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Merværdi i produkterne skaber nye markeder og flere jobs

DELTAGENDE VIRKSOMHEDER:

Design Boost har haft til formål at højne træ- og møbelvirksomheders kendskab til at øge
værdien i deres produkter via design for dermed at øge væksten og skabe flere jobs.
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:
- Identifikation af virksomhedernes behov for input til nye idéer og udvikling
- Matchmaking med designere (nyuddannede eller studerende)
-	Etablering af en platform, hvor virksomheder og designere sammen kan afprøve samarbejde
omkring konkrete udfordringer og idéer
På den baggrund blev Design Boost sat i søen med deltagelse af 11 virksomheder fra træ- og
møbelindustrien – især virksomheder, som ikke tidligere havde arbejdet med designere. Ved
hvert match blev der sat fokus på den enkelte virksomheds behov og muligheder, så der blev
tilrettelagt de optimale betingelser for et forløb, der kunne bidrage til merværdi og vækst.
Sammen med virksomhederne blev der således identificeret muligheder og formuleret opgavebeskrivelser.
Ud fra virksomhedens type og udfordringer blev det vurderet, hvorvidt opgaven bedst kunne
løses med et to-måneders samarbejde med en nyuddannet designer – et Design Match – eller
via en såkaldt Innovation Cup, hvor et hold designstuderende enten enkeltvist eller i teams
udarbejdede idéer og løsningsforslag, som kunne skabe nye muligheder – og dermed vækst –
for den enkelte virksomhed.
Projektet startede i august 2014 og sluttede ved udgangen af januar 2016.
Syv virksomheder deltog i Design Match med en nyuddannet designer eller arkitekt, som endnu ikke var kommet i arbejde, og fire virksomheder deltog i Innovation Cups.
I dette katalog har vi samlet eksempler på samarbejder mellem virksomheder og nyuddannede designere eller designstuderende og eksempler på, hvad virksomhederne har fået ud af
at deltage.
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INNOVATION CUP

THERESE DAMKJÆR

INNOVATION CUP ER EN KONKURRENCE,
HVOR STUDERENDE ARBEJDER MED AT
UDVIKLE NYE PRODUKTER TIL VIRKSOMHEDER. PRODUKTERNE BEDØMMES AF EN
DOMMERKOMITÉ, SOM BESTÅR AF VIRKSOMHEDSREPRÆSENTANTER, VEJLEDERE
SAMT PROJEKTLEDEREN FRA LIFESTYLE
& DESIGN CLUSTER. DER ER PRÆMIER TIL
DE BEDSTE FORSLAG I HVER INNOVATION
CUP, OG DERUDOVER HAR DE STUDERENDE
OG VIRKSOMHEDERNE MULIGHED FOR AT
INDGÅ SAMARBEJDSAFTALER OMKRING
PRODUKTION OG SALG AF EN LØSNING.

Innovation Cup
bygger bro mellem
virksomheder og
designstuderende
A.C.O. Møbler deltog i Innovation Cup 25 for
at få ny inspiration til et moderne rullebord
samt et lille bord som supplement til deres
produktlinje målrettet unge. De ønsker blev
opfyldt af studerende fra VIA Design, som
kom med flere kreative designidéer. Møblet,
som løb med sejren, var et stålgalvaniseret
rullebord på træhjul med gummiskiver, der
med sin industrielle og elegante æstetik
særligt udmærkede sig. Det havde desuden
den helt rigtige A.C.O-DNA og formåede
samtidigt at appellere til unge.

DIANA CLAUDIA MOT

En anden studerende udviklede desuden et
produkt, der på grund af sin fine enkelhed
havde så stort potentiale, at A.C.O. Møbler
også ønskede at føje dette design til deres
sortiment. Med fra Innovation Cup 25 tog
A.C.O Møbler disse to idéer, som er sat i produktion og sælges hos ILVA og IDEmøbler.

Minimalistisk rullebord til det
yngre publikum
Ønsket om en nyfortolkning af det traditionelle rullebord indfriede Therese Damkjær
fra VIA Design, da hun igennem flere måneders arbejde lavede bordet ”PI”, der har et
minimalistisk og grafisk design, der rammer
tidens trend. ”Jeg forsøgte at kigge på, hvor
de 25-30-årige stilmæssigt befinder sig, og
derudfra eksperimenterede jeg med forskellige geometriske former.

Deraf fik rullebordet sit stilrene udtryk,
hvor skarpe kanter møder runde buer,” fortæller Therese Damkjær om tankerne bag
designet. Møblet bevæger sig med dets raffinerede linjer i perforeret stål mod et mere
arkitektonisk udtryk, end A.C.O Møbler ellers
er vant til. ”Designet rammer spot on på de
tanker, vi havde. Bordets helt sorte look passer godt ind i de trends, vi ser lige nu - og så
giver hulpladerne bare en fed effekt,” siger
Brian Thomsen, indehaver af A.C.O Møbler.

Sofabordet ”Cross” faldt lige i
A.C.O Møblers smag
Diana Claudia Mot designede sofabordet
”Cross” til Innovation Cup 25. ”Bordets
dimensionelle udtryk er især inspireret af
nutidens kunstinstallationer. For mig var det
vigtigt at holde designet enkelt, men alligevel tilføje volumen til møblet, så det overrasker,” fortæller Diana Claudia Mot, studerende ved VIA Design.
”Da jeg så sofabordet første gang, faldt jeg
fuldstændig for det og var ikke i tvivl om,
at vi var nødt til at sætte det i produktion.
Men ikke kun med stål-detaljer, også trædetaljer,” fortæller Brian Thomsen, indehaver
af A.C.O Møbler, om det visuelt interessante
sofabord, som Diana Claudia Mot har kreeret.

Et frugtbart projekt
Innovation Cup er et godt eksempel på, at
man kan skabe innovative og trendsættende møbler ved at matche virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. A.C.O Møbler er
meget positive omkring Design Boost og det
givende samarbejde med designtalenterne.
”Vi har ikke selv designere tilknyttet, så for
os var det virkelig et positivt forløb, hvor vi
har fået nogle produkter, vi nok ellers ikke
ville have fået. Vi håber på et fortsat samarbejde med de kreative studerende,” udtaler
Brian Thomsen.
Hos de to designere er der heller ikke tvivl om
tiltagets kvaliteter: ”Det er meget værd at
få lov til at træde ind i miljøet allerede som
studerende og snuse til de krav, der er til os,”
siger Therese Damkjær, mens Diana Claudia
Mot fremhæver det selvtillids-boost, hun
har fået: ”Jeg havde slet ikke forestillet mig,
at jeg i dag ville stå med et færdigproduceret
møbel, men det giver virkelig en følelse af, at
man nok godt kan lidt alligevel”.
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Innovation Cup giver
ny inspiration til
møbelvirksomhed

arbejdslivet. ”Cody er bygget op omkring
værdier, der balancerer mellem privat- og
arbejdsliv. Den byder på flere brugsmuligheder, både som kontormøbel og som loungemøbel. Den indbyder til samarbejde, men
samtidig har man hver sin zone på grund af
møblets vinkler,” forklarer Yussef Karim fra
vinderholdet.
Benny Sørensen, administrerende direktør for Cube Design A/S, er også begejstret
for produktet: ”Det er et unikt, elegant og
meget gennemtænkt produkt. I fremtiden
vil kontoret nærme sig privaten – derfor er
det meget passende til temaet”.

En interessant øjenåbner
Ved Innovation Cup 27 arbejdede studerende
fra Aalborg Universitets Institut for Arkitektur og Medieteknologi med forslag til design
produkter, som kunne indgå i sortimentet
hos møbelvirksomheden Cube Design A/S.
Designbriefet lød på, at de studerende skulle
udvikle et møbel til fremtidens kontormiljø.
De i alt 42 studerende, fordelt på ti grupper,
arbejdede intenst med produkterne i flere
uger, før de viste dem frem for dommerpanelet. Sejren gik til designerne bag det unikke kontormøbel, ”Cody”, som er funktionelt
og har elegante linjer.

Fremtidens kontormøbel
Vindermøblet opfyldte på fineste vis design
briefet, da formerne indbyder til både kontor- og loungebrug – på den måde rammer
det fremtidens arbejdsmiljø, hvor det private liv i højere grad smelter sammen med

CHARLOTTE NØKLEBY OG JØRN
JENSEN, DIREKTØR FOR STAR
FURNITURE A/S
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De unge studerende bag møblet tænker
tilbage på forløbet som en stor udfordring,
der har givet dem en udvidet fornemmelse
for møbelbranchen: ”Det har helt klart givet
os en større realitetssans at være med i projektet. Vi har fundet ud af, hvor balancen
ligger mellem hvordan og hvor meget, man
kan presse kunden,” fortæller Tilde Haasen
Brinch fra vinderholdet.
Cube Design A/S kigger også begejstret
tilbage på projektgruppernes kvalificerede
bidrag, som har givet dem et nyt, innovativt
skub. ”Vi har fået mange spændende bud
med herfra, og processen var meget inspirerende og lærerig for os. Vi er blevet udfordret
på vores traditionelle mønstre, og det har
fået os til at overveje nogle ting. Det blev en
øjenåbner for hele virksomheden at arbejde
med designerne,” afslutter Benny Sørensen.

Nyt samarbejde
etableret ved
Innovation Cup
Star Furniture deltog sammen med tre
andre virksomheder i Innovation Cup 25,
da de gerne ville prøve at samarbejde med
designstuderende. ”Vi blev introduceret til
det her projekt, og da vi tit har tænkt på,
hvordan vi kan trække på designskolerne og
lave nogle projekter sammen, var vi meget
interesserede i at deltage,” fortæller Jørn
Jensen, direktør for Star Furniture A/S.
Charlotte Nøkleby var sammen med andre
medstuderende en del af projektet og arbejdede ud fra Star Furnitures ønske om en ny
spisebordsstol. ”Under hele forløbet arbejdede vi individuelt ud fra de retningslinjer og
opgaver, vi fik stillet. Undervejs viste vi vores
produkter frem og fik feedback fra virksomhederne og vejlederne. Det var superspændende, for så fik man følelsen af, at nu var
det virkeligt,” siger Charlotte Nøkleby, der løb
af med sejren på Star Furnitures opgave.
Med sin minimalistiske spisebordsstol i egetræ med kernelædersæde skilte Charlotte
Nøklebys møbel sig ud fra de andre produkter. ”Vi har fulgt forløbet fra sidelinjen og

glædede os derfor til at se Charlottes endelige bud. Det er en rigtig spændende stol,
som var værd at arbejde videre med,” siger
Jørn Jensen, som har fået en række gode forslag og idéer ud af Design Boost-forløbet.
”Det har været et meget inspirerende forløb,
hvor de unge mødte op med en masse nye
tanker og idéer”.

Arbejdet med stolen fortsætter
Star Furniture A/S valgte at arbejde videre
med Charlotte Nøklebys spisebordsstol, som
de har fået lavet flere prototyper af. De er
dog ikke landet med den helt rigtige model
endnu, så der arbejdes fortsat videre med
stolen. ”Vi fik den hjem fra Italien, hvor den
er blevet produceret, men jeg mente ikke, at
den var klar til at komme ud til salg. Vi kunne
alle se, at der var et eller andet ved stolen,
som ikke var færdigt endnu. Så vi arbejder
stadig med den – sideløbende med andre
projekter,” fortæller Charlotte Nøkleby, der
ser det som en stor fordel, at hun fik etableret kontakt til Star Furniture A/S: ”Der er
ingen tvivl om, at jeg har fået gode kontakter, som også gør, at der nu er et samarbejde
mellem Jørn og jeg i fremtiden, og det er jo
superfedt”.
Også Star Furniture A/S var glade for at deltage i Design Boost: ”Det har bestemt været
en positiv oplevelse for os, og det er klart, at
det bliver spændende, når stolen er helt færdig. Den skal selvfølgelig ud og vises frem,
og så må vi se, hvad udbyttet bliver”.

DESIGN MATCH
DESIGN MATCH PARRER NYUDDANNEDE
DESIGNERE OG ARKITEKTER MED VIRKSOMHEDER. DE NYUDDANNEDE BLIVER
ANSAT PÅ DELTID I TO MÅNEDER OG
ARBEJDER MED EN MULIGHED ELLER
UDFORDRING, SOM VIRKSOMHEDEN STÅR
OVERFOR. DET ER EN GOD CHANCE FOR
VIRKSOMHEDEN FOR AT PRØVE SAMARBEJDET MED EN DESIGNER ELLER ARKITEKT AF, OG HVIS KEMIEN OG UDBYTTET
ER GODT, KAN PARTERNE FORTSÆTTE
MAKKERSKABET EFTER DE TO MÅNEDER,
PROJEKTET SPÆNDER OVER.

Design Boost
åbnede døre til
møbelbranchen
Spekva A/S har mange års erfaring med at
producere kvalitetsbordplader til køkken
er, men da flere af deres forhandlere også
sælger andre typer møbler, ville Spekva A/S
gerne udvide sortimentet. Derfor deltog de
i Design Boost, hvor de blev matchet med
Anders Engholm, som er uddannet designteknolog på VIA Design.
Anders Engholm startede processen med
at spore sig ind på Spekvas design-DNA på
inspirationsture hos forhandlere og design
agenter i Tyskland og London. ”Hos Spekva
er de enormt dygtige til at lave bordplader,
fordi de blandt andet er gode til at fremhæve
få detaljer i hvert enkelt produkt. De designs,

jeg lavede, skulle derfor også have en vis
detaljegrad, så Spekva i salgssituationer kan
vise produkterne frem og fortælle historien
bag dem,” udtaler Anders Engholm.

Solidt makkerskab
Anders Engholm inddrog sin designpartner
Sarah Cramer i processen, og sammen præsenterede de seks spiseborde for virksomheden. Fem af dem gik Spekva A/S videre med.
”Vi fandt hurtigt ud af, at det er en kæmpe
fordel at arbejde sammen med nogen, der
brænder så meget for en idé og vil have,
at det skal lykkes. Det gav os endnu mere
motivation,” udtaler Anders Engholm, der
ser arbejdet med Spekva A/S som en god
oplevelse.
Også Spekva A/S er tilfredse. ”Vi får rigtig
god respons på de produkter, Anders og Sarah
designede til os. De har formået at se, hvem
vi er som virksomhed, og hvad vi er gode til,
og det kommer til udtryk i deres produkter.
Det er imponerende, at de har kunnet gøre
det på så kort tid,” fortæller Lars Lyster,
administrerende direktør hos Spekva A/S.

Udvider til ny branche
Samarbejdet med Spekva A/S fortsatte
efter de to måneder, Design Boost varer. I
dag, otte måneder efter, arbejder de to parter stadigvæk sammen om at lave produkter.
Design Boost gav Spekva A/S en mulighed
for at udvikle sig. De er gået fra primært at
producere køkkenbordplader til at træde ind
og etablere sig i møbelbranchen. ”Vi har fået
nogle fine designs, som vi kan arbejde videre
med. Alle produkterne kan skræddersyes, så
vi kan lege med nogle af Anders’ og Sarahs
designs og stadigvæk ramme det, vores
kunder søger hos os,” udtaler Lars Lyster.

ET MØBEL TIL BÅDE
KONTOR- OG LOUNGEBRUG.
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ARKITEKT SARA GAMMELGAARD
JENSEN DESIGNEDE EN SKÆNK FOR
BRED FURNITURE APS

Designer hjælper
Bred Furniture ApS
med at udvide
sortimentet

hos virksomheden, hvor hun designede en
skænk, som skulle vises frem på Møbelmessen i Vejle i november. ”Der var en stram
deadline, fordi skænken skulle være færdig
til Møbelmessen. Det betød, at alle parter
arbejdede hurtigt og effektivt. Det var en
rigtig god proces, som fungerede fint, fordi
vi fik lavet et godt produkt,” siger Sara Gammelgaard Jensen.

Udvikling af Bred Furniture ApS

Bred Furniture ApS deltog i Design Boost
og blev matchet med Sara Gammelgaard
Jensen, som er uddannet arkitekt på Arkitektskolen i Aarhus. I halvanden måned var
Sara Gammelgaard Jensen ansat på deltid
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Skænken blev vist frem på messen og efterfølgende solgt til flere forhandlere. ”Det har
været en god oplevelse at være med i Design
Boost, og vi har fået inspiration til nye produkter, samtidig med at vi fik etableret kontakt til Sara. Vi regner med, at det kommer
til at udvikle vores virksomhed fremover. Det
er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den
ene dag til den anden, men vi har stor tiltro
til, at det kommer til at udvikle os,” fortæller
Susanne Nielsen, salgs- og administrationsansvarlig hos Bred Furniture ApS. På grund
af den store succes, Bred Furniture ApS oplevede med skænken, er Sara Gammelgaard

Jensen nu i gang med at designe et spisebord og et tv-bord i samme serie.

Design Boost åbner nye døre
Som nyudklækket designer er et program
som Design Boost en stor mulighed. ”Jeg
synes, det var dejligt at få etableret kontakt
til en virksomhed og på den måde få et produkt ud på markedet,” siger Sara Gammelgaard Jensen, der har været glad for at deltage
i projektet, som også var med til at udvikle
Sara Gammelgaard Jensen som designer.
”Det har været fedt at arbejde så tæt sammen med en produktionsvirksomhed, som
var åbne over for nogle af de anderledes idéer, jeg havde. Jeg er blevet bedre til at argumentere for mine idéer, og jeg tror, projektet
bliver meget brugbart for mit faglige virke,”
konkluderer Sara Gammelgaard Jensen.

Eksperthjælp til nyt
produktområde

direkte ind i virksomheden og fik en masse
ansvar. Det var en stor fordel, for jeg fik lov til
at være med fra start og udvikle koncepter
og produkter i samarbejde med virksomheden. I de to måneder kunne vi lære hinanden
at kende, og jeg fik lov til at vise, hvad jeg
kan,” fortæller Maria Sølvtofte, der har været
glad for at deltage i Design Boost.

Spritnye produkter til markedet

Leander A/S ville gerne have hjælp fra en
ekspert til at definere deres nye produktområde; tekstiler. Derfor deltog de i foråret 2015
i Design Boost, hvor de blev matchet med
Maria Sølvtofte, som er uddannet designer
ved Kunstakademiet i København. ”Vi har
nogle rigtig lækre produkter, men vi vidste,
at vi manglede tekstiler, der kan bakke produkterne op. Så vi havde brug for en eksplorativ proces, hvor vi kunne arbejde med déer
i samarbejde med en person, som havde en
anden viden end os,” fortæller Benny Kristiansen, CEO hos Leanders A/S.
I to måneder arbejdede Maria Sølvtofte med
konceptudvikling og lavede flere analyser,
hvor hun undersøgte Leanders design-DNA,
og hvordan tekstilprodukter kunne matche
virksomhedens øvrige produkter både med
hensyn til farver og mønstre. ”Jeg blev kastet

Maria Sølvtofte lavede et visuelt oplæg
med eksempler på, hvordan Leander A/S
kan implementere tekstilerne i nuværende
produkter, og hun lavede et forslag til ny
produktion. ”I sidste ende drejer det sig om,
at der er kommet nogle nye og forhåbentlig bedre produkter ud af det her, som også
viser, at der ikke kun er én, der skal udvikle
vores produkter, men at vi skal arbejde sammen om det. Ellers står vi stille. Så på den
måde har vi fået prikket hul på nogle ting
via det her program. Det har hjulpet os med
at få taget de første skridt,” udtaler Benny
Kristiansen.
Efter projektet blev Maria Sølvtofte tilknyttet Leander A/S som fast konsulent, og de er
netop klar med fire nye møbler og tilhørende
tekstiler. ”Nu rammer det markedet om en
lille måneds tid, og så bliver det spændende
at se, hvilket udbytte det giver,” siger Benny
Kristiansen, der ser frem til lanceringen af de
nye produkter.

7

RESULTATER OG LÆRING – FRA BOOST TIL FORRETNING
Design Boost blev en stor succes, eftersom alle virksomheder i evaluering af forløbet indikerede, at de blev matchet med den rigtige designer/designstuderende.
Langt de fleste virksomheder har haft stort udbytte af deres samarbejde og arbejder fortsat
sammen med designerne. Nye produkter og services er allerede kommet på markedet, og
flere er på vej. Der er tale om produkter, som dækker de muligheder, virksomhederne identificerede i deres opgavebeskrivelser.

Eksempelvis:
- Møbler til slutbrugere
- Møbler til kontraktmarkedet
- Afdækning af et helt nyt produktunivers med nyt markedspotentiale
- Serviceydelse i form af design af ny visuel 3D-montagevejledning, som kan være med til at
differentiere produkterne fra konkurrenternes
Flere virksomheder har i deres evalueringer angivet, at de forventer, at de nye produkter giver
en øget omsætning for virksomheden.
Nogle få af virksomhederne er meget små, og det har givet udfordringer at finde ressourcer
til at færdigudvikle prototyper og markedsføre det nye produkt over for potentielle kunder
og forhandlere. Derfor mangler de stadig at få udnyttet potentialet i samarbejdet, så de kan
høste det fulde udbytte af forløbet.
Generelt har der været rigtig mange vellykkede samarbejder, men enkelte er ikke lykkedes så godt.
Det er ikke altid, at man lige ”klikker” rent kemimæssigt, at produktforslaget tages godt
imod hos forhandlerne, eller at man kan blive enige om en fortsat samarbejdsaftale ved forløbets slutning.
En vigtig læring fra projektet er, at matchperioden på to måneder er for kort til at færdigudvikle prototype/koncept, så det afklares, om ideen rent faktisk har det salgspotentiale, man
forestillede sig.
Sammenfattende kan vi konstatere, at Design Boost har haft den ønskede effekt. Virksomhederne har fået tilknyttet eksterne kompetencer til udvikling af nye produkter, der øger
omsætningen. Dermed er fundamentet skabt for øget vækst og flere arbejdspladser i træ- og
møbelvirksomhederne.
Størstedelen af samarbejderne fortsætter efter projektets afslutning, da begge parter ser en
fordel i sammen at skabe merværdi ved at tilføre design. Virksomhederne vil således fremadrettet få nye produkter på markedet, og væksten vil derfor være langsigtet.

