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Herning bliver hovedstad for fremtidens møbler til ældre mennesker 
I uge 27 kommer både designstuderende, virksomheder, lærere og journalister fra Sverige, Polen, Estland, Letland og 
Litauen og Danmark til Herning som et led i ambitionen om at gøre landenes virksomheder klar til et fremtidigt 
møbelmarked, der i højere grad skal tilgodese den voksende andel af ældre generationer.   

Ældre mennesker er ikke, hvad de har været. På den gode måde, forstås.  

I dag lever vi længere og længere, og mens vi lever længere, vil vi have det godt. Seniorerne efterspørger nemlig 
produkter, der er designet til deres behov, som bliver mere specifikke med alderen.  

På nuværende tidspunkt er vores viden om ældres ønsker og behov sparsomt. Derfor har Innovationsnetværket 
Lifestyle & Design Cluster med base i Herning sat sig for at undersøge, hvordan vi bedst klæder både designere og 
virksomheder på til at fremstille møbler til fremtidens ældre.  

Alle hverdage i uge 27 forsøger de cirka 50 deltagere fra seks forskellige lande at komme op med innovative løsninger 
til fremtidens møbelindustri på det, vi har valgt at kalde Innovation Camp.  

Her vil de studerende i samarbejde med møbelproducerende firmaer fra de forskellige lande sammen kaste sig over 
opgaverne, der består i at kortlægge fremtidens behov for ældre mennesker og skabe prototyper. Især onsdag bliver 
ideudviklingen håndgribelig og konkret, da flere seniorer agerer testpersoner på deltagernes ideer og produkter.  

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at stable denne camp på benene endnu en gang. Verdens udvikling taler sit 
klare sprog, og vi kan se, at mennesker i dag bliver ældre og ældre. I fremtiden bliver der uden tvivl et større ønske om 
selvstændighed hos mange ældre, der insisterer på at klare sig selv. Denne camp handler om at give dem disse 
muligheder og ikke mindst at lægge fundamentet for at designe til et voksende segment i stor vækst; et segment der i 
langt højere grad end tidligere er kvalitetsbevidste købere med en større likviditet, siger Joan Knudsen, leder af 
Innovation Campen, som er en del af BSR INTERREG-projektet BaltSe@nioR, hvor Lifestyle & Design Cluster er partner. 

Ydermere er der blevet udviklet et virtuelt bibliotek, hvor det i fremtiden bliver muligt for virksomheder, studerende 
samt andre, der arbejder med seniorer at hente viden i forbindelse med design og udvikling af møbler, interiør og 
andet til denne specifikke målgruppe.  

Hele Innovation Campen finder sted på VIA Design i Herning fra d. 2.-6. juli 2018. Alle journalister er meget velkomne 
til at besøge og dække Innovation Campen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til studerende, lærere og 
firmaer fra ind- og udland. Her er især fredag d. 6. juli oplagt, da dagen byder på præsentation af både koncepter og 
nye, fysiske produkter samt overrækkelse af præmier kl. 13. Der er også afsat tid til at tale med pressen. 

Projektet er støttet af Den Europæiske Union (European Development Fund) indenfor INTERREG Baltic Sea Region. 
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