
Direktør Lis Bilde brugte aldrig ordet ’innovation’, før hen-
des virksomhed Gardin Lis fik besøg af InnovationsAgen-
terne, der førte til deltagelse i projektet Genvej til Ny Vi-
den. Nu har hun fået smag for at tage viden ind udefra og 
systematisere deres idé- og konceptudvikling.

Gardin Lis har eksisteret siden 1984 og har i dag over 20 
ansatte. De første mange år har de ikke arbejdet organise-
ret med produkt- og idéudvikling, og de har ikke haft tra-
dition for at samarbejde med eksperter udefra. Omvendt 
siger Lis Bilde: ”Hvis der ikke er udvikling, så ender det 
måske med afvikling.” Medarbejdernes vaner var også en 
udfordring, så det var ikke uden modstand, at det nye in-
novationsforløb blev skudt i gang. 

Sæt innovation i system
Først fik Gardin Lis et Innovationstjek via Innovations- 
Agent-ordningen. Dernæst kørte de gennem ’Genvej til Ny 
Viden’ et innovationsforløb, der, baseret på egen viden og 
ekspertviden udefra, genererede nye idéer til produkter og 
koncepter. Der blev hentet forskere ind til workshops, som 
kunne bidrage med viden om materialer og tekstiler, men 
også om forretningsmodeller og nye markeder. Teknolo-
gisk Instituts innovationskonsulenter faciliterede works-
hopsne, samt kørte virksomhedens idéudviklings-team 
igennem et forløb i vertikal innovation, hvor der blev gene-
reret over 400 idéer. Idéerne blev derefter testet, valideret 
og sorteret, til der kun var få tilbage. 

Forandring der kan mærkes
Ud af den store idé-bunke er der sket flere konkrete ny-
skabelser. For eksempel arbejder Gardin Lis nu med QR-ko-
der på deres produkter, og lidt højere i helikopteren har 
virksomheden ansøgt og fået en større bevilling gennem 
Genvej til Ny Viden til at videreudvikle et nyt forretnings-
koncept. Processen har også skabt fokus på genbrug og 
bæredygtighed. Gardin Lis ville ikke have vidst, hvordan de 
kunne bearbejde genbrugsmaterialer, hvis ikke de havde 
fået eksperthjælp fra en materialeforsker - og de havde 
ikke overvejet det forretningsområde før.

Vil mere innovation
For Lis Bilde er perspektivet meget klart. Virksomheden 
har oplevet nytten af ekspertviden og organiseret innova-
tionsarbejde. Også selvom Lis Bilde har ry for både at være 
idérig og en dygtig sælger i branchen. ”Jeg har altid været 
god til at få idéer, men har brug for, at det er nogen omkring 
mig, der hjælper med at sortere i bunkerne og gå videre 
med de bedste og få sat arbejdet med at udvikle idéerne i 
rammer. Det er blandt andet derfor, vi har ansat en akade-
miker for et års tid siden til at være tovholder på projekter-
ne. Vi har fået mere blod på tanden af Innovationstjekket, 
deltagelsen i Genvej til Ny Viden og innovationsforløbet og 
har mod på at prøve mere og mere. Det ender vel med, at vi 
bliver rigtig dygtige til innovation,” siger Lis Bilde. 
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