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V svet dizajna sem padel zgolj in samo po naklju-
čju.	Krivec	je	izključno	in	predvsem	Matjaž	To-
mažič,	vrhunski	oblikovalec,	ki	je	želel	ustanoviti	
lastno	firmo	in	je	iskal	partnerja,	ki	bi	bil	hkrati	
tudi menedžer	nove	družbe.	Nisem	bil	sicer	prva	
izbira,	ampak	dobro,	biti	drugi	niti	ni	tako	slabo.

Moja	poslovna	pot	traja	sicer	že	skorajda	desetletje	
in	pol.	Z	zelo	spremenljivimi	uspehi,	vzponi	in	pad-
ci.	Nobenega	dvoma	ni,	da	me	je	najbolj	zaznamo-
valo	dveletno	obdobje,	ki	sem	ga	preživel	v	Berlinu.	
Kaj	sem	tam	počel?	Delal,	delal	in	še	enkrat	delal.	S	
strogo	finančnega	vidika	sicer	precejšen	spodrsljaj,	
ki je pripomogel k zavedanju pomena oblikovanja 
novih	poslovnih	modelov.	Tudi	zato	je	po	seriji	
delavnic,	kjer	udeležence	učim	novega	jezika	ge-
neriranja	poslovnih	modelov	(ang.	business	model	
generation)	s	pomočjo	kanvasa poslovnih modelov, 
nastala	ta	knjiga.

Knjiga,	ki	je	pred	vami,	ni	priročnik.	Priročnik	
je knjiga Business Model Generation, za katero 
srčno	upam,	da	jo	bomo	uspeli	ali	jo	bo	kdo	uspel	
izdati	tudi	v	slovenščini.	Če	sklepam	iz	izkušnje,	ko	
smo jeseni 2013 prevedli kanvas poslovnih modelov 
(ang.	Business	Model	Canvas)	v	slovenščino,	bo	
to precej pripomoglo k širjenju zavesti o pomenu 
oblikovanja	poslovnih	modelov.	Kaj	je	torej	knjiga,	
ki	je	pred	vami?	Poklon	mojstrom,	ki	jih	občudu-
jem.	Nobena	skrivnost	ni,	da	so	temelj	te	knjige	
zapisi, ki so nastajali na blogu Oblikovanje novih 
poslovnih modelov	(www.onovog.si).	Ideja	za	knjigo	
je	prišla	šele	naknadno.	Prva	motivacija	je	bila	

dodatna	podpora	udeležencem	delavnic	o	obliko-
vanju	poslovnih	modelov.	Drugi	motiv	je	izhajal	iz	
ugotovitve,	da	se	udeleženci	delavnic	bistveno	bolj	
odzivajo na kanvas poslovnih modelov	v	slovenšči-
ni, kot so se na kanvas	v	angleščini.	In	tretje	–	prvi,	
recimo, da ga poimenujem beta prototip knjige, je 
bil	družinsko	darilo,	začetni	odzivi	pa	so	bili	zelo	
spodbudni.	

Poslovni modeli so tema, ki je izrazito naravna-
na	na	21.	stoletje.	V	časih	pred	globalizacijo	so	se	
direktorji urili le v izpopolnjevanju enega samega 
poslovnega	modela,	ki	je	običajno	veljal	za	celotno	
industrijo.	Najkasneje	s	padcem	berlinskega	zidu	
je postalo jasno, da tak pristop enostavno ne deluje 
več	in	da	ne	produktna	ne	storitvena	inovativnost 
ne	zadoščata	več.	Družbe,	in	to	družbe	v	najširšem	
pomenu	besede,	bodo	obstale	le,	če	bodo	uspele	
razviti kompetence v oblikovanju novih poslov-
nih	modelov.	O	tem	v	razvitem	svetu	ni	nobene-
ga	dvoma.	To	je	prva	novost.	Druga	novost	je,	da	
poslovnega modela nikakor in v nobenem primeru 
ne	more	oblikovati	ena	sama	oseba.	So-delovanje	
postaja v kompleksnosti sedanjosti nuja tako v 
gospodarstvu	kot	v	družbenih,	civilnih	in	socialnih	
dejavnostih.	Tudi	moja	izkušnja	na	delavnicah	
kaže,	da	je	so-delovanje	v	oblikovanju	poslovnih	
modelov	izrazito	šibka	točka,	brez	katere	sicer	
ni	možnosti	za	preskoke.	In	to	ne	pomeni,	da	je	
vloga	vodij	zmanjšana.	Ravno	nasprotno.	Imel	sem	
priložnost	spremljati	in	pri	delu	opazovati	nekatere	
izrazito prodorne vodje, ki so znali in znajo izkori-
stiti	skupinsko	dinamiko	v	svojih	družbah.	To	mi	

UVOD
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daje	upanje,	da	tudi	pri	nas	obstaja	luč	na	koncu	
tunela.	Vodje,	direktorice,	menedžerji	...	poimenuj-
te	jih,	kakor	sami	želite,	so	tisti,	ki	bodo	ali	boste	
vlekli	vaš	voz	naprej.	

V	knjigi	je	vodjem	namenjeno	tretje	poglavje.	S	
precejšnjim poudarkom na produktivnosti in upra-
vljanju	samega	sebe.	Postalo	je	namreč	že	splošno	
pravilo,	da	boste	morali	–	če	hočete	spremeniti	svet	
–	najprej	spremeniti	sebe.	In	pravil	ni.	Tudi	ne	v	
oblikovanju poslovnih modelov, ki mu je namenje-
no	drugo	poglavje.	Razen	enega	pravila.	Da	na	kan-
vas	poslovnih	modelov	ničesar	ne	pišemo,	ničesar	
ne	rišemo,	temveč	uporabljamo	samolepljive	ali	
še	bolje	statično	namagnetene	lističe.	Zakaj,	boste	
morebiti	vprašali.	Ker	se	le	tako	ves	čas	zavedamo,	
da poslovni	model	ni	statičen,	ni	samo	en	in	edini	
pravilen.	Poslovnih	modelov	je	vedno	več.	In	obli-
kovanje poslovnih modelov ali bolje jezik oblikova-
nja	poslovnih	modelov	je	le	prvi	korak.	Naslednji	
koraki so preizkušanje vaših poslovnih modelov 
(množina	ni	naključje)	v	realnosti.	In	ta	drugi	ko-
rak	nas	veliko	večino	v	tem	prostoru,	kolikor	se	mi	
dozdeva,	še	čaka.	

Ne nazadnje, kaj ima s poslovnimi modeli opraviti 
dizajn kot mišljenje? V knjigi, ki je pred vami, sku-
šamo uveljaviti, tudi terminološko, besedne zveze, 
kot	je	recimo	dizajn	kot	mišljenje	(ang.	design	
thinking).	Temu	je	namenjeno	prvo	poglavje	knji-
ge.	Iz	zgodovine	vemo,	da	se	je	dizajn	skozi	obdobja	
razvijal iz poudarka na funkcionalnosti, v poudar-
janje stila, v proces, vodenje	in	v	novem	tisočletju	

v	dizajn	kot	mišljenje.	Izjemno	uspešno	so	dizajn	
kot mišljenje uveljavile nekatere agencije (vodilna 
med njimi je verjetno IDEO)	in	nekatere	največje	
gospodarske	družbe	na	svetu	(recimo	Procter & 
Gamble).	Koncept	je	nastal	že	v	osemdesetih	letih	
prejšnjega stoletja, predvsem iz nuje po medseboj-
nem	so-delovanju	inženirjev,	ki	so	pretežno	ana-
litično	naravnani,	in	oblikovalcev,	ki	so	pretežno	
intuitivno	naravnani.	Vsi,	ki	hočemo	živeti	dizajn	
kot	mišljenje,	bi	morali	znati	so-delovati	z	anali-
tično	in	intuitivno	naravnanimi	sodelavci.	Roger	
Martin	pravi,	da	moramo	razvijati	lastne	veščine	v	
sposobnosti oblikovanja ravno pravih eksperimen-
tov,	iz	katerih	bomo	skupaj	z	analitično	in	intui-
tivno	naravnanimi	udeleženci	svojih	ekip,	vodstev	
ali	celotnih	organizacijskih	struktur	...	produktivno	
prikazali	prihodnost	že	danes.	

Sam	se	iz	želje	v	zdaj	že	precej	oddaljeni	prete-
klosti, da bi bil odbojkarski trener, preko študija 
na	Fakulteti	za	šport,	skozi	humanistične	študije	
in študij poslovodenja in organizacije ponovno 
vračam	k	svojim	koreninam.	Biti	trener.	Trener	za	
oblikovanje	poslovnih	modelov.	Ali	svetovalec	za	
oblikovanje	vaših	poslovnih	modelov.	Tudi	če	ne	
prihajate iz gospodarstva, izzivi v drugih dejavno-
stih	imajo	morebiti	še	precej	večjo	težo.	In	izzive,	
verjamem,	da	vsi	skupaj	obožujemo.	Obilo	užitkov	
in	navdiha	ob	branju	vam	želim	in	vas	vabim,	da	
se	nam	pridružite	v	oblikovanju	poslovnih	mode-
lov.
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Kako se je dizajn razvil v oblikovalca novih 
poslovnih modelov?

Dizajn se je skozi pet zgodovinskih obdobij razvil v oblikovalca 
novih poslovnih modelov. Iz dizajna kot procesa v dizajn kot 
vodenje do dizajna kot mišljenja (ang. Design Thinking).

Zgodovinsko gledano lahko razvoj dizajna opazu-
jemo	skozi	pet	obdobij.

Prvo obdobje
V	prvi	polovici	prejšnjega	stoletja	se	je	dizajn	začel	
razvijati funkcionalno – njegov namen je bil zado-
voljevanje	funkcije.	Vloga	dizajna	je	bila	zagotav-
ljanje	ustrezne	kakovosti	produktov.	Primera	takih	
organizacij sta AEG	in	Olivetti.	Menedžment	takrat	
še	ni	bil	naloga	dizajna.

Drugo obdobje
Med	1960	in	1970	je	vloga	dizajna	stilska.	V	ospredju	
je	komunikacijski	dizajn.	Vloga	upravljanja	dizajna	
je	vodenje	projektov.	Primera	takih	organizacij	sta	
Alessi in Braun.

Tretje obdobje
Dizajn kot proces je opredelil obdobje osemdesetih 
let.	Vloga	dizajna	je	inovativnost.	Vloga	upravljanja	
dizajna je usmerjanje in vodenje razvoja novih 
produktov.	Primera	sta	Philips in Sony.

Četrto obdobje
Dizajn	kot	vodenje	je	zaznamoval	devetdeseta	leta.	
Poglavitni predstavnik je Apple.	Vloga	dizajna	je	
zagotavljanje	ustvarjalne	strategije.	Vloga	upravl-
janja	dizajna	je	upravljanje	blagovne	znamke.

Peto obdobje
Zadnje obravnavano obdobje je obdobje dizajna kot 
mišljenja	(ang.	Design	Thinking).	Vloga	dizajna	je	
oblikovanje	novih	poslovnih	modelov.	Vloga	uprav-
ljanja dizajna je zagotavljanje ustvarjalne organi-
zacije.	Gre	za	obdobje	od	leta	2000	naprej.	Tipični	
predstavnik omenjenega je organizacija IDEO,	
katere direktor Tim Brown pravi, naj oblikovalke in 
oblikovalci razmišljajo na veliko in se z dizajnom 
kot	mišljenjem	lotijo	reševanja	tudi	najbolj	perečih	
problemov	današnjega	časa	–	od	globalnega	
segrevanja,	nerešenih	transportnih	težav,	do	npr.	
nezdravega	prehranjevanja.
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OBDOBJE

POGLAVITNA 
PERSPEKTIVA

VLOGA
DIZAJNA

FOKUS DIZAJN
MENEDŽEMENTA

PRIMERI 
ORGANIZACIJ

1940–’50

Dizajn kot funkcija

Kakovost produktov

–

AEG, Olliveti

1960–’70

Dizajn kot stil

Komunikacija
kakovosti

Upravljanje projektov

Allesi, Braun

1990–2000

Dizajn kot vodenje

Kreativna strategija

Blagovna znamka

Apple

1980–’90

Dizajn kot proces

Inovativnost

Upravljanje razvoja
produktov

Philips, Sony

2000 in naprej

Dizajn kot mišljenje
[”Design Thinking”]

Novi poslovni modeli

Kreativna organizacija

IDEO
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Dizajn kot mišljenje v dobro družbe. 
Intervju z Davidom Kelleyjem

Ciklus dizajna kot mišljenja sestavljajo razumevanje–opazovanje–
vizualizacija–iteracija. V povzetku intervjuja David Kelley pojasni, 
zakaj je misliti dizajn družbeno koristno.

David Kelley je ustanovitelj agencije IDEO	in	d.šole	
na	univerzi	v	Stanfordu.	Pravi,	da	je	imel	srečo	že	
v	otroštvu.	Da	je	še	kot	otrok	prebarval	čisto	novo	
kolo	le	nekaj	dni	za	tem,	ko	ga	je	dobil	za	božično	
darilo.	Vedno	je	rad	razstavljal	stvari.	In	starši	so	
to	dopuščali.	Omenil	je,	da	si	želi,	da	bi	imelo	več	
otrok	tako	srečo.

Kaj	ga	je	spodbudilo	k	ustanovitvi	agencije	IDEO?	
V	Silicijevi	dolini	je	bilo	že	takrat	(leta	1991)	precej	
dobrih podjetij, za katera je vedel, da bodo potre-
bovala	nekoga,	ki	je	občutljiv	na	dizajn,	esteti-
ko,	humanost	in	inženiring.	K	antropološkemu	
preučevanju	dizajna	ga	je	spodbudil	program	na	
univerzi Stanford, poimenovan orodja za iskanje 
potreb	(http://wp.me/a2pkKh-kC;	pdf	dokument;	
377	KB).	V	osnovi	poznamo	dve	taki	orodji:	opazova-
nje	in	intervju.

Kaj	ljudje	hočejo	ali	potrebujejo?	Kako	razviti	
empatijo	do	človeških	potreb?	Kaj	šteje	v	človeških	
življenjih?	Vse	to	so	vprašanja,	na	katera	je	David	
Kelley	v	svojem	delu	iskal	odgovore.

Še posebej je zanimivo, kako zelo odprto pojasni 
lasten	proces	dizajna	kot	mišljenja.	Deli	ga	na	štiri	
korake,	ki	pa	niso	togi,	temveč	jih	je	možno	ustre-
zno	prilagoditi.

PRVI KORAK: RAZUMEVANJE
Najenostavnejši	način	za	razumevanje	nekega	
problema	je,	da	se	povežemo	s	poznavalci.	Če	boste	
oblikovali novo medicinsko napravo, se morate 
resnično	poglobiti.	Razumeti.	Poznavalci	vam	bodo	
povedali	precej	več,	kot	boste	pravzaprav	potrebo-
vali.

DRUGI KORAK: OPAZOVANJE
Pojdite	naokoli	in	opazujte,	kako	ljudje	točijo	go-
rivo,	če	je	to	povezano	z	vašim	problemom.	Preboj	
se	pogosto	zgodi,	že	če	ste	na	licu	mesta.	Če	trčite	
v	nekoga,	ki	je	paničen	in	ima	spačen	obraz,	je	to	
morebiti	idealna	priložnost	za	inovacijo.	Človek	
ima	problem,	vi	pa	priložnost,	da	ga	rešite.	Smisel	
drugega koraka je razviti empatijo do uporabnika 
ali	uporabnikov.	Poznavalci	tu	niso	najbolj	kori-
stni,	ker	le	stežka	vidijo	vrednost	s	čisto	otroške	
perspektive.	In	uporabniki	običajno	naredijo	nekaj	
drugega,	kot	povedo.

TRETJI KORAK: VIZUALIZACIJA
Tu	že	veste,	kaj	je	problem.	Poznate	uporabnika,	
imate	že	precej	velikih	idej,	kako	razrešiti	opazova-
ni	problem.	Vizualizirate	možne	rešitve.	Ustvarili	
ste	si	svoje	lastno	mnenje.	Na	primer:	mislim,	da	
je problem pri prijavi v bolnišnico to, da je pre-
prosto	odveč.	Na	tej	točki	začnete	graditi	sisteme.	 DAVID KELLEY
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Povzeto po: Avi Solomon. 2012. Design Thinking for Social Good: An Interview with David Kelley.
(http://boingboing.net/2012/09/22/design-thinking-for-social-goo.html)
HITRI VIRTUALNI TEČAJ DIZAJNA KOT MIŠLJENJA
Stanford Design Thinking Virtual Crash Course
(video, 1:20:05, http://www.youtube.com/watch?v=-FzFk3E5nxM)

Gradite	dejanske,	fizične	stvari	iz	kartona,	proto-
tipe.	Ali	pa	hitro	in	enostavno	posnamete	video.	
Oblikujete	prihodnost,	kot	jo	vidite	vi.

ČETRTI KORAK: ITERACIJA
Četrti	korak	je	iteracija.	Vaše	prototipe	pokažete	
uporabnikom.	Neverjetno	je,	koliko	izboljšav	lahko	
dobite	na	takšen	način.	Ti	prototipi	so	izrazito	
ceneni, zato imate od vsakega uporabnika, ki mu 
pokažete	prototip,	video	ali	le	scenarij	prihodno-
sti,	kot	ste	si	jo	zamislili,	veliko	korist.	Ves	ciklus	
razumevanje–opazovanje–vizualizacija–iteracija 
je	seveda	možno	in	smiselno	ponoviti,	odvisno	od	
omejitev,	s	katerimi	se	soočate.

Dizajn kot mišljenje je vedno bolj zasidran tudi 
v	izobraževalnem	sistemu.	Na	ta	način	je	potem	
možno	na	boljše	spreminjati	tudi	družbene	siste-
me.

Poklon Billu Moggridgeu (1943–2012)

Bill Moggridge je imel izjemen vpliv v svetu dizajna, gospodarstva 
in novih tehnologij. Predvsem je zaslužen za premik, da dizajn in 
oblikovalci pri svojem delu izhajajo iz človeka. Poklon legendi.

Bill Moggridge je bil industrijski oblikovalec, ki je 
predlagal	novo	disciplino:	dizajn	interakcije	(ang.	
Interaction	Design).	Zelo	poznan	je	bil	tudi	po	obli-
kovanju	prvega	prenosnega	računalnika.

Svoje delo je Bill Moggridge opravljal v treh vlogah:

•	 kot	oblikovalec;
•	kot menedžer,	ki	je	postavljal	in vodil skupine za 

dizajn, in

•	kot pripovedovalec zgodb, zagovornik in razlaga-
lec	dizajna.

Na koncu svoje kariere je Bill Moggridge preuredil 
tudi	National	Design	Museum.	Izhajal	je	iz	ambi-
cije, da bi vsak otrok do dopolnjenega dvanajstega 
leta	starosti	moral	imeti	izkušnjo	dizajna.	In	vsak	
vodja bi moral vedeti, kako uporabiti dizajn za 
uspešno inovativnost	in	rešitve.

Bill	Moggridge	je	napisal	dve	knjigi.	Designing 
Media (2006) in Designing Interactions	(2010).	Ne-
nazadnje	je	zasnoval	začetni	stavek	za	reševanje 
problemov	s	pomočjo	dizajna	kot	mišljenja:	Kako	
bi	mi	[...]?	(ang.	How	might	we	[…]?)

BILL MOGGRIDGE (video, 6:37 min., http://www.youtube.com/watch?v=PWkk9sr)
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– BILL MOGGRIDGE

Redki o tem razmišljajo 
ali se tega zavedajo, toda ljudje 
nismo naredili ničesar, kar v 
neki točki ne bi vključevalo 
odločitve, povezane z 
dizajnom.

BILL MOGGRIDGE
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Vir: Roger L. Martin. 2009. The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage.
(http://www.goodreads.com/book/show/6552612-the-design-of-business)

Video: 
CLAUDIA KOTCHKA O INOVATIVNOSTI V DRUŽBI P&G
Claudia Kotchka on innovation at P&G, Institute of Design Strategy Conference, May 2008 from IIT Institute of Design on Vimeo.
(Institute of Design Strategy Conference, maj 2008, video: 47:14 min., http://vimeo.com/5203345)

Kako je P&G postal organizacija, 
ki misli dizajn

Kako vpeljati dizajn v DNK neke organizacije? Je sploh možno 
preoblikovati organizacije z dizajnom kot mišljenjem? Izjemen 
primer podjetja P&G dokazuje, da je to možno tudi v ogromnih 
organizacijah.

Kaj je bil problem, ki ga je leta 2000 prepoznal no-
voimenovani	glavni	izvršni	direktor	družbe	P&G,	A.	
G.	Lafley?	Vrednost,	ki	jo	je	P&G	ustvarjal	za	kupce,	
je v primerjavi s stroški, nastalimi pri ustvarjanju 
te	vrednosti,	izrazito	padala.	Zveni	znano?	Kako	se	
lotiti tega problema?

Lafley	je	že	leto	po	svojem	imenovanju	na	čelo	
družbe,	ki	je	ob	njegovem	prevzemu	bila,	milo	re-
čeno,	v	izrazito	nezavidljivem	stanju,	opredelil,	da	
je	za	P&G	ključno,	da	postane	organizacija,	ki	misli	
dizajn.	Ja,	prav	ste	prebrali.	Organizacija,	ki	misli	
dizajn.	In	ja,	gre	za	P&G,	ki	proizvaja	in	prodaja	
zobne	paste	in	šampone.	Družba,	ki	temelji	na	šte-
vilnih	samostojnih	blagovnih	znamkah.	V	letu	2001	
je	Lafley	prvič	v	zgodovini	družbe	imenoval	pod-
predsednico	družbe,	Claudio	Kotschka,	za	dizajn	
strategijo	in	inovativnost.	Razlog	imenovanja	nove	
podpredsednice,	kot	ga	je	takrat	navedel	Lafley,	je	
bil, da potrebuje nekoga, ki govori oba jezika, jezik 
dizajna	in	poslovni	jezik.

ZGODAJ OPREDELITE PRIČAKOVANJA IN VAŠ 
NADREJENI NAJ BO DEL SKUPINE
Claudia	Kotschka	je	povedala,	da	je	položaj	pod-
predsednice	sprejela	šele,	ko	je	direktor	tretjič	pri-
šel	do	nje.	Najbolj	jo	je	zanimalo,	kakšna	je	vizija	
dizajna	za	družbo	P&G.	Direktor	je	povedal,	da	je	
dizajn	eden	od	petih	temeljev,	ki	ga	želi	zapustiti	
družbi.	To	se	ji	je	zdelo	dovolj	pomembno,	da	je	
položaj	sprejela.

Kotschka je preštudirala, kako se je nizozemski 
gigant Philips	iz	proizvodne	družbe	preobrazil	v	k	
uporabnikom	usmerjeno	družbo,	ki	misli	dizajn,	
zato	je	vedela,	da	mora	začeti	tam,	kjer	že	obstaja	
interes za dizajn	kot	mišljenje.	Vedela	je	tudi,	da	je	
Philips	za	to	transformacijo	potreboval	deset	let.

Z direktorjem sta dosegla dogovor, da ima za 
podvig,	da	družbi	P&G	vstavi	dizajn	v	njen	DNK, pet 
let.	Kotschki	se	je	zdelo	pozitivno	obojestransko	
zavedanje,	da	tega	ni	moč	narediti	čez	noč.	Skovan	
je	bil	načrt,	kaj	je	možno	narediti	v	teh	dogovorje-
nih	petih	letih.

To	pomembno	uvodno	soglasje	je	po	prepričanju	
Claudie	Kotschka	v	prihodnosti	prineslo	dividende.

ZAGOTOVITE SI POMOČ, KER JO BOSTE 
POTREBOVALI
Kotschka je prekinila z dolgoletno tradicijo rekruti-
ranja	kadrov	v	P&G	neposredno	po	zaključeni	
fakulteti.	Zatrdila	je,	da	nekdo,	ki	želi	obvladovati	
dizajn,	potrebuje	vsaj	deset,	če	ne	petnajst	let.

Hkrati	je	postavila	svojo	sanjsko	svetovalno	ekipo.	
Na eni strani IDEO,	svetovalce	za	dizajn	in	inovati-
vnost,	na	drugi	strani	pa	trojico	dekanov:	Roger-
ja	L.	Martina,	Patricka	Whitneyja	in	Davida	M.	
Kelleyja.

PRIČAKUJTE OVIRE NA POTI
Kotschka pravi, da je bilo vse v P&G urejeno proti 
oblikovalkam	in	oblikovalcem.	Kako	naj	potem	
ustvarjajo vrednost? Vse je bilo treba spremeniti, 
da	so	interni	sistemi	začeli	delati	za	dizajn	ter	
oblikovalke	in	oblikovalce.	Vse,	od	procesa	zaposlo-
vanja	kadrov,	opreme	prostorov,	do	načina	izvedbe	
tržnih	raziskav.

NE POSKUŠAJTE PREPRIČEVATI Z 
GOVORJENJEM, PRIKAŽITE UČINEK
Kotschka je ugotovila, da o pomenu dizajna in 
njegovih	učinkih	ni	smiselno	razlagati,	temveč	jih	
je	treba	izkusiti.	Primer	so	bile	fokusne	skupine,	
ki	so	bile	dolga	leta	že	tradicionalno	ena	pomemb-
nejših	prednosti	družbe	P&G.	A	oblikovalkam	in	
oblikovalcem	to	ni	prav	veliko	pomagalo.	Morali	
so	namreč	iti	globlje	v	razumevanju	in	opazovanju	
uporabnikov.

Tako je Kotschka izkušene direktorje pošiljala 
na teren z oblikovalkami in oblikovalci, da so iz 
prve roke izkusili, kako opazujejo, se sprašujejo in 
sondirajo	skrite	dimenzije	uporabniške	izkušnje.	
Vedeti morate, da ima vsak projekt svoje skrite di-
menzije.	Tudi	tako	preprost,	kot	je	izgradnja	stolpa	
iz	špagetov	(glej	str.	46).

Zato	je	Kotschka	zatrdila,	da	je	bilo	v	pretežni	meri	
vse,	kar	so	počeli,	vezano	na	naslednje:	prikažite	
učinek,	prikažite	učinek	in	še	enkrat	prikažite	
učinek.
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Kako vzpostaviti učinkovit sistem 
so-delovanja za misleca dizajna (velja tudi 
za osebo za ženskega spola)?

Vaše sodelavce je možno razdeliti na analitične in intuitivne. In 
čeprav prvi v organizacijah prevladujejo, drugi za organizacije 
oblikujejo nove vrednosti. Kako vzpostaviti sodelovanje med 
obema skrajnima tipoma sodelavcev?

Mislec dizajna je nekdo, ki se raje opredeli za obli-
kovanje	podjetij	in	organizacij	kot	za	podvajanje	že	
obstoječega.

A	vsaj	v	gospodarstvu	štejejo	predvsem	dosežki.	In	
za	večino	gospodarstvenic	in	gospodarstvenikov	
velja,	da	so	analitično	usmerjeni	k	zanesljivosti.	
Problem nastane, ker vse organizacije, ne le go-
spodarske	družbe,	potrebujejo	tudi	sodelavce,	ki	so	
usmerjeni	k	veljavnosti	in	razmišljajo	intuitivno.	
Vse	bi	bilo	lepo	in	prav,	a	se	posamezniki,	ki	težijo	
k zanesljivosti in so torej racionalisti, ter posame-
zniki,	ki	težijo	k	veljavnosti	in	so	bolj	intuitivni,	
medsebojno	običajno	ne	prenašajo	najbolje.	Kako	
naj v takem okolju deluje mislec dizajna?

Roger	Martin	v	knjigi	The	Design	of	Business	na-
šteje	pet	točk,	ki	jih	priporoča	mislecem	dizajna	za	
boljše sodelovanje s kolegi, ki na eni strani zasle-
dujejo	zanesljivost	in	na	drugi	strani	veljavnost.	

Kako torej postopati znotraj teh dveh ekstremov?

1. VZEMITE EKSTREMNE POGLEDE KOT 
USTVARJALNI IZZIV IN JIH PREOBLIKUJTE
Misleci	dizajna	obožujejo	zahtevne	in	komplicira-
ne	probleme.	Lahko	jim	rečemo	tudi	izzivi	dizajna.	
Omejitve za reševanje problemov so dobrodošle, 
saj	dajejo	idejam	možnost,	da	zaživijo	v	čisto	novi	
luči.

Ključno	je,	da	znamo	produktivno	sodelovati	s	
kolegi	z	obeh	polov,	analitičnega	ali	usmerjenega	
k	zanesljivosti	in	intuitivnega,	vrednostnega	pola.	
Sodelavcem, ki so usmerjeni k zanesljivosti, mora 
mislec dizajna pomagati videti vrednost v spre-
jemanju vsaj neke stopnje veljavnosti kot poti za 
naprej.	Za	sodelavce,	ki	so	intuitivni	in	usmerjeni	
k	veljavnosti,	pa	mora	najti	ustvarjalne	načine	za	
prenos menedžerskega	razmišljanja	brez	odreka-
nja	integriteti.

Preoblikovanje ekstremnih pogledov zahteva naj-
boljše	možno	delo	misleca	dizajna.

2. POKAŽITE EMPATIJO DO VAŠIH KOLEGOV NA 
OBEH EKSTREMIH 
Edini	način	za	oblikovanje	privlačnih	in	prepričlji-
vih	rešitev	je	resnično	razumevanje	uporabnika.

A mnogi oblikovalci in arhitekti vam bodo – za-
gotovo z nekoliko grenkobe – pokazali številne 
rešitve,	ki	so	jih	naročniki	zavrnili.	Kaj	narediti?	
Nujno je, da poglobljeno poznamo sodelavce anali-
tike	in	intuitivno	naravnane	sodelavce.	Vprašanja,	
ki si jih mislec dizajna postavi, so:

•	 Kateri	so	največji	upi,	ki	jih	gojijo	sodelavci?
•	 Kaj	so	največje	skrbi	sodelavcev?
•	 Kateri	so	najmanjši	možni	pogoji	za	sprejemanje	

rešitev dizajna?

•	Koliko tveganja so sodelavci pripravljeni spreje-
ti?

Na	vsa	ta	vprašanja	je	možno	odgovoriti	bodisi	z	
empatijo	bodisi	s	prezirom.	Preskoke	pa	je	mogo-
če	dosegati	le	z	empatijo	in	razumevanjem	obeh	
strani,	sodelavcev,	ki	so	analitično	orientirani,	in	
kolegov,	ki	razmišljajo	o	veljavnosti	rešitev.

3. NAUČITE SE GOVORICE ZANESLJIVOSTI IN 
VELJAVNOSTI
Da	znate	pokazati	empatijo,	morate	komunicirati.	
A problem nastane, ker tisti, ki razmišljajo ana-
litično,	in	tisti,	ki	sledijo	intuiciji,	govorijo	različ-
na	jezika.	Prvi	uporabljajo	besede,	kot	so	dokaz,	
regresijska	analiza,	zanesljivost,	dobre	prakse	itd.	
Tisti, ki poslušajo intuicijo, pa govorijo besede, kot 
so preboj, nekaj novega in, da, tudi besedo never-
jetno.

Mislec	dizajna	mora	znati	oba	jezika,	saj	bo	so-de-
lovanje	drugače	podobno	temu,	kot	če	bi	govorili	SHEMA: OSEBNI SISTEM ZNANJA dMISLECA

VIR: ROGER MARTIN

STALIŠČE ORODJA IZKUŠNJE

1. Moj svet je usmerjen 
k zanesljivosti. 

2. Moj svet nagrajuje 
obstoječe izboljšave 
stanja. 

Kljub temu...

3. Sam iščem ravnovesje 
med zanesljivostjo in 
veljavnostjo.

4. Sam poskušam 
izboljšati stopnjo 
znanja.

1. Opazovanje
2. Domišljija
3. Konfiguracija

1. Poglabljanje 
mojstrstva in

2. negovanje 
originalnosti.
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grško	na	predstavitvi	italijanskemu	občinstvu.	Če	
ima mislec dizajna izobrazbo iz poslovnih ved, je 
zelo	verjetno,	da	se	bo	moral	naučiti	jezika	veljav-
nosti.	In	obratno,	če	ima	mislec	dizajna	izobrazbo	
iz	dizajna,	bo	moral	osvojiti	jezik	zanesljivosti.

Kako	boste	najbolje	in	najlažje	osvojili	jezik	nekoga	
drugega?	Tako,	da	ste	z	njim	v	njegovem	času	in	
prostoru.	Velja	na	splošno	in	tudi	za	mislece	dizaj-
na.

4. POSTAVITE NEPOZNANE POJME IN KONCEPTE 
V POZNANE POGOJE
Najboljši	način	za	predstavitev	neke	rešitve	dizajna	
v	analitičnem,	racionalnem	okolju	brez	tveganja,	je	
predstaviti	podobno	zgodbo.	Niti	ni	nujno,	da	gre	za	
isti	primer,	le	zgodba	naj	bo	dovolj	podobna.	Poma-
gati	morate	prebuditi	intuicijo	v	takem	okolju.

Tistim, ki so na intuitivni strani, je treba obvezno 
predstaviti	in	pojasniti	tudi	številke.	Z	jasnim	za-
vedanjem, da gre za kvantitativni vidik, pridobljen 
na	podlagi	informacij	iz	preteklosti.	Vaši	intuitivni	
sodelavci	pa	skrbijo	za	privlačne	rešitve,	ki	morajo	
veljati	v	prihodnosti,	zato	morajo	imeti	možnost	
vzpostaviti	tudi	kvalitativni	vidik.

Če	boste	uspeli	poenostaviti	nove	pojme	in	jih	
približati	sodelavcem,	imate	kot	mislec	dizajna	
precej	več	možnosti,	da	bo	šla	nova	rešitev	dizajna	
skozi	sito	analitikov	v	vaši	organizaciji.	Analitični	
sodelavci znajo sicer biti na robu nervoze, a je ver-
jetnost, da bi vašo novo rešitev hladno zavrnili iz 
strahu	ali	kot	preveč	nevarno,	precej	manjša.

5. KO MORATE POLOŽITI DOKAZ NA MIZO, 
UPORABITE OBSEG V SVOJO KORIST
Racionalisti	v	vaši	organizaciji	vse	stavijo	na	
preteklost.	Iz	tega	izpeljujejo	in	pričakujejo	dokaze	
na	temelju	preteklih	dogodkov.	Dodaten	problem	
nastane, ker sodelavci, ki oblikujejo zanesljive reši-
tve	za	prihodnost,	enostavno	ne	morejo	že	vnaprej	
dokazati,	da	bodo	njihove	rešitve	delovale.	Kako	
pristopiti?

Ključno	je	pridobiti	zaupanje	analitičnih	sodelav-
cev,	ki	vidijo	prihodnost	kot	sovražnika	in	prete-
klost	kot	zaveznika.	Kako	tlakovati	pot	do	vzposta-
vitve zaupanja?

Zaupanje	boste	vzpostavili	s	približanjem	slike,	kaj	
se	bo	v	prihodnosti	zgodilo.	Če	uspete	to	sliko	čez	
leto	dni	približati	in	jo	prikazati	kot	preteklost,	ste	
na	dobri	poti	k	vzpostavitvi	zaupanja	analitičnih	
sodelavcev.

Po drugi strani bodo intuitivni sodelavci naspro-
tovali postopnim rešitvam, ker bodo menili, da 
to	ogroža	celovitost	rešitve.	Najraje	bi	razrešili	
problem, oblikovali rešitev in se prenehali ozirati 
nazaj.	Mislec	dizajna	mora	prisluhniti	in	dati	mo-
žnost	take	rešitve,	ki	še	omogoča	inovativnost in ji 
daje	priložnost.	Zato	morajo	razviti	lastne	vešči-
ne,	ki	bodo	pomagale	analitičnim	in	intuitivnim	
sodelavcem, da bodo znali oblikovati ravno prave 
eksperimente, ki bodo produktivno spremenili 
prihodnost	v	preteklost.

Vir: 
Roger L. Martin. 2009. The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage.
(http://www.goodreads.com/book/show/6552612-the-design-of-business)

So-delovanje oblikovalcev in menedžerjev

Kako vzpostavljati so-delovanje med dizajnom in menedžmentom 
je vprašanje za vse organizacije, ki želijo ustvarjati vrednost 
z inovativnostjo, kreativnostjo in dizajnom. Razlike niso 
nepremostljive in jih je možno presegati s kognitivnim pristopom.

PREGLEDNICA: MENEDŽMENT IN KONCEPTI DIZAJNA
VIR: BRIGITTE BORJA DE MOZOTA

MENEDŽMENT KONCEPTI DIZAJN KONCEPTI

•	 Procesi.	Reševanje	problemov.

•	Menedžment	idej.	Inovativnost.

•	 Poslovni	sistemi.	Informacije.

•	 Komunikacija.	Struktura.

•	 Potrošniške	preference.	Organizacijska	kultura.	
Identiteta 

•	Dizajn	je	aktivnost	reševanja	problemov.

•	Dizajn	je	kreativna	aktivnost.
•	 Dizajn	je	sistemska	aktivnost.

•	 Dizajn	je	aktivnost	koordiniranja.
•	 Dizajn	je	kulturna	in	umetniška	aktivnost.
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Vsi vedo, da tisti, ki niso 
oblikovalci, vsakodnevno 
sprejemajo odločitve s 
področja dizajna. Oblikovalke 
in oblikovalci to doživljajo kot 
napad na lastno stroko. 
– DOS SANTOS

Središče so-delovanja v inovativnosti

Želite premakniti svoje ideje od namena do akcije in od akcije 
do učinka? Središče so-delovanja v inovativnosti vam ponuja 
izkušnjo navdihujočega prostora, smiselnih vsebin in živahne 
skupnosti.

Središče	za	so-delovanje	v	inovativnosti	je	labora-
torij za prototipe, start-up	inkubator,	navdihujoča	
pisarna,	prostor	za	učenje	in	možganski	trust	za	
ustvarjanje	unikatnega	ekosistema	družbene	ino-
vativnosti.

Cilj	središča	je	zgraditi	živahno	skupnost	podjet-
nih	posameznic	in	posameznikov,	ki	so-delujejo	v	
špici	družbene	inovativnosti.	So	lokalno	umeščeni	
in	globalno	povezani.	Središče	ponuja	enkratno	
mešanico infrastrukture, povezav, navdiha in 
učenja	posameznicam	in	posameznikom,	vsem,	

ki	hočete	premakniti	svoje	ideje	od	namena	do	
akcije	in	od	akcije	do	učinka.	Gre	za	vzpostavljanje	
trajnostnih	rešitev	za	družbene,	ekonomske	in	
ekološke	izzive	današnjega	časa.

Ključno	je	oblikovanje:

•	 skupnosti,

•	vsebine,

•	 prostorov.

Vabljeni	k	so-delovanju!

SHEMA: IZKUŠNJA SREDIŠČA SO-DELOVANJA V INOVATIVNOSTI
POVZETO PO: IMPACT HUB
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Profesionalci za dizajn v prihodnosti

Ali se je predvidevanje, kakšni bodo profesionalci za dizajn v 
prihodnosti, izkazalo kot resnično? Ali je to v okolju, kjer je dizajn 
razvrščen skupaj z aranžiranjem in dekoraterstvom, sploh možno?

Še pred leti, v 2004, je bilo objavljeno predvidevanje 
o profesionalcih za dizajn, ki bodo:

•	 inteligentni ustvarjalci,

•	 aktivni	učenci	in	komunikatorji,

•	 aktivni	državljani	in	trajnostni	podjetniki.

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI: DIZAJN NA ISTI RAVNI KOT ARANŽERSTVO IN DEKORATERSTVO

Vir: 
Green D., Lee s soavt. 2004. Perspectives on Designing Design Managers. Design Management Review: 15/2, str. 74–79.

Kako naj dizajn postane način življenja 
v vaši organizaciji?

Dizajn v organizacijah je možno upravljati izrazito formalno ali 
izrazito razvojno. Infuzija dizajna v organizacijo je najboljši način 
za razvojno upravljanje dizajna v organizacijah.

Prvaki	imajo	možnost	pritiskati	od	zgoraj	navzdol.	
Strategije	običajno	končajo	ob	strani.	Programi	
imajo	tendenco	začasnosti.	In	funkcije	so	izolirane,	
ne glede na to, ali so progresivne ali pravzaprav 
konzervativne.	V	nasprotju	z	vsem	naštetim	dizajn	

kot infuzija deluje v sodelovanju in še posebej 
znotraj	funkcij.	Menedžerji,	katerih	odgovornosti	
se	dotaknejo	dizajna,	ga	ne	le	sprejmejo,	temveč	
postanejo	njegov	sestavni	del.

Vir:
Dumas, Angela and Mintzberg, Henry. 1989. Managing Design Designing Management. Design Managemet Journal.

FO
RM

A
LN

O
 U

PRAV
LJA

N
JE D

IZA
JN

A
RAZVOJNO UPRAVLJANJE DIZAJNA

Prvaki
Infuzija

Strategije

Programi

Funkcije
konzervativne =>napredne

7 4 . 1 0 0

D
EKO R AT E RSTV

O

O
B

L IK O V A NJE

A
R

A
N

ŽE R S T VO



3332

DIZAJN KOT MIŠLJENJEOBLIKOVANJE POSLOVNIH MODELOV

Dizajn tako postane način 
življenja v organizaciji. 
– DUMAS IN MINZTBERG, 1989

Ljudje, posel, tehnologija: inovativnost 
in dizajn kot mišljenje

Shema, ki pojasni povezanost številnih pojmov. Ključna je 
osredotočenost na uporabnika ali enostavno človeka. To 
zagotavlja zaželenost. V povezavi s poslom in tehnologijo 
pridemo do številnih pozitivnih učinkov inovativnosti. Povzeto po 
Billu Moggridgeu.

LJUDJE
(zaželenost)

POSEL
(upravičenost)

TEHNOLOGIJA
(izvedljivost)

PROCESNA 
INOVATIVNOST

IZKUSTVENA
INOVATIVNOST

FUNKCIONALNA 
INOVATIVNOST

DIZAJN 
KOT MIŠLJENJE

ČUSTVENA 
INOVATIVNOST

• znamke
• odnosi

• marketing
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Tri strategije inovativnosti

Strategijo inovativnosti neke družbe je možno deliti na 
tehnološko, uporabniško strategijo in k dizajnu orientirane 
inovacije. Tehnološko razodetje na preseku tehnoloških inovacij 
in tistih, usmerjenih k dizajnu, je tisto, ki prinaša dolgoročne 
prednosti in vrednosti gospodarskim družbam.

SHEMA: TRI STRATEGIJE INOVATIVNOSTI
VIR: ROBERTO VERGANTI
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Vir: 
Roberto Verganti. 2009. Design-driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean.
(http://www.designdriveninnovation.com/)

Več o novi dobi pomenov: 
Frog. Serija člankov: A New Era of Meaning.
(http://designmind.frogdesign.com/articles/the-substance-of-things-not-seen/a-new-era-of-meaning.html)

Strategije inovativnosti	gospodarskih	družb,	je	
možno	razdeliti	na:

•	 tehnološko	orientirane	inovacije	(ang.	technolo-
gy-push);

•	 uporabniško	orientirane	inovacije	(ang.	user-
-centered	ali	market-pull);

•	 k	dizajnu	orientirane	inovacije	(ang.	design-dri-
ven	innovation).

TEHNOLOŠKO ORIENTIRANE INOVACIJE
Tehnološkim inovacijam je v literaturi, gospodar-
stvu	in	družbi	nasploh	namenjeno	precej	časa,	pro-
stora	in	virov.	Te	vrste	inovacij	včasih	potrebujejo	
več	desetletij,	da	se	uveljavijo.	Hkrati	so	te	inovacije	
pogosto	vir	dolgoročne	konkurenčne	prednosti	go-
spodarskih	družb	ali	kar	celotnih	industrij.	So	tve-
gane	in	pogosto	povezane	z	visokimi	stroški.	Imajo	
številna	imena,	kot	so	npr.	radikalne,	disruptivne, 
inovacije	nove	paradigme	itd.

UPORABNIŠKO ORIENTIRANE INOVACIJE
Ta vrsta inovativnosti ne stremi k radikalnemu 
spreminjanju	pomenov.	Gre	bolj	za	dvom,	redefini-
cijo	in	preoblikovanje	obstoječih	pomenov.	Ker	so	
uporabniško	orientirane	inovacije	bolj	učinkovite	
od tradicionalnih pristopov, ki sicer temeljijo na 
privlačnosti	trga	(ang.	market-pull	approach),	le	
še	močneje	okrepijo	obstoječe	sociološko-kulturne	
režime.

K DIZAJNU ORIENTIRANE INOVACIJE
Radikalne	spremembe	pomenov	zagotavljajo	k	
dizajnu	orientirane	inovacije.	Z	njimi	gospodarske	
družbe	dosegajo	trajnostno	konkurenčno	prednost	
in	dolgoročne	dobičke.	S	tako	vrsto	inovacij	si	druž-
be	zagotavljajo	lastno	prihodnost.
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Kaj so inovacije, orientirane k dizajnu?

K dizajnu orientiranim inovacijam nekateri pravijo tudi 
izkušenjske (ang. experience) inovacije. Imenujemo jih tudi 
netehnološke inovacije. Nastajajo na presečišču človekovih 
vrednot, posla in tehnologije.

VIR: INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD

ČLOVEKOVE
VREDNOTE
(zaželenost,
uporabnost)

ČLOVEKOVE VREDNOTE
Psihologija

Antropologija
Sociologija
Etnografija

Iskanje potreb

POSEL
Računovodstvo
Finance
Ekonomska analiza in politika
Marketing
Poslovanje
Informacijske tehnologije
Podjetništvo
Konkurenca in strategija

TEHNOLOGIJA
Tehnična analiza

Statistika & dinamika
Elektronika & mehatronika

Metodologija razvoja/programiranja
Bioinženiring

Materiali
Termodinamika

Kemijska tehnologija

POSEL
(upravičenost)

TEHNOLOGIJA
(izvedljivost)

PROIZVODNJA
Tehnologija proizvodnje
Procesi proizvodnje
Menedžiranje oskrbovalnih verig/ciklov
Hitra izdelava prototipov

DIZAJN
INOVATIVNOST

DIZAJN & INTERAKTIVNOST
Interakcija človek računalnik

Vizualno razmišljanje
Dizajn za trajnostni razvoj

Estetika & forma

ORGANIZACIJSKA KULTURA
Menedžment & ekipe

Človeški viri
Organizacijska dinamika

Pogajanja

– ROBERTO VERGANTI

Organizacija, ki zna oblikovati 
ključni pomen tehnološko 
orientirane inovacije, ki torej 
tehnologijo razodene, postane 
vodilna na trgu. 
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Najpomembnejša reč 
v komunikaciji je slišati tisto, 
kar ni bilo izrečeno. 
– PETER F. DRUCKER 

Zakaj so k dizajnu orientirane inovacije 
izjemno uspešne? Primer Nintendo.

Dizajn in inovativnost gresta z roko v roki s finančno uspešnostjo 
organizacij. Primer Nintendove uspešnice Wii to potrjuje z 
osredotočenostjo na kreativnost in ne na visokotehnološke 
dosežke.

Po	t.	i.	insajderskih	informacijah,	ki	so	mi	jih	pred-
stavili, je bil Nintendo pravzaprav v zelo velikih 
težavah,	preden	je	razvil	Wii	–	igralno	konzolo,	ki	
je	požela	izjemen	uspeh	in	jo	občudujejo	vse	možne	
generacije,	od	otrok	do	starostnikov.	Kaj	je	naredil	
Nintendo?

Osredotočil	se	je	na	kreativnost,	in	ne	na	visoko-
tehnološki	razvoj.	Prenehal	je	tekmovati	s	
konkurenco (Microsoft in Sony)	v	razvoju	visoko-
zmogljivih	grafičnih	iger,	ki	tako	ali	tako	zanimajo	
le	najbolj	zagrete	igralce.	Nintendo	se	je	raje	odločil	
za:

•	 nizkocenovno	razlikovalnost;
•	 osredotočenost	na	občasne	igralce;
•	 poslovni	model,	ki	je	bil	inovativno	oblikovan.

Šlo	je	za	tipično	k	dizajnu	orientirano	inovacijo,	
ki	ni	temeljila	na	visokotehnoloških	dosežkih.	
Kaj	je	značilno	za	takšne	inovacije?	Da	je	dizajn	
temelj vsega (podobno je bilo pred desetletji v 
slovenski	Iskri),	zato	so	prvi	na	trgu	in	običajno	pri	
konkurenci spodbudijo odziv mi-bi-tudi.

Nintendo
• nizkocenovna razlik-ovalnost.
• fokus na občasne igralce.
• generira prihodke tudi za razvijalce iger 
   za Nintendo Wii.
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Študije so pokazale, da so v 
dizajn usmerjena podjetja v 
vseh vrstah industrij prekosila 
dosežke na trgu v splošnem, 
kar kaže, da gresta dizajn in 
inovativnost z roko v roki s 
finančno uspešnostjo. 

– DESIGN COUNCIL

Kako in zakaj postati inovativna družba?

Kako z inovativnostjo do rasti družb, pa naj gre za javna (vladna) 
podjetja, socialne podjetnike ali večnacionalne korporacije? 
Moteča (disruptivna) inovativnost temelji na zamislih, ki niso 
visokotehnološke, in je še posebej primerna za kompleksnost 
sodobnega sveta.
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Vir: Clayton M. Christensen. 2011. The Innovator’s Dilemma: the Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business.

Kako pristopati k inovativnosti, ne glede na to, ali 
ste javna (ali celo vladna) organizacija, socialno 
(družbenokoristno)	podjetje	ali	korporacija,	ki	
posluje na številnih trgih?

Zadeva	se	obravnava	kot	kulturni	fenomen.	
V	Sloveniji	imamo	že	dolga	desetletja	številne	
primere, inovativni posamezniki so uspeli in celo 
prodali	lastne	patente,	običajno	v	tujino.	Še	vedno	
imamo številna majhna podjetja, ki so v svoji 
niši	vodilna	v	svetu.	A	zelo	težko	je	v	večjih	gos-
podarskih in javnih organizacijah prepoznati nove 
prodorne, inovativne storitve in izdelke, ki bi bili 
prepoznavni	in	konkurenčni	tudi	v	širšem	okolju,	
če	že	ne	globalno.	Hkrati	je	povsod	prisotno	jasno	
zavedanje, da danes izdelki sami po sebi ne zago-
tavljajo	ničesar	več.	Kvečjemu	znajo	biti	odveč.	Če	
kdaj,	potem	velja	danes:	manj	je	več.

Zadnji primer globalno prepoznavnih in 
konkurenčnih	izdelkov	smo	imeli	v	Sloveniji	v	
korporaciji Iskra.	Iskra	je	imela	v	začetku	osemde-
setih	ne	le	telefon,	ampak	tudi	osebni	računalnik,	
ki	je	bil	v	razvoju	tistega	časa	primerljiv	z	izdelki	
današnjih gigantov, Appla in Microsofta.	Ravno	
prvi	je	dokazal,	da	je	manj	več.	Da	je	temelj	
uspešnosti dizajn in da je vodenje izjemno pomem-
bno,	če	ne	ključno	za	uspeh	neke	organizacije.	Kaj	
se je spremenilo od osemdesetih let? Z eno besedo 
–	kompleksnost.

Rast	je	bila	vedno	pogojena	z	inovativnostjo.	
Inovativnost,	še	posebej	tista,	ki	temelji	na	novih	
visokih tehnologijah, je bila vedno izjemno tvegano 
podjetje,	za	razliko	od	t.	i.	disruptivne inova-
tivnosti, ki je bila vedno poceni, temeljila je na 
netehnološkosti	in	zahtevala	drugačno	kulturo	od	
že	obstoječe	v	organizacijah.

Poglejmo si primer še iz petdesetih let prejšnjega 
stoletja.	Sonyjev tedanji predsednik, Akio Morita, 
je najel ceneno hotelsko sobo v New Yorku in uspel 
po	nekaj	mesecih	prošenj	prepričati	giganta	AT&T,	
da	mu	je	prodal	patentirano	radijsko	licenco.	Sony	
je	želel	proizvesti	majhne	mobilne	radijske	postaje.	
Na vprašanje, zakaj bi bilo komu takrat mar za 
majhne radijske postaje z bistveno slabšim sprej-
emom, kot so ga imele tedanje namizne radijske 
postaje, je Morita odgovoril z bomo videli.	V	nasled-
njih letih nobeden izmed proizvajalcev tedanjih 
namiznih radijskih postaj ni uspel obstati na trgu 
mobilnih	radijev,	ki	so	seveda	prevladali.	Zato, bi 
danes dodali na vprašanje zakaj.

Pomembno je:

•	 znati	prepoznati	probleme;

•	 imeti strukturiran proces dizajna kot mišljenja 
in

•	 imeti kulturo vodenja, ki temelji na znanju in 
eksperimentiranju.

Kako uveljaviti netehnološko 
ali disruptivno inovacijo?

Organizacija, ki želi uveljaviti disruptivno ali netehnološko 
inovacijo, mora ustanoviti samostojno družbo ali poslovno enoto 
s čisto avtonomnim vodenjem in samostojno organizacijsko 
kulturo. Poskusi implementacije znotraj obstoječe organizacije 
se bodisi ne obnesejo bodisi so izjemno dragi za vse vpletene 
deležnike.

SHEMA: UMEŠČANJE INOVACIJSKIH ZAHTEV Z ORGANIZACIJSKIMI KOMPETENCAMI
VIR: C. M. CHRISTENSEN
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Komentarji:

1. 
Gledišče	C.	M.	Christensena:
•	znati prepoznati probleme, primer A, desno zgoraj 

v kvadrantu navaja uvajanje internetnega brskal-
nika v Microsoftu;

•	za B so dovolj skupine lahkokategornih sodelavcev 
znotraj organizacije;

•	za	področje	C,	levo	spodaj,	kot	neuspešen	primer 
C.	M.	Christensen	navaja	poskus	Compaqa,	da	
bi	ob	obstoječih	distribucijskih	poteh	prodajal	
tudi	preko	interneta,	poskus	se	je	klavrno	končal	
zaradi	velikih	protestov	obstoječih	distributerjev	
in	Compaq	tako	ni	uspel	konkurirati	Dellu, ki je 
bil (in je), nasprotno, s tako vrsto prodaje zelo 
uspešen;

•	v	področju	D,	levo	zgoraj,	gre	za	podobne	produk-
te,	kot	so	obstoječi,	le	da	jih	je	treba	prodajati	na	
osnovi	nizkocenovnega	poslovnega	modela.	Med	
obstoječimi	organizacijami	je	tudi	tu	težko	najti	
uspešne	trajnostne	primere	(za	razliko	od	 
nekaterih	zelo	uspešnih	nizkocenovnih	poslovnih	
modelov	posamičnih	organizacij).

2. 
Po	e-pošti	je	bil	poslan	odziv	na	ta	zapis.	
»Naslov povezave na blogu Kako uveljaviti netehno-
loško	ali	disruptivno	inovacijo	je	nekoliko	dvoumen.	
Lahko se bere, da je:
a)  = disruptivna inovacija (kar seveda ni res);
b)	problemi	pri	uveljavljanju	netehnološke	inovacije	
so	podobni	kot	pri	uvajanju	disruptivne	inovacije.«

Da,	mišljeno	je	vsekakor	b.	Problemi	pri	uvajanju	
netehnoloških	in	disruptivnih	inovacij	so	podobni.

Naj	pa	dodam,	da	gre,	kolikor	razumem	C.	M.	Chri-
stensena,	pri	disruptivnih	inovacijah	za	cenejše	in	

enostavnejše	rešitve.	Bolj	zanesljive	in	bolj	uporabne.	
Vse	to	vsaj	sam	razumem	kot	netehnološke	rešitve.	
Tudi	pri	večini	primerov,	ki	jih	navaja	Christensen,	
gre	za	slabše	tehnologije,	kot	so	obstoječe	rešitve	na	
t.	i.	množičnih	(ang.	mass)	trgih.

3.
Še	en	odziv,	prav	tako	prejet	po	e-pošti:
»Trditev – Organizacija,	ki	želi	uveljaviti	disruptivno	
ali	netehnološko	inovacijo,	mora	ustanoviti	samo-
stojno	družbo	ali	poslovno	enoto	s	čisto	avtonomnim	
vodenjem	in	samostojno	organizacijsko	kulturo.	–	se	
mi	zdi	premočna	oziroma	preveč	ukalupljena,	saj	
praksa	v	mnogih	primerih	kaže,	da	disruptivne	ino-
vacije nastajajo predvsem v organizacijah, ki imajo 
bolj	»razsvetljene«	menedžerje,	so	bolj	odprte	za	
ideje	zaposlenih/odzive	strank	in	so	manj	hierarhič-
no	organizirane.«

Absolutno	se	strinjam.

4.
In	še	tretji	odziv	po	e-pošti:
Nepovezano z zgornjo debato posredujem povzetek 
širših	analiz,	kjer	avtorji	v	točki	3.3.	zelo	dobro	ume-
stijo razumevanje dizajna	kot	mišljenja.

The	Danish	Design	Centre	developed	a	four-level	
»design	maturity	ladder«	to	account	for	this	diffe-
rentiated	integration	(str.	26):	Basset,	J.,	Miles,	I.	in	
Thenint,	H.	(2011).	Innovation	Unbound	–	Changing	
Innovation	Locus,	Changing	Policy	Focus,	PRO	INNO	
EUROPE,	INNO-GRIPS.«
(http://bit.ly/Rx8YQp)

Vir: Clayton M. Christensen. 2011. The Innovators Dilema.

Prakse	upravljanja	(ali	menedžmenta,	kot	mu	tudi	
rečemo),	ki	so	uspešne	na	množičnih	trgih,	so	
vzrok,	da	iste	gospodarske	družbe	ne	prepoznajo	
in	ne	izkoristijo	priložnosti,	ki	jim	jih	ponujajo	
disruptivne	inovacije.	Tudi	boljše	upravljanje,	bolj	
trdo delo in izogibanje neumnim napakam ne 
pomagajo pri dilemi: kako uveljaviti disruptivno 
inovacijo?

KAKO UVELJAVITI DISRUPTIVNE INOVACIJE V 
OBSTOJEČIH ORGANIZACIJAH?
Odgovor	je	zelo	preprost.	Organizacija,	ki	želi	
uveljaviti disruptivno ali netehnološko inovacijo, 
mora	ustanoviti	samostojno	družbo	ali	poslovno	
enoto	s	čisto	avtonomnim	vodenjem in samostoj-
no	organizacijsko	kulturo.	Poskusi	implementacije	
resnično	disruptivnih	inovacij	znotraj	obstoječe	or-
ganizacije se bodisi ne obnesejo bodisi so izjemno 
dragi	za	vse	vpletene	deležnike.

Kaj	sploh	so	disruptivne	inovacije?	Profesor	Chri-
stensen je v enem od javnih nastopov priznal, da 
bi	danes,	če	bi	imel	priložnost,	še	enkrat	razmislil	
o	ustreznejšem	poimenovanju.	Smernice	s	t.	i.	ne-
tehnološkimi ali k dizajnu orientiranimi inovacija-
mi	se	ponujajo	same	po	sebi.	Profesor	Christensen	
omenja	dve	značilnosti	disruptivnih	inovacij:
1.	Atributi,	ki	disruptivne	inovacije	delajo	nezani-
mive	na	množičnih	trgih,	so	običajno	točno	tisti	
atributi,	ki	so	najmočnejše	orožje	teh	inovacij	na	
rastočih	trgih.	Se	spomnite,	kako	Skypa	še	ne	tako	
dolgo	nazaj	nihče	ni	resno	jemal	(in	res,	mnogi	ga	
še vedno ne)?

2.		Disruptivne	inovacije	so	običajno	enostavnejše,	
cenejše, tudi bolj zanesljive in bolj uporabne kot 
uveljavljeni	produkti.	Vas	to	kaj	spomni	na	Ninten-
dov Wii	(str.	39)?

NOVI POSLOVNI MODELI ZA DISRUPTIVNE 
INOVACIJE
Disruptivne inovacije zahtevajo inovativne poslov-
ne	modele.	Težava	je	namreč	že	v	samih	distri-
bucijskih	poteh.	Partnerji,	ki	naj	bi	distribuirali,	
običajno	niso	pripravljeni	na	take	novosti.	Primer	
Honde,	ki	je	porabila	več	let,	da	je	našla	ustrezno	
pot za poznejšo uspešnico Supercub na trgu Zdru-
ženih	držav	Amerike,	in	še	to	bolj	po	naključju,	to	
več	kot	dokazuje	(str.	84).

Kupci ali bolje uporabniki disruptivnih inovacij 
so	naslednja	velika	dilema.	Že	omenjeni	primer	
Honde	in	tudi	številni	drugi,	npr.	uveljavljanje	fo-
tokopirnega stroja konec petdesetih let prejšnjega 
stoletja,	kažejo	na	to,	da	je	uporabnike	bistveno	bo-
lje	opazovati	pri	rabi	produkta.	Informacije,	ki	jih	
boste	dobili	s	pomočjo	intervjuja	ali	fokusne	skupi-
ne,	se	v	primeru	disruptivnih	inovacij	pokažejo	kot	
nezanesljive.	Gre	za	podobno	reč,	kot	jo	je	izrekel	
že	Henry Ford:	»Če	bi	spraševal	ljudi,	kaj	hočejo,	bi	
odgovorili,	da	boljše	konjske	kočije.«

In	nenazadnje,	največ	možnosti	imajo	disruptivne	
inovacije	takrat,	ko	pride	do	zasičenosti	množičnih	
trgov	s	produkti	in	preveliko	ponudbo	učinkovitosti	
teh	produktov.	To	pomeni	največjo	priložnost	za	
disruptivne inovacije in še posebej za disruptivne 
tehnologije,	da	se	pojavijo	in	posledično	od	spodaj	
napadejo	uveljavljene	trge.




