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Innovationsnetværket 
Lifestyle & Design Cluster

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster 
arbejder for at fremme innovation og bæredygtig 
vækst primært i de små og mellemstore bolig- 
og beklædningsvirksomheder samt i de kreative 
brancher.
Som innovationsnetværk under Uddannelses- 
og Forskningsministeriet identificerer, formidler 
og forankrer vi ny viden og fungerer som bro-
bygger mellem virksomheder samt forsknings- 
og viden-institutioner med det formål at styrke 
virksomhedernes innovations- og konkurren-
ceevne.
Ud over et sekretariat består Lifestyle & Design 
Cluster af en bestyrelse, et konsortium (opdelt i 
fire faggrupper) og en gruppe af mere end 140 
dialogvirksomheder. 

konsortiepartnere

Lifestyle & Design Cluster arbejder tæt sammen 
med en række konsortiepartnere. 
Konsortiet består af en række videns- og forsk-
ningsinstitutioner inden for bolig og beklædning, 
som i samarbejde med dialogvirksomhederne 
har til opgave at indkredse branchernes behov 
og herefter generere ny og brugbar viden til virk-
somhederne; en viden som kan understøtte og 
styrke innovationen i brancherne.

konsortIepartnerne er:

Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus (Aarch)
Alexandra Instituttet
CBS
Danish Fashion Institute (DAFI)
Designskolen Kolding (DSDK)
Kunstakademiets Designskole (KADK)
Københavns Erhvervsakademi
Syddansk Universitet (SDU)
Teknologisk Institut (TI)
VIA Design. 

Læs mere på ldcluster.com1

1 http://ldcluster.com/om-os/konsortiepartnere-faggrup-
per/

http://ldcluster.com/om-os/konsortiepartnere-faggrupper/


Lifestyle & Design Cluster Birk Centerpark 38
DK- 7400 Herning

Fredericiagade 21
DK- 1310 Købehavn K

T: +45 96 16 62 00
www.ldcluster.dk

4

organisationsoversigt

STYREGRUPPE

KONSORTIEPARTNERE/
Lifestyle & Design Cluster

DIALOG
VIRKSOMHEDER

MØBLER 
& INTERIØR

BEKLÆDNING
& FASHION

NYE MATERIALER
& BÆREDYGTIGHED

INNOVATION
& DESIGN

FAGGRUPPELEDER

Talentprogram
(KADK)

Internationalt
Møbelseminar
(VIA Design)

Future 
of Fashion
(KADK)

Fashion
Production 4.0
(VIA & DSKD)

Lokal Hamp-
produktion

(TI)

Designtænkning
& Strategi
(AARCH)

Little Big Data
(Alexandra
Instituttet)

Generation 
Jones

(AARCH)

EVALUERING

*Partner angivet i parentes er projektleder
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styregruppe og faggrupper

Foruden fælles aktiviteter deltager konsortie-
partnerne i en eller flere af de fire faggrupper, 
som hver har deres egen fagleder og sammen-
sætning af fagpersoner. Derudover er der ned-
sat en styregruppe, som sikrer progression og at 
formål og mål bliver opnået. 

styregruppe

Mathilde Aggebo
Fagleder Institut for Bygningskunst & Design, 
Kunstakademiet
Lone Dalgsgaard André
Prorektor, Designskolen Kolding
René Foli
Uddannelses- og forskningschef, VIA Design
Jørgen Rasmussen
Lektor, Arkitektskolen i Aarhus

De fire faggrupper

MØbLer & InterIØr          
Faggruppeleder: Institutleder Irene Alma 
Lønne, KADK

bekLæDnIng & FashIon         
Faggruppeleder: Lektor Maria MacKinney-
Valentin, KADK 

InnovatIon & DesIgn          
Faggruppeleder: Lektor Jørgen Rasmussen, 
Arkitektskolen Aarhus

nye MaterIaLer           
Faggruppeleder: Konsulent Poul Erik 
Jørgensen, VIA Design

Faggruppernes aktiviteter 
2017

MØbLer & InterIØr

• Talentprogram (KADK) v/ projektleder 
Annette Kjær

• Internationalt Møbelseminar (VIA Design) v/ 
projektleder Eva Paarmann

bekLæDnIng & FashIon

• Future of Fashion (KADK) v/ projektleder 
Ann Merete Ohrt 

• Fashion Production 4.0 (VIA + DSKD) v/ 
projektleder Poul Erik Jørgensen & Nadine 
Mollenkamp

InnovatIon & DesIgn 

• Designtænkning & strategi (AARCH) v/ 
projektleder Jørgen Rasmussen

• Little Big Data (Alexandra Instituttet) v/ 
projektleder Hanne Davidsen Jensen

• Generation Jones (AARCH) v/ projektleder 
Birgitte Geert Jensen 

nye MaterIaLer 

• Lokal hampproduktion (TI) 
• Nye materialer til personlig beskyttelse 

(VIA) v/ projektleder Poul Erik Jørgensen
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Forsknings- og 
udviklingsaktiviteter hos 

konsortiepartnerne

Foto: Ewan Robertson/unsplash.com
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aarhus universitet

På Aarhus Universitet, Institut for Forretnings-
udvikling og Teknologi (BTECH) har vi fokus på 
forskning, uddannelse, projekter og samarbej-
der, som understøtter vidensudvikling og formid-
ling bl.a. af, hvordan virksomheder identificerer, 
implementerer, organiserer/leder og måler 
bæredygtige samt digitale forretningsmodeller.
Projektsamarbejder er dér hvor vi gerne vil sætte 
ind med LD Cluster for at få istandsat konkrete 
caseforløb, hvor vi identificerer, prototyper, im-
plementerer og evaluerer digital og/eller bære-
dygtig forretningsudvikling i tekstilbranchen.
Desuden ønsker vi også at bygge bro imellem 
virksomhederne og vore uddannelser, sådan at 
flere af vore dygtige studerende får øjnene op 
for tekstilbranchen som mulig karrierevej, og at 
tekstilvirksomhederne begynder at overveje at 
ansætte akademikere. Denne bro kan vi bygge 
bl.a. gennem indlæg fra LD Clusterpå vore ud-
dannelser, vore studerende på virksomhedspro-
jekter i tekstilvirksomheder, etc.

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

urban Waste (eu h2020)
Turisme er en vigtig del af mange europæiske 
byers økonomi. Men turismen medfører også 
et ressourceforbrug, der i perioder er væsent-
ligt højere end lokalbefolkningens. Det kan få 
negative konsekvenser for lokalområdernes 
eco-system services og dermed i sidste ende 
økonomien. URBAN WASTE sigter imod at ud-
vikle værktøjer, best practices og bæredygtige 
strategier til at øge genanvendelse og reducere 
affaldsmængderne i 11 pilotområder rundt om i 
Europa, som er præget af mange turister.

Læs mere på urban-waste.eu 

Kontakt:
Trine Bjørn Olsen
trbjol@btech.au.dk 

http://www.urban-waste.eu
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alexandra Instituttet

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

sensorer

svebØLLe soM sMart CIty-Lab

Kontakt: Hanne Davidsen Jensen

InteraktIve (by)InstaLLatIoner
tree.0 I vester voLDgaDe
gynger I horsens
WIzeFLoor
Kontakt: Hanne Davidsen Jensen

traCkIng aF bevægeLse og aDFærD
InDenDØrs posItIonerIng
orIenterIng vIa LyD (beaCons)

kortLægnIng aF bevægeLser I byer

Kontakt: Hanne Davidsen Jensen

augMenteD reaLIty
rk: DIgItaL trænIng og InstruktIon

Kontakt: Hanne Davidsen Jensen
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Cbs

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

Den ny generatIon I Dansk MoDe
Undersøgelser af den nye generation i dansk 
mode - bl.a. om vilkår og vækstmuligheder for 
nye danske modevirksomheder efter finanskri-
sen.

Formål: 
• Vurdere branchens strukturelle udfordringer 

og udviklingsmuligheder (Sourcing & 
produktion, Den digitale revolution, 
Internationalisering, Finansiering & 
investorer, Detailhandlens udvikling)

• Binde forskellige indsatser og aktører 
bedre sammen, så iværksættere og 
vækstvirksomheder indenfor mode får 
bedre redskaber til at tage det næste 
væksttrin og undgå klassiske faldgruber 
(iværksætterøkosystem)

Kontakt: Fabian Csaba, department of Business 
Society & Communication

ManuFaCture Copenhagen 
An innovation center that builds synergies be-
tween designers and researchers, private com-
panies and public organizations to co-create a 
new value chain for the textile and fashion in-
dustry.

Kontakt: Kirsti Reitan Andersen
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Danish Fashion Institute

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

DesIgn For LongevIty (DFL) 
DFL er et delprojekt af European Clothing Ac-
tion Plan (ECAP) som DAFI er partner i. Projek-
tet skal hjælpe designere og produktudviklere 
i modebranchen til at blive mere bevidste om 
deres vigtige rolle i at skabe produkter med læn-
gere levetid og mulighed for at indgå i cirkulær 
økonomi. Resultatet er online platform, hvor bru-
gere kan finde viden og inspiration til at imple-
mentere best practise på dette område i deres 
design proces. 

Læs mere på ecap.eu.com2

Kontakt: 
Tobias Noe Harboe
tobias@danishfashioninstitute.dk
tlf. +45 23307464

2   http://www.ecap.eu.com/action-plan/design-for-lon-
gevity-and-lower-impact/

gLobaL FashIon agenDa (gFa)
GFA’s mission is to mobilise the international 
fashion industry to transform the way we pro-
duce and consume fashion today. This is done 
by engaging the broader fashion community 
on the most pressing issues and solutions and 
by creating joint commitments to achieve sig-
nificant progress. Our vision is to transform the 
way we produce and consume fashion, to ap-
preciate a world beyond next season. GFA is a 
non-for-profit initiative launched by the Danish 
Fashion Institute in 2016, building on our  ability 
to gather key industry decision-makers  around 
sustainability topics and the success of  Copen-
hagen Fashion Summit. Strategic Partners in-
clude H&M, Target, Kering, Li & Fung and The       
Sustainable Apparel Coalition.

Further reading at copenhagenfashionsum-
mit.com3

Kontakt: 
Caroline Chalmer
caroline@danishfashioninstitute.dk
tlf. +45 70 20 30 68

3 https://www.copenhagenfashionsummit.com/global-
fashion-agenda/

http://www.ecap.eu.com/action-plan/design-for-longevity-and-lower-impact/
https://www.copenhagenfashionsummit.com/global-fashion-agenda/
https://www.copenhagenfashionsummit.com/global-fashion-agenda/
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Designskolen kolding

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

DesIgn For sustaInabLe CLothIng: 
LongevIty anD knItWear
The PhD project Design for Sustainable Cloth-
ing: Longevity and Knitwear investigates tex-
tile design approaches to prolong the lifetime 
of garments for a more sustainable future. The 
assumption is, that designers and companies 
can create an increased awareness towards 
material qualities and aesthetic experiences in 
combination with new industrial technologies 
(textile) that may improve the users’ relational 
attachment to their clothes and thus prolong the 
lifetime.
Louise Ravnløkke works on a practice led PhD 
project that engages with users of knitwear in 
order to gain novel knowledge about garment 
relations. Particularly, the role of textile design 
aesthetics and material qualities in this to fur-
ther elaborate on emotional value experiences 
as parameters on longevity. 

Kontakt: 
Louise Ravnløkke
PhD-projekt, Forventet afslutning 2018

an anthropoLogICaL IMvestIgatIon oF 
CItIzen ConzuMers MeanIng-MakIng 
proCesses anD InCentIves reaLtIng to 
sustaInabLe FashIon ConsuMptIon In 
DenMark.

Kontakt: 
Anna-Mamusu Sesay, 
PhD-Projekt, forventet afslutning 2019

kopenhagen Fur, partnerskabsaFtaLe 
1/1/2017-31/12/2019
Partnerskab mellem Kopenhagen Fur og 
Designskolen Kolding – Undervisning, udvikling 
og forskning. 
Formål: At bidrage med nye fortællinger om pels 
gennem et designstrategisk perspektiv, baseret 
på ny viden om pels og bæredygtighed.
Stikord:Brugsoplevelser, fra råvareleverandør 
til brand, diversitet og brugernærhed frem for 
standardisering og masseproduktion, let for-
ståelig kommunikation.
Samarbejdet med Kopenhagen Fur inkluderer 
undervisning og pelsværksted på Designskolen 
Kolding.

”Re-New” er en naturlig og direkte fortsættelse 
af aktiviteterne i partnerskabet mellem Design-
skolen Kolding og Kopenhagen Fur. Projektet 
baseres således på afdækning af potentialer 
for udvikling af nye, innovative strategiske mu-
ligheder for bæredygtig udvikling i designregi, 
som blev formuleret i forskningsrapporten fra 
marts 2016. I Re-New vil fokus være på nye 
muligheder for historiefortællinger og aktiviteter 
i forhold til services i brugsfasen, med særligt 
henblik på forlængelse af pelsens levetid. Som 
tidligere vil projektet hovedsageligt udføres af 
medarbejdere og projektansatte på Designsko-
len Kolding, ligesom projektbeskrivelsen skal 
forstås som en ramme hvor Kopenhagen Fur i 
så høj grad som muligt involveres og tager ejer-
skab på projektet. 
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Hovedformålet med vedkommende projekt er 
dermed at udvikle ny viden omkring potentia-
let for cirkulær økonomi i forhold til pelsdesign 
i regi af Kopenhagen Fur’s kommercielle afde-
ling. Herunder hører designstrategiske tiltag, 
udvikling af nye undervisningsformater, samt 
formater for markedsføring.  

Kontakt: 
Else Skjold eller Anne Louise Bang

bæreDygtIg FreMgang, septeMber 
2015-august 2019
Projektet er en del af Design2Innovate, og byg-
ger videre på projektet Bæredygtige forstyrrel-
ser (2013-2015).
Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid, hvor 
de økonomiske, de miljømæssige og de sociale 
bundlinjer matcher fremtidens behov for foran-
dring? Laboratoriet for Bæredygtighed vil I tæt 
samarbejde med 30 små og mellemstore dan-
ske virksomheder bidrage til øget bæredygtig 
vækst. En vækst der udvikler, støtter og rækker 
ind I et nyt og langsigtet fremtidssyn. 
Emneord: Bæredygtighed, innovationsproces-
ser, designmetoder, designtænkning, fremtid-
sperspektiv, prototyping, bæredygtige forret-
ningsmodeller, brugerfokuseret design.

Kontakt: 
Lykke Kjær samt Lykke Bloch Kjær, Tobias    
Tøstesen og Liv Eskholm

FaCILItatIng sustaInabILIty In DesIgn 
eDuCatIon anD praCtICe, aFsLuttes 
2017 
Entreprenørskab og Grøn omstilling.
Curriculum development Sustainable Design 
Cards.
At Design School Kolding, working with su-
stainability is in various degrees embedded in 
the teaching and more or less explicitly present 
in the course descriptions. This spring, the in-
stitution is in the process of developing a new 
master course based on the three strategic fo-
cus areas. In order to secure the right content 
and progression, the institution needs to create 
an overview of current activities in the educa-
tional program. To do this, a ‘competence ma-
trix’ (Worsaae, 2010) has been used as a tool 
for curriculum development (Christiansen et al., 
2015) for the sustainability subject area at De-
sign School Kolding’s bachelor (BA) and master 
(MA) programs.

Kontakt: 
Ulla Ræbild og Karen Marie Hasling

gaIn poWer, aFsLuttes 2017
Grøn Omstilling og Praktisk Design.
Som en del af curriculum for kandidatstuderende 
på Designskolen Kolding (DSKD) har vi med 
støtte fra Fonden for Entreprenørskab udviklet 2 
undervisningsforløb og undervisningsmateriale 
hvor kompetencer til øget entreprenørskab har 
været udgangspunktet og formålet med under-
visningen. 

Kontakt: 
Lykke Kjær



Lifestyle & Design Cluster Birk Centerpark 38
DK- 7400 Herning

Fredericiagade 21
DK- 1310 Købehavn K

T: +45 96 16 62 00
www.ldcluster.dk

13

eCCo, strategIsk saMarbejDe
I samarbejde med ECCO Sko A/S har vi etable-
ret en uddannelse i sko-design, med poten-
tiale til at tiltrække studerende fra hele verden. 
Med 20 millioner par solgte sko om året bringer 
ECCO indgående viden om sko til samarbejdet, 
medens de studerende på Designskolen ud-
fordrer og inspirerer til innovation og design.
Aftalen giver os helt unikke rammer for at lade 
de studerende arbejde med sko. Takket være 
ECCO kan vi sikre en ambitiøs talentudvikling 
af en ny generation skodesignere. En udvikling, 
der samtidig kommer ECCO til gode i form af 
helt nye perspektiver for produktudvikling.

Kontakt: 
Helle Graabæk eller Lone Dalsgaard

unCoverIng the potentIaL oF CreatIve 
FashIon DesIgn - startup oF stuDy anD 
DeveLopMent netWork WIth parsons 
sChooL oF DesIgn, Marts 2018-Marts 
2019

International Network Programme, Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet 

Kontakt: 
Vibeke Riisberg
 

arCIntex netWork
ArcInTex is an international network where Ar-
chitecture, Interaction Design and Textiles join 
forces in developing ideas, techniques, methods 
and programs for new perspectives on design 
for building, dwelling and living. http://arcintex.
hb.se

Kontakt: 
Anne Louise Bang, medlem af styregruppen
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kea - københavns 
erhvervsakademi

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

vaLg og vaLIDerIng aF MetoDer I 
DesIgn- og DesIgnunDervIsnIng
Projektet undersøger og afprøver, om den reto-
riske lære om topik (afledt af topos som er det 
græske ord for ’sted’) kan bruges af designere 
til at se deres idéer fra mange vinkler og til at 
søge efter argumenter for de valg, de træffer i 
løbet af en designproces. Projektet er tilknyttet 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering, Design-
skolen. Kunstakademiets Designskole, Center 
for Teori og metode og Københavns Erhvervs-
akademi, Forskning & Innovation.

Kontakt:
Per Halstrøm
plha@kea.dk

sustaInabLe housIng FroM a user 
perspeCtIve
Ph.d projektet vil forsøge at belyse spændings-
feltet mellem arkitektur, bæredygtighed og re-
lationen til brugerne. Projektet fokuserer på 
almene bæredygtige boligbebyggelser lokali-
seret i Danmark.

Kontakt:
Jan Johansson
jajo@kea.dk

krIterIer For DIgItaLe teknoLogIvaLg
Ph.d. projektet ønsker at undersøge, hvordan 
det faglige menneske kan etablere kriterier for 
valg af digitale teknologier til innovative formål 
- enten som generelt, professionelt menneske 
eller i en vidensoverførende rolle, f.eks. som 
underviser overfor studerende. Hypotesen er, 
at der samtidigt med et digitalt potentiale også 
er fare for overdigitalisering af visse processer, 
og måske også en risiko for overinvestering i 
en bestemt idé om det digitale potentiale. Am-
bitionen er at undersøge processer fra andre 
og ældre fagligheder end den specifikt digitale, 
f.eks. byggeri, arkitektur og design. Forhåbentlig 
kan det hjælpe til at udvinde generel viden om 
frugtbare kriterier for teknologivalg i innovations-
øjemed.

Kontakt:
Jesper Balslev
jeba@kea.dk
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MaterIaL DrIven DesIgn
Projektet fokuserer på materialets rolle i design-
processen og undersøger, om man ved at ændre 
den, kan komme tættere på en reel bæredygtig 
produktion. Den naturvidenskabelige forståelse 
af relationen mellem det fysiske og materialet 
bliver ligesom naturens egen måde at designe 
og bygge på brugt som fundament for en ska-
belon til en ny materialedrevet designproces: 
En proces, hvor materialet i højere grad er med 
fra starten, og ofte bliver designet og udviklet 
simultant med formgivningen af produktet.

Kontakt:
Mette Bak Andersen
meba@kea.dk

vIsuaL Intra-aCtIon. 
entrepreneurshIp In CreatIve 
InDustrIesvIsuaL 
PhD-projektet “Visuelle Intra-actioner” udfor-
sker performativitet og entanglements i krea-
tiv entreprenant identitet gennem visuelle me-
toder. Undersøgelsen er todelt med ét element, 
der fokuserer på hvordan etnografisk video- og 
foto-praksis og visuel repræsentation emerges 
samskabende mellem de involverede parter. 
Anden del af projektet studerer – gennem ka-
merarets linse – diversiteten i kreativ entrepre-
nant identitet og hvordan denne performes. 

Kontakt:
Mette Ohlendorff
meoh@kea.dk

a DIFFraCtIve approaCh to vIsuaL 
FIeLD engageMent
Ph.d., der i teori og praksis undersøger fotografi-
ets æstetiske, transformative og participatoriske 
potentialer i en designetnografisk kontekst. Pro-
jektet tager afsæt i den visuelle literacy som er 
essentiel i visuel designpraksis, og trækker des-
uden på felterne visuel sociologi, co-design, fo-
toterapi og dokumentarfotografi. Det specifikke 
case-studie afsøger, hvorledes deltagerbaseret 
fotografi, æstetiske oversættelser og designet-
nografiske eksperimenter kan kaste lys over  
unges identitetsforhandling, som den finder sted 
igennem billeder. Ph.d.en laves i samarbejde 
med Det Kongelige Danske Kunstakademi og 
KEA Københavns Erhvervsakademi / Forskning 
& Innovation.

Kontakt:
Lene Hald
leha@kea.dk

youth FashIon suMMIt
Youth Fashion Summit (YFS) is a platform that 
gathers students from around the world to dis-
cuss and engage in driving Sustainable Fashion 
forward. The mission of the YFS is to give young 
people in the industry – the next generation of 
decisions makers in fashion – a platform, tools 
and opportunity to influence their industry. Youth 
Fashion Summit is part of the Global Fashion 
Agenda (GFA) and in partnering with Copenha-
gen School of Design and Technology (KEA).  

Kontakt:
Tina Hjort
th@kea.dk
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kunstakademiets 
Designskole

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

ForM:Lab
Tværgående forskningsklynge, der forsker i 
designfagets processer, materialitet og rum. 
Klyngens interesser spænder fra udforskning af 
tekniske og materialemæssige muligheder for 
designudvikling over undersøgelsen af proces-
ser og rum for formgivning og produktudvikling 
til refleksion over designs æstetiske udtryk, kul-
turelle kontekst og filosofiske grundlag. Formål: 
At styrke Designskolens tværfaglige forskning 
og KUV samt at understøtte skolens efter- og 
videreuddannelsesprogrammer.

Kontakt: 
Ida Engholm, Kirsten Marie Raahauge og Per 
Galle

teorI og FagDIDaktIk
De eksisterende indsatser inden for teori, æste-
tik, perception og repræsentation er samlet 
her og samarbejder som en klynge. Klyngen 
fokuserer bl.a. på at artikulere og præcisere in-
stituttets designbegreb. En del af de nye forskn-
ings- og udviklingsprojekter, der føjes til insti-
tuttets portefølje, knytter et bånd mellem to eller 
flere områder.

Kontakt:
Ida Engholm, Pernille Stockmarr, Kirsten Marie 
Raahauge og Anne Louise Bang
 

InstItut For vIsueLt DesIgn:

vIsueL orIenterIng

Kontakt:
Sofie Beier, Steen Ejlers og Pia Petersen
 

vIsueL opLeveLse og InteraktIon

Kontakt: 
Jakob Ion Wille, Jesper Juul (“Distinguished 
Scholar” at The Digital Games Research  
Association (DiGRA)) og Arthur Steijn

InstItut For proDuktDesIgn:

Centre For FashIon thInkIng
Designskolen påbegyndte udvikling af et mode-
forskningsmiljø i 2003, og et stort arbejde er al-
lerede gjort gennem udvikling af især nationale 
partnerskaber, konsortie- og klyngedannelser 
samt internationale publikationer og anvendt 
forskning i modeindustrien. Klyngen er optaget 
af forholdet mellem mode, identitet og samfund. 
Nuværende projekter kredser bl.a. om tro, etni-
citet og identitet set gennem hovedtørklædet. 

Kontakt:
Maria Mackinney-Valentin, Erik Hansen Hansen 
og Ann Merete Ohrt

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
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superForMLab
Miljøet omkring bachelorprogrammet Keramisk 
Form og kandidatprogrammet Ceramic Design 
er gået foran med hensyn til omdefinering af 
værkstedet til et laboratorium; et sted for ud-
vikling af viden gennem eksperimenter.

Kontakt:
Mette Bak Andersen
meba@kea.dk 

Center For CoDesIgn
Design som en social proces. Nytænkning og 
innovation ved aktivt at involvere potentielle 
brugere aktivt i designprocessen. Eksperimen-
terende forskningstilgang, der udforsker nye 
muligheder; ’øver sig på fremtiden’. Center for 
Codesign integrerer - og er i dialog med - viden 
fra flere forskningsområder. F.eks. participatory 
design, design antropologi, science and tech-
nology studies, performance studies og interak-
tionsdesign.

Kontakt:
Thomas Binder, Eva Brandt, Mette Agger, 
Joachim Halse og Sissel Orlander.

InstItut For bygnIngskunst og 
DesIgn:

hoW to LIve better WIth Less
Spørgsmålet skal betragtes som en slags ar-
bejdstitel, der samler tanker om, hvordan insti-
tuttets faglige arbejdsområde kan deltage i at 
besvare spørgsmål om ’bæredygtighed og det 
byggede miljø’. Samlet set betyder det både, at 
vores byer, bygninger og genstande skal være 
mere effektive (reduceres i energi og ressource-
forbrug) og at vores forbrug af rum og rumfang 
til bolig, arbejde mv. skal reduceres og/eller or-
ganiseres på nye måder.

Kontakt:  

bygnIng og ruM

’spaCes For DanIsh WaLFare’ Fkk

’tILgængeLIgheD’ bevIka

Kontakt: 
Jacob Bang, Kirsten Marie Raahauge og 
Masashi Kajita

InstItut For bygnIngskunst og 
DesIgn:

arkItektonIsk beLysnIng
Arkitektonisk belysning i læringsmiljøer. I sam-
arbejde med HLT.

Kontakt:
Katja Büllow og Karina Mose
 

MØbeL

Kontakt:
Nicolai De Gier

anaLog og DIgItaL repræsentatIon

Kontakt:
Anders Hermund, Lars Klint, Jacob Bang og  
Annette Kreutzberg
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syddansk universitet

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

neW norDIC DesIgn
Undersøgelse og kritisk diskussion af på hvilke 
måder, New Nordic Design som aktuel bølge 
bygger på eller adskiller sig fra arven fra Scan-
dinavian Design, herunder nye erhvervsstruk-
turer, medieplatformer og kulturelle betingelser.
Se en indledende artikel, “New Nordic and Scan-
dinavian Retro: reassessment of values and 
aesthetics in contemporary Nordic design”: på 
tandfonline.com4

Kontakt: 
Anders V. Munch
avm@sdu.dk 
& Niels Peter Skou 
nps@sdu.

neW norDIC DesIgn thInkIng / sDu 
taLentprograM
Tværfagligt talentprogram på Syddansk Uni-
versitet, hvor studerende fra alle fem fakulteter 
sam-arbejder om designløsninger i virksom-
heder og offentlige organisationer. Projektet har 
en forskningsdimension i at undersøge og dis-
kutere, om der er særlige betingelser og tradi-
tioner for designtænkning i Norden.
Talentprogrammets hjemmeside: sdu.dk5

4 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/jac.
v8.32573
5  http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Tal-

Kontakt: 
Prof. Jacob Buur
buur@sdu.dk

MØbLer og MeDIer
ErhvervsPhD-projekt mellem Syddansk Univer-
sitet og Trapholt Museum for Kunst og Design, 
der undersøger hvordan møblers præsentation-
er tager sig ud i medierne, for at kunne udpege 
om der er særlige medielogikker i møblerne, 
der gør sig gældende. Udstilling og publikation 
i forbindelse med projektet: ”Instant Icon. Foto-
gene møbler”.
Læs mere på trapholt.dk6

Kontakt: 
Rosita Satell
rosita@sdu.dk.

Danske boLIgMagasInernes 
teMatIserIng aF DesIgns hIstorIske 
DIMensIon
Ph.d.-projektet undersøger boligmagasinernes 
rolle som central og indflydelsesrig aktør i 
designkulturen. Særligt kendetegnende for dan-
ske boligmagasiner, og kulturen omkring design 
i øvrigt,  har de seneste år været en markant ori-
entering imod designs historie gennem både re-
klamer fra livsstilsbranchen og bladenes redak-
tionelle stof. I projektet undersøges hvordan 
denne historiske orientering kommer til udtryk 
i boligmagasinerne, og hvilken forståelse der 
hermed formidles videre til læseren om designs 
historie.

Kontakt: 
Kristina Hansen Hadberg
krha@sdu.dk

entudvikling/NewNordicDesignThinking
6 http://www.trapholt.dk/museum/6-udstillinger/79-
instant-icon---fotogent-design/

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/jac.v8.32573
http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Talentudvikling/NewNordicDesignThinking
http://www.trapholt.dk/museum/6-udstillinger/79-instant-icon---fotogent-design/
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teknologisk Institut

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

CIrCuLar ressourCe eConoMy
Sustainable production. Optimal use of res-
sources. Reuse of materials. Design for disas-
sembly. Reduced use of fossil based materials.
Læs mere: 

Kontakt: 
Anne Christine Steenkjær Hastrup
acha@teknologisk.dk
Tlf: +45  72 20 16 02

the bIobaseD busIness
Biomass < > Development of new technologies 
and processes < > Products
Impact: Business models for biomass value 
chains
Læs mere:

Kontakt: 
Anne Christine Steenkjær Hastrup
acha@teknologisk.dk
Tlf: +45  72 20 16 02

bIoCoMposIts
New properties. New design features. Replace-
ment of up to 80-85% plast.
Læs mere: 
Kontakt: 

Anne Christine Steenkjær Hastrup
acha@teknologisk.dk
Tlf: +45  72 20 16 02

DeveLopMent oF sustaInabLe 
CoMposIte MaterIaLs
Fiber boards 
• Building materials 
• Furniture / interior design
• Industrial products
Insulation mats. Acoustic panels. Binders, bio-
plastics and glues. Biobased paints / coatings.
Læs mere: 

Kontakt: 
Anne Christine Steenkjær Hastrup
acha@teknologisk.dk
Tlf: +45  72 20 16 02

Det bIoLogIske hus
Visionen med ‘Det Biologiske Hus’ er at skabe et 
nyt alternativ til det danske typehus; et huskon-
cept med fokus på arkitektonisk kvalitet, indivi-
duel tilpasning og sundt indeklima, som er byg-
get af lokale biologiske restmaterialer.
Læs mere på detbiologiskehus.dk

Kontakt: 
Anne Christine Steenkjær Hastrup
acha@teknologisk.dk
Tlf: +45  72 20 16 02

http://detbiologiskehus.dk/
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vIa Design 

aktuelle projekter som bidrager til 
livsstilsbranchens udvikling

CreatIve busIness & sustaInabILIty
Forretningsudvikling og nye forretningsmodel-
ler med særligt fokus på sustainability.Særlig 
fokus på Strategic Design Practice. Her møder 
designfaglighed det forretningsmæssige i inno-
vativ forretningsudvikling. Ph.d. projekter inden 
for Retail Spaces (et samlet kocept for fysiske 
og virtuelle butikker), Better Education by De-
sign (fokus på studerendes innovative kompe-
tenceudvikling) og Purchasing Management 
(fokus på leverandørens opfattelse af krav om 
bæredygtighed)

Kontakt: 
Anders Bisgaard
abi@via.dk
Tlf: +45  8755 0507

MaterIeL sCIenCe & sMart textILes
Fokus på materialer og innovative teknologier 
i forhold til at afdække nye funktionaliteter og 
designmuligheder. Programmets samarbejde 
med industrien er baseret på state-of-the-art  
forskning og viden om nye og innovative mate-
rialer og produktionsformer, og det bakkes op af 
praksis-baseret analyser og eksperimenter ud-
ført i VIA Designs veludstyrede laboratorier og 
værksteder.
Smart Textiles har fokus på nye innovative ma-

terialer med smarte funktionaliteter samt e-tex-
tiles. De nye innovative materialer omfatter bl.a. 
nye fibre og vand- og smudsafvisende overfla-
der, der kan øge komforten i beklædning.
E-textiles beskæftiger sig med at integrere 
strømforbrugende eller strømgivende elektroni-
ske enheder i tekstil, og der arbejdes med le-
dende materialer, der kan forvandle tekstillet til 
et elektronisk kredsløb, så det kan fungere som 
en sensor.
Ph.d. projekt inden for “Smart Textiles in Future 
Hospitals”. 

Kontakt: 
Poul-Erik Jørgensen
pejo@via.dk
Tlf. +45 8755 0546

DesIgn & pattern teChnoLogy
Området arbejder med tre definitioner af pas-
form: Æstetisk, teknisk og kommerciel pas-
form. Programmet forsker i nye 3D-teknologier, 
herunder bodyscanning og 3D-konstruktion.
Design – Området arbejder med konceptud-
vikling samt designprocesser og –metoder. 
Herunder kollektionsudvikling, funktionalitet, 
kommunikation af designløsninger mm.
Furniture - Området arbejder med at udvikle vi-
den til nytænkende produktudviklere, så disse 
bliver i stand til at lave relevante og attraktive 
løsninger til de behov, kunderne og industrien 
har eller måtte få.
Ph.d. projekt inden for Sizing & Fitting systems 
og fremtidsmuligheder inden for disse. 

Kontakt: 
Anders Bisgaard
abi@via.dk
Tlf: +45  8755 0507
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trenDs & soCIety
Programmet arbejder med trends og samfunds-
tendenser og berører derved de sociologiske og 
kulturelle aspekter, der er essentielle for at for-
stå forholdet mellem trend og forbruger. 
Som videns- og udviklingspartner for mode- og 
livsstilsbranchen, medvirker programmet til at 
styrke virksomhedernes evne til at afkode og 
udvælge de trends og tendenser, der appellerer 
til deres specifikke marked og målgruppe. Dette 
skal bl.a. ske gennem udvikling og formidling af 
metoder og værktøjer til trend forecasting. Ph.d. 
Projekt inden for Trendforecasting (hvor er vores 
forbruger på vej hen og hvornår?)

Kontakt: 
Anders Bisgaard
abi@via.dk
Tlf: +45  8755 0507
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Øvrige projekter i 
Lifestyle & Design Cluster
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ADM. DIREKTØR

SEKRETARIAT

DIALOG
VIRKSOMHEDER

MØBLER 
& INTERIØR

BEKLÆDNING
& FASHION

KREATIVE
BRANCHER

STRATEGIC BUSINESS UNITS

EVALUERING

Nordic Buzz
Messe Finland

(int)

PROJEKTLEDER

Nordic Buzz
Interreg

(int)

PROJEKTLEDER

Make Works
(int)

PROJEKTLEDER

Design
Boost

PROJEKTLEDER

Skandinavisk
Samarbejde

Møbler
New York (int)

PROJEKTLEDER

Baltse@nioR
(int)

PROJEKTLEDER

Sylab
(spirende

vækstområder)

PROJEKTLEDER

Tekstil
Mølle

PROJEKTLEDER

Korea 
Delegation

Tekniske 
tekstiler

PROJEKTLEDER

Headstart
Fashion

BESTYRELSES-
FORMAND/ADM.

BESTYRELSE

Digitalisering
Serviceplatform

Digital 
Vækstkultur

PROJEKTLEDER
/DELTAGER I

Fokuserede
Værdikæder

CØ Hub

PROJEKTLEDER

Abonnements-
service

PROJEKTLEDER

Bæredygtig
Business

Big Data
Randers

DELTAGER I

Midtnet
Kina

DELTAGER I

PÅ TVÆRS

*(int) betyder internationalt projekt
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kreative brancher
norDIC buzz-Messe, FInLanD
Nordic Buzz messekonceptet er for tredje år i 
træk en unik mulighed for kreative iværksæt-
tere, som hungrer efter at få testet og solgt 
deres nye produkter på en professionel måde. 
Samtidig er det en oplagt mulighed for at tage et 
nyt marked, i dette tilfælde Finland, med storm. 
Messen Habitare i Finland foregår fra d. 13.-17. 
september 2017.  
Læs mere på ldcluster.com7

Kontakt: 
Annette Spicker Bruhn 
annette@ldcluster.com 
Tlf: +45  3029 4820

7 http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/

norDIC buzz Interreg
Nordic Buzz vil udvikle et fælles nordisk state-
of-the-art kompetenceudviklingsprogram spe-
cielt målrettet kreative iværksætteres behov, og 
dermed styrke udvikling og vækst i de små krea-
tive iværksættervirksomheder ved at dygtiggøre 
dem i forretningsudvikling. Samtidig vil kompe-
tenceprogrammet hjælpe inkubatormiljøer og 
andre erhvervsfremmeaktører med bedre at un-
derstøtte og udvikle kreative iværksættere.
Læs mere på ldcluster.com8

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

8 http://ldcluster.com/portfolio-item/nordicbuzz/

http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
http://ldcluster.com/portfolio-item/nordicbuzz/ 
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beklædning & Fashion
syLab
Eksperimenterende lab, hvor visionen er at ska-
be potentiale for syproduktion i Danmark via op-
timering af processer og automatisering. Målet 
er at være i stand til at håndtere produktions-
ordrer og kollektionsudvikling uden støttemidler 
efter en 3-årig udviklingsperiode. Sylab skal 
være omdrejningspunkt for udvikling, testning, 
integrering af syrobotter og optimering af pro-
ccesserne i syproduktionen.
Læs mere på ldcluster.com9

Kontakt: 
Betina Simonsen 
betina@ldcluster.com 
Tlf. +45 29360090

tekstIL MØLLe 
Projektet Tekstilmølle går ud på at videreudvikle 
planen om etablering af en tekstilmølle, der kan 
sortere og opsplitte genanvendelige tekstiler i 
rene fraktioner eller ønskede blandingsforhold. 
Tekstilmøllen baseres på tankesættet i cirkulær 
økonomi, dvs. at lukke materiale-kredsløbet så 
rest-materialefraktioner genanvendes og udnyt-
tes bedst muligt i stedet for som nu at blive af-
brændt.

9 http://ldcluster.com/portfolio-item/mode-og-tek-
stilproduktion-i-danmark/

http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
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Læs mere på ldcluster.com10

Kontakt: 
Isabella Holmgaard 
isabella@ldcluster.com 
Tlf. +45 4124 7911

10 http://ldcluster.com/portfolio-item/tekstilmolle/

stuDIe- og MatCMakIngtur tIL 
syDkorea
Lifestyle & Design Cluster, Dansk Mode & Tex-
til og Innovationscentret i Seoul inviterer virk-
somheder til Sydkorea d. 12.–16. juni 2017. 
Sydkorea bliver kontinuerligt nævnt blandt ver-
dens mest innovative lande, hvilket blandt andet 
kan tilskrives landets evne til forskning og ud-
vikling. Omfattende research fra sydkoreanske 
firmaer, med it-giganten Samsung i spidsen, har 
moderniseret hele landets økonomi. Derfor er 
der på studieturen et besøg hos Samsung samt 
i innovationsmiljøer, førende virksomheder m.v.
Læs mere på ldcluster.com11

Kontakt: 
Jesper Rasch 
jesper@ldcluster.com 
Tlf. +45 5092 5094 
Heidi Svane Pedersen 
heidi@ldcluster.com 
Tlf. +45 2074 7683

11 http://ldcluster.com/studietur-juni-sydkorea-aa-
ben-interessetilkendegivelser/

http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
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Møbler & Interiør
baLtse@nIor
I den vestlige verden bliver vi flere og flere men-
nesker over 60 år. De store efterkrigsgenera-
tioner ønsker at fortsætte et aktivt og autonomt 
liv, selvom de bliver ældre. De er meget raskere 
og mere aktive end tidligere generationer af 
bedsteforældre og de stiller krav til produkter 
i form af lækkert design og kvalitet, men også 
fleksibiltet og funktionalitet. Samtidig har de stor 
købekraft. Projektet indsamler viden om ældres 
behov og udvikler værktøjer og metoder til at 
hjælpe møbelproducenter til at udvikle produk-
ter, der bedre matcher fremtidens seniorers be-
hov og ønsker.
Læs mere på ldcluster.com12

Kontakt: 
Joan Knudsen 
joan@ldcluster.com 
Tlf. +45 9616 6201 

DesIgn boost 2
Design Boost er ny målrettet aktivitet, som 
har til formål at højne træ- og møbelvirksom-
heders kendskab til designs muligheder for 
værdiforøgelse. I projektet identificeres nye 
muligheder hos de deltagende virksomheder, 
og disse forfølges med match af enten nyud-
dannede designere eller designstuderende med 
henblik på at realisere de identificerede mu-
ligheder og skabe vækst hos virksomhederne 
og give de studerende og nyuddannede erfaring 
fra den virkelige verden.
Læs mere på ldcluster.com13

Kontakt: 
Joan Knudsen 
joan@ldcluster.com 
Tlf. +45 9616 6201 
12 http://ldcluster.com/portfolio-item/baltsenior/ 
13 http://ldcluster.com/portfolio-item/design-boost/

service platform
FreMtIDens DetaIL - kunDerejsen & 
soCIaLe MeDIer
Et udviklingsprojekt målrettet små og mellem-
store danske byer med formålet at øge parat-
heden til brugen af data. Dansk detailhandel 
bliver stærkt udfordret af digitalisering, derfor 
skal der sættes ind over for forståelse og kend-
skab til datadrevne forretningsmodeller. 
Læs mere på ldcluster.com14

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

CItyCheF2020
Netværk, der stiller skarpt på de radikale foran-
dringer, som kan bringes i spil for at løfte de-
tailhandlens aktivitetsniveau i bymidten. Service 
Platform og Lifestyle & Design Cluster inviterer 
citychefer med i et udviklingsforløb med inspira-
tion til fremtidens udfordringer og de strategiske 
overvejelser samt sparring omkring daglige ud-
fordringer.
Læs mere på ldcluster.com15

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

reMakIng retaIL
Netværket Remaking Retail klæder medlem-
merne på til at omfavne den digitale udvikling i 
detailhandlen gennem sparring med ligesindede 
og inspirerende oplæg fra branchens fremmeste 
hoveder.

14 http://ldcluster.com/portfolio-item/digitaldetail/
15 http://ldcluster.com/portfolio-item/digitaldetail/
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Læs mere på ldcluster.com16

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

kunDetraFIk
Data kan blive det nye guld for de fysiske bu-
tikker, for med digitale måleværktøjer kan man 
kortlægge, hvordan borgerne shopper og bruger 
bymidten. Det kan give nye muligheder for at 
løfte detailhandlen. Innovationsnetværk Service 
Platform har i samarbejde med IBIZ TechLab 
gennemført en række kundetrafikprojekter, hvor 
vi har kortlagt de handlendes indkøbsmønstre i 
fire danske byer baseret på data fra butikkerne 
selv.
Læs mere på ldcluster.com17

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

DIgItaL vækstkuLtur
Digital Vækstkultur klæder små og mellemstore 
virksomheder på til at identificere og prioritere 
virksomhedens digitale udviklingspotentiale og 
arbejde aktivt med de digitale muligheder. 
Læs mere på ldcluster.com18

Kontakt: 
Heidi Svane 
heidi@ldcluster.com 
Tlf: +45  2074 7683

16  http://www.serviceplatform.dk/blog/service-
platform-digital-detail-er-tovholder-p%C3%A5-
netv%C3%A6rket-remaking-retail
17  http://ldcluster.com/portfolio-item/digitaldetail/
18  http://ldcluster.com/portfolio-item/digital-vaekst-
kultur/

Cirkulær Økonomi
bæreDygtIg busIness
Projektet handler om at opkvalificere virksom-
hedsrådgivere inden for bæredygtighed og 
cirkulær økonomi. Rådgiverne vil via en række 
workshops arbejde sammen i teams med egen 
virksomhedsudvikling og med at udarbejde løs-
ningsforslag til  udvalgte case-virksomheders 
grønne udfordringer.
Læs mere på ldcluster.com19

Kontakt: 
Joan Knudsen 
joan@ldcluster.com 
Tlf. +45 9616 6201
Rikke Lillelund Wetterstrøm
rikke.wetterstroem@alexandra.dk

Fokuseret værDIkæDesaMarbejDe
Projektet bygger videre på Design for Disas-
sembly, hvor et tværfaglige team udvikler en ny, 
grøn forretningsmodel. Det nye i dette projekt 
er, at vi tager skridtet videre med ‘kernevirksom-
heden’ og identificerer oplagte partnerskaber 
med andre ‘kædevirksomheder’ i en mulig ny 
værdikæde. Se også rethinkbusiness.dk
Læs mere på ldcluster.com20

Kontakt: 
Isabella Holmgaard 
isabella@ldcluster.com 
Tlf. +45 4124 7911

19 http://ldcluster.com/portfolio-item/baeredygtig-
business-groen-kompetenceudvikling-for-raadgivere/
20 http://ldcluster.com/portfolio-item/fokuseret-
vaerdikaedesamarbejde-design-optimal-ressourceanven-
delse/

http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/
www.rethinkbusiness.dk
http://ldcluster.com/portfolio-item/18149/


Lifestyle & Design Cluster Birk Centerpark 38
DK- 7400 Herning

Fredericiagade 21
DK- 1310 Købehavn K

T: +45 96 16 62 00
www.ldcluster.dk

29

Den natIonaLe CIrkuLær ØkonoMI hub
Målet er at gøre Danmark til vækstcenter for 
viden, teknologi og produktion i en bæredygtig 
Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfag-
ligt samarbejde bidrager initiativet til at øge res-
sourceeffektiviteten og lukke materiale-kreds-
løbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi 
i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, 
hvor affald anses som en ressource, der kan re-
cirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor design-
processer og teknologisk udvikling går hånd i 
hånd for optimering af forretningsmodeller.
Læs mere på ldcluster.com21

Kontakt: 
Isabella Holmgaard 
isabella@ldcluster.com 
Tlf. +45 4124 7911

21 http://ldcluster.com/portfolio-item/nationale-cirku-
laer-oekonomi-hub/

MIDtnet kIna-InnovatIonspuLjen 
Region Midtjyllands Midtnet Kina-program giver 
virksomheder hjælp til at realisere deres ideer til 
nye produkter/løsninger til det kinesiske marked. 
Formålet at styrke små og mellemstore virksom-
heders konkurrenceevne i Kina ved at støtte og 
accelerere udviklingen af innovative produkter 
og løsninger, der har afsæt i identificerede be-
hov og markedsforhold på det kinesiske marked.
Læs mere på ldcluster.com22

Kontakt:
Jesper Rasch 
jesper@ldcluster.com 
Tlf. +45 5092 5094 

22 http://www.agropark.dk/index.php?action=news_
show&id=442&menu=474
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