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TALENTPROGRAM

TALENTPROGRAM BANER VEJEN FOR NYE
SAMARBEJDER

Talentprogrammet er en aktivitet i
Innovationsnetværket Lifestyle &
Design Cluster

Samarbejder mellem talenter og virksomheder skaber innovation

DELTAGENDE VIRKSOMHEDER:

Talentprogrammets formål er at matche danske designskolers talenter med velrenommerede
danske møbel- og interiørvirksomheder for at skabe nye produkter og innovation hos virksomhederne. På længere sigt er målet at skabe større integration og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og møbel-og interiørvirksomheder samt illustrere nye typer samarbejder.
Projektet udspringer af anbefalinger fra en tænketank for udvikling og innovation i møbelbranchen, som blev nedsat i 2012. Tænketanken afdækkede en række indsatsområder, som er
afgørende for at skabe innovation og vækst i træ- og møbelbranchen; herunder:

Carl Hansen & Søn
Andersen Furniture
Frandsen Group
BoConcept

- Identifikation af virksomhedernes behov for input til nye idéer og udvikling af nye produkter
- Inddragelse af designere på en ny måde samt udklækning af designtalenter
- Mere fokus på sammenhæng mellem design, kvalitet, produktion og økonomi
-	Tilvejebringelse af en platform, hvor virksomheder og designtalenter sammen kan afprøve et
samarbejde omkring konkrete udfordringer og idéer
Med udgangspunkt i dette behov etablerede møbelfaggruppen under Lifestyle & Design Cluster
det såkaldte Talentprogram, hvor fire udvalgte møbel- og interiørvirksomheder hver især blev
matchet med en gruppe på fire designtalenter fra uddannelsesinstitutioner i hele Danmark.
De enkelte virksomheder identificerede nogle udviklingsmuligheder og formulerede en opgavebeskrivelse, som uddannelsesinstitutionerne brugte til at udpege talentfulde studerende,
der kunne matche hver af de givne opgaver.
For at træne samarbejdet med en virksomhed og andre designere, og for at skabe vidensdeling
på tværs af skolerne, skulle de fire talenter løse opgaven i fællesskab. Samtidig konkurrerede
de mod de tre øvrige teams om at udvikle de bedste produkter.
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Projektet løb af stablen i efteråret 2015 og sluttede i december 2015 med en præsentation af
produkterne og kåring af vindere. Præmierne blev sponsoreret af de fire virksomheder samt af
Lifestyle & Design Cluster.
I dette katalog beskriver vi de fire samarbejder mellem virksomheder og talentteams, og hvad
virksomhederne og de studerende har fået ud af at deltage.
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GRUPPEN AF STUDERENDE, SOM
ARBEJDEDE SAMMEN MED
ANDERSEN FURNITURE, BESTOD AF:

Sofa hiver priser hjem
fra talentprogram

sofaen fra Andersen Furniture
med prisen for ”Overordnet
bedste produkt” og ”Mest realiserbare produkt”.

Talentprogram hjælper
studerende godt på vej

N Christian Kau fra Designskolen Kolding
N Diana Claudia Mot fra VIA Design
N Julie Dam Andersen fra
Arkitektskolen Aarhus
N Mathias Hejgaard Wiik fra
Kunstakademiets Designskole

Talentudviklingsprogrammet var
både udbytterigt for de studerende
og virksomheden.

Ved efterårets talentudviklingsprogram blev
Andersen Furniture matchet med en gruppe
på fire studerende fra designskoler rundt
omkring i landet.
Andersen Furniture gav gruppen en opgavebeskrivelse, som de designede et produkt
ud fra; en jordfarvet, flerfunktionel sofa med
bordplade og stel af massivt træ med løse
hynder og puder, så den kan laves om til
sovesofa.
Sofaen passer til det urbane miljø og
opfyldte de kriterier, som en ekstern jury
vurderede produkterne ud fra. I konkurrence
med andre virksomheder og studerende løb

”De studerende ramte på flot facon opgavebeskrivelsen, hvor de blev bedt om at
designe et storbymøbel, der kan noget ekstra. Processen har også været givende for
os, fordi de unge designere kom uden nogen
form for indforståethed og stillede os uventede spørgsmål,” fortæller Jørgen Andersen,
designchef hos Andersen Furniture, der
mener, det er vigtigt at hjælpe talenter godt
på vej: ”Vi er glade og stolte over at være
med i projektet, som har flere attraktive
aspekter for os, både samarbejdsmæssigt
og kommercielt. Dog handler det primært
om de studerende, og at de får indblik i virksomheders krav samt stilles over for konkrete udfordringer, som de skal forholde sig til.”
Studerende Julie Dam Andersen fra Arkitekt
skolen Aarhus er heller ikke i tvivl om, at det har
været gavnligt at deltage i talentudviklingsprogrammet: ”Det har betydet rigtig meget at
få en direkte forbindelse til en virksomhed. Det
får vi ikke normalt, så det giver os et kæmpe

forspring til at komme videre med at lave
design. Vi fik indsigt i, hvordan man når
fra idé til produkt, og i det kompakte forløb
kunne vi hurtigt få råd fra de erfarne medarbejdere hos Andersen Furniture. De har
viden om træ helt ned i årerne og kender
håndværket godt – de har styr på, hvordan
man laver lækre detaljer ud af materialet.”
Samarbejdet med andre designere i gruppen
gav desuden de studerende nye perspektiver, fortæller Julie Dam Andersen: ”At skabe
design på tværs af skoler har været vildt
inspirerende. Man opnår noget helt nyt ved
at arbejde sammen på den måde. Vi kommer med forskellig viden hver især, lige fra
uddannelser og oplevelser til måderne at
udvikle på og indhente inspiration.”
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Studerende
tegner stregerne
til ny hotelseng
Carl Hansen & Søn deltog i talentudviklingsprogrammet og blev matchet med fire studerende, som ud fra en opgavebeskrivelse
skulle skabe en hotelseng baseret på virksomhedens stil. Det gjorde de så godt, at
sengen nu er ved at blive føjet til produktporteføljen hos Carl Hansen & Søn.
”I forløbet lagde vi vægt på den kreative og
innovative del. Designet skal nu justeres til et
mere kommercielt produkt, men vi har planer om at sætte det i værk,” fortæller Jesper
Bruun, udviklingschef hos Carl Hansen & Søn.
f
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Stilrent og klassisk design
Ved programmets begyndelse fik de fire studerende udleveret en opgavebeskrivelse, der
lød på at udvikle en hotelseng, som passer
ind på ”high end”-hoteller. Designet skulle
være enkelt og stilrent; helt i Carl Hansen &
Søns ånd.
De unge talenter tog rundt på hoteller for
at hente inspiration til produktet; blandt
andet på Hotel D’Angleterre. De baserede
også deres arbejde på en brugerundersøgelse, der viste, at de tiltænkte brugere vægter renlige og ordentlige omgivelser. Ud fra
denne researchproces designede gruppen en
klassisk seng i massivt egetræ. På sengen
havde de studerende tilføjet nye teknologiske komponenter, som gav produktet et
moderne islæt.
Ud over sin funktionalitet er sengen også en
skulptur, der med sin fine stil kan stå alene i
rummelige omgivelser. Sengen er modulopbygget og kan skilles ad, så den også fungerer på et enkeltværelse. Samtidig kan man
til- og fravælge tilbehørsdelene.

Samarbejde med designforbillede
”Jeg har aftalt med de studerende, at vi
mødes og går forløbet igennem, hvor jeg
giver dem feedback fra processen, og så
ser vi fremadrettet på, hvordan vi kan lave
sengen mere kommerciel. De skal være med
i det videre udviklingsforløb. I den proces
er det vigtigt at have et samarbejde, hvor

de kommer med designet, idéerne og stregerne, mens vi ser på det med producentens
øjne. Vi skal ende med et produkt, vi kan se er
kommercielt, og som har den linje og streg,
de har udviklet,” fortæller Jesper Bruun.
Projektet var også højt værdsat hos de studerende, der deltog i samarbejdet med Carl
Hansen & Søn. Isabella Bergstrøm Christensen fra VIA Design fortæller: ”Vi fik
meget ud af at netværke med studerende
fra andre skoler og høre om de forskellige
kompetencer, vi får med hver især. Det var
spændende at være i nær kontakt med en
virksomhed som Carl Hansen & Søn, hvor
vi så hele produktionsgangen. I forhold til
at det var et skoleprojekt, har det været et
virkelighedsnært forløb, og i perioden, hvor
talentudviklingsprogrammet foregik, var
det dét projekt, som optog det meste af
min opmærksomhed, da det både var
meget spændende og udbytterigt.”
Samarbejdet med virksomheden var også en positiv oplevelse: ”Det var stort at få lov
til at arbejde for Carl Hansen
& Søn – det var jo nærmest
éns designerforbilleder, der
skulle stå for produktionen, og
vi tænkte, at hvis vi kunne få et
produkt i produktion hos dem, var
det noget af det største, der kunne
ske for os”, siger Isabella Bergstrøm
Christensen.

Også Carl Hansen & Søn fortæller i positive
vendinger om samarbejdet med de unge
talenter, som skabte en seng til hotelbrug.
”Det har været inspirerende at se, hvor hurtigt de studerende fik samarbejdet i gang.
De var på en fælles mission fra dag ét. De
havde selv støv på skjorten i forløbet og var
hurtige til at lave brugerundersøgelser og
senere destillere idéerne til konkrete forslag,
som de derefter arbejdede fokuseret på. De
studerendes force er, at de arbejder med
helt åbne skyklapper – alt er muligt! Det var
inspirerende, og det gav os et frisk pust,”
afslutter Jesper Bruun.

GRUPPEN AF STUDERENDE,
SOM ARBEJDEDE SAMMEN MED
CARL HANSEN & SØN, BESTOD AF:
N Caroline Matilde Borg Nielsen fra
Designskolen Kolding
N Isabella Bergstrøm Christensen fra
VIA Design
N Janni Dissing Berthelsen fra
Arkitektskolen Aarhus
N Astrid Tolnov fra
Kunstakademiets Designskole
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Talentprogram er
et vigtigt skridt på
uddannelsesvejen
For at få nye produktidéer, og afprøve sam
arbejdet med unge studerende, deltog
Frandsen Group i talentudviklingsprogrammet, der matcher designtalenter med
møbel- og interiørvirksomheder. Med sig
hjem fra arrangementet fik Frandsen Group
et oplæg til en ny lampeserie.

En lys designidé
Det var vigtigt for Frandsen Group, at de
studerende skabte en lampeserie, som passer til virksomhedens designsprog. Det lykkedes, fortæller direktør Benny Frandsen,

GRUPPEN AF STUDERENDE,
SOM ARBEJDEDE SAMMEN MED
FRANDSEN GROUP, BESTOD AF:
N Charlotte Nøkleby fra VIA Design
N Eva Fly fra Kunstakademiets Designskole
N Julie Fabricius fra Designskolen Kolding
N Rune Aude Holm fra
Arkitektskolen Aarhus
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som er godt tilfreds med resultatet: ”Det
var spændende at være med i projektet. Det
var nyt for os, og vi har fået produktnyheder med herfra. De studerende ramte vores
opgavebeskrivelse meget godt, og det er
faktisk det, der har imponeret mig mest.”
Den nye serie består af fire lamper og hedder
Reflect, idet lamperne reflekterer lyskilden
ud i rummet. Selve pæren er gemt i midten
bag en rund skærm, der matcher lampens
runde form. Med en drejefunktion kan flere af
lamperne give både direkte og indirekte lys.
Der blev udviklet fire lamper med hver sin
funktion holdt i samme designsprog: En
væglampe, standerlampe, bordlampe og en
pendel. Alle lamper har samme mål, hvilket
kan holde produktionsomkostningerne nede.

Lærerigt talentprogram
For de studerende var mødet med virksomheden et godt skridt på uddannelsesvejen.
Rune Aude Holm, som studerer på Arkitektskolen i Aarhus, fortæller: ”Vi fik en bedre
forståelse for kravene fra erhvervslivet til
designere og arkitekter og har fået indsigt
i, hvad der foregår i den virkelige verden.
Vi har nu oplevet de krav, der er, hvis man
skal have noget i produktion, og hvor meget
økonomi betyder.”
Også samarbejdet med de øvrige studerende har været gavnligt. ”Det var interessant at se, hvordan studerende fra de andre
skoler arbejder, og hvilke redskaber de har.
Man kunne se, at vi har forskellige styrker
og svagheder. Vi var gode til at supplere hinanden, og samarbejdet gik fint, selvom vi
geografisk var langt fra hinanden. Vi brugte
Skype til at tale sammen og lagde vores ting
op digitalt, så de andre i gruppen kunne kigge ind i det,” fortæller Rune Aude Holm.

Studerende designer
udtræksbord med
BoConcept-DNA
Da BoConcept i efteråret 2015 deltog i et
talentudviklingsprogram på tværs af de danske designskoler, blev der udviklet idéer til
møbler med innovative funktioner, der var så
attraktive for BoConcept, at de nu overvejer
at arbejde videre med møblerne.
I starten af forløbet blev BoConcept matchet
med en gruppe studerende fra designskoler rundt omkring i landet. Designgruppen
arbejdede med en opgavebeskrivelse fra
BoConcept og præsenterede en helt ny teknik til at lave udtræksborde. ”Vi har fået friske øjne til at se på vores virksomhed, og vi
fik en ny måde at lave udtræk på,” fortæller
Dan Nielsen, Product Development/Procurement Manager hos BoConcept, der har været
glad for at deltage i projektet: ”Projektet her
var godt for de studerende, og det var godt
for virksomhederne.”

Ny æstetik til udtræksborde
Ét af BoConcepts krav var, at møblerne skulle være nemme at opbevare, når de ikke er i
brug. Det krav opfylder udtræksbordet, der
udover at være funktionelt også har et flot
æstetisk udtryk: Både når det er samlet og
slået ud appellerer det til unge samt målgrupper med smag for urban living.

Juryen var ikke i tvivl om, at de unge designtalenter havde fat i en potentiel succes, og
bordet faldt også helt i BoConcepts smag:
”De studerende skulle 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.

Projektet åbner nye døre
Også de studerende var glade for at deltage
i projektet.
”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 komme i betragtning.
Under forløbet arbejdede vi sammen med
BoConcepts produktudviklingsteam,
og 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
talentprogrammet,” fortæller Malene Ejsing Nørgård fra VIA Design.

GRUPPEN AF STUDERENDE,
SOM ARBEJDEDE SAMMEN MED
BOCONCEPT, BESTOD AF:
N Malene Ejsing Nørgård fra VIA Design
N Nanna Åkjær Sørensen fra
Designskolen Kolding
N Jeppe Steenberg Jensen fra
Arkitektskolen Aarhus
N Jieun Yoo fra Kunstakademiets
Designskole
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RESULTATER OG LÆRING - NYE PRODUKTER
OG SAMARBEJDER
Talentprogrammet har vist, hvor langt man kan nå på relativt kort tid ved systematisk at
matche de ypperste designtalenter med førende møbel- og interiørvirksomheder. Både virksomheder og studerende har arbejdet intenst, hvilket også afspejler sig i de meget gennemarbejdede produktforslag og prototyper, som blev præsenteret ved projektets afslutning.

Tætte samarbejder
Et af formålene med programmet er at afprøve nye samarbejdsformer mellem designstuderende og møbel- og interiørvirksomheder. Det har vist sig at være en succes. Virksomhederne
fik både forslag til nye produkter og fik afprøvet dygtige designtalenter. Der har også været
et tæt samarbejde mellem de studerende og virksomhedernes produktionsteknikere i udviklingsprocessen, hvilket gav de studerende indblik i, hvad der kræves af et design, før det kan
produceres.
Generelt har match af teams og virksomheder fungeret rigtig godt, og projektresultaterne er
over al forventning. Der har dog været enkelte udfordringer undervejs.
De studerende kom fra hver deres ende af landet og skulle samarbejde om opgaven i fritiden.
Det blev udfordrende i forhold til geografi og tid. Alligevel er det lykkedes dem at mødes og
udvikle løsninger i samarbejde med deres virksomheder. I version to vil vi dog overveje tiltag,
der kan lette processen med at samarbejde på tværs af landet – f.eks. i form af mere tid i
udviklingsperioden samt lette processen omkring refusion af rejseudlæg m.m.
Et enkelt team var udfordret på grund af en sprogbarriere, som blev opdaget sent i forløbet.
Det var meget uheldigt, og vi vil naturligvis være opmærksomme på lignende udfordringer i
fremtiden. Samme team havde meget forskelligt ambitionsniveau i forhold til leverancer til
virksomheden. Mens samarbejdsaftaler mellem virksomheder og studerende var obligatoriske, var samarbejdsaftaler de studerende imellem i denne omgang frivillige. De vil fremadrettet være obligatoriske, så vi fra starten kan sikre fælles aftaler omkring mål og rammer i de
enkelte teams.

Sikre den danske designarv
Talentprogrammet har været en stor succes for både virksomheder og skoler og ikke mindst
for de nye designtalenter. Alle fire virksomheder har fået nye produktforslag, som lever op til
opgavebeskrivelserne, og to af virksomhederne arbejder fortsat videre med produkterne med
henblik på at få dem i produktion.
Broen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne er som følge af Talentprogrammet blevet styrket, så der fremadrettet kan etableres direkte kontakt mellem designere og
virksomheder om produktionen af innovative produkter, som kan sikre den danske designarv.

