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PER NIKOLAJ BUKH, PROFESSOR 
AALBORG UNIVERSITET

Jeg har en svaghed for bøger, 
der provokerer, er skarpe i for-
muleringen og gør det på et 
velargumenteret grundlag. Så-
dan en bog er Design-Driven 
Innovation, som er skrevet af 
den italienske professor og eks-
pert i innovationsledelse Rober-
to Verganti. Innovation har den 
sidste halve snes år været et til-
bagevendende tema i de danske 
virksomheder og har også fyldt 
meget på den erhvervspolitiske 
dagorden. Derfor har emnet 
naturligt nok også tiltrukket sig 
opmærksomhed i mange typer 
projekter.

I særdeleshed har der ofte 
været en særlig interesse for så-
kaldt brugerdreven innovation. 
Det kan være svært at indkred-

se, hvad brugerdreven innova-
tion præcist dækker over som 
begreb eller teknik, når man 
ser på den store mængde pro-
jekter og initiativer, der her-
hjemme er blevet igangsat 
de senere år. Men det er vist 
rimeligt at sige, at det i høj 
grad drejer sig om at tage 
udgangspunkt i brugeres 
behov og oplevelser samt 
nye anvendelser af produk-
ter, teknikker og arbejds-
metoder. Til en vis grad 
kan man nok også sige, 
at brugerdreven innova-
tion er en metode til ud-
vikling af nye produkter, 
serviceydelser mv., der 
bygger på systematisk 
udforskning eller ind-
dragelse af brugernes 
liv, identitet, praksis 
og behov.

Der er masser af gode erfa-
ringer med brugerdreven in-
novation. Men som ethvert an-
det nyt redskab, som kommer i 
hænderne på ukyndige udøvere, 
er der en risiko for, at anvendel-
sen overdrives. Brugerdreven 
innovation er ikke en universal-
løsning, og som Verganti over-
bevisende demonstrerer, kan 
brugerdreven innovation være 
en decideret misforståelse som 
eneste værktøj, hvis man øn-
sker at skabe en afgørende kon-
kurrencefordel ved innovation. 
Brugerdreven innovation kan 
derimod hjælpe med at skabe 
løbende forbedringer og tilpas-
ninger. Men den afgørende in-
novation, hvor der decideret 
frembringes produkter og kon-
cepter, som har en ny betydning 
er ikke resultatet af noget, som 
har med brugerne at gøre.

Verganti skelner i 
bogen for det første mellem de 
løbende innovationer, som dels 
kan være resultater af bruger-
centreret eller designbaseret 
innovation, og radikale innova-
tioner, som både kan være tek-
nologidrevne og designdrevne. 
Bogens særlige fokus er den ty-
pe innovationer, som både er ra-
dikale og drevet af design. Som 
dansk læser har man nok en til-
bøjelighed til at forstå design 
som resultatet af f.eks. industri-
elle designeres arbejde. 

Men den form for design, 
som Verganti arbejder med er 
resultatet af en designdiskurs, 
som involverer både kunstnere, 
medier, virksomheder i andre 
brancher, forskningsinstitu-
tioner, teknologileverandører, 
 antropologer, detailvirksomhe-

der – og selvfølgelig også 
brugere.

Igennem bogen udfoldes 
historierne om Nintendo 
Wii, Swatch og Apples Ipod; 
og Verganti trækker i særde-
leshed på sine erfaringer fra 
tæt samarbejde med italienske 
designbaserede virksomhe-
der som Alessi, Barilla, Kartell 
og Floss. Der er også omtale af 
B&O, hvis arbejde med design-
dreven innovation – og måske 
også aktuelle vanskeligheder – 
på glimrende vis illustreres ved 
at blive sat ind i den forståelses-
ramme, som opbygges i bogen.

Unik brugerværdi

Bogens eksempler viser, hvor-
dan designdreven innovation 
kan skabe en unik brugervær-
di, som ikke kan imiteres, som 
udvikler virksomhedens brand, 
skaber kundeloyalitet og nye 
netværker. Samtidig med at det 
kan skabe de afgørende konkur-
rencemæssige fordele og sikre 
langsigtet lønsomhed.  

Omdrejningspunktet for den 
designdrevne innovation er de-
signdiskursen. Dvs. den dia-
log, der består mellem en lang 
række aktører, spændende fra 
kunstnere til underleverandø-
rer, og som virksomheden kan 
få adgang til ved at involvere sig 
i netværk af centrale fortolkere. 
Ved at opbygge en kompetence 
til at drage viden ud af design-
diskursen og fortolke denne til 
nye produktmuligheder skabes 
fundamentet for den design-
drevne innovation. Det er ik-
ke ukompliceret og stiller sto-
re krav til virksomheden. Der 
kan ikke gives en kogebogsagtig 

opskrift på, hvordan det gøres, 
men ved at beskrive de centrale 
elementer i processen med ek-
sempler lykkes det alligevel at 
få en forbavsende konkret be-
skrivelse af, hvad der skal til.

Nemme tjeklister

Bogen er velargumenteret og 
underbygget af konkrete da-
ta. Den er forholdsvis fri for de 
fl oskler og nemme tjeklister, 
som mange ledelsesbøger for-
falder til, når læseren skal præ-
senteres for et nyt koncept. Det 
er en seriøs bog, og når jeg i den-
ne anmeldelse fremhæver den 
design-drevne innovation som 
et alternativ til alene at fokuse-
re på brugerdreven innovation, 
er det ikke udtryk for en gene-
rel kritik. Vergantis budskab er 
snarere, at strategier supplerer 
hinanden. Ved at forstå, hvor-
dan helt nye opfattelser af pro-
dukter og markeder opstår, kan 
alle virksomheder lære at hånd-
tere forskellige former for in-
novation bedst muligt. Selvom 
man vælger at tilpasse sig mar-
kedsmulighederne ved bruger-
dreven innovation, er det nød-
vendigt at følge med i, hvordan 
helt nye muligheder opstår og 
udfolder sig. Derfor er bogen 
en meget interessant læsning 
for alle, der interesserer sig for 
innovation og skabelsen af nye 
forretningsmuligheder.

Roberto Verganti, 
Design-Driven Innovation: 
Changing the Rules of Competition 
by Radically Innovating what things 
mean, Harvard Business Press, 
set til 35,00 dollar. Er udkommet.
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Shoptimism 
Why the American Consumer Will Keep on Buying No Matter What

Af Lee Eisenberg

Forfatterens udgangspunkt er, at den amerikanske forbruger  ikke 
er til at holde nede, uanset hvor mange kriser der falder oven i 
 hinanden.

Han hævder, at det at forbruge er en del af den amerikanske 
ånd, og den tese underbygger han under et krydstogt gennem bå-
de salgs- og marketingverdenen samt forbrugssamfundet.

Han fokuserer blandt andet på, hvad det er, der får os til at købe 
ting, vi dybest set ikke har brug for, og han dykker ned i de tilstan-
de af købelyst, skyldfølelse, glæder og skuffelser, der har det med 
at ramme forbrugeren.

Simon & Schuster, 
352 sider. 
Udkommer i november

The 48 Laws of Power

Af Robert Greene

Forfatteren har læst både Machiavelli, Sun-tzu, Carl von Clause-
witz, Talleyrand og Casanova samt andre af de store tænkere udi 
magtens kunst, og ud fra sin læsning har han opstillet 48 love, som 
han alle betegner som magtens love.

Hans syvende lov lyder f.eks: »Få andre til at gøre arbejdet for 
dig, men sørg for selv at tage æren af det«. Og den 15. lov lyder: 
»Knus din fjende totalt«.

Det er anvisninger, der går 3000 år tilbage i historien, og som nu 
popper op endnu engang, denne gang i en på én gang amoralsk og 
kontroversiel bestseller.

Penguin, 
480 sider. 
Er udkommet.
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Crush It!

StrengthsFinder 2.0

The Tipping Point

Good to Great

Blink 

Unleashing the Power 
of Rubber Island

The Five Dysfunctions 
of a Team 

Jim Cramer’s Getting 
Back to Even 

Gary Vaynerchuk

Tom Rath

Malcolm Gladwell

Jim Collins

Malcolm Gladwell

Nancy Ortberg

Patrick M. Lencioni

Top-10 International
De mest solgte engelsksprogede
bøger om Business Management

Top-10 / Internationalt er baseret på bestseller-
listerne fra Amazon.com. November 2009

James J. Cramer

Brian Halligan

Project Management 
Institute

Inbound Marketing 

A Guide to the Project 
Management 
Body og Knowledge

 Vergantis bog er seriøs og 
skelner for det første mellem 
de løbende innovationer, 
som dels kan være resultater 
af brugercentreret eller 
designbaseret innovation, og 
radikale innovationer, som 
både kan være teknologi-
drevne og designdrevne
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Tjen på twitter 
Bedre kontakt til dit marked 
og dine kunder

Af Jon Smith og José Llinares 

Twitter kan oversættes med 
»kvidre« og er en trend in-
den for onlinekommunika-
tion. Når man twitter, skri-
ver man en lille besked, en 

 tweet, til sine venner, be-
kendte, arbejdsforbindelser 
og alle, der vil følge med. Det 
er ikke Facebook eller Lin-
kedin, det er bare korte be-
skeder til dine interessenter. 
Med denne bog kan du lære, 
hvordan du bruger Twitter i 
din kommunikation. Du kan 
inddrage dine kunder, di-
ne brugere, dine vælgere el-
ler fans meget tættere, og 

du kan fastholde en fortro-
lig og ægte dialog med dem. 
Du kan informere, markeds-
føre og præsentere nye pro-
dukter eller nye tiltag, uden 
at det virker som spam. 

Jon Smith har også skre-
vet Google Adwords der vir-
ker og I seng med Google.

Gyldendal Business. 
Er udkommet.

Den nye selskabslov

Af Mette Neville & Karsten 
Engsig Sørensen (red.)

I denne bog analyserer en 
række førende selskabsretlige 
forskere i Danmark reglerne i 
den nye selskabslov og deres 
konsekvenser for dansk sel-
skabsret. Den nye selskabslov, 
der blev vedtaget af Folketin-
get d. 29. maj 2009, forventes 
at blive sat i kraft trinvis ved 
årsskiftet 2009/2010. Sel-
skabsloven, der afl øser aktie-
selskabsloven og anpartssel-
skabsloven, udgør den mest 
omfangsrige og gennemar-
bejdede revision af dansk sel-
skabsret siden 1973. 

Bogen bidrager til øget ind-
sigt og faglig debat af de nye 
regler, der ud over at skabe 
gode rammevilkår for virk-
somhederne gennem en en-
kel og klar erhvervslovgiv-
ning skal medvirke til at 
styrke virksomhedernes kon-
kurrenceevne. 

Bogens bidragsydere in-
kluderer blandt andre: Jan 
Schans Christensen (profes-
sor, dr.jur.), Bernhard Go-
mard (professor, dr.jur.), 
Karsten Engsig Sørensen 
(professor, dr.jur.), Ole Has-
selbalch (professor, dr. jur.), 
Jesper Lau Hansen (profes-
sor, dr.jur.), Paul Krüger An-
dersen (professor, dr. jur.), 
Erik Werlauff (professor, 
dr.jur.) m.fl .

Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 
494 sider, 
pris 650,- kr. 
Er udkommet

Klimapolitik – 
dansk, europæisk, globalt 

Peter Nedergaard & 
Peter Fristrup (red.)

I december 2009 vil verdens 
øjne rettes mod København, 
hvor der udspiller sig, hvad 
der efter alt at dømme teg-
ner til at blive et internatio-
nalt, klimapolitisk drama. 
Klodens befolkning repræ-
senteres i København ved 
nationale politikere, FN-di-
plomater, lobbyister fra mul-
tinationale virksomheder og 
repræsentanter fra ngo’er, 
der alle vil kæmpe for, at li-
ge netop deres interesser 
afspejles i COP15-konfe-
rencens slutdokument. Det 
interessante spørgsmål er 
selvfølgelig, hvorvidt det er 
muligt at tilgodese alle dis-
se interesser, når målet er at 
sikre en effektiv aftale, der 
skaber balance mellem kon-
sekvenser af de menneske-
skabte klimaforandringer 
og indsatsen for at reducere 
disse.

Problemerne med klima-
forandringerne er komplek-
se, interessespredningen er 
stor, og løsningsforslagene 
er talrige. I bogen Klima-
politik – dansk, europæisk, 
globalt analyseres klimapo-
litikken af ti forskere fra Kø-
benhavns Universitet med 
indsigt og perspektiver fra 
både jura, sociologi, stats-
kundskab og økonomi.

Hvert bidrag kaster på 
selvstændig vis lys over et 
større eller mindre hjørne 
af klimapolitikken, således 
at antologien samlet set gi-
ver et billede af mangfoldig-
heden i den samfundsviden-
skabelige klima-, energi- og 
miljøforskning.

Antologiens bidrag er 
skrevet, så de hver især frem-
står som et selvstændigt hele 
og både kan læses individu-
elt og samlet. 

Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 
186 sider, 
pris 275,- kr. 
Er udkommet.

En sælgers bekendelser

Af Rolf Høegh

Forfatteren øser i denne 
bog ud af sine mangeårige 
 erfaringer. 

Hvad er salg? Hvad vil det  
sige at være en succesrig, ær-
lig og dygtig sælger. Er du 
ordremodtager eller sæl-
ger? Hvordan forbedrer du 
dit salg?

Bogen handler ikke kun 
om salg, den handler og-
så om, hvordan vi kan blive 
bedre til at håndtere forskel-
lige situationer i hverdagen, 
blive bedre til at kommuni-
kere, lytte til hinanden og 
om positive holdninger.

Rolf Høegh ved godt, at 
han sælger huse. Men sådan 
formulerer han det ikke. 

Nej han hjælper dig med 
at fi nde det, du har brug for. 
Det er en omformulering 
– ordene sat sammen på en 
anden måde – og pludselig 
prakker han dig ikke noget 
på, han hjælper i stedet med 
at løse et problem.

Paludans Forlag, 
232 sider, 
pris 268,- kr. 
Er udkommet

Højt at fl yve 
Peter Brixtoftes utrolige 
rejse fra stjernepolitiker 
til straffefange

Af Morten Pihl

Med en dom på to års fæng-
sel til Peter Brixtofte satte 
Østre Landsret 6. oktober 
2009 punktum i retsopgø-
ret mod Farums tidligere så 
magtfulde borgmester, og nu 
fortæller journalist Morten 
Pihl for første gang histori-
en fra start til slut. Historien 
om et politisk talents fanta-
stiske optur, og en forsum-
pet og korrumperet borgme-
sters rystende nedtur. Om 
storhed og fald.

Med fortællingen oprul-
les ikke alene de rystende 
detaljer om, hvordan Pe-
ter Brixtofte ved hjælp af 
magtmisbrug, løgn, bedrag, 
misinformation, svindel og 
brutalitet systematisk tilsi-
desatte demokratiets spil-
leregler for at nå sine mål. 
Morten Pihl skaber sam-
menhæng, overblik og ny 
indsigt i Danmarkshistori-
ens største kommunalpoliti-
ske skandale.

Bogen er ikke forfatterens 
egen opfattelse af sagen, men 
en dokumentarisk beretning 
om mennesket Peter Brixtof-
te og sagerne mod ham base-
ret på et stort antal skriftlige 
og mundtlige kilder.

Jyllands-Postens Forlag, 
336 sider, 
pris 300,- kr. 
Er udkommet

Den offentlige sektor

Af Thomas Larsen og 
Niels Jørgen Mau Pedersen

Bogen giver en bred intro-
duktion til den offentlige 
sektors økonomi med særlig 
vægt på, hvordan sektoren 
indgår i samfundsøkonomi-
ske sammenhæng.

Det er målet at give læse-
ren en forståelse af den of-
fentlige sektors placering 
i dansk økonomi samtidig 
med, at nogle ad de økono-
misk-politiske problemstil-
linger på området berøres. 
Det sker med en introdukti-
on til de grundlæggende be-
grundelser for det offentliges 
opgaver og struktur – og ikke 
mindst en fremstilling af de 
institutionelle, organisatori-
ske og fi nansieringsmæssige 
karakteristika og regelsæt, 
som gælder for sektoren.

Desuden gives en grundig 
belysning og præsentation 
af den omfattende statistik, 
som fi ndes på området, her-
under internationale sam-
menligninger.

Handelshøjskolens Forlag, 
225 sider (hæftet), 
pris 320,- kr. 
Er udkommet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nytænkning gennem 100 år

Hvem har flyttet min ost

Coaching

7 gode vaner

Rettidig omsorg

Blændværk

Leder DNA

Langsigtet lean

Tinder og dale

Find din passion på 4 uger

Steen Andersen

Spencer Johnson

Sofia Manning

Stephen Covey

Jens Moberg

Morten Jeppesen

Rasmus Ankersen

Anders Nørgaard m. fl.

Spencer Johnson

Pernille Melsted

Top-10 / Danmark
De mest solgte management- 
og erhvervsbøger.
November 2009

Top-10 / Danmark er baseret på salgstal fra
Arnold Busck´s 34 butikker fordelt over hele landet.

www.moment.dkTlf.: 70 20 18 35

gazelle 2008

gazelle 2007gazelle 2006gazelle 2005

GOD JUL TIL ALLE VORES KUNDER


