
Navn: Charlotte Mathiesen, MDd
Stilling: Design and Innovation Consultant, IDA Institute

Historik og interesser
Jeg er uddannet designer fra Integreret Design på Danmarks Design-
skole, et samarbejde mellem DDS, DTU og CBS. Jeg har suppleret min 
designfaglighed med en HD i økonomistyring, proces- og forandringsle-
delse fra CBS. Jeg brænder for at udbrede kendskabet til designmetoder. 
Jeg tror på, at designmetoder med fordel kan bruges i alle brancher til at 
udvikle, forandre, innovere og ikke mindst styrke samarbejde. 

Jeg kan bidrage med kompetencer indenfor:
• Design Thinking
• Facilitering 
•	 Grafisk	facilitering
• Brugerbehov
• Samskabelse
• Strategi

Derfor stiller jeg op
For mig handler design om at ramme brugernes behov. Jeg tror på, at vi 
i Design denmark kan hjælpe med at udfolde kendskabet til design som 
driver i mange sammenhænge. Jeg er motiveret af at få ting til at ske, og 
jeg er et engageret menneske, der bruger energi på at lykkedes i samspil 
med andre. Jeg ønsker, at vi sammen kan vise verden, hvad design kan 
og hvilke unikke kompetencer, vi har i Danmark. I mit daglige virke hos 
Ida Instituttet bidrager jeg til at mennesker med hørelidelser bliver mødt 
i deres behov og får den optimale behandling med bedre livskvalitet til 
følge. Her er design med til at gøre en mærkbar forskel for mange. Det 
ønsker jeg at bidrage til bliver virkeliggjort i alle brancher. Lad os sam-
men dele ud af vores designfaglige viden til en fælles fremtid.

Relevante links:
http://www.idainstitute.com/
http://dyo.dk/

2720 3542            
CMA@DYO.DK        
dk.linkedin.com/in/charlottemathiesen/
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Navn: Ralph van der Made
Stilling: Interior & Product Designer, OeO Studio
Bestyrelsesmedlem i Design denmark

Faglige interesseområder
Produkt, Møbel & Belysningsdesign, Interiør design. Konceptudvikling. 3D 
render/visualisering. Alle aspekter fra skitse til færdig produkt. Eksperi-
mentel møbeldesign.

Interesseområder i Design Denmark
 Promovering af Design Denmark i ind- og udland, udvikling af Design 
Denmark’s	profil,	kerneværdier,	events,	organisation	af	Design	Award,	…

www.ralphvandermade.com
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Navn: Tine Mouritsen MDd
Stilling: Owner, Designer and Spacemaker Cand.Arch

Jeg vil styrke videndeling på tværs af faggrupperne i Design denmark. 
Vi er mange medlemmer med ret forskellige forretningsområder - jeg 
tror, vi kan have gavn af at styrke de enkelte netværk både internt og 
eksternt.
    
Jeg vil gerne arbejde for et ’Code of Conduct’ med fokus på, hvordan vi 
som branche opfører os over for hinanden - bruger og beriger hinanden, 
også overfor kunder. Jeg mener, vi kan styrke og pleje den gensidige re-
spekt og vise omverden, hvordan vores arbejde skaber værdi. Vi må have 
fokus på, hvordan vi deler de gode historier og viser værdien af design.
    
Jeg kan bringe mit engagement og min erfaring ind i bestyrelsesarbej-
det. Og mit store netværk qua efterhånden en del år i branchen, som 
både selvstændig enmandshær, designer og arkitekt. Jeg slår til hver en 
tid et slag for, at sammen er vi stærkere. Vi er i min optik egentlig ikke 
nødvendigvis konkurrenter, men mere spillere, der har samme basisvi-
den, som vi håndterer vidt forskelligt.
    
www.tinemouritsen.dk
https://www.instagram.com/tinemouritsen/
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Navn: Jesper von Wieding
Stilling: Strategic	Creative	Director,	3X	/	Pearlfisher	
Bestyrelsesmedlem i Design denmark
Juryformand Danish Design Award

Faglige interesseområder:
Corporate Identity, Packaging Design, Product Design, Interior Design, 
Digital Design, Arkitektur, Social Innovation, Art & Exhibitions. 

Interesse- og ansvarsområder: 
Design denmark:Danish Design Award, Visionsudvalget, Internationalise-
ringsudvalget, netværk
Creative Circle Award: Bestyrelsesmedlem i Creative Circle Award, jury-
formand Creative Circle Award / Design
JustHuman Foundation: Bestyrelsesmedlem

Historik:
Medstifter af og partner i Scandinavian Design Group / FutureBrand og 
Scandinavian DesignLab. Etablerede i 2009 3X, hvor fokus er den forskel, 
design kan gøre inden for social innovation, arkitektur, kunst og kultur. 3X 
er i dag repræsenteret med partnere i Beijing, Guangzhou, Hong Kong, 
Kuala	Lumpur	og	København.	Etablerede	i	maj	2016	Pearlfisher	i	Køben-
havn, som desuden har kontor i London, New York og San Francisco. 
Pearlfisher	er	især	kendt	for	branding	og	packaging-designløsninger	
med icon- og challenger brands.

Motivation for genopstilling:
Jeg genopstiller for at kunne fortsætte mit arbejde i Design denmark’s 
bestyrelse både nationalt og internationalt. Jeg var med til at etablere 
Danish Design Association (DDA) og efterfølgende aktiv i sammenlæg-
ningen med Danske Designere og etableringen og udvikling af det stra-
tegiske og kreative fundament for Design denmark (Dd).

De bedste resultater i Design denmark nationalt og internationalt, ople-
ver jeg vi har opnået igennem synergi og faglige samarbejder på tværs af 
vores brancher, medier og organisationer. Design denmark har udviklet 
sig til en dynamisk og betydningsfuld alliance af fagligheder, positive 
energier bygget på stolte designtraditioner. 

Igennem de sidste 2 år har jeg visionært, strategisk, kreativt og praktisk 
arbejdet med  etableringen af Danish Design Award. Danish Design 
Award ejes 50:50 af Dd og DDC, og dette samarbejde har fået vidtræk-
kende	positive	effekter	for	begge	parter.

Jeg håber meget, at jeg kan fortsætte mit arbejde i bestyrelsen!

Relevante links:
www.3X.dk
www.Pearlfisher.com
http://danishdesignaward.com/jury/jesper-von-wieding-2/
http://www.creativecircle.dk/creatives/vonwieding
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Navn: Rune Kir
Stilling: CEO, cand.arch, KIRT x THOMSEN

Faglige interesseområder:
Industriel design, strategi, service/system/proces design, visuel kommu-
nikation, innovationsprocesser, produktudvikling (R&D), visuel 
projektledelse, radikal innovation, konceptudvikling, arkitektur.

Interesseområder i Design denmark:
Innovation (radikal innovation), værdibeskrivelse for brug af design/-ere, 
iværksætteren (både intraprenør og entreprenør), videndeling, uddannel-
se, mentorordning, internationalisering, grøn vækst.

Historik:
I	2008	aflagde	jeg	sammen	med	min	(i	dag)	firmapartner	afgang	på	
Aarhus Arkitektskole fra Industrielt Design. Projektet var et luftskib til at 
transportere vindmøller, KNARR Airship. I sig selv et skelsættende og 
provokerende koncept på den ene side, og på den anden side en udfor-
dring af designfagets operationsrum. 
Dette projekt gav startskuddet til karrieren, først med et par år som ansat 
i udviklingsafdeling i Vestas, og derefter med opstart af innovations- og 
designbureauet KIRT x THOMSEN, hvor vi videreførte arbejdsmetoderne 
med en designdrevet tilgang til produktudvikling i ingeniørtunge virk-
somheder inden for grøn teknologi.  

Derfor stiller jeg op (igen):
For mig er design lig med nytænkning, og derved er vi som designfag 
med til at simulere, skabe, optimere forandring på mange niveauer.  Fra 
politik til forretning til kopper og kander. 
Alle disse områder skal synliggøres meget mere end de er i dag. Jeg ved 
der arbejdes på det, men det er et langt sejt træk, og vigtigt for relati-
onerne i branchen ligesom det er essentielt for omverden vedvarende 
at blive oplyst om de konkrete ting som design skaber, fra bundlinjen til 
æstestikken. Dd skal være en endnu bedre kommunikationmaskine. Mere 
synlighed af design output, ikke kun via Danish Design Awards.

Herudover  vil jeg kæmpe for at medlemmet kommer endnu mere i fo-
kus	bl.a.	med	en	revision	af	medlemsydelser	og	flere	relationsskabelser	
på kryds af branchen.

Som det sidste vil jeg i kraft af min rolle på Designskolen Kolding og Dd’s 
Uddannelsesudvalg fortsætte arbejdet med give input til designe-
rens fremtidige rolle og kompetancer, samt med at binde skolerne og 
omverdenen tættere sammen, uden skolerne dog skal miste det mu-
lighedsrum, man har til at tænke ideer og kompetenceudvikling udover 
omverdenens normer. 

Relevante links:
www.kirt-thomsen.com
https://www.linkedin.com/in/runekirt 
https://twitter.com/runekirt 
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Navn: Lotte Nystrup
Stilling: Partner i FUTU Innovationsbureau

Historik og interesser: 
For godt fem år siden etablerede jeg det designdrevne innovationsbu-
reau FUTU i samarbejde med designer Ann Thor. Jeg interesserer mig for 
at udvikle organisationer og inspirere mennesker til forandring. Dét er et 
felt jeg efterhånden har arbejdet med i +14 år. Før etableringen af FUTU 
arbejdede jeg med forretningsudvikling og forandringsledelse i to huma-
nitære organisationer og en privat rådgivningsvirksomhed. Jeg oplever, 
at design gør en kæmpe positiv forskel i stort set al slags arbejde, hvad 
enten det er et produkt, en service, et nudge, en forretningsstrategi, et 
brand, et rum eller en ny vision, der skal udvikles. 

Der er et stort uforløst potentiale i at bruge designtænkning og de klas-
siske	designkompetencer	mere	bevidst	og	på	mange	flere	måder,	end	
man gør i dag. For mig er det helt sort, at man pt. laver nedskæringer i 
designuddannelserne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt design ’op’ på 
alle tænkelige måder, så dansk design kan fylde endnu mere på natio-
nal-strategisk niveau, ude på arbejdspladserne og i vores hverdagsliv.

Derfor stiller jeg op: 
Jeg synes Dd har en vigtig rolle som designernes talerør og som stærk 
aktør for designsagens interesser i DK og udlandet. Jeg tror, at der i tiden 
ligger gode muligheder for at udfolde designs rolle på nye felter og også 
for at vækste Dd’s medlemsgrundlag i hele landet, og dermed få et end-
nu stærkere fundament. 

Jeg elsker at være med til at udvikle organisationer, og jeg brænder 
for design og for alle de måder, designhåndværket kan gøre en forskel 
på. Jeg har stor respekt for de klassiske designkompetencer og også 
stor nysgerrighed på hvordan vi kan udvide designpaletten og bruge 
designmetoder til fx forretningsudvikling og servicedesign. Jeg vil meget 
gerne sætte mit engagement i spil i Dd’s bestyrelse. Jeg tænker, jeg kan 
bidrage med nytænkning, viden om designdrevet forretningsudvikling og 
et godt blik for fremtidspotentialer på designfeltet.

Relevante links: 
www.FUTU.dk
https://www.linkedin.com/in/lotte-nystrup-lund-1a52135/
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Navn: Nikolaj Stagis
Stilling: Founder og Director of Strategy, 
brandbureauet Stagis A/S

Historik og interesser:
Jeg startede min virksomhed Stagis A/S i 1997 som kun 20-årig. De 
første år tegnede jeg selv logoer, designede årsrapporter og brochurer 
og udviklede websites. Som delvist ”oplært”, delvist autodidakt designer 
var jeg stolt over at blive optaget i Danske Designere i 2005. Jeg tog en 
Master of Management Development fra CBS i 2006 og min interesse 
for forretningsstrategi og udvikling af organisationer har medført, at 
Stagis i dag leverer strategirådgivning, brand design og kommunikation. 
Jeg er forfatter til bogen Den autentiske virksomhed (Gyldendal 2012) 
og tog Bestyrelsesuddannelsen på CBS i 2015. Jeg er medlem af VL24 
og af Bestyrelsesforeningen. Jeg er også medlem af den internationale 
branding-tænketanke The Medinge Group, som arbejder for at fremme 
”brands as a force for good”. Jeg er ansvarlig for strategirådgivning i Sta-
gis, hvor jeg hjælper virksomheder med at udvikle deres forretningsstra-
tegi, identitet og brands. Jeg underviser også på en række universiteter 
og skoler.

Derfor stiller jeg op:
Jeg vil gerne bidrage til at designkompetencer og designvirksomheder-
ne bliver mere synlige og får mere gennemslagskraft i erhvervslivet, end 
vi har haft hidtil. Den del af designfaget, som jeg selv hører til, betragter 
mange på direktionsgangene stadig som et håndværk uden nogen sær-
lig værdiskabelse – selvom de bedste designløsninger kan transformere 
virksomheder, services og produkter og skabe enorm succes. Jeg vil 
også gerne sætte større fokus på den del af vores branche, som skaber 
brands gennem visuel identitet, strategi, servicedesign osv. Vi skal have 
samme status og anerkendelse som vores kolleger i England og USA. 
Endelig vil jeg forsøge at bidrage til at gøre designuddannelserne mere 
relevante og målrettede til gavn for de studerende og for designvirksom-
hederne. 

Relevante links: 
www.stagis.com
www.stagisblog.com
www.nikolajstagis.dk
www.medinge.org
www.bestyrelsesforeningen.dk
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Navn: Dennis Lundoe Nielsen
Stilling: CEO, Ambassador to the city of Randers
Bestyrelsesmedlem i Design denmark

Mit kandidatur til Design denmarks bestyrelse er funderet i en stor per-
sonlig interesse for at afsætte dansk design til udlandet; herunder FN, EU 
og	NGO’er.	Jeg	betragter	udviklingen	af	min	grafiske	kommunikations-
virksomhed, Phoenix Design Aid, og vores unikke koncept som et solidt 
bevis på, at dansk design er efterspurgt og bliver vel modtaget overalt 
i	verden	–	og	at	vores	brede	viden	om	grafisk	design	har	åbnet	døre	til	
spændende internationale samarbejder, både på kunde- og leverandør-
niveau.

Med	mere	end	30	år	i	den	grafiske	branche	har	jeg	–	i	tråd	med	Design	
denmark – med egne øjne set beviserne på, at design kan anvendes til 
gavn	for	samfund,	miljø	og	organisationer.	Phoenix	Design	Aid	er	certifi-
ceret inden for social ansvarlighed (DS 49001), og vi har en stor interesse 
i at gøre en forskel - særligt i den tredje verden. Det gør vi blandt andet 
ved	at	levere	grafisk	design	til	NGO’er	over	hele	verden,	både	pro	bono,	
og som en del af vores forretning. Senest har vi etableret PDAid Foun-
dation, som har til formål at støtte unge fra belastede miljøer, så de kan 
bidrage til at skabe en bedre fremtid for det samfund, de er en del af. På 
baggrund af ovenstående erfaring vil jeg i Design denmarks bestyrelse 
kunne bidrage med viden om afsætning af dansk design til udlandet 
samt	udvikling	af	CSR-aktiviteter	og	etableringen	af	en	social	profil	for	
alliancens medlemmer – til gavn for både kunder, medarbejdere og le-
verandører. Samtidig har jeg i kraft af Phoenix Design Aid erfaring med en 
anderledes	opbygning	af	en	grafisk	kommunikations-virksomhed	med	et	
konstant	fokus	på	en	effektiv	omkostningsstyring.

Vores organisation består primært af projektledere, som agerer styr-
mænd i et hav af tætte samarbejdspartnere og kunder. Denne virksom-
hedsstruktur, hvor al produktion foregår eksternt, giver os mulighed for 
at styre omkostninger, så de følger indtjeningen. Ovenstående er blot en 
kort beskrivelse af min baggrund og de aktiviteter, som jeg håber og tror 
på vil kunne være et godt bidrag til Design denmarks bestyrelse. I tråd 
med alliancen har jeg et udtalt ønske om at demonstrere og formidle de 
positive	effekter	af	dansk	design	både	nationalt	og	internationalt.	Og	da	
mit primære fokus og virke ligger på sidstnævnte, mener jeg, at mit en-
gagement i Design denmarks bestyrelse vil udgøre et godt supplement 
til et nationalt fokuseret repræsentantskab. 

dn@phoenixdesignaid.com
www.phoenixdesignaid.com
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Navn: Lotte Lyngsted Jepsen
Stilling: Co-founding partner og User Specialist 

Historik og interesser:
Jeg er co-founding partner og User Specialist i det københavns baserede 
innovationsbureau Hatch & Bloom. Her har jeg de sidste 10 år ledt tvær-
faglige teams på projekter for både nationale og internationale kunder 
rangerende fra kommercielle brands og NGO’er til kommuner og styrel-
ser	og	i	så	forskellige	brancher	som	IOT,	healthcare,	uddannelse,	offentlig	
velfærd,	telco	og	finansielle	services.	Jeg	er	med	mine	+15	års	erfaring	
med designtænkning og bruger-centreret design stor fortaler for at 
anvende designtænkning som strategisk tilgang i hele værdikæden for at 
udvikle nye, agile forretningsmodeller og skabe fremtidige konkurrence-
mæssige fordele. Ud over mit daglige arbejde i Hatch & Bloom fungerer 
jeg som mentor i start-upmiljøet, og er udnævnt som jurymedlem ved 
Danish Design Award 2016.  Før jeg co-startede Hatch & Bloom, var jeg 
ansat i Designit og var med til at opbygge deres brugerdrevne innova-
tionsafdeling. Jeg har en kandidatgrad i Interaktionsdesign og Kognitiv 
Semiotik fra Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Derfor stiller jeg op: 
Som bestyrelsesmedlem i Design denmark vil jeg arbejde for to ting: 
International promovering af den danske designtilgang
Gennem mit arbejde med internationale kunder og kolleger bliver jeg 
gang på gang bekræftet i, at den danske designtilgang er unik. Jeg vil 
derfor gerne støtte op om det igangværende arbejde med at promovere 
den danske designtilgang gennem bl.a. arbejdet med Danish Design 
Award og samarbejdet mellem Design denmark og DDC. Målet for mig 
er at er skabe en mere forenet designbranche med større muligheder og 
øget eksport. 

Promovering af designtænkning 
som en integreret del af fremtidig ledelse 
Ifølge Deloittes Global Human Capital Analysis 2016 placerer 7000 in-
ternationale topledere fra 130 lande designtænkning på en sjette plads 
over, hvad der kommer til at betyde mest for fremtidens ledere. Jeg vil 
gerne arbejde for, at ledere i danskplacerede virksomheder får redska-
ber og viden til at arbejde med designtænkning som en integreret del af 
deres virksomhedsledelse.

Bedre vilkår for danske iværksættere
Et stadigt højt kvalitetsniveau i den danske designbranche hænger sam-
men med gode vilkår for iværksætteri, og derfor vil jeg gerne arbejde for 
bedre vilkår bl.a. gennem øget politisk opmærksomhed og nytænkning 
af samarbejdet mellem vores uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. 
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Navn: Jeppe Schytte-Hansen
Stilling: CEO, Partner, SkabelonDesign A/S
Næstformand i design denmark

Faglige interesseområder:
Forretningsudvikling, strategi, organisatorisk udvikling, økonomi, partner-
skaber, implementering af visuel identitet og rådgivning/undervisning.

Interesseområder i Design Denmark:
Forretningsudvikling, økonomi, dokumentation af designs værdi, mentor-
ordning,	partnerskaber	med	offentlige	instanser	og	ligesindede	organi-
sationer, udvikling af medlemstilbud der skaber værdi for de forskellige 
medlemsgrupper i Design denmark

www.skabelondesign.dk
www.templafy.com
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Navn: Kim Meyer Andersen
Stilling: Vice Chairman & Founding Partner, Kontrapunkt A/S
Bestyrelsesmedlem i Design denmark

Historik:
Designer, partner og medstifter af designvirksomheden Kontrapunkt. 
Design	af	brandidentiteter	for	offentlige	og	private	virksomheder	og	
institutioner.	Har	modtaget	flere	designpriser.	Modtaget	Statens	Kunst-
fond.	Publiceret	bogen:	Typography?		Medforfatter	af	bøgerne:	Offentligt	
design på dagsordnen og Kronen på mærket. Uddannet på Danmarks 
Designskole og Basel School of Design.

Interesseområder:
Jeg har en stor interesse for designerens vilkår og for at opretholde en 
god kollegial standard, designerne indbyrdes.

Danske designere har en stor mulighed for at kunne samarbejde og ska-
be alliancer og dermed udvikle og løse komplekse opgaver og afprøve 
nye innovative udfordringer. Det åbner foreningen allerede mulighed for 
med sin brede kreds af medlemmer, men jeg er sikker på at foreningen 
kan inspirere til et endnu større indbyrdes samarbejde blandt medlem-
merne.

Interesseområder i Design denmark:
Gennem det sidste år har jeg været meget optaget af at foreningens 
ståsted udvikles, så det stærke forretningsdrevne koncept, som Design 
denmark arbejder med for at udvikle dansk erhvervsliv, suppleres af en 
professionel standard for kvalitet. Vi skal sikre os, at når vi beskæftiger 
os med at etablere konkurrencer, designpriser, udstillinger mv. at dette 
gøres med en etik og uvildighed på et højt niveau.

www.kontrapunkt.com
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Navn: Ulrik Jungersen
Stilling: Designchef
Bestyrelsesmedlem i Design denmark

Med hjertet i designpraksis og hovedet i strategisk design
Det korte CV: Fra udøvende praktiker med fokus på formgivning og 
æstetisk kommunikation, til designchef med fokus på sociale og sam-
fundsmæssige udfordringer og potentialer.

Mit nuværende job som designchef i Kolding Kommune har for alvor gi-
vet mig indblik i, hvordan designtækning og designpraksis kan anvendes 
som en resurse, i udviklingen af vores samfund og vores velfærdssystem. 
20 år som underviser og censor på forskellige designinstitutioner i Skan-
dinavien og 6 år som institutleder på Designskolen Kolding har givet mig 
værdifuld viden og erfaring med kompetenceudvikling samt indsigt i 
designbranchens grundvilkår.

Jeg brænder for den udfordring, der ligger i at designe løsninger, der 
kombinerer humane behov med business.

Hvorfor
Den	offentlige	sektor	har	behov	for	designere	og	designtænkning!
Designbranchen står overfor et meget stort forretningspotentiale ved en 
aktiv involvering i udviklingen af vores samfund, det gælder både som 
pragmatiske problemløsere og som visionære produktudviklere. Der 
eksisterer	et	stort	behov	for	godt	design	i	et	stort	offentligt	marked!	Jeg	
ønsker gennem Dd at være med til realisere disse muligheder.   
Jeg vil desuden medvirke til, at Dd bliver et endnu vigtigere talerør og 
formidler af de unikke værdier og redskaber, der repræsenteres ved de-
signbranchen. Dd spiller en afgørende national rolle ved at skabe fælles-
skab om udbredelsen af de designfaglige kompetencer, der skal forme 
fremtiden både æstetisk og funktionelt. Denne rolle skal fastholdes og 
udvikles yderligere. 
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Navn: Nikolaj Bebe
Stilling: Specialkonsulent, Ansvarlig for Indsigt og Design – Innovations-
huset, Københavns Kommune

Historik og interesser: 
Jeg	har	flere	uddannelser	bag	mig	og	er	dels	uddannet	inden	for	visuel	
design og kommunikation og dels inden for psykologi og forskning med 
speciale i designpsykologi og arkitekturpsykologi. Jeg har i de sidste 
10	år	arbejdet	med	menneskecentreret	design	i	både	den	offentlige	og	
private sektor, hvor jeg har været med til at designe og teste arkitektur, 
produkter, digitale løsninger, arbejdsgange og services. I mit nuværende 
arbejde er jeg ansvarlig for at udvikle og implementere designtænkning 
og forretningsudvikling i Danmarks største virksomhed: Københavns 
Kommune. Et arbejde jeg udfører i regi af Innovationshuset. Desuden 
arbejder jeg privat som ekstern konsulent i designpsykologi og menne-
skecentret	design	for	bl.a.	Fritz	Hansen.	Jeg	har	firmaet	People	Design	
Research. Jeg arbejder desuden tæt sammen med IDEO, hvor jeg også 
er IDEO U Fellow og tidligere har vundet et legat til Impact House, hvilket 
er et samarbejde mellem IDEO og Center for Social Impact Strategy, 
University of Pennsylvania.   

Mine interesser inden for design og innovation er følgende:
Designtænkning, Offentlig/Privat innovation (OPI), Co-design, Empatisk 
design, Antiterror design, Cirkulær design, Designledelse, Forretningsde-
sign, Projektdesign, Implementeringsdesign
Design- og designpsykologiskforskning samt forskning i designtænkning 
og designledelse

Derfor stiller jeg op: 
Jeg vil gøre en positiv forskel i verden og da jeg i mange år både har 
været manden på gulvet, ledt og rådgivet i diverse design- og innovati-
onsprojekter,	finder	jeg	det	nu	naturligt	at	stille	op	til	bestyrelsen	i	Design	
denmark. Dette, fordi jeg tror på, at jeg via min proaktive personlighed, 
erfaring og professionalisme kan bidrage til at udvikle og tætne Design 
denmarks virke og gode arbejde. Men også ved at kunne inddrage De-
sign denmarks medlemmer i mit arbejde. Københavns Kommune er en 
kæmpe organisation og der er behov for design i mange forskellige af 
aspekter. Jeg tror på, at verden i dag er for kompleks til at have alle kom-
petencer i egen organisation. Derfor er tværlige teams og samarbejde 
utroligt vigtigt. Sidst, så søger jeg ind i bestyrelsesarbejdet for aktivt at 
kunne deltage i udviklingen af design i en dansk og international kon-
tekst. 

Relevante links:
www.nikolajbebe.dk
www.innovationshuset.kk.dk
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