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I sin klimarapport fra 2013 fastslår FN’s klimapanel (IPCC), at den globale 
opvarmning med 95 procents sikkerhed er menneskeskabt. Vores klima 
og energisystem er påvirket af drivhuseffekten grundet vores forbrug og 
vores produktionsmetoder. Derfor har vi brug for at finde vedvarende 
energiformer og skabe bæredygtige produkter, som ikke skader miljøet. 
Det kræver store investeringer i forskning og udvikling i hele verden – en 
udfordring og udvikling, som danske designere begyndte at forholde sig 
til allerede før årtusindeskiftet.

Med begrebet ”bæredygtigt design” forstås, at design og delelementer 
af bæredygtigheds-temaet er tænkt sammen som grundlæggende og 
bærende elementer i udviklingen af et produkt. Definitionen af bæredyg-
tighed er i denne sammenhæng derfor baseret på skabte produkter, der 
inden for det enkelte designområde skader mindst muligt i den samlede 
værdikæde fra vugge til grav eller vugge til vugge.1 Dette inkluderer også 
en mere etisk tilgang til produktet. Udfordringen i det etiske dilemma 
opstår, når designere og formgivere skal træffe et valg eller et fravalg, der 
indebærer, at menneskeheden på langt sigt kan opretholde “retten til det 
gode liv” i pagt med dyr og miljø.2 Fordi mennesket, som i denne sam-
menhæng opfattes som forbrugeren, altid tilstræber det gode liv, bliver 
etik en nødvendig overvejelse af, hvordan dette mål indfries i en design-
proces og i produktionen af fremtidens produkter – ikke alene for at 
beskytte naturen mod menneskets overgreb, men også for at beskytte 
menneskeheden i sig selv. 

”Jeg ønsker, at virksomheder stiller sig selv dette spørgsmål: Hvis alle i 
verden skal bruge mine produkter, vil verden så overleve? Hvis ikke, så må 
du ændre dine produkter.” siger Anthony Kleanthous; Guidelines II 
(2012). 

Siden slutningen af 1990’erne, hvor begrebet bæredygtigt design for 
alvor gjorde sit indtog i Danmark, har udviklingen og de tiltag, der er set 
blandt danske designere, været mangfoldige. Der kan tegnes et rigt bil-
lede af de mange værdifulde og komplekse muligheder, der findes i dag 

blandt aktuelle danske designere og i de spændende og nye, løsnings-
orienterede designprodukter, de har skabt siden årtusindeskiftet.

CO
2
-neutrale energikilder

Der findes en uudtømmelig naturlig energikilde i bølgerne i havet, som 
dækker omkring 70 procent af jordens overflade. Ved hjælp af anlæg, der 
driver en generator, kan denne energi genereres på samme måde som 
vindmøller. Mulighederne er store, og der er kun få begrænsninger for 
udbygning i havet. Dertil er bølgekraftanlæg en neutral konstruktion i for-
hold til miljøet, da den ikke påvirker fugle, fisk, pattedyr eller planter. Det 
er en lovende, men endnu relativt ny form for teknologi til udnyttelse af 
vedvarende energi. 

Blandt Danmarks mange tiltag med grøn energi blev den danske bølge-
maskine Wave Star designet i år 2000 af Attention-Design ved Henrik 
Jeppesen og Rik Hickmott. Ifølge Henrik Jeppesen har hensigten med 
designet ikke kun været at skabe CO

2
-neutral energi, men også at 

arbejde med måden, Wave Star produceres og fragtes på, så hele 
processen blev så bæredygtig som muligt. På nuværende tidspunkt 
findes Wave Star som prototype, der ligger i Vesterhavet.3

En misforstået trend
I starten af 1990’erne opstod en international non-profit organisation 
af internationale designere, mediefolk og virksomheder, O2, som blev 
grundlagt af designerne Niels Peter Flint og Henrik Lund Larsen. O2 
havde hovedkvarter i Danmark, og missionen var at skabe større miljøbe-
vidsthed blandt designere og producenter samt større efterspørgsel 
blandt forbrugerne. O2 udgav i 1993 håndbogen Design, Materialer og 
Miljø, der havde forord af den forhenværende miljøminister Lone Dybkjær. 
Også influeret af flere internationale tendenser blev begrebet bæredyg-
tigt design dermed langsomt integreret, fremfor at have været opfattet 
som blot et trendbaseret fænomen.4 En mindre gruppe af danske desig-
nere gjorde brug af grundlæggende principper, hvor fokus, respekt for 
og viden om materialer, værdier og miljø satte sit stille præg på en læn-
gerevarende udvikling.

Fremtidens design 
er etisk
Drude-Kathrine Plannthin
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Dette blev bl.a. fremhævet af flere danske museer, som udstillede værker 
af disse designere. Forårsudstillingen på Sophienholm i 1995, Dansk 
Design Aktuelt, arrangeret af design- og kunsthistoriker Lars Dybdahl, 
integrerede ”… økologisk design f.eks. inden for tøj- og møbelområdet”, 
som det beskrives i pressemeddelelsen. Kunstindustrimuseet (nu 
Designmuseum Danmark) præsenterede også i år 2000 de tre designere 
bag det danske luksusbrand Paradigm med udstillingen ”Mode Med 
Omtanke og En Historie Bag”.5 Designerne Tina Hjort, Helle Krüger og 
Drude-Katrine Plannthin havde tidligere stiftet Foreningen til Fremme af 
Bæredygtigt Design, som blev støttet af Miljøministeriets Grønne Fond 
og Den Grønne Jobpulje og var en sammenslutning af flere danske 

modedesignere, biologer og journalister, der havde et tværfagligt fokus 
på at udbrede viden om de mange miljøkonsekvenser af designindu-
strien.6 Modebranchen lagde dengang armene over kors med bemærk-
ninger om, at ”økologi var noget, man spiste, ikke noget, man tog på”, så 
først da designeren Peter Ingwersen fra brandet Noir satte betegnelsen 
på verdenskortet for lille Danmark og forbandt bæredygtighed med sex 
og et sofistikeret look, begyndte den reelle forståelse og interesse bag 
betegnelsen at finde plads i den danske modes designbevidsthed. Inno-
vation blev det nye buzzword, og som en af Danmarks mest anerkendte 
designere, Mads Nørgaard, påpeger i dag, er bæredygtighed især forbun-
det med produktionen og ikke nødvendigvis med selve designudtrykket.7

 ↑ Mode- og tekstilstuderende på Design-
skolen Kolding dystede om Dansk Wilton 
Design Award, der præmierede de bedste 
bud på, hvordan man kan redesigne gamle 
tæpper til nye produkter eller koncepter. 
En gruppe studerende designede My 
Carpet, et blødt møbel, som børn selv 
kan stable og slænge sig i.
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Bæredygtighed var et område, der for designere med en traditionel til-
gang virkede som et uoverskueligt og et meget omsiggribende emne, og 
som for mange dengang virkede gråt og uinspirerende med en bismag af 
hø og halm. På landets designskoler var det endnu ukendt land at inklu-
dere viden om råstofudvinding, materialesammensætning, produktions-
metoder, recirkulationsmetoder, kemi, biologiske kredsløb, holdbarhed, 
brug, etik, kulturer, traditioner, økonomi, menneskerettigheder og mærk-
ningsordninger. I dette årti har man derfor hos de designpionerer, der for 
alvor tog tematikken til sig, set, hvorledes de på egen hånd har måttet 
kaste sig ud i og tilegne sig viden og udføre eksperimenter, der lå langt 
uden for deres oprindelige fag- og kompetenceområde – eksperimenter, 
som i mange tilfælde kan betegne det paradigmeskifte, som ses i dag.8

Pionerarbejdet har båret frugt
Pionerarbejdet har først for alvor nu, tyve år senere, sat sit præg på den 
mere traditionelle bearbejdning og tankegang i selve designprocessen, 
idet det har krævet en helt ny tilgang til begrebet design. Forståelsen af 
nødvendigheden af tværfaglige samarbejder er langt større end tidligere, 
hvor det var muligt for designere udelukkende at forholde sig til idé og 
koncept i en hermetisk lukket osteklokke med fokus på formsprog og 
funktionalitet.9 Inden for de forskellige designfelter har det derfor været 
nødvendigt for designeren at udvide sine kompetenceområder og sætte 
sig ind i emner og fagområder, som ud fra tidligere opfattelser umiddel-
bart ikke syntes at være en del af et interesse- eller ansvarsområde for 
en designer. Designerne er ikke tidligere set som formidlere af faglittera-
tur; men i takt med, at uddannelserne har ændret sig fra kun at beskæf-
tige sig med et formsprog, formidler flere designere nu deres viden og 
erfaring af tematikker inden for bæredygtigt design via faglitteratur og 

artikler. Denne tendens ses ikke kun i Danmark men internationalt især 
blandt designere, der beskæftiger sig med miljø og bæredygtighed.

Det at skulle forholde sig til den råvare, der skal benyttes i designet, 
hvorledes det forarbejdes, af hvem og hvor samt at blive bevidst om, 
hvad der skal ske med det pågældende produkt, når det har udtjent sin 
levetid hos forbrugeren, er nu blevet en absolut nødvendig del af selve 
designprocessen.10 I den proces, hvor designere afsøger og undersøger 
områder uden for deres eget felt, ses eksempler på, at kærligheden 
opstår til et helt andet fagområde. Eksempelvis er designeren Peter 
Dammand, der oprindeligt er uddannet industriel beklædningsdesigner, 
via sin forskning og sit arbejde i det bæredygtige felt endt op med en 
forkærlighed for glas i projektet Non toxic printing. Peter Dammand har 
her arbejdet med at udvikle ”best practice” inden for vandbaseret tryk på 
glas som alternativ til de traditionelle oliefarver, der er sundhedsskadelige 
at arbejde med. De vandbaserede trykfarver er uden bly, hvilket gør, at 
farverne har andre materielle egenskaber end traditionelle trykfarver, og 
projektet består af en række værker, der eksemplificerer det æstetiske 
mulighedsrum inden for vandbaseret tryk på glas og brug af farver uden 
bly.11

Stort set alle givne forbrugsvarer er produceret ud fra et køb og smid 
væk-koncept, så set ud fra etiske og æstetiske synspunkter spiller lokal 
produktion af høj kvalitet en værdifuld rolle i den miljøetiske diskussion. 
Den Danske Keramikfabrik på Bornholm, hvor keramik produceres med 
fokus på bæredygtighed, er iværksat ud fra et ønske om at kunne produ-
cere i Danmark med henblik på at minimere transport, samt for at kunne 
formindske produktionens CO

2-
udledning, idet elforsyningen på Born-

 ← I designprocessen af PAPCoRN’s 
komposterbare engangsservice vægtede 
Anne Bannick det ergonomiske og æstetisk 
moderne udtryk, som inkluderer den funk-
tionelle dimension, samtidig med at det er 
miljøvenligt produceret.

 → Jonas Edvard MYX-pendler består af 
plantefibre og svampe, som vokser til i en 
periode på to-tre uger. Slutresultatet er 
”formet som en levende og organisk pendel”, 
som er både økologisk, komposterbar og 
bæredygtig. Eftersom pendlerne består af 
affald – svampen hentes fra en kommerciel 
champignongård, og plantefibrene er rest-
materialer fra tekstilindustrien – vil designet 
også variere og altid fremstå som et 
unikaprodukt.
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holm allerede er delvist baseret på vind og sol og dermed på grøn energi, 
hvilket giver mindre forurening af miljøet.12

Branchens paradigmeskift
Der er sket store omvæltninger inden for designuddannelserne siden 
årtusindeskiftet. Her skal fremhæves Københavns Erhvervsakademi 
(KEA), som fra sommeren 2015 orienterede alle mode-specialer mod 
temaet Design til bæredygtighed.13 KEA har fast samarbejdet med 
Danish Fashion Institute (DAFI) om bl.a. Youth Fashion Summit (YFS), 
som er en del af det internationale Fashion Summit, arrangeret af Nordic 
Fashion Association (NICE). YFS er en begivenhed, der finder sted hvert 
andet år, og som samler 100 designstuderende fra hele verden i Køben-
havn for at undersøge, hvordan den næste generation af designere og 
erhvervsledere kan møde udfordringerne i det forbrug, som vi står over 
for i dag.14

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering (KADK) og Designskolen Kolding (DK) lægger vægt på alt 
fra tværfaglighed og innovation til demokratisk design og bæredygtig-
hed i den tredje verden.15 Inden for bæredygtighedstematikken har tek-
stildesigneren Vibeke Riisberg været en central person, hvor hun som den 
første startede sin ph.d. i 2001 på DK.16 DAFI, som blev etableret i 2005 
med det formål at styrke og fremme dansk mode internationalt, har i flere 
tilfælde gået forrest i samarbejde med blandt andre Higg Index, der er en 
global målestandard, som gør det nemmere at måle et produkts 

miljøpåvirkning.17 Det seneste eksempel er en højteknologisk dansk 
manifestation og tværfagligt samarbejde mellem Teknologisk Institut, Via 
University og Design Cluster om produktion af lokale fibre på forsøgsba-
sis i Danmark med hamp som omdrejningspunkt. Hamp er en fiber, der 
nemt kan vokse i det danske klima, og som derfor giver et utal af mulig-
heder inden for flere forskellige designfelter.18

Biomimicry – naturens design 
Biomimicry blev først i dette årti anerkendt som et felt i sig selv, selvom 
mennesket har ladet sig inspirere af naturen i årtusinder. Dette område 
udforsker og lærer af naturens design til effektivt at formulere planer for 
bæredygtig udvikling for menneskeheden.19 Et godt eksempel på denne 
mere eksperimentelle og forskningsmæssige tilgang til design er desig-
neren Jonas Edvards lamper. De er både økologiske, komposterbare og 
bæredygtige, da de består af plantefibre og svampemycelium.20 
Æstetikken og nyhedsværdien i dette eksperimenterende design kan dog 
også virke afskrækkende frem for inspirerende af skeptikerne på grund af 
ovenstående problematikker omkring det “naturlige øko-look”, som afvi-
ger så voldsomt fra det industrielle udtryk, vi har værdisat som essensen 
af dansk design i årtier. 

For formgiver Anne Bannicks produkt PAPCoRN gælder det, at inspira-
tionen udspringer af den naturlige cyklus, som alt liv indgår i, og af natu-
rens evne til problemløsning. PAPCoRN er engangsservice fremstillet af 
levende plantevækst og organiske restmaterialer – blandt andet sukker-
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rørspulp, også kaldet bagasse – der skaber mindst mulig belastning af 
miljøet, i stedet for materialer baseret på fossil olie. I dette produkt gen-
kendes også designerens inspiration fra naturen, men formgivet til at 
imødekomme et nutidigt designudtryk ud fra både ergonomiske og 
æstetiske behov.21

Omfordeling og fællesgørelse
Ifølge United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNE-
SCO) vil vi have et befolkningstal på 9,6 milliarder inden 2050, hvilket vil 
kræve, at vi bliver nødt til at omtænke hele vores produktions- og for-
brugsmønster for menneskeheden.22 I en tid, hvor jordens ressourcer eller 
mangel på samme er en konstant udfordring, ser vi derfor flere firmaer, 
som fokuserer på deleøkonomi, der på flere måder bidrager til mindre mil-
jøbelastning. Det kan være alt fra koncepter som dele-biler til biblioteker 
med tøj, hvor forbrugeren kan låne designertøj på samme måde som på 
et bog-bibliotek. Dog er alt under udvikling, da generationers vaner og 
markedskræfterne stadig har et fast tag i vores forbrugerbevidsthed, så 
mange af disse tiltag dukker op for at lukke ned igen efter en periode.23

Netop her træder den danske designer Vigga Svensson, opstarteren af 
det tidligere succesfulde børnetøjsfirma Katvig med certificeret økolo-
gisk bomuld, frem med sit koncept. VIGGA.us babytøj i meget høj kvalitet 
er certificeret af Global Organic Textile Standard (GOTS) og indebærer 
en ny, cirkulær abonnementsservice, hvor forbrugeren lejer tøjet for en 

bestemt periode, mens baby vokser. Grundstenen i VIGGA er den cirku-
lære idé, og Vigga Svensson modtog prisen for det mest innovative for-
retningskoncept inden for detailhandel i 2015.24

Be My Eyes-initiativet er en app, der bidrager til det bæredygtige sam-
fund ved at aktivere hidtil uudnyttede ressourcer i samfundet. Be My 
Eyes er en nytænkning af digital frivillighed og et banebrydende system, 
som gør brug af globalt tilgængelige ressourcer gennem et innovativt 
digitalt design, hvor mennesker med synshandicap kombineres med et 
globalt netværk af engagerede frivillige og herigennem får hjælp til hver-
dagens udfordringer. Be My Eyes ved Hans Jørgen Wiberg og Christian 
Erfurt Hansen vandt kategorien Share Resources ved Danish Design 
Award 2016, fordi designløsningen bringer deleøkonomien ind i en ny 
fase, hvor vi nu også kan dele sanserne.25

Genbrug og upcycling 
I processer, hvor redesign, genbrug og upcycling indgår, forventes en 
besparelse og øget etisk værditilførelse som resultat. Nye produkter, som 
er udarbejdet af materialer eller produkter, der tidligere har haft én funk-
tion og dermed recirkuleres i stedet for at blive kasseret som affald, vil 
blive en væsentlig del af fremtidens ressourcer både for mindre desig-
nere og i større industrielle sammenhænge. I visse tilfælde erstatter gen-
brug ligefrem nye råmaterialer, da den teknologiske udvikling i dag formår 
at omdanne, forarbejde og adskille tidligere anvendte råmaterialer.

 ← Ifølge designeren Mette Bak Andersen er 
form, funktion og udseende ikke nok. Design 
er ikke en isoleret disciplin. Alligevel er det ikke 
synligt for forbrugeren, at hendes klassiske, 
enkle og smukke pendel både er genanvendt 
og kan genanvendes efter endt brug. Det 
karakteristiske design hviler i sig selv.
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Designeren Mette Bak Andersen har valgt at fokusere på genanvendel-
sen af plast til en lampe for at gøre opmærksom på potentialet i plastic, 
når det genbruges til nye plastprodukter i stedet for at blive brændt eller 
dumpet på lossepladser. Skærmen til Mette Bak Andersens lampe er 
fremstillet af 100 procent genanvendt og genanvendelig polystyren. 
Materialet kommer fra restproduktionen fra en køleskabsfabrik i Vestjyl-
land. Skærmen bliver produceret i Sorø, den halogenfrie ledning bliver 
produceret i Sverige, og hele lampen bliver samlet i Ringsted.

Tøjdesigneren Victoria Ladefoged og den grafiske designer Rikke Nogel 
står bag initiativet Sort Slips Hvidt Slips, som redesigner kasseret senge-
tøj, tjenerforklæder, hospitalskitler m.m. til brugbar hverdagsbeklædning 
af høj kvalitet. Ydermere har de skabt en helt særlig unikakollektion af 
figurer lavet af kasserede vej-spærrestænger, som har skabt sin egen stil 
og trend inden for genbrug.26 

Socialøkonomiske og traditionelle håndværk 
De ressourcemæssige udfordringer, der ligger i, at vi i Danmark alene kon-
sumerer 16 kg tøj om året pr. indbygger, belyser problematikken i, at kas-
serede tekstiler ikke længere skal anses som et affaldsprodukt, men som 
en brugbar ressource.27 Flere danske designere har kombineret gen-
brugs-tematikken med endnu et aspekt, hvor håndværk og etniske mino-
riteter i Danmark i samspil tilfører værdi til et design. Designeren Alexan-
dra Høegs samarbejde med I Tråd med Verden (ITMV) og en fair trade 

 ↖ Sort Slips Hvidt Slips’ kollektioner består 
af dame- og herretøj, designet i et grafisk snit 
inspireret af traditionel herrebeklædning og 
skrædderi og tilsat klassiske detaljer. Tøjlinjen 
er opstået ud af stor kærlighed til gamle, 
forvaskede viskestykker og slidte, hvide kas-
serede lagner. Stoffernes kvalitet og vægt 
på håndværksmæssige dyder gør tøjets 
holdbarhed meget lang.

 ↑ Sort Slips Hvidt Slips er inspireret af legetøj 
fra før dette århundrede, som ofte var lavet af 
træ og opfordrede mere til brugerens egen 
fantasi end nutidens legetøj. Figurerne, der 
har en udpræget designprofil, er udskåret af 
kasserede vejspærrestænger og designet 
enkeltvis i Danmark, hvilket giver hvert stykke 
legetøj en unik og individuel karakter. 
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tekstilproducent, der beskæft iger udsatte grupper i Tanzania, har udmun-
det i en eksklusiv kollektion af kæmpe puff er, tasker og tæpper, hvor 
materialerne udelukkende består af indsamlede og kasserede jeans, der 
klippes op og syes om eller hækles af kvinderne.28 De fl este af de delta-
gende kvinder har begrænsninger i forhold til teknisk og fysisk kunnen, 
men gennem samarbejdet bliver de udfordret kreativt og på deres hånd-
værk.

Designeren Pil Bredahl, der er kendt fra trioen Fair Trade Designers, har 
også samarbejdet med det socialøkonomiske projekt ITMV. Sammen med 
fi rmaet Menu har Pil Bredahl skabt en vase, hvor ITMV har hæklet dragter 
til vaserne med det fokus at skabe en æstetisk merværdi omkring et 
danskproduceret produkt, der dermed får en smuk historie tilknyttet.29 
Fair Trade Designers har eksisteret siden 2007. Målet er at udvikle fair 
trade-projekter, der vil uddanne og sikre anstændig indkomst og arbejds-
vilkår for alle involverede parter.

Place de Bleu er en lignende dansk socialøkonomisk virksomhed, som har 
formået at markere sig med deres meget stilsikre og nutidige design. 
Deres signaturudtryk er puder og puff er, og alle produkter er lavet i hån-
den af indvandrerkvinder på Nørrebro. Produkterne rummer ingen miljøtil-
tag og kan derfor kun indgå i den del af det bæredygtige tema, som 

omhandler arbejdsforhold, Corporate Social Responsibility (CSR) og pro-
blematikker vedrørende etniske minoriteter. Place de Bleus produkter 
forhandles i dag på bl.a. kunstmuseerne ARoS og Louisiana.30

Etniske minoriteter, etik og dyrevelfærd
Danmark har også formået at få international opmærksomhed via sine 
designs, når det gælder en anden etnisk minoritet og problematik. Grøn-
landsk sælskind har været omdiskuteret og er det stadig grundet de 
udfordringer, der omhandler en kultur og traditioner tilhørende et udsat 
folk, bosiddende i et barskt, arktiskt klima. Dertil er Danmark også kendt 
og omdebatteret for sin produktion af mink. Det er elementer, der alle 
indgår i tematikker omkring bæredygtig design og kan udfordre til meget 
store etiske diskussioner og beslutningsudfordringer for designere.31 
Netop disse aktuelle etiske udfordringer, som også er påvirket af vores 
klima, er blevet belyst og beskrevet for at guide og hjælpe designere til 
fremtidige bedre, etiske valg. Derfor er der de seneste år set en række 
tiltag, hvor der benyttes bl.a. sælskind på utraditionel måde af danske 
designere, der ønsker at skabe produkter med et etisk og bæredygtigt 
tiltag. Her kan nævnes det danskejede fi rma Ethno, som producerer 
snea kers, sko og støvler i sælskind, og tekstildesigner Charlotte Bodil 
Hermansen, der har betrukket den klassiske pendellampe med sælskind.32

 ← Pil Bredahl har i samarbejde med fi rmaet 
Menu designet en vase, som i sit formsprog 
refererer til de klassiske former fra vasens 
tusindårige historie. Projektet I Tråd med 
Verden har eft erfølgende hæklet dragter til 
vasen ud fra ønsket om at skabe fokus på 
traditionelle håndværkstraditioner og 
-teknikker.

 ↙ Place de Bleu’s designprofi l er resultatet 
af et frugtbart møde mellem skandinavisk 
enkelhed og en global og farverig verden. 
Det enkle, grafi ske og samtidig elegante 
formsprog har fået stor opmærksomhed, 
og ambitionerne har været at nyfortolke 
skandinavisk designtradition og implemen-
tere mennesker og håndværksteknikker 
fra hele verden. 

 → Råvarer, der altid vil være en kompleks 
etisk og social problematik omkring, udfordrer 
gerne designeren til at søge nye og alternative 
løsningsmodeller. Grønland har som det enes-
te land i verden ret til at sælge sælskinds-
huder lovligt. Her ses en moderne sneakers 
fra fi rmaet Ethno, der har formået at imple-
men tere en vanskelig råvare i et moderne 
og klassisk designudtryk. 
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I denne kontekst har det danske firma Aiayu bidraget til den bæredygtige 
modebranche gennem ti år med international succes. Designerne Maria 
Heilmann, Marie Worsaae og Maria Møgelberg Glæsel har med stor ele-
gance formået at kombinere miljø, teknik, CSR og dyreetik i ét og samme 
mærke og er derfor også prisbelønnede flere gange. Aiayus arbejde star-
tede i Bolivia i samspil med et Danida fairtrade-projekt, hvor der blev sat 
fokus på uddannelse, social ansvarlighed og miljørigtig produktion i den 
tredje verden, og 60 procent af deres produkter laves af uld fra lamaer.33. 
De seneste år har Aiayu også startet produktion op i Indien og Nepal, 
også her med deres vanlige tilgang til æstetik og ansvarlig produktion.

NGO-arbejde i Danmark
I de sidste 15 år har en række NGO’er etableret sig i Danmark med fokus 
på CSR og design og er i dag blevet en vigtig del af værdikædens inte-
ressenter. Danske designere har i nogen grad været fremmedgjorte over 
for de produkter, de designer, idet deres målgruppe og de selv er placeret 
i én verdensdel, mens produktion og råvareudnyttelse foregår et andet 
sted. Derfor arbejder flere NGO’er på en målrettet strategi med oplys-
ning til uddannelsessteder, forbrugeren og designeren. Især inden for 
modebranchen har flere designere givet deres bidrag til de mange udfor-
dringer. Her kan nævnes designeren Tibbe Smith, som gennem flere år 
har spillet en aktiv rolle i NGO-miljøet, og Clean Clothes Campaign Dan-
mark (CCDK), der er en netværksorganisation, som arbejder for at for-
bedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslandene. Unfair Fashion er 
også et dansk initiativ med en nordisk platform, hvis formål er at inspirere 

og støtte kommende designere, der ønsker at arbejde for en bæredygtig 
fremtid, og organisationen Fashion Revolution Danmark ønsker at være 
med til at sætte fokus på en mere transparent modeindustri.34

Certificeret livsstilsdesign 
Der findes i dag et utal af certificeringer på markedet, som afdækker for-
skellige områder inden for en række vigtige felter. Disse certificeringer er 
tænkt som sikring af en række opsatte krav og forholdsregler. En sådan 
kontrolinstans kan være en garanti for forbrugeren om, at produktet har 
den værdi, som er tiltænkt, hvilket ikke altid er sikkert ved egenkontrol. 
Men det kan også være en hjælp for designeren i til- og fravalg. At få et 
designprodukt certificeret kan være en meget bekostelig affære og 
anses derfor ofte for at være et langsigtet mål for små og mellemstore 
designvirksomheder.

Ved årtusindeskiftet var der via EU fokus på, at mode- og livsstilsindu-
strien skulle tage større ansvar for deres produktion. Men kritikken gik på 
noget så simpelt som, at man ganske enkelt ikke ville associeres med 
EU’s mærke, Den Blå Blomst, da den blev anset som uskøn i sit logode-
sign; designere ønskede ikke, at den skulle ”skæmme” deres færdige pro-
dukter.35 Derfor har ganske få danske designere i dag en certificering på 
deres produkter. En af de mere vedholdende og målrettede er guldsme-
den Anna Moltke Huitfeldt, som med et stærk engagement har formået 
at skabe en produktserie, der forholder sig til flere af de udfordringer, der 
ligger i netop denne branche. Her er råmaterialernes oprindelse det vig-

 ← Det eksklusive danske brand Aiayu evner 
at skabe bæredygtige og holdbare produkter 
med et altid aktuelt og klassisk designudtryk. 
Aiayus fokus på social ansvarlighed og miljø-
rigtig produktion er baseret på et fuldstændig 
transparent koncept, der er tilgængeligt for 
enhver, som ønsker at kende historikken bag 
design og produkt.

 → Designsymbolikken af klodens udfordringer 
og branchens problematikker forenes her i den 
enkelt designede og hullede globe i fin-guld 
med fairtrade rådiamanter samt et vedhæng i 
certificeret sølv med dansk sort flint. Globen 
er i sit uslebne udtryk et udpræget smukt 
eksempel på et dansk og nutidigt håndværk.
Med ønsket om at benyttet lokale og miljø-
venlige råvarer kombineres her dansk sort flint 
med certificeret, fairmined sølv i et eksklusivt, 
nordisk designudtryk, som er målrettet den 
moderne og bevidste maskuline forbruger, 
der ønsker mere end blot smukt design. 
Manchetknapper og globe er designet af 
Anna Moltke-Huitfeldt.
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tigste for at kunne skabe et bæredygtigt design, og hun er i dag certifi-
ceret af to globalt anerkendte certificeringsordninger på markedet, Fair-
mined og Fairtrade. Derudover benytter hun dansk flint, i kombination 
med fair trade rådiamanter og dansk rav.

Et andet dansk firma, der succesfuldt har formået at markere sig både på 
det danske livstilsmarked og internationalt gennem et meget målrettet 
og enkelt certificeret produktdesign, er firmaet The Organic Company, 
hvis bomuld er certificeret fra GOTS som er en af tekstilbranchens stren-
geste mærkninger. The Organic Company designer og producerer bolig-
tilbehør med fokus på skandinavisk æstetik, funktion og kvalitet.36

Flourishing
UNESCO har fremsat 17 bæredygtighedsmålsætninger, der repræsente-
rer en universel, ambitiøs dagsorden for fremtidens bæredygtige udvik-
ling.37 Det er en udvikling, som INDEX: Design to Improve Life®, en dansk 
non-profit organisation med global rækkevidde, som Kigge Hvid står bag, 
har fokus på. INDEX Award, verdens største designpris, uddeles til en idé, 
der forbedrer livet for mennesker, og som inspirerer, uddanner og enga-
gerer i at designe bæredygtige løsninger på globale udfordringer.38

Det danske firma Vestergaard Frandsen står bag udviklingen af vand-
rensningsfiltret Lifestraw®. Det vandt i 2005 designprisen INDEX Award. 
Mange mennesker blandt verdens fattigste står uden adgang til rent 
drikkevand, og de vil kunne bruge filtret til at rense deres drikkevand. 

Livsstrået fjerner 99,99 procent af alle bakterier, men renser dog ikke for 
alle skadelige stoffer; bl.a. opfanger det ikke tungmetaller, f.eks. arsenik, 
der er et problem i lande som Bangladesh og Vietnam. Det prisvindende 
produkt Lifestraw® er et 25 cm langt plasticsugerør, der er 29 mm i dia-
meter, brugervenligt let og enkelt at bære rundt om halsen. Firmaet 
Vestergaard Frandsen har siden udviklet flere relaterede produkter, der 
kan benyttes og deles af flere mennesker både i familier og mindre sam-
fund som f.eks. på skoler.39 

Fremtiden for bæredygtighedsbegrebet har på mange måder været 
udfordret, og green washing-elementer, hvor ”sorte” virksomheder og 
produktionsprocesser vaskes ”grønne”, opstår nemt, som John R. Ehren-
feld beskriver det:

”If we learn to make a product or service more sustainable, all we’ve pro-
bably done is figured out how to make the wrong thing last for a longer 
time. What we need to learn is to make not just anything, but the right 
thing and make it to last for as long as possible.”40

Fremtidens design fokus skulle måske derfor handle om, hvorledes men-
nesker, dyr og naturen blomstrer og trives. ”Flourishing”, at blomstre, 
betyder ikke blot at få noget til at vokse og gro, men at få noget til at 
vokse med glæde og skønhed, som med stor æstetik og etik vil repræ-
sentere forandring og trivsel til fordel for alle, der befinder sig på denne 
jordklode. 
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