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En hjælpende hånd, der kan skrue låg af og 
flytte ting og en væghængt, automatiseret 
hylde er bud på, hvordan man i fremtiden 

kan gøre det nemmere for ældre selv at lave mad og 
trives i et køkken. Design og nytænkning af køk-
kener til 65+ segmentet var nemlig på programmet, 
da designstuderende, businessfolk og design-, bolig- 
og livsstilseksperter fra Danmark, Finland, Sverige,  
Estland, Letland, Litauen og Polen mødtes på 
en intens Innovation Camp på Kunstakademiets 
Designskole i København i juli 2013. 

Studerende og virksomheder blev sat sammen i 
tværnationale teams, og på den fem dages Innova-
tion Camp var målet, at holdene skulle udvikle en 
række koncepter og prototyper på bæredygtige køk-
kener, de kunne præsentere for en jury. Projekterne 
blev bedømt ud fra kriterierne ’mest innovative’ og 
’største realiseringspotentiale’.

Værdifulde relationer
”Campen har ikke blot givet de studerende mulig-
hed for at arbejde professionelt og intensivt med 
deres fag – den har også givet nye samarbejdsre-
lationer både inden for produktion, distribution 
og afsætning landene imellem,” forklarer Betina 
Simonsen fra Innovationsnetværket Livsstil - Bolig 
& Beklædning, der er projektpartner i Comfort in 
Living projektet og ansvarlig for Innovation Cam-
pen. Betina Simonsen fremhæver, at alle de nye 
løsninger er blevet til i samarbejde med producen-
ter, hvilket skaber potentiale for mersalg og dansk 
eksport. Hun tilføjer, at der er tale om et område, 
som kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet: ”Med 
nye måder at indrette og bruge køkkenet på, har vi 
mulighed for at blive boende længere i eget hjem”.

Både for unge og gamle
Designstuderende fra de syv lande har givet udtryk 
for, at Innovation Camp var en unik mulighed for 
at arbejde med ’rigtige’ produkter, der har potentiale 
til at komme i produktion. Og så har indsigten i 
landenes forskellige opfattelse af design og æstetik 
givet brugbare og lærerige diskussioner de studeren-
de og virksomhederne imellem.
Også de deltagende virksomheder fik stort udbytte 
af forløbet, da de ser, hvad designstuderende kan, og 
hvordan de griber opgaverne an. 
”Jeg er blevet meget inspireret af denne Innovation 
Camp og mødet med de unge designstuderende. Jeg 
har fået et stort indblik i designprocessen, og det 
var interessant at følge tilblivelsen af nye koncepter 
og produkter,” siger Henrik Knudsen, salgschef og 
partner i det danske firma Compo Tech, der også 
deltog i Comfort in Living.

En Innovation Camp, 
Comfort in Living, gav 
studerende og virksom-
heder mulighed for at 
skabe innovative design- 
og teknologiløsninger, 
der skal gøre det muligt 
at blive boende i eget 
hjem i længere tid. 
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LIVSKVALITET 



”Det har været utroligt spændende 
at deltage i campen og samarbejde 
med både dygtige, internationale 
designstuderende og andre virksom-
heder om udvikling af ideer og for-
retningsmodeller til nye koncepter.”  
 
Ejer Jesper Madvig Jørgensen,  
Individuel Køkken Design A/S

ØVELSE I DET VIRKELIGE LIV

OM PROJEKTET

INTENSE DAGE MED GODT KONCEPT

Martin Bo Christiansen, 24 år, har afsluttet sin  
bachelor fra Designskolen Kolding.
”Det særligt spændende ved Innovation Camp er, at 
vi får lov til at arbejde sammen med virksom heder og 
får hjælp til at lave en business plan. Det er en helt 
unik mulighed, vi ikke på samme måde har på ud-
dannelserne. Campen lærer mig desuden om andre 
landes tilgang til design og kultur inden for feltet.”

Innovation Camp Comfort in Living indgår i det fælles 
nordisk-baltiske projekt StarDust, som er en del af 
det EU-finansierede projekt BSR Stars, Innovation  
in the Baltic Sea Region (www.bsrstars.se), som i 
Danmark har deltagelse af Innovationsnetværket 
Livsstil - Bolig & Beklædning, der hører under  
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Birgitta Fontél, 26,  har afsluttet sin bachelor  
fra Kunstakademiets Designskole.
”Jeg var egentlig helt udmattet efter endt eksamen, 
men da jeg fik muligheden for at deltage i Innovation 
Camp' slog jeg til. Jeg ville gerne lave noget fagligt, det 
er godt for cv’et, og det er en god måde at få gode kon-
takter på i de baltiske lande. På campen har jeg lært 
at arbejde i grupper og fået faglig indsigt i, hvordan vi 
på forskellige måder bruger køkkener i de baltiske og 
nordiske lande. Og så fik vi en øvelse i ’det virkelige liv’ 
– med virksomheder, der giver god feedback.”


