Take aways fra konferencen

15. november 2012
Spinderihallerne i Vejle

170 professionelle legede med
børnenes fremtid
Der var en særlig stemning af ’We can do it’, da dagen gik på hæld efter
børnekonferencen ’Created4Kids’. 170 branchefolk havde dagen igennem ledt
efter et særligt skandinavisk børne-dna, som kan blive omdrejningspunkt for
danske virksomheders produktudvikling og eksport. Som dagen skred frem blev
det lysende klart, at det findes. Aha-oplevelserne faldt som dominobrikker ved
den afsluttende debat og folk kiggede på hinanden på tværs af bordene. Det var
som om, at hele forsamlingen med ét indså, at det her kan blive stort. Endda
rigtig stort.
.

”Danmark har en lang
pædagogisk tradition, som
er attraktiv for udlandet”

”Ingen tvivl om, at der er
et stort potentiale her.
Men problemet er modet”

De var der alle sammen. Dem som virkelig ved noget om børn. LEGO,
Ramasjang, Cover Kids, børnehaver, skoler og et væld af designere og
producenter af børnetøj, børnecykler, børnemøbler… Kort sagt; dybt seriøse
børneaktører, som sammen gik på jagt efter et dansk eksporteventyr. Og
sandsynligvis fandt begyndelsen til det i Spinderihallerne i Vejle, hvor
konferencen Created4Kids løb af stabelen midt i november.

Som et par af dagens paneldeltagere sagde: ”Vi skal slå os sammen på tværs
af brancher og erobre verden. Det her fællesskab er fantastisk, fordi det
samler alle med interesse for børn. Tænk, hvis hvis du og jeg med cykler og
tøj kan hjælpe hinanden ved at bryde gamle konventioner ned og skabe et
dansk børneunivers,” sagde Hans Peter Høeg Larsen fra børnetøjsfirmaet
Ticket to Heaven til Gonge Product & Brand Manager Henrik Gonge fra A.
Winther A/S, som straks tog imod invitationen.

”Udlandet vil kigge på os, fordi de tror, vi er glade,
sunde, bæredygtige og har overskud..”

”Danmark har en lang pædagogisk tradition, som er anerkendt i udlandet. Jeg
er ikke bange for at dele og tror bestemt, at vi kan lære hinanden noget. Både
flyverdragter, motoriske legeredskaber og cykler bygger jo på viden om, at
børn bevæger sig, så lad os fotografere børn i jeres tøj på vores
legeredskaber” replicerede Henrik Gonge straks.

”Hvis vi står sammen kan vi
noget unikt ude i verden.”

International Retail, Marketing & Online Manager Michael Skou fra Name It
satte dog ord på en udfordring, som er nødvendig at tage hånd om: ”Ingen
tvivl om, at der er et stort potentiale her. Men problemet er modet til at åbne
op og indgå nye og anderledes alliancer. Det bliver ikke producenterne der
selv gør det her, så nogle andre skal samle potentialet op. Til gengæld tror jeg
på, at det så kan rykke, for husk; vi er her jo for at tjene penge, og det kan
godt passe sammen med at skabe bedre produkter.”

Og netop bedre produkter blev i dagens løb stikordet for skandinaviske
børne-dna. Futurist Anne Skare fra Future Navigator fortalte, at vi i de
kommende år går fra mere til bedre. Efter i mange år ukritisk at have købt
løs, stiller forbrugerne fremover krav til kvaliteten. Det betyder ikke, at
producenterne kommer til at sælge mindre, men vil de fastholde kunderne
skal de sikre, at det, de sælger, er bedre.

”Udlandet har særlige forventninger
til Danmark og Skandinavien. Selv
om IKEAs produkter ikke er
bæredygtige, så tror amerikanerne,
at de er det, fordi IKEA formidler
glade legende børn og laver
produkter i lyst træ. Gennem vores
designtradition og markedsføring
sender vi nordiske signaler. Og da
internationale forbrugere i de
kommende år aktivt vil opsøge
bæredygtige produkter, ja så opstår
der et problem, hvis vi ikke tilbyder
det, som andre lande forventer af
os,” sagde Anne Skare.
Hun opfordrede de tilstedeværende til at lave partnerskaber, så produkter og
services rammer værdier som glæde, sundhed, bæredygtighed og overskud.
”Vi er jo der nu, hvor Kina og Indien er om nogle år. Det giver os et forspring,
så vi kan være klar med det, de kommer til at efterspørge, når de bliver
trætte af forbrug for forbrugets skyld. Byg for eksempel bevægelse ind i
legetøjet, for sundhed bliver en mega-trend. Lige nu spiser folk mange steder
i verden så meget, at de lever i kortere tid end deres forældre-generation
gjorde. Når det virkelig går op for dem, så vil efterspørgslen på sundhed
eksplodere. Og udlandet vil kigge på os, fordi de tror, vi er glade, sunde,
bæredygtige og har overskud. Det skal vi være klar til, så vi kan leve op til
deres forventninger.”

Created4Kids bød på eksperter, paneldebat og i alt 16 workshops, hvor

vidensoplæg og
diskussioner bragte os
omkring børneområdet.
Dagens panelbestyrer
var Signe Lindkvist, som
har arbejdet med børn i
alle aldre på TV2 og DR i mange år.
Hun fastslog, at dagen også blev
lærerig for hende.

Desuden satte hun ord på deltagernes gode intentioner, som samtidig
rammer billedet af det skandinaviske syn på børn ind. Signe Lindkvist gav
nemlig ti huskekager om børn; blandt andet at de trives bedst i bevægelse,
elsker at være en del af noget – og ikke mindst; At børn er som en hårdt

opvreden svamp, der suger alt. Derfor er det de voksne, der bestemmer, hvad
der kommer ind i svampen.
Og her følger tidsånden og de skandinaviske værdier hinanden tæt i disse år,
og der er alt mulig grund til, at også de voksne leger sammen på tværs, så
Danmark udnytter en oplagt mulighed. Birgitte Fredsby, tidligere kanalchef i
Ramasjang og nu tv-direktør hos WeLovePeople, pegede på, at Norden har
noget, som verden gerne vil have og at potentialet for en fælles børneindsats
samtidig er stort, fordi børn vokser op i den digitale tidsalder, hvor verden
bare er et klik væk. At appellere til alle verdens børn er derfor en reel
mulighed, hvis produkterne skrues rigtigt sammen. Her skal man huske, at
forældre ser noget, mens børn ser noget helt andet. Der skal derfor skabes
historier, der rammer dem begge: Børnene i form af leg og fællesskab og
forældrene via følelsen af, at produktet udvikler deres barn.

Birgitte Fredsby gav eksempler på særlige skandinaviske karakteristika. Som
frisindet, der holder skoleuniformen på afstand og tillader forskellighed. Eller
livsanskuelsen der indeholder en stærk trang til individualisme samtidig

med, at hele samfundet elsker fællesskabet. Vores evne til at kombinere leg
og viden og tænke bæredygtigt, så produkter bliver både miljøvenlige og
socialt og økonomisk langtidsholdbare er også centrale værdier, men kunsten
er at tænke kommercielt i tråd med tiden. Birgitte Fredsby fortalte her blandt
andet om, hvordan Danmarks Radio har bygget videre på Ramasjang. I stedet
for at børnene kun er passive modtagere af tv, har man valgt at rykke
populære programmer og tv-værter ud til børnene. Eksempelvis ved at drage
rundt i landet, men også ved for eksempel at skabe ’Nørd Camp’, hvor
børnene er aktive deltagere og dermed involveres maksimalt. Denne evne til
at skabe universer der hele tiden kan bygges videre på er oplagt for alle
danske børneaktører at arbejde sammen om.

” Vi troede egentlig, at vi nu var færdige efter

konferencen, men jeg kan fornemme, at vi først lige
S

er begyndt...”

å

Summa Summarum – ingen var længere i tvivl: Selvfølgelig findes der en
skandinavisk barndom!
Der hviler derfor allerede nu et pres på arrangørernes skuldre. For dagen talte
for sig selv – de mange visioner og ideer må ikke blive ladt tilbage som rodet
på gulvet efter en god leg. Tværtimod skal alle dagens deltagere have klæd-udtøjet på og i gang med at lege videre. Så som direktør Betina Simonsen fra
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, der stod bag dagens
arrangement, konkluderede. ”Vi troede egentlig, at vi nu var færdige efter
konferencen, men jeg kan fornemme, at vi først lige er begyndt. Der skal
tydeligvis arbejdes videre med at skabe en fælles platform inden for
børneområdet. Ikke blot inden for mode. Alle skal involveres; virksomheder,
videnspartnere, skoler og børneinstitutioner. Vi har i dag hørt, at der er et
kæmpe potentiale på børneområdet. Hvis vi står sammen kan vi noget unikt
ude i verden.”

Created4kids
Created4kids foregik i Spinderihallerne i Vejle d. 15. november 2012. Konferencen satte fokus på børn og forældre som
målgruppe. 170 professionelle fra virksomheder og organisationer med relationer til børn deltog.
Created4Kids var arrangeret af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning sammen med nogle af Danmarks førende
institutioner og virksomheder indenfor børneområdet. Læs mere på http://www.innonetlifestyle.com/ eller
www.created4kids.dk
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