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Tradisjoner i industridesign  
 

Den seneste tidens interesse for industridesign, gjennom en serie oppslag i dagspressen, 
programmer som berører design på TV, innføring av et nytt fag - Kunst og håndverk- i 
grunnskolen og et stort søkertall på designstudiene, er det interessant å sette fokus på 
fremveksten av en ny profesjondisiplin som gjør seg sterkt gjeldene i utforming av 
gjenstander. I denne sammenhengen er det interessant å reflektere over hvorfor nettopp en ny 
yrkesgruppe som er med å utformer industriprodukter er vokst frem i dette århundret. 
 
Tradisjoner i industridesign 
Har tradisjonene påvirket utdanningene og profesjonen ? 

 
Det bli sagt at industridesigneren har udefinerbar kunnskap. Noen har til og med nevnt 
industridesignerens kunnskap som det sorte hull i utvikling av nye produkter, 
produktutvikling. Hvilke kunnskaper har industridesigneren? Hvilke kunnskaper bør hun/han 
ha? Kan man i dag snakke om industridesignerens væremåte? Når en ser og hører en jurist 
uttale seg, en lege eller en arkitekt kan vi fornemme yrkesgruppen? Kan vi merke det samme 
med industridesigneren? Hvem identifiserer industridesigneren seg med? Er det kunstneren, 
økonomen, ingeniøren eller håndverkeren i produksjon?   

 
For å sette fokus på noen av de ovennevnte spørsmålene og før vi sier noe om tradisjoner i 
industriell design bør vi få klarhet i hva en profesjon og dens disipliner er. 
 
Vi sier at en profesjonell er det motsatte av en amatør. I gresk tradisjon finnes håndverkere, 
ledere/krigere og bønder/fiskere. De utøvde sine yrker i en slags arbeidsfordelingsharmoni. 
De var ikke opptatt av spesialister. Friedrich Nietzsche (1844-1900) tysk filosof og dikter, 
kalte dette "den greske harmoni". 
 
I renessansen skjedde en stadig stigende arbeidsdeling i samfunnet. Laugveldet kom klarere 
frem og fikk stor betydning for samfunnsutviklingen. Ved starten av den industrielle 
revolusjon og senere oppstod samfunnets behov for offentlig styring og byråkratisering. Det 
skjedde en tiltakende oppsplitting i yrker og arbeidsområder. Dette kan man si - hang sammen 
med - at enhver byråkrat har sitt kompetanseområde, og at enhver gjør mest nytte for seg ved 
å ta for seg en deloppgave. 

Max Weber (1864 - 1920) var jurist og nasjonaløkonom, gift med Marianne Weber - 
en samfunnsengasjert person og en ledende skikkelse innen tysk kvinnebevegelse. Weber 
interesserte seg for mennesket og samfunnet og kan beskrives som sosiologiens far. Max 
Weber så hvilke sterke samfunnskrefter som bidro til spesialiseringen, og kom til at det å 
være spesialist og fagmenneske var noe man måtte avfinne seg med. I "Vitenskap som 
livskall" (1919) sier Weber at ingen kan i dag kjenne flere vitenskaper inngående. Man kan 
bare være spesialist på ett område, den som prøver å være allsidig som Leonardo, dømmer seg 
selv til dilettanteri i våre dager. Dette gjelder, slik jeg ser det, like mye i dagens samfunn som 
i 1920. Kanskje til og med i vår teknisk komplekse verden i sterkere grad enn tidligere. 

Spesialistens liv innebærer enn viss askese. Når et fag betegnes som en "disiplin" 
ligger heri en dobbelthet. Faget danner på den ene side en emnekrets, en disiplin avgrenset i 
forhold til andre; på den annen side vil den som vil lære faget disiplinere seg til saken og bare 
denne saken, til fortrengsel for andre emnekretser og fag. Mer allment påpeker Weber den 
omseggripende disiplinering på alle samfunnets områder. 

Man bør være oppmerksom på hvordan det å skape fagdisipliner og yrker har med 
makt å gjøre: Det gjelder å opprettholde et fagområde som forsvares mot uvedkommende, og 
som det helst skal være begrenset adgang til. Profesjonaliseringen og profesjonskamper pågår 
hele tiden mellom yrkesgrupper. Dette skaper savn, forsakelse og forkrøplethet i vårt 
samfunn, mener både Max Weber og Sigmund Freud (1856-1939). 
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Profesjoner som f. eks. ingeniør, økonom, arkitekt og kunstner lager nye disipliner eller 
fordypningsretninger som ofte er faglig administrert i institutter. Dette skaper behov for 
samarbeide for å løse komplekse oppgaver i dagens samfunn. Situasjonen som oppstår 
manifesterer seg i behov for prosjektledelse gjennom gantdiagrammer, møter og samtaler, 
gruppearbeid og ikke minst dagens behov for gruppeterapi på arbeidsplassen. 

 
I vårt samfunn finnes det en tendens til å rettferdiggjøre og legitimere hva man mener og gjør 
- her også makt. Weber kaller dette herredømme. Den ene og mest utbredte type herredømme 
eller tenkesett er rettferdiggjøring ved tradisjon. I religion, musikk og litteratur benevnes 
kanon og kanonisering som anerkjente retninger og tankesett. I fag som industridesign, finnes 
ingen kanon, men vi kan snakke om tradisjoner. I denne forbindelsen er det interessant å se på 
de som var foregangspersoner i å tenke nytt og hvorfor deres ideer ble levende og 
tradisjonbærende. 
 
Jeg vil i dette arbeidet benevne tre menn som har hatt betydning for utvikling av 
industridesign. Disse tre er: Peter Behrens, Reymond Loewy og Henry Dreufuss 
 
Peter Beherens (1868 -1940), tysk kunstner og arkitekt. Han begynte som maler og 
kunsthåndverker, men arbeidet seg etter hvert frem til en ledende stilling i tysk arkitektur i 
tiden 1900 - 20. I denne perioden står industribygging sentralt. Han hadde store oppgaver for 
AEG og I.G. Farbenindustrie. Som arkitekt og designer for AEG planla han bygging, tegnet 
bygg, innredet fabrikklokaler og designet produkter, brevark og plakater. Han tenkte helhet og 
var opptatt at flest mulige forbrukere skulle få formålstjenlige produkter. Igjennom sitt 
arbeide med AEG kan han sies å være forløperen til begrepet Corporate identity.  

Peter Behrens var aktiv utøver i jugendstil og nyklassisisme. Men først og fremst står 
Behrens frem som en markant forløper for funksjonalismen. Det kan nevnes at Walter 
Gropius, Mies v.d. Rohe og Le Corbusier var hans elever. 

Peter Behrens representerte som tidligere nevnt helhetstanken - hollisten som tegnet 
fabrikklokaler, konstruerte produksjonsmaskiner, designet de produktene maskinene lagde 
samt trykksaker som var med å selge produktene. Slik sett tilhører han en historisk epoke og 
ikke den moderne tid som Weber beskriver som behovet for spesialister. Men dette 
helhetsynet i formgivning har vært ledende innen design, arkitektur- og planleggingsyrkene 
frem til i dag. Noen utdanninger som forvalter skoleringen av designere, arkitekter og 
ingeniører mener fortsatt at dersom man har kunnskaper om å utvikle og formgi større bygg, 
broer, maskiner og installasjoner kan man også formgi gjenstander i en mindre skala. 
Formgivning står sentralt i utøvelsen av faget og i Søreuropeiske land er denne tradisjonen 
levende den dag i dag. 

Behrens var opptatt av masseproduktet og å gjøre det tilgjengelig for massene. Sentralt  
stod fremskritt, billigere varer, rasjonalisering av arbeidssituasjonen og mere fritid. 
Peter Behrens har sin forankring i sosial tenkning, fremskritt og helhet. Det sosiale 
engasjement er fortsatt gjeldende i industriell design og utdanning flere steder i verden. 
Peter Behrens ble professor i Wien i 1922 - og fra da av borte for omverdenen. 

 
Den andre personen er Reymond Loewy (1893 – 1987), fransk ingeniør, som virket i USA i 
midten av dette århundre. Han var født i Paris og flyttet til USA i 1919. Den første tiden 
arbeidet han som motetegner for Vogue. Han hadde godt utviklede tegneferdigheter, formsans 
og ”fransk smak”. Han startet sitt virke i industrien med å omforme produkter for å skape 
mere funksjonelle og vakrere ting med salgsappell. Han virket også innen transportindustrien 
og var med å designe både biler, tog og fly. Han kan sies å være stilist og innførte med sin 
arbeidsform begrepet Putting on style. Han ble en av skaperne av begrepet industridesign.  
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Han står frem som en stor ”stjernedesigner” med smak. Forbrukeren blir analysert av 
en voksende amerikansk industri og design blir et viktig element i markedsføring for å nå 
forbrukerne. Gjennom Loewy ser vi begynnelsen på personifiseringen av designeren sammen 
med sitt produkt. Han hadde stor trang til å avfotograferte seg selv sammen med sine 
produkter. 

I 1929 etablerte han sitt eget designkontor. Allerede det første året med eget kontor har 
han suksess med redesign av Gestetner duplikatoren. Senere vinner han en designpris i 
Europa på dette produktet. Dette skjer ikke hvor som helst, men på verdenutstillingen i Paris 
i1937. 

Han skaper en lang rekke kjente produkter basert på sine egne idealer; "det vakre er å 
kutte vekk alt det overflødige". Noen av hans mest kjente produkter er Studerbaker-bilen, 
lokomotiv og vogner for Pennsylvania Railroads, Greyhoud-bussene og kjøleskap slik vi 
kjenner det i dag; - produkter som står frem som arketypiske på sitt område. I tillegg har han 
designet Lucky Strike-sigarettpakken, barbermaskiner, radioer, og ikke minst redesign av 
Coca-Cola flasken. På sine siste aktive år som designer var han med å tegne Kennedys 
privatfly, Apollo og Skylab for romfartsadministrasjonen i USA. 

Som tidligere nevnt innførte han med sin arbeidsform, begrepet "putting-on-style" ; 
ansiktsløftning ved å forene formene, omforme antall deler, rasjonalisere fremstillingen og 
derved billiggjøre reservedeler og reparasjoner til glede for både produsent og forbruker. 
Dette er kjente synspunkter også i dagens designverden. Med Loewy ser vi en spesiell sterk 
fokus på forbrukeren i sentrum og marked som begrep hos en designer. Markedsbegrepet 
knyttes nærmere til faget industridesign og coorporate identity oppstår tydeligere for å 
markedsføre en bedrift og varen den selger. Produktet blir en del av bedriftens image og 
merkevarepolitikk. 
 
Den tredje personen er Henry Dreyfuss (1904 – 1972), amerikaner som var utdannet 
scenograf fra Ethical Culture School. Henry Dreyfuss ble født i New York City. Han var en 
av de første industridesignere i USA. Han var opptatt av de brukerfunksjonelle sider ved 
produktet. Han er en sentral person innen begrepet Man and Machine og kan sies å være far 
til fagemnet ergonomi i designfaget.  

Han er kjent for å utvikle/designe maskiner som betjener mennesker. Hans credo er: 
That we are working on is going to be ridden in, sat upon, looked at, talked into, activated, 
poerated, or in some way used by people individually or in masse. Kort sagt kan man si at 
brukeren er avhengig av sine sanser for å forstå og overvinne hindringer for å betjene en 
gjenstand for å oppnå noe. Han var mest aktiv som utøvende designer i Streamline-perioden i 
USA, der han bl.a. var med å tegne lokomotiver. Men Dreyfuss glemte ikke å skape vakre 
ting selv om de var funksjonelle, uten å være slave av kunsten, smaken og stilen som var i 
tiden.  

Henry Dreyfuss utdannelse ved Ethical Culture School (Kultur-etisk-skole) var 
utvilsomt et ledd i hans interesse for mennesket og omgivelsene. Det var gjennom arbeidet 
med maskiner at han utviklet forretningsideen som innbefattet brukerens behov. Gjennom å 
analysere gjenstanden i bruk, sekvensanalyse, fremskaffet han data om hva maskinen skulle 
oppfylle ovenfor brukeren. Han ble også brukt til markedsutvikling for større bedrifter som 
Polaroid, American Airlines, American Telephone and Telegraph. Senere ble han knyttet til 
Engineering Division of California Institute of Technology; innen fagfeltet Business 
Economics. 

Dreyfuss er mest kjent i dag for å utvikle symboler. Designere rundt om i verden 
bruker daglig hans prinsipper for menneskemål. Sammen med sin kone har han gitt ut "Henry 
Dreyfuss Symbol Sourcebook". Dreyfuss beskriver det fenomen at symboler forstås av mange 
folkeslag og på tvers av kulturelle forskjeller i en verden som krever raskere avgjørelser; - 
symboler kan sees og tolkes raskere enn tekst og ord, og i noen tilfeller for å overleve. 
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Hva indikerer Henry Dreyfuss faglige syn og ståsted? - Det brukerorienterte aspekt der 
funksjon og menneskets sanser står sentralt i utvikling av produkter og forbrukerens krav til 
det de kjøper er viktig. Ergonomi og bruksfunksjon fikk sterkt fotfeste spesielt i de 
sosialdemokratiske skandinaviske landene fra og med 70-tallet. Dreyfuss tanker peker frem 
mot vår tid der ergonomi stått sentralt og ble et ankerfeste innen industriell design blant 
dagens designere.  

 
En fjerde og fremdeles navnløs og vanskelig beskrivelig epoke begynner nå å gjøre seg 
gjeldene. Etter protest og motstand på 60-tallet, og deretter postmodernismen oppleves en 
fornyelse. Den forventer seg sterke opplevelser, ønsker å frigjøre oss fra kjedsomhet, den er 
kritisk til estetisk forsoning, den ønsker at ting skal vare og er for ting med sammenheng og 
mening. Den nekter å se alt redusert til en løsning på et problem. Det synes som om sentrale 
fagutøvere og miljøer setter fokus på å utvikle teoretiske og praktiske kunnskaper om 
produkter og utviklingsprosesser sett i lys av markeds- og kulturforståelse. Den franske 
designeren Philippe Starcks produkter, spesielt de seneste arbeidene, baserer seg på enkle og 
flertydige produktløsninger; samtidig lager han temperamentsfulle og høyst individuelle 
konsepter. Han fremhever materialet og materialets natur som uttrykksmiddel for formgiving, 
men aldri på bekostning av funksjon.   
 
For å oppsummere: Industridesign (Industrial Design) springer ut fra to fagretninger: Den 
kunstneriske (kunst- og designskoler) og den tekniske (polytekniske skoler).  
Den kunstneriske tilnærmingen har sitt utspring i kunst- og håndverktradisjonen. Noen av de 
første som benyttet benevnelsen industridesigner (Industrial Designer) kom fra dette miljøet. 
De arbeidet i hovedsak med formproblematikk, der håndverkstradisjonen bygger på 
gjentagelses-prinsipper, kjent erfaringsbasert kunnskap, og der den kunstneriske tilnærmingen 
appellerer til søken etter nye løsninger på produktets uttrykk og funksjon (Art & Craft-
bevegelsen i England på 1800-tallet). Dette var langt på vei situasjonen inntil industridesign 
begynte å få en fastere kultur både profesjonelt og akademisk mot slutten av 1950-tallet. Man 
kan si at forskjellen mellom en industridesigner og kunstner ligger i at industridesigneren 
erverver seg kunnskaper om andres behov og søker etter produktfordeler som også andre 
fagutøvere i andre profesjoner er med å definere. I motsetning til kunstneren som mer enn 
industridesigneren søker friheten i det unike og personlige uttrykk.  

Både ingeniøren og industridesigneren arbeider med å planlegge, konstruere og 
produsere industriprodukter og systemer, men deres virksomheter er ikke identiske. Det er 
riktignok flere områder der fagemner overlapper hverandre, i det begge har med funksjonelle, 
teknologiske og produksjonsmessige kunnskaper å gjøre. Industridesignerens aktiviteter, i 
motsetning til ingeniørens, er mer basert på kunnskaper som kommer fra human teknologi, 
estetisk erfaring og fagemner i områdene kultur og samfunn. Ingeniøren støtter seg derimot i 
større grad enn industridesigneren til naturvitenskapelige områder, som også gjenspeiles i 
produktets design (engineering design). Forskjellen mellom en industridesigner og en 
maskiningeniør ligger i at industridesigneren søker i kriterier definert i brukerbehov og 
kommuniserer produktet igjennom estetisk forklaring (opplevelse). Det bør understrekes at 
det ikke finnes klare grenser i aktivitetsforløpet i et produkts tilblivelse. Et samspill mellom 
fagfolk som trenger hverandre er viktig. Disse to ovennevnte utdanningsretningene har 
forenet seg i fagdisipliner innen industriell design.  

 
Profesjoner som springer ut fra andre fagretninger må bygge sine studieplaner på deler av 
andres fag. De setter sammen sin studieplan og blir derfor i en tidlig periode  flerfaglig. 
Industridesign bygger på flere fagemner og er derfor flerfaglig.  

Nye fag og utdanningsretninger, som industridesign, bruker noe tid til å etablere seg 
som eget yrke. Fortsatt er industridesign et uoppdaget fag, men som ekspanderer i flere land. 
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Sammensetningen av fag i industridesign og yrkesutøvelsen har klare historiske trekk 
innenfor tre retninger: 
- Industriell utvikling der helheten og de sosiale engasjement står sterkt. 
- Markedsorientering, opplevelse (stil) og produktestetikk synes å være viktig for å fange 
interessen hos kjøperen. Opplevelsen gjelder både i betraktningsøyeblikket og der brukeren av 
produktet blir deltaker i brukssituasjonen. 
- Brukerfunksjon er toneangivende for å beskrive brukerfordeler og effektivitet. 
 
Dette har resultert i at utdanningene har tatt opp i seg fagemner innenfor teknologi 
(teknologifag) og form- /fargelære (kunstfag), marked (merkantile fag) og ergonomi (samfunn 
og menneske). Om en forskjellig vektlegging på områdene kan vi se faglige utviklingstrekk i 
fordypningsområder ved opprettelse av fagdisipliner innen industridesign. Arbeidssituasjon i 
et kompleks verden synes å ha behov for spesialisering med utgangspunkt i ulike arenaer 
industrielt og samfunnsmessig. Slik skapes disipliner innenfor industridesign og 
industridesign står frem som en profesjon.  

Disiplinene er faglig administrativt lagt under institutter i de fleste land med 
designutdanning. Fagdisiplinene er: 
- Produktdesign – Industrielt fremstilte produkter for allmen og profesjonell bruk. 
- Transportdesign – Produktter og systemer til å frakte mennesker og gods. 
- Offentlig design – Produkter og systemer som en integrert del av et ute- eller innemiljø og 
der stedet påvirker løsningen i stor grad. 
- Produkt grensesnitt eller Interface design (som startet ved RCA, London,  i 1991) er en 
spesialisering der produkt, kommunikasjon og bruk av skjermbasert teknologi  (IT-teknologi) 
er en stor og vesentlig del av løsningen. 
 
Slik tradisjonene beskriver industridesignerens virke og kompetanseområder står mennesket 
relasjon til det konkrete produkt mest sentralt. Samspillet mellom bruker og produkt 
innbefatter kjennskap til menneskets fysiologiske forutsetninger (ergonomi) og psykologiske 
forhold (estetisk opplevelse). Disse to baser benytter industridesigneren seg av både innen 
markedsrelasjoner og kommunikasjon, teknologi og innovasjon.  

Industridesign tilhører the making disciplines der innovative metoder 
(designmetodikk) med basis i både intuitiv og systematisk analyse i formgivningsprosessen er 
det sentrale pedagogiske trekk. 
 


