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Retningslinjer for udskrivelse og gennemførelse af konkurrencer 
indenfor designbranchen 
 
Udarbejdet af Design denmarks Konkurrenceudvalg 
Godkendt af Design denmarks bestyrelse den 25. august 2016 

 
 

Formål 
Design denmarks retningslinjer for gennemførelse af konkurrencer er udarbejdet med det formål at 
vejlede og rådgiver medlemmer af Design denmark, konkurrenceudskrivere og andre om deltagelsen 
i og udskrivelse af designkonkurrencer, samt at sikre at konkurrencer gennemføres på fair og 
gennemsigtige vilkår. 
 
 

Resume 

Design denmark tilbyder 3 forskellige konkurrenceformer der hver i sær dækker et særligt behov i 
markedet:  

A    Den ideelle konkurrence,  
B    Reference- og tilbudskonkurrencen og  
C    Den honorar-bårne konkurrence. 

 

A. Den Ideelle konkurrence   
Den ideelle konkurrence kan både udskrives som en åben konkurrence, hvor alle indbydes til at 
deltage, eller som en lukket konkurrence hvor kun 3 til 5 deltagere inviteres. 
 

Den klassiske ideelle konkurrence giver konkurrenceudskriveren en bred belysning af opgavens 
muligheder, og nye talenter får mulighed for at give bud på opgavens løsning. Denne 
konkurrenceform er ideel til at sikre den mest kreative og innovative løsning. Deltagerne konkurrerer 
om en præmiesum og normalt desuden om opgavestillerens indkøb af det pågældende vinderforslag 
samt om en efterfølgende aftale om løsning af den omhandlede opgave.  
 
For deltagerne er den ideelle konkurrence karakteriseret ved at der, gennem de regler der er opstillet, 
sikres at det bedste forslag vinder. Reglerne består bl.a. i at der etableres et uafhængigt sekretariat, 
at der er god tid til løsning af opgaven, samt at der er en høj grad af fairness og sikkerhed bl.a. ved at 
juryen sammensættes af relevante, velansete personer med den højest mulige, faglige kompetence, 
inden for det givne område.  

 
B. Reference- og tilbudskonkurrencen 
Også denne konkurrenceform kan afholdes som enten en åben konkurrence for alle interesserede, 
eller som en lukket konkurrence med 3 til 5 deltagere. Denne konkurrenceform benyttes bl. a. i 
forbindelse med EU-udbud. 
 
Reference- og tilbudskonkurrencen har til formål at sikre konkurrenceudskriveren at der udvælges en 
relevant samarbejdspartner til løsning af en konkret designopgave. Konkurrencen er baseret på 
designvirksomhedernes referencer, casebeskrivelser, procesbeskrivelse samt eventuelt oplæg til 
budget og tidsplan. I denne type af konkurrencer må opgavestilleren ikke, under denne del af 
konkurrencen, efterspørge konkrete designmæssige løsninger på opgaven. Dette må ske i 
samarbejde mellem de to parter, i en følgende fase eller efter der er underskrevet en 
samarbejdskontrakt. 
 
 
 
 



2 
 

 
C. Den honorar-bårne konkurrence 
Den honorar-bårne designkonkurrence defineres som en indbudt konkurrence med minimum 3 
konkurrencedeltagere, der har til formål at gøre konkurrenceudskriveren i stand til at vælge en 
samarbejdspartner, der leverer det til formålet mest relevante forslag. 
 

Som led i konkurrencen udarbejder deltagerne et kreativt skitseoplæg, specifikt til 
konkurrenceudskriveren. I den honorar-bårne konkurrence udbetales der et fast og på forhånd kendt 
honorar til alle indbudte deltagere. Honoraret skal kunne dække det antal arbejdstimer der 
erfaringsmæssigt skal til for at løse en sådan, første fase, i et design-udviklingsforløb. Jo bedre 
briefingsmateriale der fremlægges fra opgavestillerens hånd, jo bedre mulighed har 
konkurrencedeltagerne til at finde det rigtige forslag til den givne situation. 
 
 

 
 
 

Retningslinjer for afholdelse af designkonkurrencer 
 
 
 

A. Den ideelle konkurrence 
 

Retningslinjerne er med fokus på åbne konkurrencer, men kan også være en lukket konkurrence hvor 
kun få deltagere er inviteret til at deltage. 
 
Den åbne konkurrence kan vælges hvis udskriveren ønsker en stor folkelig opbakning eller deltagelse 
eller fordi man eksempelvis ønsker at designskoler, fra forskellige lande, føler anledning til at opfordre 
deres studerende at deltage. Den åbne konkurrence kan også have en åben formålsbeskrivelse. 
 
Den lukkede konkurrence kan foretrækkes hvis der efterlyses et design af en meget stor 
prestigemæssig karakter. Her kan udskriveren vælge de bedste, de mest kendte eller de mest 
lovende designere inden for et givet speciale og invitere dem til at deltage i den givne konkurrence.  
 
I begge situationer har det en positiv effekt på de potentielle deltagerne hvis også konkurrencens 
dommere nyder respekt og dermed giver en relativ sikkerhed for at de bedste og mest kvalificerede 
forslag vil vinde fremme. 
 

Denne konkurrenceform er baseret på de internationale konkurrenceregler udarbejdet af Icograda, 

ICSID og IFI. Konkurrenceformen skal sikre høj grad af fairness, gennemsigtighed, faglighed, kvalitet, 
kreativitet og innovativ tænkning.  

 
1. Tidsramme 

Tidsperioden fra konkurrencen udskrives til fristen for aflevering af konkurrenceforslaget skal være 
rimelig i forhold til konkurrencens art og den beskrevne opgaves kompleksitet. Normalt vil Design 
denmark anbefale en tidsramme på 3-6 måneder. Den rimelige tid øger muligheden for at de ofte 
travle designvirksomheder, konkurrenceudskriveren netop håber vil deltage, også kan finde plads i 
kalenderen. Ligeledes øges muligheden for at nyheden om en ny konkurrence bliver delt blandt 
potentielle deltagere. 
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2. Sekretariat 
Det anbefales, at et uvildig og dedikeret sekretariat udpeges til at forestå konkurrencens 
tilrettelæggelse og dens praktiske gennemførelse med konkurrence-udskriver, dommerkomite og 
konkurrence-deltagere. Sekretariatets kontaktdetaljer skal fremgå af programmet. Sekretariatet skal 
være uafhængigt og kan ikke være en del af udskriverens virksomhed eller på nogen måde forbundet 
hertil. 
 
Sekretariatets arbejde: 
Der bør i programmet indgå en opfordring til interesserede om at lade sig registrere hos 
konkurrencens sekretariat, såfremt man ønsker eventuelle spørgsmål og svar tilsendt. Ligeledes skal 
det fremgå hvordan og hvornår spørgsmål og tilhørende svar offentliggøres, således at samme 
relevante informationer kan tilgå alle konkurrencedeltagere i passende tid inden den fastsatte 
afleveringsfrist.  
 
Sekretariatet skal gøre dommerkomiteen bekendt med eventuelle fremkomne forespørgsler og de 
givne svar, i god tid inden bedømmelsen begynder. 
 
Sekretariatet skal være ansvarligt for modtagelse og registrering af indkomne forslag, samt sikre at 
forslagne over for dommerkomiteen fremstilles på den mest hensigtsmæssige måde. Derudover er 
sekretariatet garant for, at anonymiteten hele tiden bevares. Den fremgangsmåde som forlanges, for 
at konkurrencedeltagernes anonymitet kan bevares, skal fremgå af konkurrenceprogrammet. Fra 
projekterne er indleveret og registreret, og indtil bedømmelsen påbegyndes, er det alene 
konkurrencens sekretariat der må have adgang til dem. 
 
Sekretariatet kan støtte dommerkomiteen i dens arbejde, men må ikke deltage aktivt i bedømmelsen. 
Sekretariatet har tavshedspligt i alle relevante henseender vedrørende konkurrencen. 
 
 
3.  Konkurrencens annoncering. Den ideelle konkurrence er i sin natur offentlig og skal publiceres 

på en måde så det må forventes at alle relevante, potentielle deltagere har gjort sig bekendt med 
konkurrencens afholdelse. Det kan ske dels gennem de faglige foreninger, skoler, opslag på 
relevante udstillingssteder mv. samt offentliggørelse i pressen, på nettet og på de sociale medier. 
 
 
 
Programmets indhold: 
 
 
4.  Konkurrenceprogram 

Der skal udarbejdes et konkurrenceprogram, der detaljeret beskriver konkurrencens overordnede 
formål samt konkurrenceforløbets enkelte faser. Konkurrenceprogrammet kan fremstå i fysisk- (trykt) 
og/eller digital form. 
 
• Konkurrencens formål. Programmet skal redegøre for udskriverens målsætning med 

konkurrencen samt entydigt og fyldestgørende beskrive konkurrencens emne(r) samt konkurrencens 
faglige formål. og Programmet skal i så stor udstrækning som muligt stille deltagerne frit over for 
opgavens løsning og derfor indeholde færrest mulige ufravigelige krav. Det skal anføres, at alene 
programmet med eventuelt tilhørende bilag danner grundlaget for konkurrencen. Deltagerafgift eller 
betaling for bilag til programmet må ikke kræves. 
 
• Deltagere. Eventuelle begrænsninger for deltagelse i åbne konkurrencer skal fremgå tydeligt af 

invitationen. 
 
• Registrering. Interesserede bør opfordres til at lade sig registrere hos konkurrencens sekretariat, 

idet man da vil få tilsendt eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med konkurrencereglerne, og 
eventuelle andre meddelelser fra sekretariatet. Det skal af konkurrencematerialet fremgå hvordan og 
hvornår spørgsmål og tilhørende svar offentliggøres.  
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• Konkurrenceforslagets udformning. Det skal fremgå, hvilket materiale der kræves for, at et 

forslag lever op til de opstillede krav, herunder anonymitet. Det skal ligeledes præciseres, i hvilket 
format og omfang - fysisk og/eller digitalt - materialet skal afleveres. Konkurrenceforslaget må ikke 
tidligere være offentliggjort. 
 
• Tidsfrister. Det skal fremgå af programmet hvilke tidsfrister konkurrencen indeholder. 

 
• Dommerkomite. Dommerkomiteens sammensætning skal fremgå af programmet.  
 
• Bedømmelseskriterier. Dommerkomiteens bedømmelseskriterier bør præciseres. 

 
• Præmiering. Den samlede præmiesum, samt størrelsen af de enkelte præmier, herunder indkøb 

skal angives. 
 
• Udstilling. En vigtig del af den åbne konkurrenceform, er efterfølgende at udstille de indsendte 

forslag på et offentligt, tilgængeligt sted. Dette er med til at stimulere til deltagelse samt give 
opmærksomhed til udskriveren og hans ærinde. 

 
• Tid og sted for præmieoverrækkelse og udstilling 

Det skal af konkurrenceprogrammet fremgå hvornår og hvordan konkurrencens afgørelse finder sted, 
herunder om præmieoverrækkelse og udstilling af de indsendte / præmierede forslag.  
 
• Rettigheder, forpligtelser og overdragelser. Regler for rettigheder, forpligtelser og overdragelser 

til samt publicering af det indsendte / præmierede materiale skal entydigt fremgå af programmet.   
 
• Returnering. Det skal af programmet fremgå under hvilke vilkår konkurrenceudskriveren kan 

beholde indkøbte forslag og hvordan det indsendte materiale, digitalt eller fysisk, kan afhentes eller 
returneres. 
 
 
4. Konkurrencedeltagere 

Eventuelle begrænsninger for deltagelse i ideelle konkurrencer skal fremgå tydeligt af 
konkurrenceprogrammet. Sådanne begrænsninger kan tage udgangspunkt i specielle krav til 
kompetencer, erfaring eller til tilhørighed til egn, uddannelsesinstitution eller lignende. 
Således anses konkurrencer, der udskrives kun blandt studerende eller beboere i en bestemt region, 
stadig som åbne konkurrencer. Dog skal eventuelle begrænsninger give mening i forhold til 
konkurrencens formål og sigte. Udelukket fra deltagelse i en konkurrence er alle, som har deltaget i 
konkurrencens tilrettelæggelse samt andre der kan være knyttet til dommerjuryen eller 
konkurrenceudskriveren. 
 
 
5. Dommerkomite 
For bedømmelse af de indsendte forslag udpeges en dommerkomite. Flertallet af komiteens 
medlemmer skal være udøvende designere, udvalgt efter kvalifikationer til den pågældende 
konkurrence. Antallet af komiteens medlemmer bør ikke overstige 9 og bør være et ulige antal. 
Dommerne skal godkende programmet før det offentliggøres og deres kommentarer skal så vidt 
muligt indarbejdes i programmet. Dommerne skal indestå for, at det pågældende 
konkurrenceprogram, er i overensstemmelse med nærværende regler. 
 
Dommerhvervet skal anerkendes for den faglighed og arbejdsindsats, der kræves af dommerne. 
Udskriveren afholder dommerens rejse- og opholdsudgifter - herudover eventuelt et passende 
honorar for opgavens udførelse. Dommerkomiteens medlemmer har tavshedspligt under og efter 
deres virke som dommer, og forventes i øvrigt at udøve deres hverv under hensynstagen til 
branchens etiske og kollegiale regler.  
 



5 
 

Dommerkomiteens arbejde 
Dommerkomiteen vælger ved sit første møde en formand. Under bedømmelsen må kun dommerne, 
repræsentanter for konkurrencens sekretariat og eventuelt indkaldte sagkyndige, som da pålægges 
tavshedspligt, være til stede.  
 
Dommerkomiteens afgørelse træffes om nødvendigt ved en afstemning, hvor simpelt stemmeflertal 
gør udslaget. Ved stemmelighed tildeles formanden dobbelt stemmeret. 
Såfremt en dommer ikke mener at kunne tiltræde flertallets afgørelse, kan han kræve at få indført en 
begrundet kommentar herom i den endelige dommerbetænkning. 
 
Dommerkomiteen skal: 
 
• Sikre at de indsendte konkurrenceforslag overholder de opstillede krav til udformning, tidsfrist og 
anonymitet.  
 
• Udvælge de forslag, der efter dommerkomiteens opfattelse giver de bedste løsninger eller de bedste 
muligheder for opgavens løsning. 
 
• Fordele den samlede præmiesum på disse forslag, hvis ikke præmiesummen, med 
dommerkomiteens godkendelse, er fastlagt forinden. 
 
• Udarbejde en dommerbetænkning, som motiverer præmiefordelingen. Dommerbetænkningen skal 
offentliggøres før, eller samtidig med, præmieringen finder sted. 
 
• En dommerkomites arbejde kan undtagelsesvis udføres uden komiteens fysiske sammentræde, 
eksempelvis gennem en internetbaseret arbejdsproces. Den fysiske sammentræden foretrækkes for 
at sikre en god dialog mellem dommerne indbyrdes. 
 
 
6. Præmiering 

Den samlede præmiesum og fordelingen af denne blandt de præmierede forslag skal angives i 
programmet.  
 
Den samlede præmiesum skal i størrelse afspejle den investering i form af tid og kompetencer, der 
kræves for at aflevere et forslag i henhold til de opstillede krav.  
 
Hele præmiesummen i ideelle konkurrencer skal udbetales. Præmiering kan kun bortfalde, hvis ingen 
af de indsendte forslag, efter dommerkommiteens bedømmelse, overholder de beskrevne krav og 
kriterier. 
 
Størrelsen af det vederlag der ydes deltagerne i indbudte konkurrencer, skal ligeledes anføres i 
programmet.  
 
 
7. Offentliggørelse af konkurrencens resultat  

Så snart dommerkomiteens afgørelse foreligger, skal sekretariatet drage omsorg for, at meddelelse 
herom gives til præmietagerne og de øvrige konkurrencedeltagere, samt informere om det videre 
forløb, herunder eventuel præmieoverrækkelse, offentliggørelse, udstilling, returnering af fremsendt 
materiale m.v. Den bredere offentliggørelse af konkurrencens resultat bør foregå i de tilsvarende 
medier som konkurrencen oprindelig blev annonceret i.  
 
 
 
• Udstilling og konkurrencekatalog 

Udskriveren af den ideel konkurrence bør afholde en åben udstilling hvor alle indsendte forslag 
udstilles. Ligeledes anbefales det at fremstille et katalog og evt. opsætte en hjemmeside 
omhandlende enten alle forslag, udvalgte forslag eller blot de præmierede og de indkøbte forslag. Det 
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vil give bedre presseomtale, øge interessen for udskriverens identitet og for selve formålet med 
konkurrenceudskrivelsen.  
 
 
8. Rettigheder, forpligtelser og overdragelse 

Konkurrencedeltageren er indehaver af ophavsretten til et indsendt forslag, i henhold til den herom 
gældende lov, uden hensyn til om præmiering finder sted. Hvis udskriveren ønsker at erhverve 
rettighederne til de præmierede eller til andre af de indsendte forslag kan udskriveren købe disse. 
Dette skal fastlægges i en kontrakt som regulerer det fremtidige samarbejde mellem udskriver og 
forslagsstiller. Her aftales og reguleres i øvrigt konkurrencedeltagerens medvirken i et 
udviklingsforløb, vederlagsformen, aftalens løbetid og opsigelse, ændringer og forbedringer og andre 
afgørende forhold. 
 
Konkurrencedeltageren har selv ansvar for eventuel etablering af patent- eller designbeskyttelse 
inden offentliggørelse.  
 
Konkurrenceudskriveren skal gennem programmet sikres prioritet for at opnå ret til at udnytte 
indsendte, herunder præmierede, forslag gennem indkøb heraf. 
 
Konkurrenceudskriveren har kun ret til at beholde det indsendte materiale i det omfang at 
vedkommende har indkøbt brugsretten hertil. 
 
Konkurrenceudskriveren har dog kun førsteret til at indlede sådanne forhandlinger, og ingen 
automatisk rettighed til at udnytte indsendte forslag, uafhængigt af, om de er blandt de præmierede 
eller ej. 
 
Hvis konkurrenceudskriveren ikke udnytter sin førsteret i henhold til ovenstående, er 
konkurrencedeltagerne et halvt år efter konkurrencens afslutning frit stillet med hensyn til videre 
anvendelse af forslagene. 
 
9. Tvistigheder 
Tvistigheder, der måtte opstå mellem konkurrencens parter, og som ikke kan bilægges ved 
forhandling, skal afgøres ved en retsinstans, der er angivet i konkurrencematerialet. 
 
10. Konkurrencens godkendelse 

Det vil være til fordel for en konkurrenceudskriver, gennem kontakt til konkurrencedeltagernes 
relevante brancheorganisation, her Design denmark, at sikre at konkurrencematerialet, herunder 
specielt konkurrenceprogrammet, er i overensstemmelse med branchernes anbefalinger. Herved 
sikres brancheorganisationernes opbakning til konkurrencens afholdelse.  
 

 
B. Reference- og tilbudskonkurrencen 
 

Reference- og tilbudskonkurrencen defineres som en konkurrence med minimum 3 
konkurrencedeltagere, der har til formål at gøre konkurrenceudskriveren i stand til at vælge en 
samarbejdspartner til løsning af en konkret designopgave baseret på designvirksomhedens 
referencer, casebeskrivelser, procesbeskrivelse samt eventuelt oplæg til budget og tidsplan. 
 
1.  Reference- og tilbudskonkurrencen anvendes typisk  

- hvor kompleksiteten af opgaven er betydelig 
- hvor sikkerheden i forløbet, og sikkerheden for et brugbart resultat, tæller stærkere end det 

innovative og kreative niveau for det endelige forslag  
- når konkurrenceudskriveren prioriterer at et udviklingsforløb skal foregå med en 

designvirksomhed, der har stærke referencer inden for det pågældende område 
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- når konkurrenceudskriveren foretrækker at selve den kreative udviklingsproces foregår i et tæt 
samarbejde mellem konkurrenceudskriveren og den udvalgte designvirksomhed. 

 
 
 
2.  Det er, efter Design denmarks opfattelse, i strid med god konkurrenceskik, såfremt 
konkurrenceudskriveren, i denne type af konkurrence, stiller krav om omfattende research, samt 
aflevering af nogen former for kreativt oplæg, herunder teknisk beskrivelse eller afklaring, fra de 
deltagende designvirksomheder. Hvis et kreativ oplæg forudsættes bør konkurrenceudskriveren 
benytte den tredje konkurrenceform, den honorar-drevne konkurrence. 
Er der tale om en større opgave, feks et EU udbud, er det udskriveren der fremlægger en omhyggelig 
forundersøgelse og som vedlægger alle relevante forretningsmæssige eller tekniske beskrivelser, 
med det formål at tilbyde tilbudsgiverne den bedst mulige baggrund for vurdering af opgavens 
kompleksitet.  
 
3. Reference- og tilbudskonkurrencen indeholder ingen immaterielle, rettighedsmæssige 
problemstillinger, idet der her ikke afleveres nogen former for kreativt eller idemæssigt oplæg.  
 
4. Hvis der er tale om en større opgave er tidsfristen i reference- og tilbudskonkurrencen for aflevering 
af konkurrenceforslag typisk på 2-5 måneder. Er der tale om en lille og let overskuelig opgave er 
tidsfristen efter Design denmarks opfattelse typisk ikke mindre end 15 arbejdsdage. ekskl. lør.-, søn- 
og helligdage. 
 
 
 

C. Den honorar-drevne designkonkurrence 
 

1. Den honorar-drevne designkonkurrence defineres som en indbudt konkurrence med minimum 3 
konkurrencedeltagere, der har til formål at gøre konkurrenceudskriveren i stand til at vælge en 
samarbejdspartner på baggrund af et kreativt, innovativt og strategisk oplæg udarbejdet specifikt til 
konkurrenceudskriveren. 
 
Den honorar-drevne designkonkurrence er desuden karakteriseret ved at være den første kreative 
fase af et udviklingsforløb, typisk et skitseoplæg, som angiver karakter og omfang af opgavens 
løsning. Kravet til det kreative oplægs færdiggørelses og/eller detaljeringsgrad bør være i 
overensstemmelse med konkurrencens designbrief, formål og honorering. Opgavebesvarelsen bør 
således gøre konkurrenceudskriveren i stand til at vælge én af de indbudte konkurrencedeltagere, 
som den mest egnede samarbejdspartner til efterfølgende at løse og færdigbearbejde det påbegyndte 
projekt.  
 
2. I den honorar-drevne konkurrence udbetales der et fast og på forhånd fremlagt honorar til alle 
indbudte deltagere. Honoraret skal kunne dække det antal arbejdstimer, der erfaringsmæssigt skal til 
for at løse et sådant skitseoplæg. 
 
3. Såfremt vinderen af den honorar-drevne designkonkurrence alligevel ikke får kontrakt på den 
vundne designkonkurrence, er det efter Design denmarks opfattelse god konkurrenceskik, at vinderen 
som minimum kompenseres med et af designudskriveren på forhånd fastlagt beløb eksklusiv 
konkurrencevederlaget. Dette beløb svarer typisk til den forudsatte avance, som konkurrencevinderen 
ville kunne opnå ved i samarbejde med konkurrenceudskriveren at gennemføre de resterende faser 
af projektrealiseringen. 
 
4. Såfremt konkurrenceudskriveren vælger ikke at gå videre med nogen af de afleverede forslag, og 
hvor der ikke er udpeget en vinder af konkurrencen, er det efter Design denmarks opfattelse god 
konkurrenceskik, at konkurrencedeltagerne kompenseres med et af designudskriveren på forhånd 
fastlagt beløb af den totale fastlagte opgavesum eksklusiv konkurrencehonoraret, til deling. 
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5. Såfremt konkurrenceudskriveren ønsker at gennemføre en ny designkonkurrence med de samme, 
med delvist nye konkurrencedeltagere eller med andre deltagere er det, efter Design denmarks 
opfattelse, god konkurrenceskik at betragte dette som opstart af en ny honorar-dreven 
designkonkurrence. 
 
6. Tidsfristen i den honorar-drevne designkonkurrence for aflevering af konkurrenceforslag, herunder 
skitseoplæg, er efter Design denmarks opfattelse typisk ikke mindre end 15 arbejdsdage, ekskl. lør.-, 
søn- og helligdage. 
 
 

Design denmark som servicepartner 
 
Design denmark stiller sig til rådighed over for private og offentlige opgavestillere som ønsker 
rådgivning og vejledning eller har behov for et sekretariat, der kan gennemføre en 
designkonkurrence.  
 
Henvendelse kan ske til 
 
Henrik Søjle Weiglin 
Head of Members, Partnerships and Services 
2891 1446 
Børsbygningen 
København K 
hw@designdenmark.dk 
 
 
 

 
Design denmark  er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, som står sammen om at demonstrere 
og formidle de positive effek ter af design, og for at udvik le og professionalisere egen forretning og faglighed.  

Vores alliance binder erhverv, kultur og videnskab sammen og er med til at sik re, at designer og branche 
opleves som professionel, k reativ og innovativ blandt beslutningstagere. Vi arbejder for, at design opleves som 
målbart værdiskabende, som en k lar parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj ti l at skabe positive 

forandringer i hele værdikæden. 
 

Vi mener, design er en kraftfuld, positiv driver af forandring, som giver mening, værdi og betydning til produkter, 
projek ter og borgere. Vi mener, at flere beslutningstagere i erhvervslivet og det offentlige er nødt til at forstå 
dette. Design denmark faciliterer derfor ak tivt denne oplysnings- og forandringsproces ved k lart at vise, hvordan 

design kan bruges til gavn for samfund, miljø og organisationer.  
 

Design denmark er den naturlige bannerfører, ekspert og rådgiver i designspørgsmål, både hjemme og 
internationalt. 
 

Vores alliance byder alle inden for, som anser design for at spille en central rolle i udformningen af vores 
fremtid. 
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