Strategisk Design

En maskine stod for tit
stille hos Innovation
Randers A/S og i tæt
samspil med Innovationsnetværket Livsstil – Bolig
& Beklædning blev muligheder endevendt.
Resultatet blev udvikling
af et nyt produkt – og en
helt ny ’legekammerat’.

Gang i

skummaskinen

D

irektør Morten Lind fra Innovation Randers
A/S er bevidst om at skrive udviklingsaktiviteter ind i sin travle kalender. Det er der
kommet flere resultater ud af; senest design af et børnemøbel, som måske skal distribueres af en anden
virksomhed, fordi produktet ikke passer naturligt
ind hos Innovation Randers. Frem for at opbygge
en ny salgskanal satser Morten Lind på partnerskab.
”Vi får en mere kommerciel launch ved at samarbejde med en specialist inden for børnemøbler, fordi vi
så ryger lige ind i en velsmurt distributionskanal,”
siger han og opfordrer virksomheder til at arbejde
sammen. ”I Sverige er producenter rigtig gode til at
bruge hinanden, og der kan vi godt flytte os meget
i Danmark. Vi skal netværke mere og ikke være så
bange for at åbne posen,” siger Morten Lind, som
jævnligt holder møder med Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig & Beklædning og deltager i arrangementer, der udbygger relationerne i branchen.

Specialister og ekstra ressourcer
”På et af møderne talte vi om vores skumanlæg, som
har en højere kapacitet, end vi udnytter. Vi drøftede, om vi kunne bruge det mere, men det ville
kræve udviklingstid, som vi ganske enkelt ikke har,”
fortæller Morten Lind.

Innovationsnetværket havde en løsning og fandt
frem til specialister, der kunne hjælpe. En lektor fra
Arkitektskolen Aarhus blev inddraget sammen med
den nyuddannede arkitekt Sara Gammelgaard.
”Innovationsnetværket foranledigede en ’videnkupon’
og hjalp os med at udarbejde ansøgningen. Vi har
ikke selv indblik i de forskellige ordninger og er ikke
så garvede i at udarbejde ansøgninger. Vi var derfor rigtig glade for arbejdet med at få konkretiseret
problemstillingen og potentialet og ikke mindst at
finde den rigtig videnspartner. Hele den del af processen tog Innovationsnetværket Livsstil – Bolig &
Beklædning sig af, ligesom de indsendte ansøgningen,” forklarer Morten Lind.
Forskningsassistent Sara Gammelgaard kunne da
ansøgningen blev godkendt tilknyttes Innovation
Randers i tre måneder for at afdække, hvordan
maskinens kapacitet udnyttes bedre.
”Jeg gav Sara helt frie hænder. Hun skulle ikke lade
sig begrænse eller tage hensyn til, hvad vi laver nu,
men alene fokusere på maskinens potentiale, så vi
kunne få den i spil. Hun har arbejdet meget på egen
hånd med ’stop-and-go’-møder undervejs, så vi stille
og roligt kunne bearbejde ideerne og arbejde os frem
til de nye muligheder, som opstod; nemlig et møbel
til børn,” fortæller Morten Lind.

Brugerdreven innovation
”Jeg startede med at systematisere, hvad
virksomheden laver og analysere dens
kompetencer. Jeg undersøgte derefter
de nuværende produkter
og hvad det gav mening
at udvikle,” forklarer Sara
Gammelgaard, som endte
med at designe et børnemøbel i skum sammen med
Innovation Randers.
”Sara har været meget dedikeret og brugt metoder,
der optimerede produktet.
Blandt andet ved at iagttage børns brug
af møbler og have dialog med fysioterapeuter, så møblet blev godt, og vi fik skarpe salgs
argumenter. Selv om vi er rigtig gode til udvikling,
så ville vi aldrig have haft ressourcer til at gennemføre
sådan et forløb med et produkt, der ligger udenfor
vores kerneforretning. Vores gode intentioner bliver
desværre ædt af dagligdagen,” siger Morten Lind,
som efter designprocessen stod med en udfordring,
for Innovation Randers har ikke erfaring med distribution af børnemøbler.
”Så var det igen tid til at trække på Innovationsnetværket,” fortæller Morten Lind.
For nu havde virksomheden et produkt, som i forhold til pris, målgruppe og salgskanaler skilte sig ud.
”Jeg var optaget af, hvordan vi lettest får møblet ud

til slutkunden, og jeg
kunne jo straks se, at det
ikke passede med vores
egne salgskanaler.”
På et møde blev det klart,
at Innovation Randers
ikke nødvendigvis selv skal sælge produktet. Derfor
brugte Innovationsnetværket sit kendskab til andre
producenter og skabte forbindelse mellem Innovation Randers og en specialistvirksomhed fra målgruppen, som kunne se et perspektiv ved både produktet
og et samarbejde. Innovationsnetværket sikrede, at
de to parter ville det samme, og at der var et grundlag for fælles videreudvikling af møblet.
”Den virksomhed, som Innovationsnetværket satte os
i kontakt med, har en brand position inden for målgruppen, som vi ikke har, og derfor giver det mening
med et samarbejde. Der er jo ingen grund til, at vi får
store omkostninger til salg og markedsføring, når vi
kan skabe en gunstig løsning for begge parter ved at
spørge nogle andre, om de vil lege sammen med os og
det nye produkt,” fastslår Morten Lind.

INNOVATION RANDERS A/S

INNOBOOSTER

Producerer og sælger sofaer, senge og accessories
under navnet InnovationTM.
Etableret i 1971 i Randers og udvidet med Innovation
USA i 1991 og Innovation Kina i 1998.
Distribution over hele verden og produktion i
Danmark og Kina.
I Danmark produceres blandt andet madrasser til
One Room Living-kollektionen, som består af sovesofaer, hvor alle dele kan genanvendes efter demontering. Læs mere på www.innovationliving.com

Innovation Randers A/S fik midler via Videnkuponer.
Denne ordning er udløbet, men Innovationsnetværket
kan i stedet hjælpe med at søge midler i InnoBoosterprogrammet, som også er et fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder.

Partnerskab en løsning

Innovationsnetværket kan informere om mulighederne
samt guide interesserede virksomheder igennem en
ansøgning.
www.innonetlifestyle.com

