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Prisbelønnet innovation

Ingeniørfirmaet Poul Tarp
A/S, Randers og billed-
kunstner og grafisk desig-
ner Vivi Haacke har en in-
novationsalliance. Den har
netop modtaget prisen,
som den mest innovative
InnovationsAlliance 2004.

Det har været det hele
værd, siger Poul Tarp. „Vi
har endog fået lidt ekstra –
medarbejderne synes nu,
det er sjovere og mere
spændende at udvikle“.
Produktudvikling var ud-
gangspunktet for alliancen.

I fællesskab udviklede de
et kommunikationsdisplay
og ud over det konkrete
produkt, har virksomhe-
den nu fået større indsigt i
designmetoder og idésti-
mulering, så de fremover i
højere grad selv kan pro-
duktudvikle i virksomhe-

dens nyindrettede idé-la-
boratorium.

Et godt tilbud
Poul Tarp selv betegner det
som et godt tilbud og und-
rer sig over, at der ikke var
kø for at komme med. År-
sagen ligger måske i for-
midlingen.

Innovationsalliancer og
verdenen der omkring kan
på mange virke svær at tage
fat på. Det er dog ikke til-
fældet.

Ingeniører har deres egen
verden. Et univers hvor
meget forbliver usagt, fordi
enhver ved, hvad der kan,
og hvad der ikke kan lade
sig gøre. Poul Tarp fortæl-
ler: „Vivi lærte os, at alle
idéer er lige vigtige, for selv
fire blindspor kan blive til
den bedste gangbare vej.

En tredje dimension er mo-
dellering, som viste sig at
supplere de traditionelle
CAD-tegninger (red: tredi-
mensionel tegning) utrolig
godt“.

Innovativt og realiserbart mål
Allerede fra starten af Inno-
vationsAlliancen blev par-
terne enige om forvent-
ninger og mål, så alle
arbejdede i samme retning.
Det gav ro og rum til den
kreative udvikling, og tilli-
den blev hurtigt opbygget
hos virksomhedens med-
arbejdere.

Medarbejderne var i star-
ten naturligt skeptiske, men
de blev hurtigt åbne i takt
med, at tilliden blev opbyg-
get, og at ingeniørerne så, at
hun havde respekt for deres
fag og univers.

InnovationsAlliance
• Kunstner og virksomhed

i alliance med et fælles
mål, der er beskrevet af
virksomheden.

Hvem står bag?
• Tuborgfondet og NyX

har igangsat og afsluttet
19 alliancer i Danmark.
Flere er i støbeskeen.

Den mest innovative
InnovationsAlliance 2004
• Poul Tarp A/S og

Vivi Haacke.
Vivi Haacke
• Virksomhederne har brug

for realiserbar innovation.
Poul Tarp
• Alle idéer er gode.

Alt er tilladt!
Nye alliancer
• Klik ind på

www.nyxforum.dk

Udviklingsholdet: Fra venstre Line Tarp, Leif Kold Hansen, Keld Mathiassen, Vivi Haacke og Poul Tarp.
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