
Iværksætteri  
& Talent 

Da BoConcept i efteråret 2015 deltog i et 
talentudviklingsprogram på tværs af de 
danske designskoler, blev der udviklet ideer 

til møbler med innovative funktioner, der var så 
attraktive for BoConcept, at virksomheden nu over-
vejer at arbejde videre med møblerne. 

I starten af forløbet gav BoConcept de designstude-
rende et brief om deres ønsker til innovationer og fik 
blandt andet en ny teknik til at lave udtræksborde.

”Vi har fået friske øjne til at se på vores virksom-
hed, og vi fik en ny måde at lave udtræk på. Pro-
jektet her var godt for de studerende, og det var 
godt for virksomhederne,” fortæller Dan Nielsen, 
Product Development/Procurement Manager hos  
BoConcept.

Ny æstetik til udtræksborde
Gruppen af studerende, der lavede designoplæg 
til BoConcept, gav deres bud på flere designs. De 
lavede blandt andet et udtræksbord og en stabelstol, 
da ét af møbelvirksomhedens krav var, at møblerne 
skulle være nemme at opbevare, når de ikke var i 
brug. Udtræksbordet er nytænkt i den forstand, at 
anvendelsen af smallere plader til at forlænge bor-
det giver et æstetisk udtryk, i modsætning til den 
traditionelle løsning, hvor man forlænger med pla-
der, der har samme bredde som bordet.  Det skaber 
et mønster i de stadig rene linjer, som appellerer til 
unge og målgrupper med smag for urban living.

Juryen var ikke i tvivl om, at de unge designtalen-
ter havde fat i en potentiel succes, og bordet faldt 
også helt i BoConcepts smag: ”De studerende skulle 
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sætte sig ind i vores DNA og koncept og arbejde 
derfra – det har de løst på fortræffelig vis. Bordet 
har den effekt, vi gerne vil have, og ligger inden for 
vores DNA,” fortæller Dan Nielsen.

Døren til nye muligheder
De studerende arbejdede på tværs af designskoler-
ne. Én af dem var Malene Ejsing Nørgård fra VIA 
Design, som fortæller:

”Det er en fordel at få et virksomhedsaspekt med i 
uddannelsen. I projektet har vi fået kontakt til en 
virksomhed, hvor det ellers kan være svært at kom-
me i betragtning. Under forløbet arbejdede vi sam-
men med BoConcepts produktionsudviklingsteam. 
Ved at få foden indenfor har jeg kunnet bevise over 
for dem, at de kan bruge det, jeg kan. Der er mange 
designere om buddet, og jeg har efterfølgende fået 
en opgave fra dem, som jeg skal tænke over, så der 
er blevet åbnet en dør for mig igennem talentudvik-
lingsprogrammet.”

Talentudviklingsprogrammet var arrangeret 
af Lifestyle & Design Cluster, der matchede 
kommende designtalenter med møbel- og 
interiørvirksomheder for at skabe nye idéer til 
designs. Derudover inspirerede programmet til 
samarbejde omkring talentudvikling og videns-
deling imellem uddannelser, studerende og 
virksomheder.

DELTAGERE

Deltagervirksomhederne var:
•	BoConcept
•	Carl	Hansen	&	Søn
•	Frandsen	Group	
•	 	Andersen	Furniture	

Fire	studerende	arbejdede	med	opgaven	 
hos	BoConcept:
•	Malene	Ejsing	Nørgård	fra	VIA	Design
•	 	Nanna	Åkjær	Sørensen	fra	 

Designskolen Kolding
•	 	Jeppe	Steenberg	Jensen	fra	 

Arkitektskolen Aarhus
•	Jieun	Yoo	fra	Kunstakademiets	Designskole
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