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Velkommen til Innovationsnetværket Livsstil – Bolig &
Beklædning

Hos Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning brænder vi for at formidle
viden til bolig- og beklædningsbranchen.
For os handler hver eneste dag om at identificere, formidle og forankre ny viden,
så den bliver brugbar i den enkelte virksomhed. Derfor har vi fuldt fokus på at
bygge bro mellem virksomheder og videns- og forskningsinstitutioner.
Vi er altid meget opmærksomme på at dele ud af vores viden og sætte de rette
partnere sammen til bedst mulig gavn for alle. Derfor håber vi, at læserne af denne årsberetning får et indtryk af Innovationsnetværkets mange forskelligartede
aktiviteter. Her er stor bredde og dermed mulighed for, at alle typer virksomheder,
små som store, kan deltage i netop de aktiviteter, der giver mest mening.
Innovationsnetværket har i starten af 2011 åbnet kontor i København hos konsortiepartner Danmarks Designskole, så der fremover kommer endnu flere aktiviteter
til virksomheder på Sjælland.
Der foregår meget mere, end du kan læse her. Jeg vil derfor anbefale, at du supplerer læsningen af denne årsberetning med et besøg på vores hjemmeside www.
innonetlifestyle.com, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer hver måned.
Desuden er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig eller en af medarbejderne på Development Centre UMT, som er sekretariat for Innovationsnetværket. Innovationsnetværkets konsortiepartnere er også altid åbne for henvendelser.

Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning
er en ordning under Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling
(VTU). Innovationsnetværkets formål
er at yde matchmaking mellem
forsknings- og udviklingsinstitutioner
og livsstilsbranchens virksomheder.
Der er 22 innovationsnetværk i Danmark – se www.netmatch.nu.
Konsortiet bag Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning
består af 10 videns- og forskningsinstitutioner inden for bolig og
beklædning. I samarbejde med
dialogvirksomheder og andre
interessenter samt på baggrund
af en større analyse hvert andet
år, indkredser konsortiet branchernes behov for ny viden. Herefter
genereres ny og brugbar viden
til virksomhederne; viden, som
understøtter og styrker innovationen
i brancherne.

Med venlig hilsen
Betina Simonsen
Direktør
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

Konsortiet består af Copenhagen
Business School / CAMS, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding,
Aarhus Universitet / Handels- og
Ingeniørhøjskolen i Herning, Innovation Lab, Alexandra Instituttet,
Teknologisk Institut / Træ og Miljø,
TEKO / Videncenter for Intellingente
Tekstiler og Development Centre
UMT (sekretariat).
Læs mere om de mange aktiviteter
på www.innonetlifestyle.com.

3

Formanden har ordet

Development Centre UMT
Development Centre UMT er
sekretariat for Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning og
koordinator/projektleder for en
række andre innovations- og
udviklingstiltag:
-	Retail-aktiviteter i Service Platform
-	Innovative projekter om oplevelsesøkonomi
-	Udvikling af kreative virksomheder
-	Internationalisering af
livsstilsbranchens virksomheder
-	Klyngeoperatør og
netværksmægler
Læs mere om de mange aktiviteter
på www.innonetlifestyle.com
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Innovationsnetværket har i de sidste to år igangsat 21 innovationsprojekter – hver
gang udviklet med afsæt i bolig- og beklædningsvirksomhedernes behov for ny
viden. Innovationsnetværkets styrke er det tætte samspil med målgruppen. Ud af
en potentiel målgruppe på 1200 virksomheder, er det vores vurdering, at netværket løbende har kontakt til de 900. I de sidste to år har flere end 260 virksomheder
deltaget i projekter og mere end 500 i gå-hjem-møder, seminarer m.m.
Det er positivt at vide, at så mange er opmærksomme på, at innovationsaktiviteter
er vigtige – og tager dem seriøst. For aktiviteterne i Innovationsnetværket er ekstremt vigtige for virksomhedsudvikling. En branche skal turde prøve kræfter med
det ukendte, når vi jo ved, at det er nytænkning, som skaber vækst. Derfor gælder
det om, at vores virksomheder deltager aktivt i projekter, netværk og andre aktiviteter som understøtter, at vi i fællesskab kan arbejde os ud på den anden side
af krisen.
Knud Troelsen
Direktør for 3 Boel Living og formand for Development Centre UMTs bestyrelse
– sekretariatet for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

Den samlende platform for
Danmarks innovationsnetværk

I 2010 tog Videnskabsministeriet initiativ til at etablere Netmatch som en samlende
platform for de danske innovationsnetværk.
Inden for hvert sit felt fungerer innovationsnetværkene som sparringspartnere og brobyggere mellem virksomheder og videnmiljøer i hele landet. Netværkene er etableret
på en ambition om at skabe en markant vækst i samarbejdet mellem videninstitutioner
og små og mellemstore virksomheder.
Netmatchs rolle er at styrke og understøtte det arbejde, innovationsnetværkene udfører.
Igennem kompetenceudvikling, internationalisering og ved at supportere netværkene i
deres administrative og driftsmæssige opgaver, baner Netmatch vejen for, at netværkene kan fokusere på matchmaking og networking.
Netmatch udfylder sin rolle ved at være den fælles ressource, innovationsnetværkene
kan trække på og ved samtidig at fungere som sparringspartner for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udpeget 22 nationale innovationsnetværk, der
dækker et bredt spekter af brancher samt teknologiske og faglige områder inden for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations- og kommunikationsteknologi
Oplevelsesøkonomi og turisme
Produktion, nye materialer og design
Fødevarer
Energi
Miljø
Sundhed/medico
Byggeri
Transport
Service

Læs mere og find kontaktinformation på alle
innovationsnetværkene på:
www.netmatch.nu
- din gateway til vidensamarbejde og innovation
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Innovation Cups

FORMÅL:

Innovation Cup 16

At sikre samarbejdet mellem
virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark. De studerende
får erfaring med, hvad der sker i
”den virkelige verden” og fremstiller
prototyper, som udspringer af virksomhedernes behov for nytænkning
og produktudvikling.

Innovation Cup er en herlig legeplads for virksomheder og studerende. Målet med legen er klar: Virksomhederne får inspiration – og de studerende afprøver deres idéer og
tanker i den virkelige verden.

PERIODE:
Der er afviklet fem Innovation Cups i
de sidste halvandet år. Hver periode
er et koncentreret forløb, som
strækker sig over 2-3 måneder.

FINANSIERING:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
(Åbne Midler) og Development
Centre UMT.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Danmarks Designskole, TEKO og
Development Centre UMT.
Desuden Aalborg Universitet –
arkitektur & design.

VIRKSOMHEDER: NJA Møbler, VTI
Vinderup Træindustri, Bolia.com og
BoConcept.

VTI Vinderup Træindustri og Aalborg Universitet – arkitektur & design
Et kombineret spise- og skrivebord af fyrretræ beklædt med polycarbonat. Det var essensen af ”Coat it”, som blev ”bedste produkt”, da 20 unge boltrede sig i fyrretræ.
”Vi støtter op om enhver innovationsproces, som sigter mod nye anvendelsesmetoder for
fyrretræ og limtræ,” siger salgsdirektør Morten Grønvald fra VTI Vinderup Træindustri om
baggrunden for deltagelse i Innovation Cup.
Igen oplevede dommerne, at Innovation Cup tilfører nye vinkler, der inspirerer virksomheder til at gå nye veje. Som Morten Grønvald sagde, da han overrakte vinderpræmien
og gjorde status over kontakten med de 20 studerende: ”Nogle af de tanker, I er kommet
frem med, er der i hvert fald ingen på VTI, der har tænkt!”.

Ny anvendelse af fyrretræ
Forløbet varede knap fire måneder. De studerende besøgte VTI ved opstarten.”Vi har ikke
haft så meget dialog, som jeg på forhånd troede. De arbejder meget på egen hånd, og det
er der kommet noget vidt forskelligt ud af. Nogle af de studerende har lavet fascinerende
løsninger med træet, og det er ikke specielt kommercielt – men bestemt inspirerende.”
”Coat it” løb med sejren, fordi de unge havde udviklet et produkt, som sigter mod nye
anvendelsesmuligheder for fyrretræ, og dermed udvikler videre på et materiale, som
mange forbrugere vælger fra i disse år.

Innovation Cup 17
Fra fejl til flot finale
Studerende på Danmarks Designskole brugte fejl som omdrejningspunkt for at skabe en
ny lampe til møbelvirksomheden Bolia.com´s City-målgruppe.
”Vi startede med at lave en lampe, som ikke kan lyse, for hvis man fjerner funktionen,
tvinger man sig selv til at slippe tankerne om slutproduktet,” fortæller studerende på
Danmarks Designskole, Rasmus Bækkel Fex. Sammen med to medstuderende har han
vundet Innovation Cup for ”bedste samlede produkt”.
”Jeg satte meget konkrete rammer op, og det har været overraskende positivt at se de
unge arbejde med tingene,” fortæller Bolia.coms daværende designchef, Karl Rüdiger,
som ikke var i tvivl om deltagelsen i Innovation Cup: ”Innovation Cup giver en direkte
kontakt til de unge designere. Virksomheder må ikke miste følingen med designverdenen og samtidig er det vigtigt at vise studerende, hvordan man arbejder i praksis.”
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”Hvis en virksomhed vil kalde sig noget med design, må den også betale tilbage. Hvis
man blot lukker ned, udvikles der jo ikke noget nyt nogen steder. Derfor er man nødt til
at tage nogle chancer ved at melde sig til forløb som Innovation Cup. Vi kører en forretning, hvor vi skal tjene penge. Det her giver ikke millioner på bundlinjen, men det giver
noget andet på langt sigt.”
Karl Rüdiger, Designchef hos Bolia, da Innovation Cup 17 blev afholdt i foråret 2010.

Innovation Cup 18
Innovation Cup er win-win
Møbelvirksomheden BoConcept er ikke i tvivl: Innovation Cup var en stor gevinst.
Bæredygtighed, stil og funktionalitet var kodeordene for BoConcepts opgave til TEKOs
studerende.
”Vi har fokus på miljø og forurening, følger vores code of conduct og kontrollerer, at vores leverandører også gør det. Vi er meget miljøbevidste, men snakker ikke med nogen
om det. Så konkurrencen var en god måde at begynde at kommunikere det mere ud,”
fortæller Claus Ditlev Jensen, collection & visuals director hos BoConcept.

Lock - Bolia
Ideen bag Lock er at lave en lampe ud
fra et unikt stykke træ, forbrugeren selv
har valgt. Hver lampe bliver derfor forskellig. Når man løfter op i træklodsen
tænder lampen og lyset kommer frem.
Lock er designet af Rasmus Bækkel Fex,
Hans Keiding og Marcus Lindgren fra
Danmarks Designskole.
”Ved at starte med at lave noget, der
ikke fungerede, kom vi virkelig langt
omkring. Hen imod slutningen stod vi
med to gode ideer, og var egentlig ikke
i tvivl om, hvilken af dem, der passede
bedst til Bolia.com.”
Designstuderende Rasmus Bækkel Fex
om vinderproduktet Lock.
Stiks ’n’ Box - BoConcept
Lotte Øster Fynbo og Stine Rikke Bendtsen vandt i kategorien bedste samlede
møbelprodukt med deres opbevaringsmøbel Stiks ’n’ Box.

Han var positivt overrasket over de seks designs, som var gode og meget gennemarbejdede. Samtidig var samarbejdet med de studerende givende.
”De springer bare ud i det og tænker uden begrænsninger. Vi tænker på leverandører,
transport og logistik. Det begrænser vores kreativitet, så processen var rigtig sund for os.”
”Med deltagelse i Innovation Cup skaber vi kontakt til de dygtige up and coming designere
og får forhåbentlig skabt lidt godwill, så de kigger vores vej, når de er færdiguddannede.”
Collection & visuals director Claus Ditlev Jensen, BoConcept.
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Innovation Cups

Innovation Cup 19
Designspirer sætter fodtøjet til vægs
Vinderne af prisen for ”Bedste Produkt” på det 19. Innovation Cup præsenterede et vægskab til opbevaring af sko.
Møblet, der er designet af seks studerende fra Aalborg Universitet, er beregnet til at
hænge højt på væggen, så der frigives gulvplads i entréen.
Møbelvirksomheden NJA-Møbler A/S har stået bag produktionen af møblet, mens de
studerende står bag designet. Og ingen af parterne er i tvivl; Innovation Cup 19 var en
enestående oplevelse.
”Hele processen var superkonstruktiv og spændende fra start til slut. De studerende har
virkelig åbnet vores øjne for nye måder at gøre tingene på”, siger salgsdirektør Morten
Bang Andersen fra NJA-Møbler A/S.
Læs her om de nyeste Innovation Cups:
Innovation Cup 19 med NJA Møbler og Aalborg Universitet
Innovation Cup 20 med Radius Møbler A/S og TEKO
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Copenhagen Design Week

Innovation Camp

FORMÅL:

I sommeren 2009 slog Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning telte op på
Rådhuspladsen i København, så danske og internationale gæster på Copenhagen Design
Week kunne følge dansk design på tætteste hold - fra luftig idé til synlig prototype. En
måneds tid senere var de gode idéer ført ud i livet, da Danmarks Radio præsenterede et
nyt bord til Aftenshowets studie – udviklet af deltagerne i Innovation Camp sammen med
Bruno Hansen Snedkerier a/s.

At synliggøre Danmarks styrke
inden for design og innovation og
demonstrere det unikke samarbejde
mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark.
Besøgende på Copenhagen Design
Week fik demonstreret, hvordan
studerende får erfaring med, hvad
der sker i ”den virkelige verden”.

”Det blev en spændende proces, hvor det især blev en udfordring at gøre konstruktionen
stabil. De studerende var meget engagerede og deres fokus er jo på det kreative og
visuelle. I og med at deres viden om produktionsteknik er så lav, kommer noget nyt i
spil, som er inspirerende for os.”
Adm. direktør Hans Jørgen Hansen, Bruno Hansen Snedkerier a/s.

PERIODE:
August / september 2009.

FINANSIERING:
Fonden til Markedsføring af Danmark, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Træfonden, Hotel Opera,
VagtsomVikar, Fredlund Flag, Vinderup Træindustri og Nordisk Company.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i innovationsnetværket:
Arkitektskolen Aarhus, Designskolen
Kolding, Danmarks Designskole, og
Development Centre UMT.
Desuden Aalborg Universtitet og
Kunstakademiets Arkitektskole.

VIRKSOMHEDER:
DR Aftenshowet og Bruno Hansens
Snedkerier A/S.

”Vi ville vise, at dansk møbeldesign er meget mere end de gamle designstole, mange
forbinder os med. Der foregår forskning, udvikling og nytænkning i branchen på meget
højt niveau. Vores danske styrke er netop evnen til at skabe utraditionelle og spændende
løsninger på tværs af uddannelser og fagområder.”
Direktør Betina Simonsen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning
”Det var utrolig lærerigt at arbejde midt på Rådhuspladsen, hvor almindelige mennesker,
som ikke er inde i den kreative proces til daglig, kom og stillede spørgsmål. Det krævede
virkeligt meget af os, fordi vi skulle være meget mere præcise i vores svar, end vi er
vant til.”
Studerende Astrid Hall, deltager i Innovation Camp
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Copenhagen Design Week

FORMÅL:

Copenhagen Show how

At give producenter i Afrika
designhjælp til at skabe produkter, der har markedspotentiale i
Danmark og Skandinavien samt at
profilere Danmark indenfor bæredygtighed.

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning deltog sammen med Danida og
Dansk Erhverv i Copenhagen Show How med en udstilling, som viste resultater fra flere
bæredygtige afrikanske projekter, hvor danske designere og arkitekter har arbejdet med
lokale producenter.
Blandt andet blev der udstillet prototyper fra et projekt i Mozambique, hvor danske
arkitektstuderende havde arbejdet med en lokal producent om udnyttelse af resttræ til
designede knagerækker.

PERIODE:
August/september 2009.

FINANSIERING:
Fonden til Markedsføring af
Danmark, Dansk Erhverv, Den
danske Ambassade i Mozambique.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i innovationsnetværket:
Development Centre UMT og Arkitektskolen Aarhus.
Desuden Dansk Erhverv, Danida
og den Danske Ambassade i
Mozambique.

VIRKSOMHEDER:
Grounded.
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Merværdi via kunst
Via et samarbejde med BIZ-ART under Copenhagen Design Week lod kunstneren Michael
Bredtved sig inspirere af innovationsaktiviteterne i teltene på Rådhuspladsen.
Kunstneren fik stillet designede stole til rådighed, som han lavede om til kunstobjekter.
Han savede, hamrede og bankede sig frem til møbler, der fik deres helt eget udtryk.
Michael Bredtved valgte nemlig at skabe et link mellem stolene og den natur, som træmøblerne jo kommer fra.
Da ugen var gået, havde de gamle stole fået et helt nyt udtryk – og de mange forbipasserende havde fået et glimt af partnerskaber mellem kunst og møbler.

SMART SPACE på Copenhagen Design Week
Under Copenhagen Design Week byggede Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning videre på forrige års succesfulde konference, SMART SPACE. Danske og internationale besøgende kunne dermed få et kig ind i fremtiden.
Hvordan ser fremtidens bolig ud? Hvilke materialer og teknologier kommer vi til at bruge? Hvad er det sidste nye inden for bæredygtighed, innovation og nye materialer?

En række interessante talere delte ud af deres viden i indlæg om “Nye materialer inspireret af naturen”, ”Fortid, nutid, fremtid – Se drømme og realiteter i øjnene”, ”Bæredygtigt
design”, “Smart living – hvor er det smarte?” og “Interaktive møbler”.
Konferencen foregik i Dansk Design Center og var stærkt inspireret af Londons Hyde Park.
Rammerne lignede en park – talerne stod, næsten, i en park – og tilhørerne? Ja, de fik en
oplevelse ud over det sædvanlige – og mulighed for at blande sig i debatten.
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Øvrige udstillinger

FORMÅL: At synliggøre og formidle
Innovationsnetværkets resultater
med virksomheder og forskningsog uddannelsesinstitutioner. At
kommunikere, at der i den danske træ - og møbelbranche sker
udvikling og nytænkning på et højt
niveau, og at der er fokus på bæredygtighed og brugerinvolvering.
PERIODE: 25.-27. september 2009.
FINANSIERING: Fonden til Markedsføring af Danmark, MCH Messecenter Herning og Nordisk Company.

Boligdrømme for alle
I september 2009 kunne forbrugere kigge nærmere på, hvordan den danske træ- og
møbelbranche arbejder. Innovationsnetværket opsatte en stand på 280 m2 på forbrugermessen ”Boligdrømme for Alle” i MCH Messecenter Herning. Standen viste resultater af
tværfaglige processer samt produkter og skitser fra Innovation Cups og andre udviklingsprojekter inden for træ og møbler.
Desuden var eksperter indlægsholdere på et seminar på messen om træ og klima.

Et gulv er ikke bare et gulv
På gulvbranchens fagmesse, Gulv10, blev adskillige nye, spændende, innovative materialetyper til gulvbelægning præsenteret. Arrangørerne havde nemlig ønsket, at de besøgende
skulle inspireres mest muligt om nye materialer til fremtidens gulve.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Arkitektskolen Aarhus, Designskolen
Kolding og Danmarks Designskole.
Desuden Birkemose A/S, Karup
Partners A/S, Bruno Hansen
Snedkerier A/S, Aalborg Universitet
og Kunstakademiets Arkitektskole.

FORMÅL:
At vise fagfolk og brugere de
mange nye muligheder, som nye
materialer åbner for.

PERIODE:
24.-26. august 2010.

Men ikke kun de besøgende faldt for de nye
gulve. Også medierne flokkedes om standen,
og P3´s lyttere kunne formiddagen igennem
høre om blandt andet hamp-gulvet og flere
andre ”skæve” eksempler på fremtidens
materialer.
Fremtidens gulve byder på øget funktionalitet
og merværdi; f.eks. større isoleringsevne, lyskilder og sundere indeklima.
Foruden den interaktive udstilling med 15-20
nye, innovative materialetyper blev der arrangeret en workshop og et seminar på gulvmessen. Fokus var på, hvordan nye materialer kan
være fremdrift for innovation.

FINANSIERING:
MCH Messecenter Herning.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Nordic Materials, Holse & Wibroe,
Alucluster, Celloc og Development
Centre UMT.
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”På messerne har vi lejlighed til at vise fagfolk og brugere fremtidens mange muligheder. De nye materialetyper øger både funktionaliteten og den æstetiske værdi for
slutbrugeren, så branchen fremover kan tilbyde en langt større palet af muligheder for
kunden.”
Projektleder Svend Erik Nissen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.

Større forsknings- og
udviklingsprojekter

VIC – en Videncocktail for SMV´er

FORMÅL:

I maj 2010 kunne 15 virksomheder skåle på de nye erfaringer, som det 2-årige VICprojekt havde givet dem. Med VIC fik virksomhederne Videncocktails med tre elementer:
Profil, Innovation og Netværk. De deltagende virksomheder kunne mikse tilbuddene
efter behov.

At skabe succes for små og
mellemstore virksomheders brug
af videninstitutioner

Nu forstår vi kunderne

Juni 2008 - maj 2010.

Lofttrappeproducenten Dolle drak videncocktails sammen med Arkitektskolen Aarhus /
Institut for Design og i fællesskab satte parterne fokus på brugerdrevet design - ”Et godt
forløb, som vendte op og ned på vores selvopfattelse,” lyder Dolles karakteristik af VIC.

FINANSIERING:

”Vi havde i forvejen hørt om brugerdreven innovation og syntes, at det var en god idé at
begynde at arbejde med det, for det er jo altid klogt at spørge, hvad kunderne synes,”
siger udviklingschef Thorkil Baattrup-Andersen, som ikke er i tvivl om, at Dolle fik en
række væsentlige aha-oplevelser i VIC-forløbet.
”Vi tænkte, at lofttrapper giver kunderne adgang til plads. Men da der blev lavet workshops med kunderne viste det sig, at de havde et helt andet billede af, hvad lofttrappen
bruges til. Mange mennesker forbinder loftet med noget koldt, mørkt og ubekvemt og
ser det slet ikke som en naturlig forlængelse af boligen,” siger Thorkil Baattrup-Andersen
og fortæller, at fokusgrupper og workshops forærede virksomheden en hel ny viden, som
betyder, at man i dag griber mange ting an på en helt ny måde.
”Hele vores selvopfattelse ændrede sig. Pludselig forstod vi meget bedre, hvorfor folk
træffer de beslutninger som de gør, når de køber vores produkter. Den viden gav grundlag for at produktudvikle på helt nye måder.”
Dolle besluttede derfor, at de også ville lave workshops med deres distributører, så de
blev klædt bedst muligt på til det videre arbejde. Efterfølgende har Dolle redefineret
kerneproduktet, så det fremtidssikres - blandt andet ved at sætte større fokus på montage- og klimavenlighed.
”Vi har arbejdet rigtig meget med strategi. Vi lavede strategilærreder fra Blue Oceanteorien, hvor vi plottede vores nuværende produkter og konkurrenter ind og betragtede
en bred palet af forretningsmæssige parametre. Derefter kunne vi vurdere, hvordan vi
fremadrettet skal positionere os. Det har været et rigtig godt forløb, som har betydet, at
vi nu tænker meget mere strategisk. VIC har skabt et spin off, så vi har taget fat på andre
områder også,” siger Thorkil Baattrup-Andersen.

PERIODE:

”Åbne midler” - Ordning under
Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Innovation Lab, Aarhus Universitet/
HIH, Arkitektskolen Aarhus,
Teknologisk Institut og Development
Centre UMT.
Desuden Alucluster og Marginal.

VIRKSOMHEDER:
3-Boel, Akva Waterbeds ApS , Alu
Technologies A/S, Birkemose A/S,
Brdr. Andersen Møbelsnedkeri A/S,
Dencon A/S, Dolle A/S, Findahls
Møbelfabrik A/S, Karup Møbelfabrik
A/S, Magnus Olesen A/S, Midform
A/S, Unitar A/S, V.T.I. Vinderup
Træindustri A/S, Welløv + Ottesen og
Aage Østergaard Møbelindustri A/S.
I en virksomhed kan man godt
blive lidt selvfed. Man tror, man er
eksperter og ved, hvad kunderne
vil have. Det rigtig vigtige ved VICprojektet er, at vi har flyttet os fra
at tro, hvad der er værd at vide til i
dag, hvor vi hele tiden undersøger,
hvad omverdenen mener om det,
vi tror.
Udviklingschef Thorkil BaattrupAndersen, Dolle A/S.
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Designs fra hele verden kan produceres lokalt. Transportomkostninger reduceres til bits, og det
gammeldags snedkeri genopstår
i en ny, digital forklædning.

Menneskelige kvaliteter kommer i fokus. Vi forsker i Godhed, Glæde og Generøsitet

virTually me
Vi får en flydende selv
repræsentation, og bruger
den aktivt til at lege, lærer
og udvikle os.
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socialt, simpelt og bekvemt

Handelsgade

Etzy.com er den måske hurtigst
voksende globale håndarbejdsshop, hvor nichen kan lede
efter de helt unikke produkter
og source fra hele verden.
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23andme’s mission er at være
en troværdig kilde til personlige genetiske informationer,
som kan opsamles og overvåges direkte i hjemmet.
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Levis pop-up store i Seoul,
hvor kunderne får en gratis
3D scanning af deres kropsfigur for at fastlægge den
bedste Levis Curve ID model.

En ikke uvæsentlig del af den
kvindelige middelklasse vil være eneforsørgere og/eller udearbejdende
og have stort behov for simple
produkter, der tager hensyn til deres
knappe tid og overskud.
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The hood

fællesskab omkring snævre interesser

globalT design
– lokal ProdukTion
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brugertilpasning af standardvarer

Større forsknings- og
udviklingsprojekter
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Produkter bliver født ud af
en service eller virtuelle
data. Fysiske tokens som
Nabaztag symboliserer
uhåndgribelige handlinger
eller værdi.
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Produkter som bindeled til virtuelle verden

TakTile Tokens

disintegrerede værdinetværk

minimalliv
i megaciTy

Better Place er et koncept
delt af flere parter. Batteriet
sælges af energi selskabet.
Køreglæden sælges som
software der kan downloades
og opgraderes

Modularitet

Værdikæde udstykningen

forandrede krav til lokalsamfundet
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asiatisk kultur som drivkraft

Unge er tæt-på-alt via
nettet. Man arbejder
og lever i nabolag af
ligesindende.
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Små og billige maskiner til forskning og udvikling kan købes
på eBay, og udgør grundlaget
for fremtidens ressourcestærke
hjemmeforskeres arbejde.

Broadway Business

lv

Pe

senior eksPerTviden
og invesTering

Fysiske gestalter

se
et-

hackerkulturen helt ind i forhandlernetværket

bycenTrene
forsvinder

kvalitetstid

ru

i3
D

SkrædderSyet funktionalitet

Væ
rk
st
ed

g
vik
lin
d
kt
u
u

I Danmark køber 12-årige
Louis Vuitton nøgleringe.
Men verdens stærkeste
brand trives i Kina.
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Hardwareopgraderinger og
simple udviklingsmiljøer gør
det muligt at opgradere og personalisere hjemmets apparater,
hvorved deres levetid forlænges.
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ProdukTer med indbyggeT udvikling

D-Build.org er et central hub, en
storytelling platform og markedsplads for genbrugsmaterialer
fra gamle huse og møbler, som
får nyt liv i nye produkter.
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Vis

Bestil nyt sofabetræk for en
tredjepartsproducent mens du
betaler for sofaen i IKEA. Store
brands stiller selv kontakten til
tredjepart til rådighed.
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Data aggregering

Social shopping flytter ind i
stuen. Med digitale spejle kan
du virtuelt prøve dit nye tøj eller
tilbehør. Shopping bliver et
cocktailparty, og du er inviteret.

en

GreenWave Reality platform
skaber smarte energieffektive hjem gennem overvågning og kontrol af udstyr
og enheder i hjemmet.

Naturen inspirerer og stiller
løsningsmuligheder til rådighed
for forskning og udvikling. Hvad
end din udfordring er, findes
der en løsning derude.

buTikken bliver
virTuel
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FALS

Map of the Future er et kig ind i fremtiden sammen med Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning. Innovation
Lab er projektleder og har sammen med
partnerne DKDS, TEKO og Development
Centre UMT sat fokus på fremtiden
for den danske livsstilsbranche. På
workshops i København og Aarhus lod
virksomheder sig i 2010 inspirere af new
ways of working, robotteknologi, virtuel
intelligens, nanotech, netværk overalt og
womenomics.
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Råmateriale er ikke blot
tilgængelig i sin primære
form. Affald bliver en
væsentlig kilde til råvarer.
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Designkoncept fra Electrolux
baseret på biopolymer, hvor
fødevarer opbevares i en gelé
af biorobotter,er 4 gange mindre
end traditionelle køleskabe.
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hjemmeT bliver en
inTelligenT mekanisme

I 2050 forudser vi at det er
standard for nybyggerier
at indeholde såvel strøm
udtag som indtag.

FALS

affald som Problem
(eller lØsning?)
I fremtiden bliver affald en ressource. Biologisk nedbrydelige
materialer giver gødning til
naturen, og bliver til brændstof
i form af biomasse.

Map of the Future
FALS

Map of the Future tegnede fremtiden sammen med de deltagende virksomheder ved at
stille spørgsmål som:
• Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstilsindustri?
• Er det interessant at få et landkort over fremtidens ukendte territorier?
• Vil det styrke innovationen med et visuelt overblik over en sandsynlig udvikling?
Deltagerne fik et grafisk oversigtskort med tilhørende rapport over fremtiden og iagttagelser om:
Local Optimisation:

Realtid / Cradle2Cradle / Individet i centrum / New ways of working / 3D print / Urban goes local / Micro Living / Logistik / Robotteknologi / Fleksible materialer / Green
Living.
Happy mutation:

Se hele Map of the Future her

Micro, micro, micro / Virtuel intelligens / Morphing products / Identitet igennem hvad
jeg skaber / P2P production / polymer i alt / Biomimetik / Nanotech / Mass customization / Piracy Rules.
Rewarded dependence:

Relationer / Virale produkter / Data som værdi / Netværk overalt / Identitet gennem
andre / Open source / Womenomics / Smart Cycle / Implosion af værdikæden / Naturalieøkonomi / Sensortech / CareWare.

FORMÅL:
At skabe et visuelt overblik, så
det bliver lettere for den enkelte
virksomhed at navigere i fremtidens
livsstilsindustri.

PERIODE: 2010.

Som led i arbejdet med Map of the Future har Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning udskrevet konkurrencen:

Design og innovation af hjem og hjemlighed, anno 2025
Her inviteres studerende som arbejder med design og innovation til ”at finde hjem”.
”A HOUSE IS NOT A HOME”
- Reyner Banham

FINANSIERING:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Innovation Lab, Danmarks Designskole, TEKO og Development Centre
UMT.

VIRKSOMHEDER:
Cirka 20 livsstilsvirksomheder.
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Konkurrencen ønsker nye, overraskende og provokerende bud på, hvordan design og
innovation kan bidrage til at skabe produkter og koncepter, der undersøger og udfordrer
fremtidens forventninger til, hvad et hjem er. Eller hvad hjemlighed, som egenskab og
kvalitet i design, kan bruges til.
Der har været overvældende interesse for konkurrencen. To måneder før fristen for indlevering af materiale havde næsten 40 grupper tilmeldt sig fra designuddannelser i hele landet.

Modificeret træ
Modificering af træ involverer en
kemisk, termisk, imprægnerende
eller fysisk påvirkning af træet,
så dets egenskaber forbedres ved
f.eks. at blive hårdere og afvise
vand og smuds.
Modificering er en ”uskyldig”
måde at arbejde på, fordi
metoderne skåner miljøet og
skaber bæredygtige og CO2neutrale produkter.

Modificeret træ har store perspektiver:

Alternativ til tropisk træ

I tre år har Innovationsnetværket arbejdet tæt sammen med trævirksomhederne for at
indsamle viden om modificeret træ. Danmark kan levere et miljørigtigt og CO2- neutralt
alternativ til tropisk træ ved at få behandlet træet, så det får samme egenskaber, som
vi normalt forbinder med træ fra de varme lande; træet bliver hårdere samt smuds- og
vandafvisende.
Modificering åbner uanede muligheder for forbedring af træs egenskaber. Med vand,
varme og inspiration fra tidligere kulturer, som romerriget og vikingetiden, kan man med
ny teknologi skabe overflader der i visse tilfælde holder i 30 år.
”Vi gik i gang med at afdække de træsorter og teknologier, der skal bruges. Desuden
testede vi, hvor de enkelte modificerede produkter egner sig bedst, så producenter af
f.eks. vinduer hurtigt får overblik over, hvordan de kan lave nye produkter af modificeret
træ,” forklarer Svend Erik Nissen fra Development Centre UMT, som samlede trådene i
det omfattende projekt og nu står med et overskueligt skema til virksomheder, der vil
imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel på miljøvenlige løsninger.

FORMÅL:
At undersøge om flere af de kendte
modificeringsteknologier kan industrialiseres i den danske træindustri.
Projektet arbejder med et bredt
udsnit af værdikæden i den danske
træindustri med henblik på at øge
industriens konkurrenceevne.

PERIODE:
Projektet var opdelt i 2 faser:
Fase 1: Juli 2007 - december 2008.
Fase 2: Januar 2009 - juni 2010.

FINANSIERING:
Skov- og Naturstyrelsen, Træfonden
og de deltagende virksomheder.

Øget kendskab hos arkitekter, ingeniører og entreprenører

”Modificeret træ er op til 80-100% dyrere, og det er en udfordring. For folk er ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvad de får for den højere pris; træets funktionalitet er
meget bedre end ved ubehandlet træ og holder i længere tid. Desuden kan træet også
have en øget isoleringsværdi,” forklarer Svend Erik Nissen, og peger på, at der fremadrettet ligger et stort arbejde i at øge kendskabet til modificeret træ blandt arkitekter,
ingeniører og entreprenører. ”Markedsvolumen skal undersøges, for øget efterspørgsel
kan nedbringe kubikmeterprisen. Vi står med et potentielt guldæg – men markedet ved
endnu ikke, at det er lagt.”
Projektets resultater blev fremlagt på et velbesøgt seminar i efteråret 2010.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Fase 1:
Forsknings– og
udviklingsinstitutioner:
Center for Skov, Landskab og
Planlægning under Københavns
Universitet og Teknologisk Institut.
Organisationer: Dansk Byggeri og
Træets Arbejdsgivere.

Fase 2:

”Vi tilbyder folk en bedre samvittighed ved at undgå kemi og lang klimabelastende
transport. Men jeg er i tvivl om, hvor lang tid vi i Danmark bruger på at tage modificering til os. Vi er jo kendte for en god miljøprofil, men et land som Storbritannien står
også klar til at byde ind.”
Skovfoged Mogens Lunde, Fromsseier plantage A/S.

Forsknings- og
udviklingsinstitutioner:
Teknologisk Institut.
Organisationer: Dansk Byggeri og
Træets Arbejdsgivere.

VIRKSOMHEDER:
Fase 1:
Rold Skov Savværk, Junckers Industrier,
Danhaus, Damkjær Træindustri,
Geisler, Lacoya og Storke Vinduer.

Rapport fra projektet kan læses her
Læs brochure om industrialisering af modificeret træ
”Jeg tror for eksempel, der er et stort marked i forhold til maritime miljøer, for der findes efterhånden ikke lovlige imprægneringsmidler til det miljø længere. Som erstatning
for trykimprægneret træ vil vi sikkert se det offentlige gå forrest af miljøhensyn; f.eks.
i forhold til byggeri af børnehaver. Og så skal vi heller ikke glemme, at modificeret træ
ofte kræver mindre vedligeholdelse ved slutbrugeren. Det er et argument, vi kan forstå.”
Thomas Venås, forstkandidat, ph.d., Teknologisk Institut. IMT-projektets forsker.

Fase 2:
3Boel A/S, DFI-GEISLER A/S,
Hørning Parket Fabrik A/S, Junckers
Industrier A/S, Fromsseier Plantage
og Vinderup Træindustri.
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FORMÅL:

At identificere, afprøve, udvikle og
formidle metoder, som hjælper
små og mellemstore virksomheder (SMV´er) med at styrke deres
position og forretningsudvikling via
å 19 metoder
brugerdreven innovation. Kort sagt:
Brugernes gode ideer og udækkede
mgang af 19 brugerdrevne
skulle findes
og derefter
r med behov
kommentarer
omkring
g mellemstore
omsættesvirksomheder
til erhvervsmæssige
succeser.
I projektet har man arbejdet
med metoderne persona, desired
outcomes, online communities og
prototyping.

en Lifestyle
ment

PERIODE:
August 2007 – foråret 2010.

Brugerdreven innovation:

ULD gav GULD

I næsten 2½ år arbejdede bolig- og beklædningsvirksomheder intenst med det brugerdrevne innovationsprojekt Userdriven Lifestyle Development (ULD). I foråret 2010 var
projektet slut – men arbejdet med brugerdreven innovation kun lige begyndt. For de
deltagende virksomheder tilkendegav klart, at de ville bygge videre på erfaringerne og
flere har meldt sig på banen.
”ULD oversteg klart mine forventninger, og resultaterne gav Multiform en nøgle til at
finde de huller, der er i markedet,” siger Bjarne Schmidt, der var administrerende direktør
på Multiform, da ULD-projektet kørte. Han bakkes op af direktør Jørgen Andersen fra Brdr.
Andersen: ”Vi kan nu bevise og dokumentere vores viden. Det er en meget stor force, og
jeg føler, at vi var meget heldige, da vi fik mulighed for at indgå i ULD-projektet,” siger
han og forklarer, at møbelvirksomheden tidligere har overladt vigtige beslutninger til
designerne. ”Det lå i kortene, at det vidste de, og at de kendte markedet. Nu har vi den
viden i huset – det er så positivt, at det nu er os, som kender kunderne.” Jørgen Andersen
er derfor ikke i tvivl om, at ULD-projektet er en økonomisk fordel for virksomheden: ”På
den lange bane er vores nye viden en fordel, for det koster rigtig meget at produktudvikle uden den viden, som vi har nu.”

FINANSIERING:
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Region
Midtjylland, Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

19 METODER

SAMARBEJDSPARTNERE:
TEKO og Development Centre UMT
-begge partnere i Innovationsnetværket.

VIRKSOMHEDER:
Dencon, Ansager Møbler,
Brdr. Andersen Møbelsnedkeri,
Karup Partners, Multiform,
JBS undertøjet, Belika og Mascot
International.
Læs mere på www.uld.nu

16

Deler ud af erfaringerne
Der er stor tilfredshed med de konkrete resultater og positive tilbagemeldinger om projektet: ”Virksomhederne har investeret masser af tid men til gengæld fået konsulentbistand fra forskere og eksperter på meget højt niveau. Det har givet værdifulde erfaringer,
og det er lykkedes at indkredse nogle metoder, som er tilgængelige for mindre virksom20/05/10 Der
11.38
heder.
er kommet flere konkrete innovationer ud af forløbet, og jeg er derfor ikke i
tvivl om, at brugerdreven innovation nu vil begynde at pible frem flere og flere steder, ”
siger direktør Betina Simonsen.

”ULD opstod, fordi bolig- og beklædningsbranchens små og mellemstore virksomheder
gerne ville arbejde med brugerdreven innovation, men manglede de rette metoder.
Samtidig var det svært at finde tid og økonomi til at sætte sig ind i et så nyt og komplekst felt.”
Direktør Betina Simonsen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.

Læs bogen om ULD
Se afsluttende film om ULD

”Vi valgte at være med i ULD, fordi vi et par gange har stået med nyudviklede borde, der
ikke solgte, som vi forventede. Vi kunne se, at dette var en god mulighed for at syreteste
prototyper på en helt anden måde, end vi plejer.”
Direktør Steen Betak, Ansager Møbler.
”Det er nemt nok at få nogle, man kender, eller for eksempel forretningsforbindelser, til
at sige noget om ens produkt. Man kan bare ikke forvente, at de er hudløst ærlige. De
siger ikke rent ud, at de ikke bryder sig om produktet. De pakker det meget mere ind,
hvis de overhovedet siger noget. Sådan er det ikke i en fokusgruppe, der får man det
råt for usødet.”
Tommy
Dencon.
TypiskUdviklingschef
indretning
førNielsen,
i tiden
”Det var rigtig godt og spændende at få nogle andre øjne på. Vi har været i denne branche
i mange år og ser på tingene med vores arbejdsbriller. Derfor var det godt at få et andet
perspektiv på og prøve noget, vi ikke plejer. Der blev for eksempel stillet nogle andre
spørgsmål, end vi selv ville have gjort, og det gav faktisk nogle rigtig spændende svar.”
Produktudviklingschef Lena Bay, Mascot.
”Når vi tænker emballage, in store og markedsføring, skal vi i højere grad sætte os i
brugerens sted.”
Markedschef Carsten Locht, JBS undertøjet A/S.

I dag…

”Når vi har venner på
besøg sidder vi ved
bordet hele aftenen og
snakker, drikker rødvin
og spiller spil”

”Hjemme hos os kravler
vi op og hopper på
bordet”

”Alt sker ved bordet: computer
og lektier eller hvis man skulle
sy en knap i”

OTYPING / PROTOTYPING HOS ANSAGER
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FORMÅL:

JOIN – produktudvikling på web

Projektet Joint Online Innovation
Network - JOIN - udvikler en online
community innovationsplatform,
hvor virksomheder, designere og
forbrugere sammen systematisk kan
udvikle produkter, der bedre møder
brugernes behov.

Facebook, LinkedIn, twitter… Vi danskere er allerlængst fremme, når det handler om
deltagelse i online communities. Samtidig har Danmark en lang tradition for brugerinddragelse i innovationsprocessen.
Det er et unikt udgangspunkt for at udvikle en platform, hvor virksomheder og designere
udvikler produkter sammen med brugerne i online sociale netværk.

PERIODE:
September 2009 – februar 2012.

FINANSIERING:

JOIN udvikler en innovationsplatform, hvor virksomheder, designere og kunder i fællesskab
skaber nye produkter. Ideen er, at brugere via internettet præsenterer en idé til et nyt produkt, som andre måske bygger videre på. Derefter stemmer brugerne om, hvorvidt designet er godt nok – om det er noget, de har lyst til at købe. Brugerne tilkendegiver samtidig,
hvor mange penge, de vil betale for produktet. Får ideen tilstrækkeligt med stemmer, kan
en designer og en producent udvikle den helt færdig og sætte den i produktion.

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Entreprenante designere
SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Alexandra Instituttet,Development
Centre UMT, Danmarks Designskole,
Designskolen Kolding, Arkitektskolen
Aarhus og TEKO.
Desuden Crossroad Innovation,
CUUSOO by Elephant Design, Danske
Designere, CBS, Microsoft og LEGO.

JOIN skal øge danske virksomheders vækst og konkurrenceevne ved at facilitere en forretningsmodel, der gør brugerdreven innovation nemmere, billigere og mindre risikofyldt
for virksomheder – og samtidig gør det lettere for designere at blive entreprenører. Projektet fokuserer på produkter indenfor livsstil, bolig og beklædning.
Der tages udgangspunkt i CUUSOO, en japansk innovationsplatform, hvor 130.000 brugere, 6000 designere og 1500 virksomheder i de sidste 10 år sammen har udviklet nye
innovative produkter. Erfaringerne viser, at en online community innovationsplatform har
et stort potentiale for at hjælpe danske små og mellemstore virksomheder med at inddrage brugerne i produktudvikling.

VIRKSOMHEDER:
Karup Partners, Snedkergaarden
Them A/S, Xplor, Inwido, Isabella
A/S, Tvilum-Scanbirk, Ver de Terre,
Dolle A/S, Soft Cells Easy.
Onø Design, Ditlev Karsten, Louise
Mehl, Lazoy, Øjvind Alexander
Slatto, Annette Mammen, Jakob
Thau, Henrik Sørig Thomsen, Nils
Thobo-Carlsen, Melanie Ann Bech,
Jakob Bendix- Wauhaus, Henriette
Melchiorsen, Lars PedersenDesignagenda, Pil Bredahl,
d-signtegnestuen, Lisa Oka, IDEAAL,
Designmani, Bergfrida Hansen,
Vibeke Buchwaldt, Claus Hviid
Knudsen og Nils Jeppe Hansen.
Derudover deltager en del
slutbrugere.
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Se beta-version her

Japan joins Denmark
Innovation handler om netværk på tværs, og det blev tydeligt i december 2009, da en
prisuddeling på den Danske Ambassade i Tokyo synliggjorde det dansk-japanske samarbejde om produktudvikling i online communities.
Når Japan og Danmark går på web´en sammen, sker der noget. Projekterne ULD og JOIN
har ført til tæt internationalt samarbejde.
”Innovation handler jo om at gå på tværs af fag og brancher, men i høj grad også om at
gå på tværs af landegrænser. Derfor skal vi finde de internationale samarbejdspartnere,
som tilfører JOIN-projektet mest mulig inspiration og udvikling,” forklarer direktør for
Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Betina Simonsen, som i Tokyo overrakte den japanske designer Nakamura-san en pris for sit forslag til et nyt produkt til den
danske møbelvirksomhed Karup Partners. Prisen blev overrakt ved et arrangement på
den Danske Ambassade i Tokyo.

Større forsknings- og udviklingsprojekter

Karup Partners har deltaget i både ULD- og JOIN-projekterne, og fik herigennem mulighed for at få japanske designeres forslag til tilpasning af et af deres produkter til det
japanske marked. En god chance, da Karup Partners i forvejen sælger i Japan.

Tau Ulv
Lenskjold

Der kom 30 professionelle forslag ud af samarbejdet med CUUSOO, som er en japansk,
veletableret online forretningsmodel, som JOIN-projektet henter inspiration fra.

Forskningsprojekter
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning deltager i disse år i forskningsprojekter, som sætter fokus på emner, der er vigtige for livsstilsbranchen.

Vibeke Vad
Baunsgaard

Aktuelle forskningsprojekter:
Ph.d.- projekt om dominerende virksomhedslogikker

Ved Vibeke Vad Baunsgaard
Projektet undersøger overordnet innovation og mere specifikt de processer, en virksomhed gennemgår i forbindelse med produktudvikling. Mere præcist afdækker det endelige
projekt dominerende virksomhedslogikker i produktudviklingsprocesser; herunder: Hvordan virksomhedslogikker påvirker produktudviklingsprocessen - Hvordan virksomhedslogikker er opstået, og endelig - Hvad er konsekvensen heraf?

Christina Hjerrild
Bonde

Ph.d. projekt – videndeling i produktudviklingssamarbejder

Ved Christina Hjerrild Bonde
Projektet beskæftiger sig med videndeling mellem kunde- og leverandørvirksomheder
involveret i fælles produktudviklingssamarbejder. Der søges en større forståelse for videndeling i forskellige typer samarbejder ved at adressere de roller, som aktørerne påtager sig i processen. Herigennem søger projektet at forstå forskellige typer af adfærd
i videndeling – hvem bidrager med viden, hvem styrer processen og hvordan deltager
aktørerne?
Hummel er blandt de virksomheder, der deltager i projektet.
Ph.d. projekt – Design som kritisk praksis

Ved Tau Ulv Lenskjold
Projektet retter sig mod at undersøge og forstå, hvordan design kan anvendes til at
skabe kritisk refleksion. Hvordan designere, med en aktivistisk agenda, kan være med til
at sætte fokus på underbelyste dilemmaer i samfundet og udpege alternative fremtidsscenarier, der udfordrer normative værdier og vanetænkning.
Med en baggrund som it-kandidat og en grunduddannelse fra arkitektskolen placerer Tau
Ulv Lenskjold sig mellem flere forskningsfelter:
”Jeg tager afsæt i den gren af designforskningen, der kaldes ’kritisk design’. I modsætning
til at løse veldefinerede problemer er fokus i kritisk design lagt på at frembringe objekter,
hvis primære formål er at stille spørgsmål, skabe debat og udforske design - og designerens rolle i samfundet”.
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Større forsknings- og udviklingsprojekter

Mette Vedel, ph.d., Copenhagen Business
School, har undersøgt, hvad aktørerne
trælast, leverandør og tømmermester hver
især får ud af deres indbyrdes samarbejde.

I efteråret blev et ph.d.-projekt præsenteret:

Ph.d. om netværk
Er tømmerhandlen blot et fordyrende mellemled og kan byggevareproducenten ligeså
godt handle direkte med kunden? Det spørgsmål stillede forsker Mette Vedel sig selv.
I efteråret 2010 forsvarede hun sin ph.d. om emnet.

Formål:

Projekter igangsættes og afsluttes
løbende.

”Jeg oplevede det som et paradoks, at producenten betalte trælasthandlen for en række
ydelser, når han selv havde kontakten til kunden. Jeg tænkte, at det måtte være fordi producenten får mere ud af relationen med tømmerhandlen, end man ser ved første øjekast.
Derfor gik jeg i gang med at undersøge de tre-partsnetværk, som består af producenter,
tømmerhandler og kunder,” forklarer Mette Vedel, ph.d., Copenhagen Business School.
Hun er i sin forskning dykket dybt ned i netværksrelationer i og omkring et par danske
dør- og vinduesproducenter og har derigennem skabt en metode til, hvordan virksomheder kan arbejde professionelt med netværk. Det handler om at gå fra at se netværk
som ´nogen man kender´ til nogen, man skaber forretningsmæssig værdi sammen med.

FINANSIERING:

Postdoc - Brugen af mellemled i internationalt indkøb

Fonden Realdania, Boligfonden
Kuben, Forskningsfonden for Midtog Vestjylland, Vest-Wood A/S /
Jeldwen A/S, Storke Vinduer A/S
/ Inwido A/S, Hjem A/S, HP3 A/S,
Kastrup Vinduet A/S, Dansk Byggeri,
Trælastunionen, Center for Designforskning, Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning og
partnerne CAMS / CBS og Danmarks
Designskole.

Mette Vedel bygger nu videre på sit ph.d.-studie i en postdoctoral research, hvor formålet
er at skabe viden om den værdi, mellemled skaber i handelen mellem danske kundevirksomheder og internationale leverandører. Målgruppen er alle livsstilsvirksomheder,
som handler internationalt.
Projektet tager afsæt i en undersøgelse af danske beklædningsvirksomheders sourcing
fra Kina. Fokus er mellemhandlernes funktion i forskellige leverandørnetværk. Projektet
skal skabe et overblik over mellemhandlernes bidrag i forskellige typer netværk. Denne
forståelse og indsigt kan støtte virksomhedernes beslutninger om organisering af globale
leverandørnetværk.

Igangsætning af innovations- og
forskningsprojekter inden for livsstilsbranchen initieret af virksomhedernes tilkendegivne behov og
medfinansieret af virksomhederne.

PERIODE: De første igangsat 2007.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
CAMS v. Copenhagen Business
School og Danmarks Designskole.

VIRKSOMHEDER:
Jeld-Wen A/S, Inwido A/S,
Hjem A/S, HP 3 A/S,
Kastrup Vinduet A/S, Hummel
samt flere af livsstilsbranchens
virksomheder.
Læs Mette Vedels
ph.d.-afhandling her
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Nyt fra forskerne – arrangement i september 2011

For at få den nye viden mest muligt i spil, afholder Innovationsnetværket til september
2011 et arrangement sammen med Dansk Byggeri. Her vil forsker Mette Vedel og andre
forskere fortælle bolig- og beklædningsvirksomhederne om relevant nyt fra forskningsverdenen. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Vi Ses!
Østjyllands Færdselsudvalg gennemfører et projekt om at reducere ulykker med dræbte og
kvæstede fodgængere. Der sættes fokus på øget synlighed og sikkerhed blandt fodgængere.
Målet er – på baggrund af brugernes input og behov – at udvikle en beklædningsgenstand, der kan reducere antallet af fodgængerulykker i trafikken. For eksempel ved at
anvende ny teknologi i tøj eller udstyr.
Tøjet eller udstyret skal være reflekterende, når det rammes af billygter, og det er afgørende, at forbrugerne har lyst til at købe det – og er bevidste om dets reflekterende virkning.
Kombinationen af design, ny teknologi og nye materialer pegede på Innovationsnetværket,
hvor partnerne TEKO og Development Centre UMT gik ind i projektet, der finansieres af
Vejdirektoratet og har Coop Danmark og Primus Motor som centrale aktører.

Kreativt Pit Stop
Nyt projekt ”Pit Stop – Vidensbrændstof til kreative virksomheder” skal opsamle viden
om, hvordan de kreative erhverv kan tilføres ny viden og udvikle deres forretning, så
deres kompetencer i højere grad kommer ud og gør gavn i traditionelle virksomheder.
En analyse udarbejdet af NyX for Region Midtjylland viser, at 82 % af de kreative virksomheder ikke søger rådgivning i en bestyrelse og 61 % benytter sig ikke af det offentlige erhvervsfremmesystem. For de kreative går deres egne veje, og dermed risikerer vi,
at deres kompetencer ikke genererer den vækst, som Danmark har så hårdt brug for, hvis
vi skal klare globaliseringens udfordringer.

FORMÅL:
At bidrage med relevant ny viden
til kreative virksomheder for at øge
deres kompetenceniveau og innovationsevne. Kreative virksomheder
matches med vidensinstitutioner for
at få ny viden om forretningsudvikling, strategi, procesinnovation, nye
produkter og services.
PERIODE:

Synergi til de traditionelle virksomheder

”De kreative virksomheder genererer gennemsnitligt en højere værditilvækst pr. fuldtidsansat end øvrige brancher,” forklarer direktør Betina Simonsen fra Innovationsnetværket
Livsstil-Bolig & Beklædning, som i december 2010 fik godkendt et 2-årigt projekt, der
knytter små kreative virksomheder tættere til vidensinstitutioner og giver dem konkret
ny viden om forretningsudvikling, strategi og udvikling af rentable nye produkter og
services.
”Der er i forvejen et stort potentiale i at udvikle den enkelte kreative virksomhed. Men
det interessante er at skabe synergi til de traditionelle virksomheder, som konstant skal
udvikle produkter og services for at kunne klare sig globalt. Vi kan ganske enkelt give
med både højre og venstre hånd ved at understøtte de kreatives store vækstpotentiale,
så de får afsat deres vigtige ydelser og kompetencer i andre mere traditionelle danske
virksomheder,” siger Betina Simonsen og peger på, at succes i erhvervslivet i stadig stigende grad afhænger af evnen til at forny sig og udnytte de bedste ideer og muligheder
før konkurrenterne.

December 2010 – december 2012.

FINANSIERING:
Åbne midler - Rådet for Teknologi
og Innovation.

samARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Development Centre UMT, Aarhus
Universitet/ Handels- og Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen Aarhus,
Danmarks Designskole, Copenhagen
Business School og Alexandra
Instituttet.
Desuden Danske Designere,
Danske Arkitektvirksomheder,
Danish Design Association og
Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening.

VIRKSOMHEDER:
Modus, c:ommunicate, Lene
Wille Studio, PHUCISME, SAYS WHO,
Seier+Sølvsten, Hans SandgrenJakobsen, Langenkamp, Grønne &
Jessen, Monomal, Formidabel,
Mutopia, Spacelab, Fair Trade
Designers, Onø Design,
Triagonal, Morten Mygind Arkitekter,
Troels Grum-Schwensen, erikjuul.com
og williams + creative.
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FORMÅL:

Retrokoncepter – fra ældgammelt til spritnyt

Skabe øget vækst gennem
nyskabende konceptudvikling. Projektet skal tilføre virksomhederne
merværdi ved at udvikle koncepter
inspireret af gamle teknikker og
museernes og forskningsinstitutionernes samlinger. Det handler om
at omsætte historisk viden til vækst
på bundlinjen via oplevelsesøkonomi – for det historiske skal bruges
til at skabe nye koncepter, som kan
vække kundernes sanser på en ny
måde.

Forretningerne bugner af masseproducerede varer, men forbrugerne efterspørger produkter
med individualitet og personlige historier. Derfor dykker danske virksomheder nu dybt i museernes kældre efter ny inspiration. Danmarks unikke tekstilhistorie skal op af gemmerne.

PERIODE:

Projektleder Svend Erik Nissen fortæller: ”Vi har udviklet ’Retrokoncepter’, fordi der i arkiverne findes så mange spændende samlinger, som i dag ikke sættes i spil. Det gælder
design, men også materialer, væveteknik og print.”

1. januar 2011 – 30. juni 2012.

Museer og forskningsinstitutioner inden for tekstilhistorie og arkæologisk tekstil finder nu
de gamle klædestoffer, dragter og tæpper frem, så virksomheder som Katvig, Lene Bjerre
Design og Georg Jensen Damask kan hente inspiration og viden til nye og innovative
produkter og markedsføring.
Via projekt Retrokoncepter kan virksomheder hente inspiration og viden fra Center for
Textilforskning ved Københavns Universitet og Nationalmuseet, Textilforum Museum
Midtjylland og konsulentfirmaet Moving Minds, som introducerer kreative teknikker fra
improvisationsteatret.

FINANSIERING:
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

Projektet skal tilføre de deltagende virksomheder merværdi ved at udvikle anderledes og
bæredygtige koncepter med inspiration fra de gamle samlinger. Børnetøjsvirksomheden
Katvig var ikke i tvivl om, at de skulle være med.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Development Centre UMT.
Desuden Textilforum Museum Midtjylland, Center for Tekstilforskning,
Københavns Universitet,
Nationalmuseet og Moving Minds.

VIRKSOMHEDER:
Danish Art Weaving; Georg Jensen
Damask; Haugland Collection;
Katvig; Lene Bjerre Design og
Skriver Collection.
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”Den slags projekt har vi ikke hørt om før, og derfor måtte vi simpelthen være med. Vi arbejder konstant på at blive mere bæredygtige i alle vores processer, og denne nye form
for inspiration ’back to nature’ vil være sådan en mulighed for os til igen at understrege
vores mission,” siger direktør Vigga Svenson om baggrunden for Katvig’s deltagelse.

”Før vi kendte pvc og andre kemiske stoffer, tilpassede vi os det skandinaviske klima ved
at lave naturlige overfladebehandlinger. Disse gamle metoder kan måske inspirere til at
videreudvikle metoder, som bliver mere bæredygtige og bedre for brugerne og miljøet.”
Strategisk udviklingsleder, Svend Erik Nissen, Development Centre UMT om, hvordan
tekstilhistorien kan bruges i virksomheders konceptudvikling og storytelling.

FORMÅL:

”I oplevelsesøkonomien skal virksomhederne sælge kunderne en mulighed for at fortælle deres egen personlige historie, autenticitet og individualitet. Markedet oversvømmes af ensartede masseproducerede varer, og kundernes mulighed for at skabe fortællinger er blevet et væsentligt konkurrenceparameter. Derfor er Retrokoncepter et
vækstprojekt, som skal vise vejen frem, ikke bare for de virksomheder der er med, men
for samarbejdet mellem dansk erhvervsliv og kulturlivet.”
Direktør Rasmus W. Tscherning, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

PERIODE:

At øge videndeling og samarbejde
mellem virksomheder, videninstitutioner og andre netværk i og uden
for Danmark.

Service Platform er etableret i 2010
og ”gik i luften” pr. 01.01.2011.
Aktiviteterne skal udvikles yderligere i de kommende år.

FINANSIERING:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

”Vi arbejder med meget forskelligartet inspirationsmateriale, men er altid på udkig efter
nye kilder. Det ville derfor være et skub til vores inspirationsproces at få adgang til et
anderledes historisk inspirationsmateriale. Samtidig ser vi en mulighed for at få input til,
hvordan de gode historier kan føres over i markedsføringen.”
Designer Jacqueline Friis, Lene Bjerre Design.
Læs mere om Retrokoncepter

Service Platform
Serviceplatform er et helt nyt innovationsnetværk, som er oprettet, fordi serviceerhvervene
har stigende betydning for udvikling, vækst og beskæftigelse på tværs af dansk erhvervsliv.
Men der er store uudnyttede potentialer inden for produktivitet, eksport og udvikling af
nye serviceydelser med højt videnindhold.
Innovationsnetværket Service Platform samler virksomheder og forskere for at styrke
innovationskraften og dermed væksten i serviceerhvervene.
Hvem kan være med i Service Platform?

Service Platform er åbent for alle danske virksomheder, der er interesseret i at udvikle
deres serviceydelser og forretning.
Netværkets virksomheder får adgang til den nyeste brancherelevante viden, best practice og sidste landvindinger inden for serviceinnovation.
Virksomhederne får tilbudt en bred vifte af aktiviteter. Fra workshops og seminarer til
længerevarende innovationsforløb og deltagelse i innovationsprojekter sammen med
andre virksomheder og forskere fra ind- og udland.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Alexandra Instituttet, Development
Centre UMT, Teknologisk Institut,
Aarhus Universitet og Copenhagen
Business School.
Desuden Tænketanken DEA,
DELTA, Force, AgroTech, Aalborg
Universitet, Roskilde Universitet
og Syddansk Universitet. Derudover relationer til internationale
forskningsmiljøer som Stanford
Humanities Lab, UC Berkeley Center
CITRIS, Manchester Business School
og Stenden University.

VIRKSOMHEDER:
Service Platform er et landsdækkende netværk, som er åbent for alle
virksomheder, der er interesserede
i at udvikle deres serviceydelser og
forretning.
www.serviceplatform.dk

Service Platform drives af et konsortium, hvor Development Centre UMT indgår specielt
med fokus på aktiviteter inden for detail og servicedesign. Direktør Betina Simonsen er
samtidig en del af Service Platforms styregruppe.
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Workshops

Nordic Materials

Nye materialer – en genvej til innovation

Development Centre UMT og Innovationsnetværket er national
agent for materialedatabasen og
vidensnetværket Nordic Materials.
Virksomheder kan abonnere på
databasen og netværket. Læs også
om materialebiblioteket

Nye materialer inviterer til innovation. Derfor har Innovationsnetværket Livsstil – Bolig &
Beklædning gennemført et væld af workshops for virksomheder, som nu kender nogle
af de mange nye innovative materialer – og materialedatabasen Nordic Materials, som
Development Centre UMT er national agent for.

FORMÅL:
At styrke de deltagende bolig- og
beklædningsvirksomheders kendskab til nye materialer og arbejde
med innovationsprocesser via materialevalg og en systematisk tilgang
til produktudvikling på basis af ny
viden og en webbaseret materialedatabase.

PERIODE:
April 2009 til april 2010.

FINANSIERING:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
ID-Forum, Videncenter for
Intelligente Tekstiler og Development Centre UMT.

VIRKSOMHEDER:
Brahe Design, I-makers, Interieur
Group, Noga Design, Ideriget,
3Design, Noeberg, Gl.Design, Body
IQ, Sarascheel, Confect, Modulex,
Ilsøe Design, Clockwise, VON
SCHNEIDER, Mauhaus, Klir-keramik,
3D-Grafik, Add Soul Design Studio,
Spinderihallerne, Uno Image,
Thygesen Fabrics, Kabooki, Innovation Randers, Hammer Tæpper, Joha,
NJA, HAY, Møbelsnedkeri Kjeldtoft
og Hans Sandgren Jakobsen.
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På workshopperne kunne virksomhederne mærke, dufte, løfte og føle på materialerne,
hvilket ifølge projektleder Svend Erik Nissen giver virksomhederne helt andre idéer, end
hvis de blot læser om og ser eksempler på nye materialer. ”Vi leger med en masse idéer,
der gradvist indsnævres til nogle få, som virksomheden kan arbejde videre med,” fortæller Svend Erik Nissen.
Workshop skaber inspiration og udvikling

Gert Kjeldtoft fra Kjeldtoft Møbelsnedkeri og Britta Meyer fra Innovation Randers har
begge haft besøg af Innovationsnetværkets materiale-workshop.
Kjeldtoft Møbelsnedkeri arbejder med æstetik og design. Derfor er det vigtigt at være
opdateret med nye tiltag og materialer. ”Vi har altid været nysgerrige, og vores bevidsthed om nye innovative materialer er blevet styrket af workshoppen,” siger Gert Kjeldtoft.
Udfordringen er at få konkrete produkter ud af inspirationen. ”Der løber vi lidt hovedet
mod muren. Vi masseproducerer ikke, men laver unika eller få eksemplarer, og til det har
materialerne desværre været for dyre.”
Samme udfordring ser Britta Meyer fra Innovation Randers.
”Først tænkte vi yes! Vi er nysgerrige, og det var spændende, men som designafdeling
møder vi også en anden virkelighed; Prisen, hvad koster det, kan vi leve af det? Så der
er vi desværre gået lidt i stå,” siger Britta Meyer og fortæller, at Innovation Randers
producerer deres sovesofaer i Kina – og Kina kan være en lidt svær dansepartner, når
danskerne kommer med hovedet fuldt af idéer og nye materialer.
”Det er en helt anden kultur, og nye materialer er ikke lige noget, vi kan købe på hjørnet
eller få produceret der. Det giver igen en anden pris, og desværre er bæredygtighed og
miljø endnu ikke så efterspurgt,” siger Britta Meyer.
Selvom begge virksomheder endnu ikke har lavet produkter med nye innovative materialer, er de begge positive overfor materiale-workshoppen, som gav inspiration og øget
bevidsthed om nye materialer og muligheder.
De gode erfaringer fortsætter nu i projektet ”Materialer som Innovationsdriver”. Her arbejdes der med materialeworkshops fra idegenerering til idemodning hos de deltagende
virksomheder.
Materialebibliotek - Nye materialer on the road

Innovationsnetværket har oprettet et mobilt materialebibliotek, som i de kommende år
skal udbygges. Biblioteket er etableret i samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutter, materialefaglige uddannelsesinstitutioner, førende private virksomheder,
relevante specialiserede ressourcepersoner og netværkets konsortiepartnere. Det skal
samtidig være opsamlingssted for innovative materialer fra både danske virksomheder
og diverse uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Undersøgelser
innovation i
krisetider

inn
kris

Krise kræver innovation

FORMÅL:

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning undersøgte danske livsstilsvirksomheder i 2008 og 2010, altså før og efter finanskrisen. Konklusionen er, at det kræver
målrettet strategi og innovation i alle led af værdikæden, hvis virksomheden skal komme
styrket gennem krisen.

At afdække redskaber og metoder
til at komme helskindet - og gerne
styrket - gennem økonomiske kriser.

PERIODE:

Professor Mogens Dilling-Hansen og adjunkt Susanne Jensen fra Aarhus Universitet/HIH
har undersøgt og analyseret mere end 200 danske livsstilsvirksomheder. Målet var at
finde redskaber og metoder til at komme helskindet - og gerne styrket - gennem krisen.
”Der er ikke rokket ved klassiske dyder, som at virksomheder skal holde sig til det, de er
gode til, og at innovation er et vigtigt redskab til at øge fokus på kernekompetencer. Men
undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan virksomhederne har klaret de store
udfordringer, som finanskrisen skabte. De virksomheder, der har klaret sig bedst, er dem,
som aktivt brugte innovation til at tilpasse virksomheden på alle områder, dvs. både produkt, proces, organisation og marketing innovation. Uden denne brede indsats har den
typiske situation været et fald i omsætningen på 20-30 % uden udsigt til, at dette fald
vindes tilbage på kort sigt,” siger professor Mogens Dilling-Hansen.

2008 og 2010 – før og efter
finanskrisen.

Krise kræver strategi

VIRKSOMHEDER:

Undersøgelsen bygger på analyse af over 200 virksomheder i 2008 og 2010, hvoraf cirka
halvdelen er repræsenteret begge år. Derfor har forskerne kunnet undersøge, hvordan
disse virksomheder har klaret sig over tid og gennem krisens storme.
”Det er tydeligt, at dem der har klaret sig bedst, er de mest innovative. Dem, der er åbne
og innovative i hele værdikæden. Vi kan samtidig se, at de også har en klar strategi for,
hvor de vil hen med virksomheden og hvordan,” siger Mogens Dilling-Hansen, som også
fortæller, at en stor gruppe virksomheders langtidsfokus er helt forsvundet.

Analyse af mere end 200
virksomheder.

FINANSIERING:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket:
Aarhus Universitet/Handels- og
Ingeniørhøjskolen i Herning, TEKO og
Development Centre UMT.

Andelen af virksomheder uden en strategiplan er vokset fra 30 % i 2008 til 35 % i 2010.
En typisk forklaring er, at virksomhederne fokuserede på at overleve her og nu, og så må
det strategiske arbejde udsættes til bedre tider.
”Når undersøgelsen viser, at de virksomheder som lægger strategier, er mere målrettet
innovative end dem, der ikke gør det, er der al mulig grund til at øge opmærksomheden
og kompetencerne på dette felt. Vi kan også se fra undersøgelsen, at det handler om at
udvikle service og produkter med nye værdier, ligesom der skal fokus på brugernes reelle
behov, nye salgskanaler og professionelle forandringsparate ledelser. Her kan vi bidrage
med viden og sparring,” siger Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.
Undersøgelsens resultater blev i efteråret præsenteret på et seminar for branchens virksomheder.
Sammendrag af undersøgelsen ”God innovation i krisetider” kan læses her
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Undersøgelser

”Nye generationer er meget mere vant til at mødes sporadisk, udvikle noget sammen
og så gå videre. Vores generation er vant til at beskytte og holde kortene tæt til kroppen. Det er rigtig svært for os at bryde disse traditioner; at åbne op og etablere samarbejde, som er win-win for alle deltagere.”
Administrerende direktør Jacob Holm, Fritz Hansen.
”Bankerne dræber ikke kun de dårlige ideer, men også de gode. Den nye generation
af design- og modegazeller er forsvundet, og det får en konsekvens – det er en kreativ
generation, der kan være tabt på gulvet.”
Direktør og medejer Henrik Spandet-Møller, Spandet And Partners – om at holde fokus
på forretning og kreativitet – samtidig.
Henrik Spandet-Møller rådgiver flere tekstil- og livsstilsvirksomheder.
”Samarbejde og netværk på kryds og tværs af brancher og sektorer er yderst gavnligt
for innovationen og dermed virksomhedens konkurrenceevne og markedsandel.”
Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus Universitet / HIH.
”De mange virksomheder vi har kontakt til, og som deltager i vores aktiviteter, er blandt
de mest innovative. Vi kan se, at dem der har klaret sig bedst, er meget aktive i forhold
til netværk og nye samarbejdspartnere og hele tiden interesseret i ny viden.”
Direktør Betina Simonsen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning
Dialogpartnere pr. 31.12. 2010:
Alipe, Birkemose A/S, BoConcept,
Brandtex A/S, Dovista, Dansk
Træfiberisolering, ej sikke lej,
Fraster A/S, Fritz Hansen A/S,
Georg Jensen Damask, Hammer
Tæpper, Hans Sandgren Jakobsen,
Holse og Wibroe, Hummel, HTH,
IC Companys A/S, Innovation
Randers A/S, Interieur a/s, Inwido
Denmark, Jeld-Wen, Joha A/S,
Kabooki, Katvig, Kopenhagen
Fur, Kvadrat, Lene Bjerre Design,
Mater, Midform A/S, Montana,
Munio Design, Nobia, Novopan
Træindustri, Spandet and Partners,
Superwood, Thygesen Fabrics,
Ticket2Heaven, Trip Trap, Troels
Grum-Schwensen, Tvilum Scanbirk,
Uno Image, WeDoWood,
Wernerfelt og 3XN.
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Dialogvirksomheder og forskere i tæt dialog

For at øge træfsikkerheden i aktiviteterne, så virksomhedernes behov rammes bedst
muligt, arrangerede Innovationsnetværket i 2010 en række besøg hos dialoggruppevirksomhederne. Møderne tog udgangspunkt i daglige problemstillinger, behov for ny viden
og virksomhedernes ønsker til kommende aktiviteter. Desuden blev de aktiviteter, som
dialogvirksomhederne evt. havde deltaget i, evalueret. Der deltog forskellige forskere og
videnspersoner fra konsortiepartnerne, så udvidelse af samarbejdet og konkrete aktiviteter kunne diskuteres.
Dialogvirksomhedernes ideer og evalueringer blev senere brugt sammen med analysen
om innovation i krisetider til at udvælge kommende aktiviteter i netværket.
Dialoggruppevirksomhederne er centrale, da de sætter ord på virksomhedernes konkrete
behov. Møderne er derfor afsæt for gode diskussioner om, hvilke aktiviteter, der bidrager
bedst muligt til, at Innovationsnetværket kan prioritere de rigtige aktiviteter.

Internationale aktiviteter

Vidensformidling på tværs af grænser

FORMÅL:

Verden er fuld af viden – men hvor er det lige, den relevante nye viden findes?
Globaliseringen nødvendiggør samarbejde og vidensudveksling på tværs af landegrænser, og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning tog i 2010 hul på en målrettet internationaliseringsindsats. Planen er at afdække, hvor der findes internationale
videns- og forskningsmiljøer og klynger, som er relevante for bolig- og beklædningsvirksomhederne. Livsstilsbranchen skal med andre ord have identificeret verdens bedste
samarbejdspartnere.

Finde relevante internationale
samarbejdspartnere for danske
vidensinstitutioner og virksomheder
inden for bolig og beklædning.

PERIODE: Igangsat i 2010.
FINANSIERING:

Derfor er der indgået samarbejde med Udenrigsministeriets innovationscentre i Shanghai, Silicon Valley og München. Sidstnævnte har netop scoutet det tyske marked og
fundet frem til teknologiske og forskningsmæssige videnspartnere, som er relevante at
samarbejde med for danske bolig- og beklædningsvirksomheder og deres vidensinstitutioner.
Innovationscenter München har på baggrund heraf udarbejdet rapporter til Innovationsnetværkets faggrupper – rapporter, som er fyldt med interessante undersøgelser, potentielle partnerorganisationer og relevante kontaktpersoner. Materialet skal danne baggrund for Innovationsnetværkets arbejde med internationalisering.

Innovationsnetværket Livsstil –
Bolig & Beklædning, Eksportrådet.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Udenrigsministeriets Innovationscentre i München, Silicon Valley og
Shanghai.

FORMÅL:

I det kommende år udvides samarbejdet med de tre innovationscentre yderligere, ligesom
Innovationsnetværket planlægger et øget samarbejde med relevante internationale klynger.
Kaliningrad – Østersøens Hong Kong

En delegation med møbelvirksomheder og branchefolk fra Kaliningrad besøgte i december 2009 Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning. Besøget var arrangeret for
at give danske virksomheder mulighed for at mødes med relevante potentielle samarbejdspartnere fra ”Østersøens Hong Kong”, idet Kaliningrad har en særlig økonomisk
status i forhold til Rusland, og derfor er en interessant indgang til det russiske marked.
Organisationen besøgte første gang Development Centre UMT i 2008 og samarbejdsperspektiverne var så åbenlyse, at Kaliningrad Furniture Association i 2009 kom igen sammen med 11 russiske møbelvirksomheder.
Kaliningrad Furniture Association er meget inspireret af den danske træ- og møbelindustri og i gang med at udvikle et design- og udviklingscenter samt en designkonkurrence,
som skal bygge på resultater og erfaringer fra Innovationsnetværket.

Understøtte danske møbelvirksomheders mulighed for at etablere
samhandel med virksomheder i
Kaliningrad.

PERIODE:
December 2009 og juni 2010.

FINANSIERING:
Håndværksrådet, Danida og Eksportrådet.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig
& Beklædning, Danida og Håndværksrådet.

VIRKSOMHEDER:

Besøget fra Kaliningrad førte til, at danske virksomheder i juni 2010 tog flyet til Kaliningrad, hvor de i fire dage deltog i seminarer, matchmaking-møder og besøg i interessante
virksomheder.

PKI Supply, Q-Transportmateriel,
Schultz Seating System, Siso, Novopan Træindustri, Danlist Maskinfabrik,
JHM Moldow, Jysk Møbelfabrik, VTI
Vinderup Træindustri, Fumac, Søren
Lund, Primo, Flexa, Gabriel, Falsig,
Boki, Nissen Pack og Tvilum-Scanbirk.
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Internationale aktiviteter

Catalonien henter inspiration i Danmark

Repræsentanter fra den catalonske regering og virksomheder fra regionen besøgte
Danmark i juni 2009 for at få sparring omkring, hvordan man implementerer aktiviteter
og handlingsplaner, som gør livsstils- og møbelvirksomheder mere konkurrencedygtige.
Den catalonske regering var repræsenteret af en strategisk konsulentvirksomhed, Cluster
Development, som havde fået til opgave at udføre en innovationsplan for en region tæt
på Barcelona – Vallès Oriental. Undersøgelsen foretaget af Cluster Development bragte
Dansk Design Center og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning i søgelyset,
idet disse koncepter repræsenterer det, som Cluster Development søger omkring europæiske møbelvirksomheder.
Som led i Innovationsnetværkets arbejde med internationalisering udvides samarbejdet
med Cluster Development i den kommende tid.
Besøg fra Italien

Snedkernes
efterårsudstilling
FORMÅL:
At synliggøre Danmarks stærke
innovationskompetencer og understøtte formidlingen af produkter fra
en platform, hvor der eksperimenteres i samarbejde mellem designere
og producenter.

Klyngeorganisationen Association of Craftsmen and small enterprises, Trento, Italien,
19 virksomheder og repræsentanter fra Trento i Italien besøgte Innovationsnetværket
Livsstil - Bolig & Beklædning i september 2010. De besøgende deltog i de aktiviteter,
som Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning gennemførte under Copenhagen
Design Week. Desuden tog de del i et lukket seminar, der diskuterede udvikling af klynger. På seminaret var der præsentationer fra begge klynger, et oplæg om erfaringer fra
fyrretræsklyngen i Salling ved Ph.d. Salla Lutz og oplæg fra REG LAB.
Estisk klynge på dansk besøg

Udstilling i Japan i april 2011.

I efteråret 2010 havde Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning besøg af en
klynge fra Estland. 23 repræsentanter fra den estiske regering, videnaktører og virksomheder fra Voru planlægger at opbygge et videncenter for træ- og møbelindustrien i Estland. De ønskede derfor at høre nærmere om Innovationsnetværkets erfaringer. Klyngen
besøgte desuden TEKO og fik også en dialog med nogle af TEKOs estiske studerende.

FINANSIERING:

Studietur til Japan

Development Centre UMT,
Snedkernes Efterårsudstilling,
Kunststyrelsen, Træfonden og Tuuf
fonden, ABU Fonden samt med
velvillig assistance fra den Danske
Ambassade og Tokyo Design Center.

Direktør Betina Simonsen arrangerede spændende vidensinstitutions- og virksomhedsbesøg i Japan for Skive Tekniske Skole, da produktionsteknologer i oktober 2010 skulle på
studietur. Turen gik blandt andet til møbel- og kunsthåndværksområdet Takayama, Hida.

PERIODE:

SAMARBEJDSPARTNERE:
Den Danske Ambassade i Tokyo og
Tokyo Design Center.

VIRKSOMHEDER:
Designere og producenter fra
Snedkernes Efterårsudstilling –
se www.se-design.dk.
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Snedkernes efterårsudstilling (SE) til Tokyo

Innovationsnetværkets mange kontakter i Japan blev aktiveret, så Snedkernes Efterårsudstilling (SE) i samarbejde med Tokyo Design Center og den Danske Ambassade i Tokyo
i 2011 fik mulighed for at udstille ”Whiteout”-udstillingen i Japan.
”Whiteout”-udstillingen er  nu på vej til London Design Festival.
Planen er at udbygge sådanne aktiviteter yderligere i de kommende år for at skabe samarbejdsrelationer på en måde, hvor danske bolig- og beklædningsvirksomheder samtidig
eksponeres internationalt.
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SMV´er og netværk

FORMÅL:

Ekstern konsulentbistand til udviklingsorienterede virksomheder

At øge innovation og internationalisering i små og mellemstore virksomheder, så indtjening, eksport,
produktivitet og/eller beskæftigelse
stiger.

Vækstforum i Region Midtjylland har bedt Development Centre UMT om at stå for et
udviklingsprogram, der retter sig mod regionens bolig- og beklædningsvirksomheder.

PERIODE:
2010-2012.

FINANSIERING:
Region Midtjylland og EU.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Partnere i Innovationsnetværket og
erhvervsfremmeaktører i Region
Midtjylland.

VIRKSOMHEDER:
Livsstilsvirksomheder i Region
Midtjylland.

Programmet skal støtte vækst- og udviklingsorienterede virksomheder til yderligere
vækst. Der iværksættes en række aktiviteter for virksomhederne, som desuden kan få
tilskud til ekstern konsulentbistand. Formålet er at øge den enkelte virksomheds indtjening, innovation og/eller eksport – og at øge produktivitet og beskæftigelse.
Før virksomhederne kan få tilskud, skal de screenes, så behovet for udviklingsindsatsen
afdækkes. Sammen med Development Centre UMT udpeger virksomheden en konsulent
og der indgås en kontrakt om opgavens gennemførelse. Der kan maksimalt opnås 50 %
tilskud og maksimalt 300 konsulenttimer pr. opgave.
Sideløbende med tilskud til individuelle udviklingsopgaver kan der også gives tilskud til
kollektive udviklingsforløb – f.eks. kompetenceudviklingsforløb eller forløb med et forretningsmæssigt indhold.
Møbelvirksomheden Brødrene Andersen indgår i udviklingsprogrammet og er ikke i tvivl
om, at det førte til stor succes på messen i Stockholm, hvor virksomhedens produkter
solgte rigtig godt.
”Denne gang har vi gjort alting meget mere professionelt, end vi plejer. Vi stod med de
rigtige produkter og lavede den rette kommunikation,” siger salgs- og marketingsansvarlig
Jørgen Andersen og fortæller, at virksomheden forberedte budskaberne om de nye produkter i god tid. ”Men det er så svært at være i god tid. Ofte har vi næsten revet prototyperne ud af hænderne på designerne, når vi var på vej på messe. Men det lærte vi i ULDprojektet – at vi skal have længere horisonter,” siger Jørgen Andersen, som ved at nævne
ULD viser, at Brødrene Andersen i lang tid har benyttet eksterne udviklingsmuligheder.
Via midler fra Region Midtjyllands Vækstforum lavede Brødrene Andersen en plan sammen med design- og produktudviklingsfirmaet byKATO. ”byKATO kom med en anden indgangsvinkel til design, segmenter og kundegrupper, og derfor kunne de skubbe til os. Vi
vil blive ved med at tilbyde produkter krydret med snedkerdetaljer. Men byKATO har erfaringer med både dyre møbler og kædesalg. De kunne pege på en ny retning, fordi det
var nogle andre parametre, der talte i deres verden end i vores,” siger Jørgen Andersen.

Netværk og matchmaking
Alle aktiviteter i Innovationsnetværket handler om Matchmaking – at bygge bro mellem
livsstilsbranchens virksomheder, forskningsinstitutioner og andre relevante partnere.
Dels ved at igangsætte forretningsorienterede netværk, som hjælper og inspirerer hinanden, dels ved etablering af fora, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og andre
partnere i tæt dialog peger på indsatsområder, der bidrager til vækst.
I 2010 igangsatte Development Centre UMT flere netværk, og vi er klar til at hjælpe nye
på vej. Virksomheder og samarbejdspartnere er altid velkomne til at foreslå nye netværk.
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Eksempel på et netværk

FORMÅL:

Omkring 30 virksomheder har meldt sig til netværket om brugerdreven innovation.
Det første møde blev afholdt på arbejdsbeklædningsvirksomheden Mascot.

At etablere et udviklingsforum til
præsentation, debat og implementering af nye udviklingstiltag inden
for ledelse og innovation.

Netværket om Brugerdreven Innovation

”Vi skal hjælpe virksomhederne med at blive mere sikre på, at det er de rigtige løsninger,
inden der bliver brugt for mange ressourcer på udvikling. Mange af jer, som er samlet her
i dag, har allerede en betydelig viden om brugerdreven innovation, som I kan dele med
hinanden,” sagde direktør Betina Simonsen om baggrunden for at oprette netværket.
Hun opfordrede virksomhederne til at melde ind, hvad de gerne vil høre om, og hvorledes netværket kan udvikles, så det bliver et optimalt forum.

PERIODE: 2010
FINANSIERING:
Deltagerfinansieret.

SAMARBEJDSPARTNERE:

Virksomhederne havde masser af forventninger til det nye netværk:
”Jeg er spændt på at høre, hvad I andre har tænkt jer.”
”Jeg vil lytte til ideer; især om, hvordan vi får kunderne med os på hjemmesiden.”
”Vi må erkende, at det er inden for brugerdreven innovation, at det kommer til at ske
fremover.”
”Vi vil gerne dybere ned, men vi mangler noget værktøj – akkurat som elektrikere har
deres værktøj.”
”Min erfaring fra ULD-projektet er, at vi kan lære meget af antropologerne. De giver virkelig lækkerbiskener, når de hjælper os med at tolke. Men det er dyrt, så måske kan vi
gøre noget i fællesskab.”

Partnerne i Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning.

VIRKSOMHEDER:
30 danske livsstilsvirksomheder.

Kort sagt; luften var ladet med brugerdrevne forventninger.

Gruppen har efterfølgende
mødtes med eksperter i
inddragelse af brugere, når
virksomheder vil innovere
via egen hjemmeside. Her
blev der blandt andet sat
fokus på, hvordan virksomhederne kan få mere – relevant - trafik på hjemmesiderne via sociale medier.
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Kalender

2009

UDPLUK – AKTIVITETER – JUNI 2009 TIL DECEMBER 2009
Udpluk af Innovationsnetværkets og Development Centre UMTs kalender fra sommeren
2009 til udgangen af 2010. Desuden besøges virksomheder, brancheorganisationer og
videns- og forskningsinstitutioner løbende.

JUNI 2009

• Deltagelse i Midtjysk Snedkerlaugs seminar på Unimerco, Sunds.
• Besøg fra den catalonske regering, som søgte inspiration til
udvikling af aktiviteter for deres møbel- og livsstilsvirksomheder.
•	Indlæg på årskonference om brugerdreven innovation –
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Premiere på ULD-projektets introfilm.

JULI 2009

• Deltagelse i RegLabs konference i Slagelse om klyngearbejde.

AUGUST 2009

•	Innovation Camp med DR-Aftenshowet, Bruno Hansen Snedkerier,
Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding
og Danmarks Designskole.
• SMART SPACE – konference på Dansk Design Center.
• Temamøde om klyngeudvikling på Dansk Design Center.
•	Udstilling på Copenhagen Show How med Danida, den Danske
Ambassade i Mozambique og Dansk Erhverv.

SEPTEMBER 2009 • Fagligt indlæg på Copenhagen Showhow.

•	Udstilling og indlæg om træ og klima på messen ”Boligdrømme
for alle”.
•	Dansk Byggeris Vinduessektion afholder bestyrelsesmøde på
Development Centre UMT.
•	Innovation Cup med VTI Vinderup Træindustri og Aalborg
Universitet – Arkitektur og Design.
•	Besøg fra klyngeorganisationen ”Association of craftsmen and
small Entreprises”, Trento, Italien.
OKTOBER 2009

32

•
•
•
•

Deltagelse i seminar om vækst-iværksætteri på Alsion, Sønderborg.
Fagligt indlæg om byggekomponentindustrien.
Brancheforedrag, TEKO.
Fagligt indlæg om innovation – Teknologisk Institut.

NOVEMBER 2009 •	Danmarks Radios Aftenshow lancerer sit nye møbel, udviklet på

Innovation Camp med Bruno Hansens Snedkerier, DR, Aalborg
Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og
Danmarks Designskole.
• Temamøde om Fremtidens tekstiler.
• Deltagelse i Klyngeakademiets opstartskonference, RegX.
DECEMBER 2009

2009

• Besøg af delegation fra Kaliningrad med Håndværksrådet.
• Seminar på TEKO om intelligente tekstiler.

UDPLUK – AKTIVITETER – JUNI 2010 TIL DECEMBER 2010
JANUAR 2010

•	Materialeworkshops hos I-Makers, Rolf Hay, Interieur a/s,
Uno Image, Hammer Tæpper og i Spinderihallerne i Vejle
(18 virksomheder).

FEBRUAR 2010

• Join-seminar på Alexandra Instituttet med indlæg fra bl.a.
Elephant Design, Japan.
• Innovation Cup 17 med Bolia.com og Danmarks Designskole.
•	Materialeworkshops hos NJA Møbler, Joha, Thygesen Fabrics,
Brahe Design, Innovation Randers og Kabooki.

MARTS 2010

• Innovation Cup 18 med BoConcept og TEKO.

APRIL 2010

•	Oplæg om brugerdreven innovation(ULD) på Maxi
Konference i Aalborg.

MAJ 2010

• Afsluttende seminar, ULD-projektet.

JUNI 2010

•
•
•
•
•

JULI 2010

• Innonetlifestyle.com lanceres.

2010

Deltagelse i Netmatch konference.
Studieophold hos Nordic Materials, Norge.
Medarrangør på match making tur til Kaliningrad.
Præsentation RTI.
Klyngepræsentation for 40 medlemmer af estisk klyngeorganisation.
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Kalender

2010

AUGUST 2010

•	Interaktiv udstilling om nye materialer. Gulvbranchens fagmesse
Gulv10.
• Workshop på Gulvbranchens fagmesse Gulv10.
• Indlæg på seminar om ”Gulvets nye veje”.

SEPTEMBER 2010 • Indlæg om ”Managing creative business”, CBS. Case: JOIN-projektet.

• Workshop for virksomheder – Map of the Future, København.
• Seminar om modificeret træ.
• Seminar om nye materialer.
OKTOBER 2010

• Co-fest i Barcelona. Key note speech om JOIN-projektet.
• Seminar om ”Den gode innovation i krisetider”.
• Udstilling på konferencen Industri i verdensklasse, Herning.
• Deltagelse i Bioplastseminar i Randers.
•	Deltagelse i opstartskonference i innovationsnetværket
Innobyg i Kolding.
• Innovation Cup 19 med NJA Møbler A/S og Aalborg Universitet.
• Studietur i Japan med studerende fra Skive Tekniske Skole.
• Workshop for virksomheder – Map of the Future, Aarhus.

NOVEMBER 2010 • Indlæg om ”Managing creative business”, CBS. Case: JOIN-projektet.

•	Indlæg om JOIN på ”Godmorgen design” i Vejle med
Dansk Design Center.
•	Materialeworkshop på medlemsmøde i Midtjysk og Østjysk
snedkerlaug.
• Præsentation af ULD-projektet på Innodoors konference i Aalborg.
• Besøg af estisk klynge.
• Materialeworkshop for studerende på TEKO.
DECEMBER 2010
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• Projektet Retrokoncepter igangsættes.
• Netværk om brugerdreven innovation igangsættes på Mascot.
•	Projektet Pit Stop – Videnstankning for kreative virksomheder
igangsættes.
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Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig &
Beklædning er en ordning under Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling (VTU). Formålet med
innovationsnetværket er at fremme vækst og
innovation i livsstilsbranchen inden for bolig
og beklædning.
Se mere på: www.innonetlifestyle.com

årsberetning
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Birk Centerpark 40

c/o Danmarks Designskole

7400 Herning
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