældig gerne være den, der på 

konsulentbasis bliver taget med på råd i mange forskellige 

sammenhænge, og jeg mærker nu, at markedet også er parat 

til at høre på mig. Derfor betragtede jeg også det, at jeg fik 

Prisen for Årets Hjælpemiddel 2006 som en stor anerkendelse 

af den viden, jeg har samlet gennem de seneste år.” 

Der er noget med badeværelser

Det kan ikke undgå at præge en selv, når man arbejder med 

aldersbetingede hjælpemidler, og Annette Krath Poulsen er 

allerede nu i en alder af 40 år meget bevidst om sin egen 

alderdom.

”Jeg er blevet langsynet og må som mange andre bruge briller, 

og jeg skal ikke hoppe så meget til aerobic, før jeg får ondt i 

knæene.....Jo, jeg tænker meget på det, men det betyder så 

også, at jeg er forberedt på de skavanker, der melder sig, og 

de hyler mig derfor ikke ud af den. Jeg mener, man må da 

håbe, at man får brug for et hjælpemiddel – og det er der 

meget få, der ikke gør, når de bliver ældre – ellers er alterna-

tivet sådan set, at du er død....... I mine designs tænker jeg 

også meget på, hvad jeg selv ville have lyst til at have i mit 

hjem, selv om det naturligvis ikke er min individuelle smag, 

der er den styrende i arbejdet.”

”Jeg har noget med badeværelser. For mig er det hjemmets 

mest private rum, og jeg skal ikke nyde noget af, at nogen 

kommer og børster tænder på mig eller det, der er ”værre”. 

Derfor er det min drøm at udvikle og designe et badeværelse 

med en masse intelligens i – og ikke noget med en masse 

skinner, der kører op og ned,” siger Annette Krath Poulsen, der 

lige nu er ved at udvikle et såkaldt vaske / tørre toilet til pleje-

sektoren, som er første etape i det intelligente badeværelse. 

Hvis fru Jensen er blevet så dårlig, at hun ikke selv kan gå på 

toilettet, kan en hjælper nøjes med at hjælpe hende over på 

vaske / tørre toilettet, så klarer det resten – spuler og tørrer 

bagefter med varm luft.

”Og ja, det er da grænseoverskridende, og hvordan ville jeg 

selv have det med sådan et toilet, hvis jeg engang kom i den 

situation? Hvad ville jeg vælge? At en eller anden, måske et 

fremmed menneske skulle tørre mig bagi, eller om jeg selv 

kunne klare det ved at trykke på en knap? Så er valget måske 

alligevel ikke så stort.”

Nu skal der satses

Annette Krath Poulsen har stillet sin pension på højkant for at 

projekt vaske / tørre toilet kan blive gjort til virkelighed. Det 

er den første opgave, hun har stillet sig selv, og hun skal nu 

ud og banke på døre i Europa. Hvis det ikke giver det ønskede 

resultat, er der Japan, hvor hun har en god kontakt.

”Japanerne har en stor industri inden for hjælpemidler, da de 

i mange år har haft den problematik, der nu er ved at komme 

til os – mange gamle og få unge. Og så har jeg også lejet min 

egen stand på Scandinavia Rehab i maj 2007, hvor både toilet-

tet og andre produkter bliver præsenteret. Det kommer til at 

koste en formue, men jeg føler, at jeg skal satse nu, ellers vil 

jeg ligge og rotere i min grav. Tiden er moden til at brænde 

de produkter af, jeg har liggende i skuffen.”

www.akpdesign.dk
www.akpdesign.dk
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

De fleste designere og arkitekter oplever, at de lægger liv 

og sjæl i deres arbejde. De synes, det er fantastisk at være 

kreative og identificerer sig i høj grad med deres projekter og 

produkter.

Når de så får hård, og ofte meget negativ, kritik – for det er 

en del af den kultur, de er havnet i – oplever de det som et 

angreb på deres person. Der er en 1:1 kobling mellem deres 

identitet og projektet. Kritik af projektet er kritik af perso-

nen.

”Og det er noget, vi er opflasket med på design- og arkitekt-

skolerne – det er kulturen – lærerne giver personlig kritik og 

de giver en subjektiv kritik ”det der, synes jeg, er grimt”. Når 

det sker, kan læreren ikke skelne mellem om den studerende 

reelt er ”talentløs” eller om han mener, hun er det, fordi hun 

har lavet noget, som læreren ikke  kan lide. Der er vi helt ude 

på overdrevet”,” forklarer procesdesigneren Anders Rønnau, 

som i februar holder et kursus i konstruktiv kritikkultur under 

Arkitekternes Efteruddannelse.

Han tilføjer, at ovenstående er grunden til, at mange stude-

rende kæmper sig igennem design- eller arkitektstudiet, fordi 

de hverken oplever deres arbejde eller deres person bliver 

værdsat.

De ærgerlig slutninger

Den herskende kritikkultur handler om at finde fejl og mang-

ler. Det er ikke kun inden for de kreative fag – her er det bare 

meget udtalt – og det betyder, at mange får angstfornem-

melser, når de skal vise deres arbejde frem. Det er meget 

uheldigt, når det nu er det, man lever af. 

Kritik betyder kunsten at bedømme og er derfor ikke negativ 

i sit udgangspunkt. Selve ordet kommer af ”criterium” og 

indikerer, at noget holdes op mod noget andet, og det er ikke 

Anders Rønnau er Ph.d. i Anvendt fysik fra Aarhus 

Universitet, har en master i møbeldesign fra Danmarks 

Designskole og er uddannet NLP coach. Han coacher 

både enkeltpersoner og virksomheder i personlig og 

professionel udvikling. Anders Rønnau har arbejdet som 

procesdesigner / konsulent hos blandt andet Arkitema 

og Kontrapunkt. Lige nu er han tilknyttet CPH Design. 

www.ronnau.com

Kritik kan skabe bedre produkter

Kritik på den konstruktive måde kan være med til at skabe kreativ, 
personlig og faglig vækst.

nødvendigvis et subjekts personlige oplevelse af det, der skal 

bedømmes.

”At give kritik er en kunst, og når man kan gøre det på en 

konstruktiv måde, kan kritikken være med til at skabe kreativ, 

faglig og personlig vækst,” mener Anders Rønnau.

Når vi giver kritik, ønsker vi samtidig at vise, hvor kløgtige vi 

selv er. Og vi er dygtige, når vi kan påvise fejl og mangler. Det 

er en meget ærgerlig slutning, fordi det ofte betyder, at man 

ikke vil vise sit produkt eller projekt til andre, før det stort set 

er færdigt – af angst for at få nogen over nakken. Det er også 

meget ærgerligt, fordi man afskærer sig fra at få de gode 

input, der kunne løfte projektet.

”Tidspunktet for, hvornår du viser dit projekt til andre er i 

mange sammenhænge afgørende for, hvor godt og dyrt pro-

duktet bliver. Lad mig give et klassisk eksempel på, hvordan 

det meget ofte foregår i arkitektkredse. Her sidder der en 

gruppe medarbejdere og arbejder frem mod et mål, og fire 

dage før endelig deadline tager de sig sammen og beder 

”over-arkitekten” om at se på projektet. De kan ikke gemme 

sig mere. Og så siger ”over-arkitekten”: ”Det der kan jeg ikke 

stå inde for og lægge navn til”. Så er det, at medarbejderne 

meget ofte skal meget langt tilbage i projektet for at rette 

op på det, og de får rasende travlt i de sidste fire dage. Den 

situation kunne man have undgået, hvis kritikkulturen var 

sådan, at det var helt naturligt at få kritik fra starten og 

løbende gennem processen. Nu skal de i mål på de sidste fire 

dage, og det betyder ofte, at ikke alle beslutninger bliver gen-

nemtænkte, eller der er vigtige ting, men glemmer – og det 

kan fordyre hele projektet.”

Hvad er formålet med kritikken?

Vi skal lære at finde lærings-, udviklings- og forbedringspunk-

ter, når vi giver hinanden kritik. Og så skal kritikken være 

specifik og konkret; ”det er grimt” eller ”det er flot” kan man 

ikke bruge til noget, for hvad er det helt præcist, der er grimt 

eller flot? 

”Konstruktiv kritikkultur består i at finde den positive udvik-

ling, der kan komme ud af en eller anden problemstilling, 

og her er det afgørende, om man ser fra en muligheds- eller 

problemvinkel. Hele pointen er, hvad formålet med kritik er. 

Og det er jo ikke, at jeg skal hævde mig, og at den anden 

skal stå i et dårligt lys. Den anden skal gå fra kritikken med 

et løft til sit projekt og sine kompetencer. Hvis man holder 

sig det for øje, er det umuligt at give negativ kritik, for man 

har indset, at man ikke er der for sin egen skyld men for et 

andet menneske og dennes projekt,” mener Anders Rønnau 

www.ronnau.com
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og understreger igen, hvor væsentligt det er, at man kritiserer 

i en positiv ramme af forbedringsmuligheder.

”Der kan man stadig påpege de fejl og mangler, der måtte 

være, samtidig med at man konkret hjælper den anden i den 

rigtige retning – ikke  set ud fra ens personlige vurderinger 

men ud fra nogle mere objektive kriterier og parametre, fx 

målgruppe eller funktion.”

Situationen kan vendes

Hvis bare én af personerne i en kritiksituation kender og er 

trænet i  kritikkens mekanismer, er det muligt at påvirke den 

anden part, så der alligevel kommer noget konstruktivt og 

positivt ud af kritikken. 

”Ligegyldigt hvor elendigt en given kritik er skuet sammen, 

kan man som modtager vælge at modtage kritikken konstruk-

tivt og dermed vende situationen. Så kan man godt klare at 

få at vide, at noget er grimt eller dårligt, uden at det berører 

én som person. Man kan spørge ind til det: ”Nå, så du mener, 

det er grimt. Det er interessant. Hvorfor gør du egentlig det? 

Tror du også, at målgruppen vil mene det?” Man koncentrerer 

sig altså om projektet og blander sin person udenom og kan 

dermed hjælpe kritikgiveren til at give positiv kritik,” siger 

Anders Rønnau.

Kursus i konstruktiv kritikkultur foregår 22. februar kl. 

9.00 – 16.00 og koster 2.450 kr. for medlemmer af Danske 

Designere. Der er tilmeldingsfrist 8. februar. Læs mere på 

www.arkitektforeningen.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

www.arkitektforeningen.dk


Noter | Annoncer

Medlemskab af Danske Designere betyder:

Netværk

Mødet med kollegaer ved medlemsarrangementer eller i 

udvalgsarbejde.

Gratis kontrakter

Royalty, projektbeskrivelser, rammeaftaler, ansættelses-

kontrakt, fortrolighedserklæring, hemmeligholdelseserklæ-

ring osv.

Rådgivning

Om kontrakter, ansættelser, ophavsret, immaterielle ret-

tigheder, forretningsudvikling og -planer osv.

Juridisk hjælp

En gratis time hos advokat Johan Løje, der er ekspert i 

ophavsret og immaterielle rettigheder, konflikt med pro-

ducent, samarbejdspartner, arbejdsgiver osv.

Forsikring

Danmarks billigste professionelle erhvervsansvarsforsik-

ring samt diverse private forsikringer hos forsikringssel-

skabet if.

Præsentation

Af dig selv på vores interne hjemmeside www.mdd.dk, så 

du kan blive fundet fra den eksterne hjemmeside 

www.danishdesigners.dk.

Information

Digitalt inform 10 gange om året, trykt inform lounge 

edition fire gange om året, nyhedsbreve cirka to gange om 

måneden, intern hjemmeside www.mdd.dk, billigt abon-

nement på internationale designmagasiner.

Kurser

Kursuskatalog to gange om året med relevante kurser til 

fordelagtige medlemspriser.

Rabatter

I en række butikker samt på diverse muséer.

Sekretariat

Tre servicemindede mennesker, der er parate til at svare 

på stort og småt.

Kontingentet til Danske Designere er fradragsberettiget.

Produktion på den gode måde

BumbleBees og Overskud med Omtanke inviterer dig 

til et gratis netværksarrangement om social ansvarlig-

hed for iværksættervirksomheder inden for de kreative 

erhverv. 

Går du med spørgsmål som:  

–  Hvordan kan jeg få produceret varer i udlandet på en god 

måde?

–  Hvordan kan jeg sikre mig at mine leverandører ikke bru-

ger børnearbejdere  på en uetisk måde, krænker miljøkrav 

og menneskerettigheder?

– Hvordan kan jeg tænke etiske krav med i hele produkti-

onsprocessen? 

–  Hvordan kommunikerer jeg dette til mine kunder?

–  Hvordan kan jeg som iværksætter i det hele taget arbejde 

med social ansvarlighed i min virksomhed?  

–  Hvad skal der til for, det kan betale sig på bundlinjen?   

Tid: Den 22. januar 2007 kl. 14 – 18.

Sted: Niels Brock Business College, Kultorvet i København, 

kantinen.

Du kan bl.a. møde Nickname, som er en virksomhed, der out-

sourcer til fabrikker i Kina med en høj CSR-profil, Crecea – et 

rådgivningsfirma, der har kontor i Vietnam og hjælper med 

at kontrollere produktionsvirksomheder i Østen og rådgiver 

danske virksomheder om etisk outsourcing, Red Barnet – der 

netop har evalueret et projekt om tilgang til børnearbejde i 

Bangladesh og Rambøll Management – med både repræsen-

tanter fra Overskud med Omtanke, vores afdeling for kom-

munikation og CSR, samt vores internationale afdeling med 

erfaring omkring CSR, antikorruption etc.

Tilmeld dig på www.overskudmedomtanke.dk/leverandoer 

Alle deltagere får et gratis eksemplar af bogen „Overskud 

med Omtanke – praktisk guide til virksomheders samfunds-

engagement“.

Se det fulde program og læs mere på www.bumblebees.dk 

under LAB.

Sidste udkald

Du har i starten af december 2006 modtaget et spørge-

skema til Danske Designeres medlemsundersøgelse. Nu 

er det sidste chance for at sætte dit aftryk på forenin-

gen, så find linket til skemaet i din mailbox og send det 

senest 10. januar.
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www.mdd.dk
www.danishdesigners.dk
www.mdd.dk
www.overskudmedomtanke.dk/leverandoer
www.bumblebees.dk
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Luk lyset ind
Med VELUX INTEGRA ovenlysvinduer får du en komplet 
elektronisk og programmérbar dagslysløsning med regn sensor 
og mulig tilslutning af gardiner, markiser og spotlamper.

Besøg www.velux.dk for inspiration og bestil eller download 
samtidig vores inspirerende brochurer.

V7845_Annonce_lysteknisk.indd   1 24-08-2006   15:09:12



design-people aps   l   graven 24 b   l   8000  århus c   l   tlf. +45 70 22 64 62   l   www.design-people.dk

design-people søger produkt- og 
betjeningsdesignere

Vi har travlt hos design-people i Århus. Derfor søger vi 
designere, der kan supplere vores team.

Du får lejlighed til at arbejde med designbevidste kunder 
indenfor konsumentbranchen og business-to-business. Hos 
design-people arbejder vi eksempelvis med hifi-udstyr, 
medicotech, produktionsudstyr og bygningsrelaterede 
produkter.

Meget af vores arbejde har fokus på betjeningsdesign, 
dvs. at forny og forbedre produkter med udgangspunkt 
i en optimeret betjening. Det vil blandt andet bringe 
dig i berøring med brugeranalyser og udvikling af 
interaktive grafiske brugergrænseflader. Ved udvikling 
af produktdesigns er formsans og 3D visualiseringsevner 
væsentlige kvalifikationer. 

Vi leder efter en person, som kan lide at indgå i team-work 
med vores kunder, vores eksterne specialister og ikke mindst 
design-people kollegaerne. Desuden lægger vi vægt på at 
du har den nødvendige sans for detaljer for at gøre jobbet 
helt færdigt. 

design-people er et ungt designfirma med masser af 
erfaring. Med nyskabende designs og ikke mindst nye 
design-processer har vi på kort tid markeret os tydeligt 
på design-scenen. En række kendte og velrenommerede 
firmaer er blandt vores kunder. Vores høje designfaglige 
ambitioner understreges af internationale designpriser, som 
vores kunder har modtaget. 

design-people ejes og drives af 3 partnere, og vores 
designhus ligger i latinerkvarteret i hjertet af Århus. Det 
livlige designmiljø er rammen om spændende opgaver, 
der løses i tværfaglige teams. Vi kan således tilbyde dig et 
arbejde i designbranchen med mulighed for både faglig og 
jobmæssig udvikling.

Har du spørgsmål til stillingerne eller vil du søge er du 
velkommen til at sende en mail eller ringe til:

Klaus Schroeder, design director, ks@design-people.dk

Stillingsannonce   Januar 2007

mailto:ks@design-people.dk
www.design-people.dk


CONSUMER�GOODS�DESIGNER�(FMCG)

Kontrapunkt,�an�international�design�and�brand�agency�specialized�in�large-scale
identity�programmes,�is�looking�for�an�experienced�designer�to�join�our�fast
growing�FMCG-team.

About�you
� You�have�a�proven�track�record�in�graphic�design�for�large�fast�moving
consumer�goods�brands

� You�have�thorough�knowledge�of�consumer�goods�design�–�print,�packaging�&
POS

� You�have�a�strong�aesthetic�sense�as�well�as�a�rich�conceptual�thinking�ability
of�the�highest�standard

� You�have�the�ability�to�bring�meaningful�form�to�concepts,�taking�an�idea�from
sketch�to�physical�and�digital�prototype

� You�bring�an�expansive�view�of�design�–�encompassing�product,�service,�and
communication

� You�can�problem-find�and�problem-solve
� You�are�a�team-player

Candidates�must�possess�a�proven�track�record�of�experience�with�design�–
preferably�within�FMCG.�Your�response�should�include�your�CV,�a�brief�portfolio�of
work,�and�relevant�(international)�experience;�all�as�evidence�of�creativity�and
conceptual�thinking.

We�offer�a�rewarding�position�in�one�of�Europe’s�leading�and�most�award-winning
design�firms�with�a�global�project�portfolio.

We�look�forward�to�hearing�from�you.

Closing�date:�15�January�2007.

Please�direct�all�inquiries�to:
Rasmus�Bech�Hansen�,�managing�director
Kontrapunkt
Refshalevej�153
1432�Copenhagen�K
DENMARK
Tel�+45�33�93�18�83
rbh@kontrapunkt.com�����
www.kontrapunkt.com������

mailto:rbh@kontrapunkt.dk
www.kontrapunkt.dk
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Designer til undervisning på TEKO

TEKO søger… 
designer med relevant erhvervserfaring til undervisning på designteknolog- 
uddannelsen og til uddannelsen industriel design på bachelor niveau. 

Designere til beklædning – fuldtids og evt. timelærere 
 Uddannet beklædningsdesigner 
 Skal kunne undervise i kreative computerprogrammer 
 Skal bl.a. undervise i tegning, idé udvikling, farvelære, 

kollektionsopbygning og deltage i tværfaglige projekter 
 Du er kreativ, teamorienteret, nysgerrig, positiv og idérig 

TEKO tilbyder 
 En organisk og dynamisk arbejdsplads 
 Mulighed til fortsat faglig udvikling 
 Løn efter gældende overenskomst med mulighed for individuelle tillæg 

Stillingen ønskes besat 01.02.07. 

Skriftlig ansøgning med relevante referencer sendes til TEKO, Birk Centerpark 
5, 7400 Herning eller via e-mail: bjo@teko.dk, att.: Birgitta Johansson.   

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
uddannelsesleder Birgitta Johansson på 9712 7022 eller e-mail bjo@teko.dk. 

TEKO
Birk Centerpark 5 
7400 Herning 
Tlf.: 97 12 70 22 
Email: teko@teko.dk

FAKTA – TEKO 
TEKO er mode- og livsstilsbranchens uddannelsesinstitution og med ca. 1000 
studerende Skandinaviens største inden for området. TEKO tilbyder erhvervs- og 
videregående uddannelse samt efteruddannelse indenfor design, indkøb eller 
afsætning. Uddannelserne er rettet mod områderne beklædning, sko/lædervarer, 
møbler/ boliginteriør. TEKO beskæftiger ca. 145 medarbejdere. 

mailto:teko@teko.dk
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Arkitekt

Stine Mogensen

Stokhusgade 6

1317 København K

Tel: 2670 0752

E-mail: stine@superspace.dk

Arkitekt

Sarah Mindegaard-Müllertz

Nøjsomhedsvej 16, 5.sal

2100 København Ø

Tel: 2362 7406

E-mail:

sarah@superspace.dk

Studerende

Christoffer Tange

Manøgade 2, 3.th.

2100 København Ø

Tel: 2166 6955

E-mail: dd@christos.dk

Grafiker

Janne Hiort

Gammel Strand 52

1202 København K

Tel: 3311 4099

E-mail: janne@hiorts.dk

Studerende

Troels Øhman Jensen

Ahornsgade 8 C, 2.tv.

2200 København N

Tel: 3127 4664

E-mail: trjen@stud.dkds.dk

Grafisk Designer

Laura Johanne Grue 

Danielsen

Overgaden oven 

Vandet 48 D, st.tv.

1415 København K

Tel: 2075 9034

E-mail: laurajohanne@zeppeli

nsandpenguins.com

Grafisk Designer

Ulrike von Rosen

Vølundsgade 23, st.tv. 

2200 København N

Tel: 3583 8418

E-mail: vonrosen@rocketmail.

dk

Nye medlemmer

mailto:stine@superspace.dk
mailto:sarah@superspace.dk
mailto:dd@christos.dk
mailto:janne@hiorts.dk
mailto:trjen@stud.dkds.dk
mailto:laurajohanne@zeppelinsandpenguins.com
mailto:laurajohanne@zeppelinsandpenguins.com
mailto:vonrosen@rocketmail.dk 
mailto:vonrosen@rocketmail.dk 
mailto:vonrosen@rocketmail.dk 
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International Calendar

Seminars – 
Conferences – 
Workshops

Climate Change

4 – 23 February 2007

Schumacher College

Devon, England

www.schumachercollege.

org.uk

Tasmeem Doha 2007

5 – 8 March 2007

Doha, Qatar

http://tasmeem.qatar.vcu.

edu/tasmeem

Creating the Perfect 

Design Brief

8 March 2007 

Chicago

21 June 2007 

Boston

8 September 2007 

Los Angeles

www.dmi.org

Imagine iT

22 – 24 March 2007 

Bologna, Italy

www.typevents.com/index.

php?id=133,133,0,0,1,0

Information Design 

Conference 2007

29 – 30 March 2007

Greenwich, London 

www.informationdesignas-

sociation.org

 

Managing Creative Staff

29 – 30  March 2007 

Boston

17 – 18 May 2007 

New York City

www.dmi.org

 

Strategies that Transform 

Brands

19 – 20  April  2007 

New York City

14 – 15 June 2007 

San Francisco

18 – 19 October 2007 

Chicago

www.dmi.org

LOS LAUS 06: The 36th 

edition of the Laus 

Graphic Design and Visual 

Communication Awards

20 May 2007

Barcelona

www.adg-fad.org/laus

Design Inquiries

27 – 30 May 2007

Stockholm 

info@nordes.org

DMI – 19th International 

Brand Design Conference

6 – 8 June 2007

Chicago 

www.dmi.org

HOW Design Conference

10 – 13 June 2007

Atlanta 

www.howconference.com

3rd International 

Conference on Typography 

& Visual Communication

20 – 23 June 2007

Thessaloniki, Greece

uompress@uom.gr

New Craft – Future Voices

4 – 6 July 2007  

Dundee, Scotland  

www.newcraftfuturevoices.

com  

Design Research for 

Product and Service 

Innovation

12 – 13 July 2007 

San Francisco

27 – 28 September 2007 

Chicago

www.dmi.org

Strategies for Designing 

Meaningful Brand 

Experiences

13 – 14 September 2007 

New York City

8 – 9 November 2007

Cincinnati

www.dmi.org

 

CONNECTING 07 World 

Design Congress – 

Connecting to People and 

to Ideas

17 – 21 October 2007

San Francisco

www.idsa.org

Sustainable Innovation 07

Global Building and 

Construction: Systems, 

Technologies, Products and 

Services 12th International 

Conference 

29 – 30 October 2007

Deadline call for papers: 28 

February 2007

Farnham, Surrey, UK     

www.cfsd.org.uk 

Fairs

imm Cologne

15 – 21 January 2007

www.imm-cologne.de

The Furniture Show

21 – 24 January 2007

Birmingham

www.thefurnitureshow.

co.uk

PLANÈTE Meuble Paris 

Furniture

25 – 29 January 2007  

www.planete-meuble-paris.

com 

MAISON&OBJET

Exclusive interieur

26 – 30 January 2007 

7 – 11 September 2007 

www.maison-objet.com

now! design à vivre

Modern design 

26 – 30 January 2007 

7 – 11 September 2007 

www.nowdesignavivre.com 

FidExpo

31 January – 

4 February 2007

Sct. Petersborg

Furniture and interior

www.restec.ru

CEVISAMA 07

International Trade Show 

for Ceramic Tiles and 

Bathroom Furnishings

6 – 10 February 2007

Valencia, Spain

www.feriavalencia.com/cev-

isama

Australian International 

Furniture Fair

7 – 9 February 2007

Sydney

www.aec.net.au/aiff

Stockholm Furniture Fair

7 – 11 February 2007

www.stockholmfurniture-

fair.com

ZOW

26 February – 1 March 2007

Bad Salzuflen

Materials, surfaces

www.zow.de

www.schumachercollege.org.uk
www.schumachercollege.org.uk
http://tasmeem.qatar.vcu.edu/tasmeem
http://tasmeem.qatar.vcu.edu/tasmeem
www.dmi.org
www.typevents.com/index.php?id=133,133,0,0,1,0
www.typevents.com/index.php?id=133,133,0,0,1,0
www.informationdesignassociation.org
www.informationdesignassociation.org
www.dmi.org
www.dmi.org
www.adg-fad.org/laus
mailto:info@nordes.org
www.dmi.org
www.howconference.com
mailto:uompress@uom.gr
www.newcraftfuturevoices.com
www.newcraftfuturevoices.com
www.dmi.org
www.dmi.org
www.idsa.org
www.cfsd.org.uk
www.imm-cologne.de
www.thefurnitureshow.co.uk
www.thefurnitureshow.co.uk
www.planete-meuble-paris.com
www.planete-meuble-paris.com
www.maison-objet.com
www.nowdesignavivre.com
www.restec.ru
www.feriavalencia.com/cevisama
www.feriavalencia.com/cevisama
www.aec.net.au/aiff
www.stockholmfurniturefair.com
www.stockholmfurniturefair.com
www.zow.de
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International Calendar

International Furniture 

Fair Singapore

1 – 3 March 2007

www.iffs.com.sg

Taipei International 

Furniture Show

3 – 6 March 2007

www.taipeitradeshows.com.

tw

China International Office 

Home Furniture Fair

27 – 30 March 2007

Guangzhou

www.ciff-gz.com

Export Home

28 March – 4 April 2007

Oporto, Portugal

Furniture

www.exporthome.exponor.

pt

Milano Messen 

Furniture

18 – 23 April 2007

www.cosmit.it

artifact 

21 – 23 April 2007

Bruges, Belgium

Crafts and design

www.artifact.be

Elfack 2007

7 – 11 May 2007

Lighting, el-distribution, 

tele, data

Göteborg.

www.elfack.com

Interzum

Life style, trends, products, 

technology

9 – 12 May 2007

Cologne

www.interzum.de

Hot and Kool –  

Trend Event

11 – 13 May 2007

Berlin

www.hotnkool.com

pe@hotnkool.com

International 

Contemporary Furniture 

Fair

19 – 25 May 2007

New York

www.icff.com

Habitare

Furniture, interiordesign

18 – 23 september 2007

Helsinki

www.finnexpo.fi/habitare

Competitions – 
Awards

iF Award

Deadline: January 2007

www.ifdesign.de

International Roca Design 

Competition

Deadline: 10 January 2007

www.bcd.es

D&AD Global Awards 2007 

Deadline: 10 January 2007

www.dandad.org/awards07

Hong Kong Poster Triennal 

2007

Deadline: 15 January 2007

http://hk.heritage.museum

The 16th BraunPrize 2007 

– „Design a real future“

Deadline: 31 January 2007

www.braunpreis.de

Art Directors‘ Club 86th 

Annual Awards

Deadline: 31 January 2007

New York City 

www.adcglobal.org

Student Design Review

Deadline: 1 February 2007

www.id-mag.com

European Design Awards

Deadline: 28 February 2007

Athens, Greece

www.ed-awards.com/

HKIPP Asia Photo Awards 

2007

Deadline: 28 February 2007

Hong Kong 

www.asiaphotoawards.com

18th International Biennial 

of Humour and Satire in 

the Arts 

Deadline: 1 March 2007

Bulgaria

www.humorhouse.bg

2nd International Poster 

and Computer 

Animation Competition 

„AntiAIDS-Ukraine” 

Deadline: 1 March 2007

www.chervona_strichka.

ic.kharkov.ua/

Exhibitions 

2007 Hong Kong 

International Poster 

Triennial

27 September 2006 – 

15 January 2007

Hong Kong 

OBSERVEUR DU DESIGN 07 

10 October 2006 – 

14 January 2007

Paris

www.apci.asso.fr

Clotilde Olyff: Picto 

‚Caro‘Blanco‘

12 October 2006 – 

28 January 2007

Brussels, Belgium

9 Women Graphic 

Designers

17 November 2006 – 

20 January 2007

Echirolles, France

Design Exchange Awards 

Exhibition

25 November 2006 – 

21 January 2007

Toronto, Canada

Red Dot Award Exhibition 

9 December 2006 – 

7 January 2006

Essen, Germany

Besøg

www.icograda.org (grafisk design)

www.icsid.org (industriel design)

www.ifiworld.org (indretningsdesign)

www.designfortheworld.org (Design for People in Need)

www.dmi.org (Design Management Institute)

www.beda.org (Bureau of European Design Associations)

www.iffs.com.sg
www.taipeitradeshows.com.tw
www.taipeitradeshows.com.tw
www.ciff-gz.com
www.exporthome.exponor.pt
www.exporthome.exponor.pt
www.cosmit.it
www.artifact.be
www.elfack.com
www.interzum.de
www.hotnkool.com
mailto:pe@hotnkool.com
www.icff.com
www.finnexpo.fi/habitare
www.ifdesign.de
www.bcd.es
www.dandad.org/awards07
http://hk.heritage.museum
www.braunpreis.de
www.adcglobal.org
www.id-mag.com
www.ed-awards.com/
www.asiaphotoawards.com
www.humorhouse.bg
www.chervona_strichka.ic.kharkov.ua/
www.chervona_strichka.ic.kharkov.ua/
www.apci.asso.fr
www.icograda.org
www.icsid.org
www.ifiworld.org
www.designfortheworld.org
www.dmi.org
www.beda.org
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Rabat og gratis via medlemskort
0-10%

Antik & Kunst 

Palægade 8

1261 København K 

20%

Art Andersen

Gl. Kongevej 3

1610 København V

træpersienner

20%

Artemide

Strandvejen 66B

2900 Hellerup

lamper 

10%

Blomsterarkitektur

Sortedam Dossering 101,st.th.

2100 København Ø

10%

Butik for Borddækning

Møntergade 6

1116 København K

10%

Casa Shop

St. Regnegade 2

1110 København K

møbler og alt muligt!

15%

Dannor Hass & Berg a/s 

Gl. Køge Landevej 57 

2500 Valby 

kontormøbler

10%

Domus Interieur

Østerbrogade 60

2100 København Ø

møbler

10 %

ESTO Køkken

Gyldenløvesgade 16

1369 København K

Kun på Boform Inventar

10%

FORM & KØKKEN

Usserød Kongevej 29 A

2970 Hørsholm

Kun på Boform Inventar

10%

Funktion

Skt. Pedersvej 1 · 2900 Hellerup 

køkkener 

15%

IC Indretning A/S

Kongevejen 165 · 2830 Virum

10%

Interstudio

Gl. Køge Landevej 22

2500 Valby

møbler, lamper m.m. 

7%

Ole Mathiesen 

Østergade 8

1100 København K

ure

 

10%

Montana Mobile

Bredgade 24

1260 København K 

Reoler m.m. 

25% 

R. Randers A/S

Rådhusgade 100

8300 Odder

kontormøbler

25%

R. Randers A/S

Holmens Kanal 7

1060 København K

kontormøbler

15-25%

Stalke Galleri

Vesterbrogade 184

1800 Frederiksberg C

10% (ikke kontorart.)

Tegnecenter

St. Kongensgade 27

1264 København K 

forbrugsvarer 

10%

Zero

Bagsværd Torv 8

2880 Bagsværd

belysning

15% på alle  

B&O-produkter

Bang&Olufsen

Nørre Voldgade 8

1358 København

15%

HAUS

Poulsgade 14

7400 Herning

møbler og køkkener

10%

Kun i Storkøbenhavn

3 : BO Center

Ordrupvej 81 A

2920 Charlottenlund

garderobeskabe

mDD medlemskort kan 

bl.a. bruges i de her 

nævnte forretninger.

Medlemskortet er per-

sonligt, og kan kun 

anvendes ifm private 

indkøb.

Kortet giver også gratis 

adgang til visse udstil-

linger/ gallerier i ind- og 

udland.

Gratis entré ved fremvis-

ning af medlemskort

Louisiana

3050 Humlebæk

Glyptoteket

Dantes Plads

1556 København K

Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27

1553 København V

Nordjyllands 

Kunstmuseum

Kong Christians Allé 50

9000 Aalborg

Herning Kunstmuseum

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Carl-Henning Pedersen & 

Else Alfelt Museet

Birk Centerpark 1

7400 Herning

Charlottenborg

Nyhavn 2

1051 København K

50% på entréen

Kunstforeningen Gammel 

Strand

København

Entré 25 kr.

Kunstindustrimuseet

Bredgade 68

1260 København K

Entré 45 kr.

AROS Aarhus Kunstmuseum

Aros Allé 2

8000 Århus C If Forsikring

Stamholmen 159 · 2650 Hvidovre

privat- og erhvervsforsikringer

se tilbuddene på 

www.mdd.dk

www.mdd.dk
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Til stede

Pernille G. Palsbro (PGP), Marianne Frandsen (MF), Kirstine 

Hanghøj (KH), Lars Pedersen (LP), Nicolai Okkels (NO), Dorte 

Krogh (DK), Pete Avondoglio (PA), Steinar Amland (SA), Helle 

Lorenzen (HL), Eva Anker Nielsen (EAN).

Referent

Eva Anker Nielsen

Dagsorden

1. Bordet rundt; 

 sket siden sidst / emner til fremtidig debat

2. Verificering af Danske Designeres INDEX:-nomineringer

3. Opfølgning på årets handlingsplan

4. Kalender – ude og hjemme

5. Eventuelt og afrunding

Bordet rundt

Uddannelsespolitisk udvalg

På baggrund af den seneste tids uro vedrørende uddannel-

serne, har uddannelsespolitisk udvalg holdt møde, blandt 

andet for at diskutere, hvilken rolle Danske Designere skal 

indtage. Da materiale angående de forestående ændringer 

af designuddannelserne kun er kommet Danske Designere i 

hænde indirekte via skolerne, blev det besluttet indledningsvis 

at sende et brev til Kulturministeriet og udbede os et møde, 

hvor de foreliggende planer uddybes. En kopi af brevet blev 

omdelt.

Kontraktudvalget

SA har holdt møde med Moch i forbindelse med udviklingen 

af nye kontrakter, som skal gøre det muligt for en designer 

at udarbejde personligt tilrettede kontrakter. Konceptet skal 

være på plads inden udgangen af februar 2007.

Møde/samarbejde med INDEX:

Vi diskuterer med INDEX: muligheden for, at Danske Designere 

får et antal fribilletter til INDEX: Summit, INDEX: Summer 

Camp og INDEX: Series. 

Møde/samarbejde med Innovationsrådet og  

Mandag Morgen

Mandag Morgens fokusområde for 2007 er på design, og de 

har i den forbindelse udtrykt ønske om, at Danske Designere 

bliver medlem af Innovationsrådet. Umiddelbart er det for 

dyrt, 38.000 kroner om året, men Danske Designere er blevet 

tilbudt medlemskab til halv pris, hvis vi går aktivt ind i samar-

Referat fra bestyrelsesmøde 4. december 
kl. 16.30 – 19.00

bejdet, skriver oplæg og eventuelt løser andre opgaver. Der var 

opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med sagen.

IFI/IDA

IFIs bestyrelse indstiller på deres generalforsamling i septem-

ber 2007, at IFI tilslutter sig IDA, ligesom ICSID og ICOGRADA 

allerede har gjort.

Videnerhverv.dk

Dette netværk af 9 organisationer har udarbejdet et dokument 

med 20 punkter om fremtidens videnerhverv. Dokumentet skal 

bruges både som et springbræt for kronikker og artikler, og 

som et værktøj,  politikere kan benytte sig af. Videnerhverv.

dk er i øjeblikket i gang med en runde møder med de politiske 

partiers ordførere.

Flytning

Sekretariatet flytter den 29. december. Oprydning og nedpak-

ning går i gang efter julearrangementet den 14. december. 

I Kristianiagade er håndværkerne i fuld gang. Håbet om, at 

Danske Designere kunne tilkoble sig FRIs it-systemer, og der-

med få et tiltrængt administrativt løft, er gjort til skamme. 

De nuværende ressourcer flyttes med til Østerbro, men vi 

arbejder fortsat på en ny it-løsning.

Løst og fast

Retsudvalget har fået to nye medlemmer, Thomas Alken, som 

er møbeldesigner, og Flemming Rasmussen, som er designer 

af virtuelle medier. På retsudvalgets sidste møde var medlem-

merne positivt indstillet over for en udvidelse af foreningen.

Uddannelsernes nye strukturændringer blev diskuteret. Det 

blev vedtaget, at før vi får belæg for ændringerne (fx i for-

bindelse med et møde med Kulturministeriet), vil vi ikke 

udtale os. På det ekstraordinære skolerådsmøde på Danmarks 

Designskole meddeler NO, at Danske Designere har taget 

kontakt til Kulturministeriet.

Verificering af INDEX:-nomineringer

Danske Designere indstiller følgende:

Home: BIO+ for Co2 neutral stol

Work: 100$ laptop

Body: Biotronik for on-line diagnose af pacemakere

Play: Unicef-spil for ny formidling af FNs børnekonvention

Community: Mulhouse letbane
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Opfølgning på årets handlingsplan

Virksomhedstilknytning

12 virksomheder har returneret et spørgeskema til DK. 

Tilsammen giver de et noget broget billede. Med udgangs-

punkt i spørgeskemaerne udarbejder DK og SA to eller 

tre modeller for virksomhedsmedlemskab. Disse modeller 

fremlægges på advisory board møde i januar og senere på 

et bestyrelsesmøde. Efter input fra disse to organer og 

finpudsning fremlægges de to eller tre modeller på en kom-

sammen for virksomheder den 31. januar 2007. Der vil des-

uden være et indlæg af Flemming Lindeløv og diskussioner 

om, hvordan et virksomhedsnetværk kunne se ud.

MF foreslog, at man tager kontakt til finnerne, som også 

undersøger muligheden for virksomhedsmedlemskab og 

Louisa fra Politecnico i Italien.

MF uddelte og fremlagde sit oplæg om udvikling af medlems-

tilbud. Hendes tanker og oplysninger fra medlemsundersøgel-

sen 2006 vil danne grundlag for det videre forløb.

Medlemsundersøgelsen 2006 blev kommenteret og et par 

spørgsmål blev rettet til. Medlemsundersøgelsen udsendes 

5. december.

Kalender

Bestyrelsen:

torsdag den 14. december 2006 julegløgg fra 16 – 19

lørdag den 20. januar 2007 bestyrelsesmøde 9 – 20

mandag den 19. februar 2007 bestyrelsesmøde 16.30 – 19

mandag den 12. marts 2007 bestyrelsesmøde 16.30 – 19

mandag den 16. april 2007 bestyrelsesmøde 16.30 – 19

Øvrige:

8. –  9. januar 2007 APCI i Paris. SA & HL deltager.

11. januar 2007 Advisory board meeting

14. – 16 . januar 2007 DMI konference i Kbh. 

SA & KH deltager

30. – 31. marts 2007 BEDA generalforsamling i Berlin. 

SA deltager

9. – 14. april 2007 EAD i Izmir, Tyrkiet. PP & SA deltager

I løbet af efteråret 2007 løber følgende af stabelen:

ICOGRADA generalforsamling i Havanna

ICSID generalforsamling i San Francisco

IFI generalforsamling i Korea

Deltagere til disse arrangementer fastlægges i 2007.


