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“I	1990	blev	Peter	Senge	–	 i	en	alder	af	43	år	–	
verdensberømt	på	sin	bog,	The Fifth Discipline,	
der	er	udkommet	 i	kæmpeoplag	og	oversat	til	
mange	sprog,	herunder	til	dansk	under	titlen	Den 
femte disciplin.	Det	er	en	bog	om	den	 lærende	
organisations	teori	og	praksis.	Peter	Senge	ramte	
med	sin	femte	disciplin	en	meget	levende	strøm	
og	et	voldsomt	behov	i	store	dele	af	verden.	Det	
var	en	fuldstændig	anden	tid	og	verden	dengang;	
store	håb,	betydelig	vækst	og	optimisme.	Jeg	tror,	
at	Peter	Senge	i	1990	har	troet	på,	at	det	ville	være	
muligt	for	virksomheder	og	samfund	at	lære	meget	
mere	og	meget	hurtigere,	end	det	viser	sig	at	have	
været	tilfældet	–	og	med	den	konsekvens,	at	han	
nu	bliver	nødt	til	at	stramme	alle	formuleringer	
og	gå	fra	læring	til	revolution.	Ikke	bare	har	det	
vist	sig,	at	virksomheder	og	samfund	lærer	lang-
somt,	men	samtidig	gælder	det,	at	den	hastighed,	
hvormed	verden	ændrer	sig,	er	øget	drastisk	og	på	
måder,	der	har	krævet	mere	læring	og	forandring,	
end	systemerne	har	været	i	stand	til	at	præstere.	
Og	derfor	er	der	opstået	et	gab,	et	 lærings-	og	
forandringsgab,	der	er	så	stort,	at	det	 ikke	kan	
udfyldes	på	normal	vis.	En	revolution,	dvs.	meget	
hurtige	ændringer,	er	påkrævet.”

Den

Professsor Steen  
Hildebrandt i sit  
forord til bogen

Den nødvendige revolution	er en bog om, hvilke krav der stilles til 
os alle her ved afslutningen af den industrielle tidsalder med dens 
fremstil-brug-smid væk-tankegang, der har præget den vestlige 
verden i de seneste tohundrede år. Den handler om, hvordan er ny 
æra er begyndt, hvor virksomheder og organisationer får øjnene 
op for de større sammenhænge, de indgår i – økonomisk såvel som  
miljø- og samfundsmæssigt – og indarbejder disse nye erkendelser 
i deres strategier.

“Der	er	mange,	rigtig	mange	virksomheder	verden	over,	der	har	lært	
den	lektie,	der	hedder:	Skal	verden	reddes,	så	skal	virksomheder	
af	enhver	slags	tage	et	medansvar,	eller	rettere,	så	skal	vi	alle	
tage	et	medansvar.	Og	det	er	i	virkeligheden	det,	denne	nye	bog	
handler	om.	Det	er	den	vigtigste	ledelsesbog	i	lang	tid.	Det	er	en	
bog,	der	bør	læses	af	mange	ledere,	virksomhedsledere,	politiske	
ledere,	administratorer,	bestyrelsesmennesker	m.fl.	Det	er	en	bog	
med	meget	tunge	og	alvorlige	budskaber,	men	det	er	samtidig	en	
bog	fyldt	med	lys	og	optimisme.”

Professsor Steen Hildebrandt i sit forord til bogen

ISBn 978 87 7955 741 3
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Fra læring til revolution

Af
STEEN HILDEBRANDT

Professor, ph.d.
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Dette er en bog med meget vigtige budskaber til alle – herunder til alle ledere. 
Revolution er i sig selv et stærkt ord. Og en nødvendig revolution er derfor en 
uhyre stærk formulering. Det kan ikke siges stærkere, at der skal ske noget 
afgørende og voldsomt i verden, hvis … Ja, hvis verden skal reddes. Og det 
er, hvad Peter Senge har fundet det nødvendigt at tale om. Hans forehavende 
er et globalt anliggende. Peter Senge anlægger en meget alvorlig tone i bogen, 
og jeg ved, at det gør han, fordi han er dybt bekymret. Jeg har mødt Peter 
Senge flere gange, dels i Danmark og dels i USA. Og hver gang jeg har mødt 
ham – og lyttet til ham – har jeg mærket hans dybe bekymring og optagethed 
af verdens situation og udvikling. Og jeg har også mærket, at hans bekymring 
har ændret sig gennem de seneste år.
 I 1990 blev Peter Senge – i en alder af 43 år – verdensberømt på sin bog, The 

Fifth Discipline, der er udkommet i kæmpeoplag og oversat til mange sprog, 
herunder til dansk under titlen Den femte disciplin. Det er en bog om den læ-
rende organisations teori og praksis. Peter Senge ramte med sin femte disciplin 
en meget levende strøm og et voldsomt behov i store dele af verden. Det var 
en fuldstændig anden tid og verden dengang; store håb, betydelig vækst og 
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optimisme. Jeg tror, at Peter Senge i 1990 har troet på, at det ville være muligt 
for virksomheder og samfund at lære meget mere og meget hurtigere, end det 
nu viser sig at have været tilfældet – og med den konsekvens, at han nu bliver 
nødt til at stramme alle formuleringer og gå fra læring til revolution. Ikke bare 
har det vist sig, at virksomheder og samfund lærer langsomt, men samtidig 
gælder det, at den hastighed, hvormed verden ændrer sig, er øget drastisk og 
på måder, der har krævet mere læring og forandring, end systemerne har været 
i stand til at præstere. Og derfor er der opstået et gab, et lærings- og foran-
dringsgab, der er så stort, at det ikke kan udfyldes på normal vis. En revolution, 
dvs. meget hurtige ændringer, er påkrævet.
 Den lærende organisation arbejdede ikke hurtigt nok. “Today’s problems 
come from yesterday’s solutions,” sagde Senge i 1990, og hvis en sådan kurs 
skal ændres, så kræver det, at vi finder nye løsninger, at vi begynder at tænke 
anderledes, meget anderledes. Det har vi gjort, men ikke i tilstrækkeligt om-
fang og tempo. Og derfor siger Senge i dag: “Doing nothing is not an option.” 
Det er de helt store perspektiver, Peter Senge her taler om. Det er verdens 
situation. Men verden er blevet meget mindre siden 1990; det er tydeligt, at 
vi alle påvirker hele verden – og påvirkes af hele verden. Den revolution, 
der er tale om, handler derfor også om mig og min konkrete tænkning og 
adfærd.
 Der er mange, rigtig mange virksomheder verden over, der har lært den 
lektie, der hedder: Skal verden reddes, så skal virksomheder af enhver slags 
tage et medansvar, eller rettere, så skal vi alle tage et medansvar. Og det er i 
virkeligheden det, denne nye bog handler om. Det er den vigtigste ledelsesbog 
i lang tid. Det er en bog, der bør læses af mange ledere, virksomhedsledere, 
politiske ledere, administratorer, bestyrelsesmennesker m.fl. Det er en bog med 
meget tunge og alvorlige budskaber, men det er samtidig en bog fyldt med lys 
og optimisme.
 Med reference til C. Otto Scharmers Teori U er Den nødvendige revolution i 
virkeligheden en slags case-bog i forhold til Teori U, selv om Senge ikke direkte 
refererer til denne. Den nødvendige revolution er den praktiske Teori U-bog, idet 
bogen refererer til en lang række virksomheder verden over, der i dag arbejder 
med en høj grad af social- og miljømæssig ansvarlighed. Men bogen er meget 
mere. Det er også en teori- og begrebsbog, og det er en af de mest seriøse 
og velargumenterede bøger inden for ledelsesområdet, der i forlængelse af U-
teorien argumenterer for et nyt organisations- og ledelsessyn.
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 Mange mennesker vil sige, at Peter Senge maler fanden på væggen; at det er 
endnu en dommedagsprofet, der er i gang med en skrækkampagne; at det er 
alt for mørke skyer og profetier, der tegnes op. Det er muligt; ja, man kunne 
ønske det; det er et spørgsmål om både tro og vurdering. Personligt er jeg 
ikke i tvivl om, at Peter Senges bekymring og advarsler er meget relevante og 
påkrævede. Jeg ser ikke, at bogen er for alvorlig eller for pessimistisk; tvært-
imod, så vurderer jeg, at Peter Senge er meget gavmild, når det handler om at 
fremhæve og fortolke de mange gode eksempler på ansvarlig ledelse, som han 
har fundet verden over.
 Jeg tror, at vi skal tage ved lære af bogen, og bruge den som et led i en 
lærings- og ledelsesudvikling i danske offentlige og private virksomheder, 
herunder i alle politiske sammenhænge, fra Folketing over regionsråd til kom-
munalbestyrelser. Alle steder træffes der beslutninger af stor betydning; og alle 
steder skal der træffes andre beslutninger, anvendes andre beslutningskriterier 
og problemafgrænsninger, end vi er vant til – hvis vi skal tro på Peter Senges 
påstande og anvisninger. Og det er det afgørende: Til syvende og sidst handler 
dette om ændrede beslutninger og ændrede handlingsmønstre.
 Sagt på en anden måde handler det på lidt længere sigt om en transformation 
af det kapitalistiske system, om en transformation af markedsøkonomien med 
alle dens mange imperfektioner til en mere civiliseret og bæredygtig økonomi. 
Denne bog er i virkeligheden en samling antydninger af, hvad det nye inde-
bærer, men der er langt igen. Det haster imidlertid, hvis man skal tro på alle 
de prognoser, trends og fænomener, som Peter Senge opregner og beskriver i 
bogen. Og det tror jeg, at man skal. Og derfor er en revolution nødvendig.



Del I

Afslutninger og nye begyndelser
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1

En fremtid der venter på vores valg

Enhver, der tager til Australien nu om dage, kan ikke undgå at lægge 
mærke til de kæmpestore plakatsøjler i alle de store byer, der opfordrer 
folk til at spare på vandet. Det ville være indlysende at tro, at det havde 

at gøre med den tørke, der har hærget landet de senere år, og det har det da 
også – på en måde. Men selvom plakaterne er nye, så er den tørke, der har 
fået myndighederne til at sætte dem op, ikke ny. Den har eksisteret i årevis og 
ser ikke ud til at ville holde op. Overalt i landet er vandreservoirerne nede på 
omkring en fjerdedel af det normale og har været svindende de sidste ti år – 
takket være en kombination af unormal lav nedbørsmængde og de stigende 
temperaturer, som førende eksperter tilskriver ændringer i klimaet.1 Fra 2007 og 
frem har der været fokus på vand i den nationale debat, hvor et forslag blandt 
andet gik ud på helt at skrotte landets enorme produktion af citrusfrugter. 
Det kan lyde drastisk, men når der ganske enkelt ikke er vand nok til alle, så 
er det nødvendigt at træffe upopulære valg, selv hvis det medfører, at man er 
nødt til at ofre en vigtig afgrøde i en branche, der står for omkring 3 procent 
af bruttonationalproduktet. Parlamentsvalget i efteråret 2007 var det første i 
verden, der havde klimaet som vigtigste emne (og den kandidat, folk fandt tog 
det mest alvorligt, vandt valget) og var en mulig budbringer for andre lande i 
de kommende år, inklusive USA.
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 Men ud over at bevare ressourcer som vand griber innovative australiere 
overalt i landet også chancen for at gentænke og genopfinde deres liv og de 
infrastrukturer, der styrer dem. De arbejder sammen i fællesskaber overalt 
for at finde frem til vedvarende energiløsninger og er i gang med at overveje 
dramatiske ændringer inden for brancherne energi og vand. Erhvervslivet, der 
længe har været domineret af mineindustri og mineraludvinding, er blevet en 
erklæret fortaler for investeringer i alternative energiteknologier såsom vind- og 
solenergi.
 Omme på den anden side af kloden er Sverige gået mod strømmen af andre 
industrinationer for helt at slippe for afhængigheden af importeret olie – og 
den sårbarhed, der følger med. Under tidligere statsminister Göran Persson 
blev der i 2006 nedsat en kommission, som fremlagde en femtenårsplan, der 
skulle skære brugen af fossile brændstoffer ned til nul i 2020. Dette afgørende 
skift var i virkeligheden resultatet af årtiers arbejde, udført af et bemærkelses-
værdigt netværk af ledere fra den private og den offentlige sektor med det mål 
at gøre Nordsverige til verdens første “bioregion”, hvor ethvert energibehov 
skulle kunne dækkes ved hjælp af bæredygtigt produceret biobrændstof.
 Lignende ændringer finder sted i virksomheder verden over. Som modsvar til 
tumulten på verdens oliemarkeder og i de olieproducerende områder har DuPont, 
et af USA’s største og ældste firmaer, besluttet sig for at ændre produktfokus fra 
oliebaserede til biobaserede råvarer. Som mange andre virksomheder verden 
over har DuPont i årevis arbejdet på at reducere spild, herunder udledningen 
af kuldioxid (CO

2
). Nu har man imidlertid indset, at de egentlige innovations-

muligheder ligger i skabelsen af nye produkter, der fuldstændig bryder med 
virksomhedens afhængighed af konventionel olie og gas. På lignende vis har 
Nike reduceret sin CO

2
-påvirkning af atmosfæren med mere end 75 procent. 

Men også i dette tilfælde har virksomheden i sin søgen efter virkeligt innovative 
fremtidsmuligheder erklæret, at man sigter efter at nå frem til nul spild, nul 
giftstoffer og 100 procent genbrugelighed i hele produktlinjen inden 2020. “Vi 
og vore kunder interesserer os for sundhed; det bør komme til udtryk i vores 
produkter og måden, vi producerer dem på,” siger Darcy Winslow, forhen-
værende chef for afdelingen for damesko. “Men skal det være tilfældet, er vi 
nødt til fuldstændig at gentænke måden, vi designer, producerer og distribuerer 
disse produkter på, og til at udtænke, hvordan vi genindvinder dem, når deres 
levetid er omme.”
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Der findes mange former for revolution. Historien taler for det meste om 
politiske reformer, om dramatiske begivenheder, der alt for sjældent repræ-
senterer virkelig forandring i det lange løb: Magthaverne skifter, og nye 
politiske filosofier kommer på mode, men når det drejer sig om de daglige 
realiteter for det store flertal af befolkningen, så ændres meget lidt. En gang 
imellem sker der noget andet, en kollektiv opvågning til nye muligheder, der 
med tiden ændrer alt – hvordan folk oplever verden, hvad de sætter pris på, 
hvordan samfundet definerer fremskridt og organiserer sig selv, og måden 
institutioner fungerer på. Renæssancen var et sådant skift på linje med den 
industrielle revolution. Det samme gælder det, der er ved at ske verden over 
lige nu.
 Det kan måske virke overraskende, at de mest iøjnefaldende tegn på denne 
nye revolution er en mere omfattende række miljømæssige og sociale kriser.
 Selvom Australiens tørke kan forekomme ekstrem, så er den ikke enestående. 
Såvel de sydøstlige som de sydvestlige områder i USA står over for tilsvarende 
krav om rationering og muligheden for permanente nedskæringer i brugen af 
vand. I de udviklede lande verden over forekommer dagligdags ting, som man 
hidtil har taget for givet – mad, vand, energi, forudsigeligt vejr – mindre og 
mindre stabile.
 Hver eneste af de seneste mange somre har givet det meste af Europa hede-
bølger og andre mærkelige fænomener som ekstreme oversvømmelser, afgrøder, 
der modner en måned for tidligt, og forekomsten af myggebårne sygdomme, 
man hidtil kun har kendt til på den sydlige halvkugle – begivenheder, som 
videnskabsmænd har sat i forbindelse med global opvarmning og et større 
indhold af CO

2
 i atmosfæren.2

 I USA har man gentagne gange været opskræmt på grund af forgiftet mad 
importeret fra Asien og udbrud af E.coli fra afgrøder dyrket i vores egen bag-
have, advarsler til forældre om en lynhurtig spredning af giftig efeu på grund 
af det højere CO

2
-indhold i atmosfæren (der både får planten til at vokse 

hurtigere og gør den mere giftig) og en historisk ændring i energipolitikken. 
Selv tidligere forsvarere for den oliebaserede økonomiske status quo indrøm-
mer nu, at  Amerikas forbrug af energi (vi konsumerer 25 procent af verdens 
fossile brændsel, selvom vi kun udgør 5 procent af verdens befolkning) ikke 
er holdbar.3 Vores galoperende forbrug og en udenrigspolitik, der går ud på at 
beskytte kilderne, tilbyder ikke længere en pålidelig fremtid. Som præsident 
Bush indrømmede: “Amerika er afhængig af olie.”
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 Selvom miljøkriserne for tiden trækker de største overskrifter, så burde det 
enkle faktum, at de 200 rigeste mennesker i verden ejer mere, end hvad 2,5 
milliarder af verdens fattigste mennesker tjener om året tilsammen, give enhver 
anledning til at tænke sig om, ligesom den kendsgerning, at næsten halvdelen af 
verdens befolkning lever for mindre end 2 dollar om dagen, mens en gennem-
snitlig amerikaners daglige indkomst er 130 dollar.4 Troen på, at økonomisk 
vækst alene vil løse fattigdomsproblemet, understøttes ganske enkelt ikke af 
fakta. Forsøget på at tilfredsstille legitime ambitioner om materielle fremskridt 
tvinger udviklingslande som Kina og Indien til et uhørt forbrug af fossile 
brændstoffer – en kraftig påmindelse om, at vores sociale og økonomiske kriser 
hænger sammen som siamesiske tvillinger.
 Det virkelige problem er imidlertid ikke disse kriser som sådan, men sand-
synligheden for, at vores modsvar er fuldstændig utilstrækkelige. 
 Hvis vi opfatter hvert problem – hvad enten der er tale om vandmangel, klima-
forandring eller fattigdom – som enkeltstående og reagerer på dem enkelt vis, 
så vil de løsninger, vi når frem til, være kortsigtede, ofte opportunistiske “lappe-
løsninger”, som intet gør ved de dybereliggende ubalancer. Tag blot det seneste 
vanvid i USA om at øge produktionen af majsbaseret ethanol som et alternativ til 
importeret olie. Antallet af ethanolfabrikker vokser med lynets hast (ved udgangen 
af 2008 var der næsten 200), og man dyrker enorme mængder majs for at holde 
dem forsynede.5 Dette får ikke blot fødevarepriserne til at stige verden over, men 
majsbaseret ethanol fører os beviseligt i den gale retning, når det handler om at 
reducere udslippet af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser fra biler, der 
kører på ethanol, adskiller sig ikke synderligt fra udledningen fra biler, der kører 
på benzin. Nettoeffekten af at bruge majsbaseret ethanol kan meget vel gå hen 
og øge mængden af drivhusgasser på grund af den ændrede arealudnyttelse, når 
bønder verden over rydder skov og græsarealer for at dyrke majs som reaktion 
på den større efterspørgsel og de højere priser.6 Mere passende alternativer såsom 
cellulosebaseret biomasse fra skovdrift og halm er under udvikling, men jagten 
på en hurtig løsning frem for et ægte, miljømæssigt sundt energisystem har fået 
folk til at kaste blikket på majsethanol.
 Heldigvis begynder flere og flere at fornemme, at de stadig flere bæredygtig-
hedskriser hænger sammen – at de er symptomer på et overordnet globalt system, 
der er ude af balance. Så snart folk forstår dette, vil deres syn på problemerne 
ændre sig. De begynder at få øje på de ekstraordinære muligheder for inno-
vation, der kan opstå, når vi opgiver vores frygtbaserede, reaktive mentalitet. 
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De begynder at fatte, at de store problemer, vi i dag står over for, ikke er et 
resultat af uheldige omstændigheder eller nogle få menneskers grådighed. De 
er resultatet af en måde at tænke på, hvis tid er omme.
 Alle tidsaldre har en afslutning – som jernalderen afløstes af bronzealderen, 
renæssancen af reformationen, imperiernes opståen og herredømme af deres 
fald, det være sig Roms eller Storbritanniens. Ingen tidsalder – lige meget hvor 
indflydelsesrig eller omfattende den har været – varer evigt. Industrialderen, 
der har formet vores måde at leve på og vores måde at opfatte verden på i 
generationer, er ingen undtagelse.
 For mange forekommer selve ordet industriel ret gammeldags, da de fleste af 
os, som bor i udviklede lande, ser ud til at leve i en verden, der er kendetegnet 
ved bits og bytes frem for skorstene og kulminer. Halvfjerds procent af den 
amerikanske økonomi drives for eksempel af forbrugernes køb, og folk er for 
det meste ansat i servicebrancher eller på kontor.7 Nu om dage arbejder relativt 
få amerikanere på fabrikker og endnu færre i miner eller på bondegårde.
 De umiddelbare omstændigheder kan imidlertid være misvisende. Faktisk 
har vi i løbet af det sidste kvarte århundrede oplevet den mest dramatiske 
stigning i den industrielle aktivitet, verden nogensinde har set. Antallet af 
biler i brug verden over er steget fra cirka 50 millioner i 1950 til omkring 
800 millioner i 2008. Den årlige vækstrate inden for bilproduktion (over 6 
procent) ligger nu på mindst fire gange befolkningstilvæksten regnet som 
procenter.8 Siden 1980 er den årlige stålproduktion verden over steget til næ-
sten det dobbelte. Mens den industrielle produktion i USA steg med blot en 
halv procent i 2007, voksede den kinesiske med hele tretten procent i 2007, 
Vietnams med 17 procent og Indiens med 10 procent.9 Der bliver gravet mere 
kul op end nogensinde før. Som kunder og forbrugere er vi afhængige af den 
industrielle produktion, hvad angår vores computere og mobiltelefoner, vores 
biler og lastbiler og vores fladskærmsfjernsyn. Ligeledes er vi afhængige af 
den energi, der skal til for at få dem til at fungere, og mere end 70 procent af 
den kommer fra afbrændingen af fossile brændstoffer, som den har gjort det 
de sidste 150 år. Produkter og industrielle processer er ganske rigtigt langt 
mere informationsintensive end nogensinde før, men sådanne ændringer i 
sammensætningen af de dominerende teknologier, som for eksempel da man 
gik over fra gaslys til elektrisk lys eller fra mainframecomputere til internet 
og pc’ere, har været en tilbagevendende del af den industrielle tidsalder, ikke 
et tegn på, at den var omme.
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 Der er imidlertid sket noget betydningsfuldt i den sidste fase af den industri-
elle æra, der adskiller den fra de foregående: Globaliseringen har medført en 
aldrig før set indbyrdes afhængighed nationer og regioner imellem, sideløbende 
med globale problemer, som heller ikke har noget fortilfælde. Det drejer sig om 
miljøkriser som for eksempel de stadig større mængder af affald og giftstoffer 
(som ofte breder sig fra det ene land til det næste) og et voksende pres på en 
lang række begrænsede naturressourcer, men også om en stadig større afstand 
mellem rige og fattige og alarmerende politiske reaktioner på disse ubalancer 
i form af global terrorisme. Ligesom jernalderen ikke sluttede, fordi vi løb tør 
for jern, så slutter den industrielle tidsalder ikke på grund af færre muligheder 
for yderligere industriel ekspansion. Den slutter, fordi enkeltpersoner, virksom-
heder og regeringer er begyndt at indse, at dens følgevirkninger er uholdbare.
 Tidsaldre slutter ikke på én gang. Det er ikke sådan, at alle en dag vågner op og 
siger til sig selv: “Det her duer ikke. Vi er nødt til at lave tingene om.” Tværtimod. 
Når vi står over for udfordringer af denne størrelsesorden, så vil hovedparten af 
alle mennesker og institutioner endnu mere ihærdigt forsøge at opretholde status 
quo. Som den neurologiske videnskab viser, så kører hjernen “ned i gear”, når 
den er under pres – vi vender os med andre ord mod vores mest vanemæssige 
(og mere primitive) adfærdsformer. Det samme gælder for samfund.
 Heldigvis er samfund ikke monolitiske. Samtidig med at mange virksomheder 
modsætter sig ændringer i forældede metoder og teknologier, regeringer afviser 
at indføre de nødvendige reguleringer, og den enkelte modsætter sig ændringer i 
den sædvanlige måde at leve på, så er der andre, der undrer sig over, om det ikke 
kunne være anderledes. Hvordan mon en økonomi, der helt og holdent fungerede 
på “vores energiindtægter frem for på vores energikapital” ville tage sig ud, som 
pioneren inden for systemtænkning og opfinderen Buckminster Fuller plejede 
at sige? Eller som baserede sig på naturens systemprincipper, som fremført af 
William McDonough og Michael Baumgart, hvor “alt spild i et system er lig føde 
for et andet”? Eller et, hvor Marshall McLuhans metafor om “den globale landsby” 
ikke bare er et smart billede – men et princip for en indbyrdes afhængig verden, 
hvor den unilaterale forfølgelse af “national sikkerhed” svarer til at jage sin egen 
skygge; ingen af os kan vel være sikre, før vi alle er sikre?
 Afslutninger er også begyndelser. Den industrielle tidsalder har medført ekstra-
ordinære forbedringer, hvad uddannelse, menneskerettigheder og materiel velfærd 
angår, men den har også ødelagt økosystemer, opslugt traditionelle kulturer, der 
har fungeret i århundreder, og skabt en måde at leve på, der ikke kan fortsætte 
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meget længere. Med hensyn til alle disse indbyrdes sammenhængende problemer 
findes det samme grundlæggende valg: Vil vi beskytte fortidens måder at gøre 
tingene på, eller vil vi gå sammen om at skabe en anden fremtid?
 Mennesker og organisationer verden over er allerede nu i gang med at gøde 
jorden for nye måder at leve på og arbejde sammen på. Jo, det er et mindretal. 
Nej, de er ikke en del af det store flertal, hverken inden for deres branche eller 
deres egen organisation, men i modsætning til tidligere perioder med gennem-
gribende forandringer vil det være usandsynligt, at de frø, der bliver sået, vil 
være århundreder om at spire og sprede sig, for i vore dages sammenknyttede 
verden er problemerne globale, og løsningerne vil være det samme. Presset for 
forandring vokser hastigt, og løsninger og muligheder – og efterretninger om, 
hvad der fungerer, og hvad der ikke gør – spredes med tilsvarende hast.

 At skabe fremtiden
Midt i al usikkerheden synes der at tegne sig tre retningsvisende ideer for 
skabelsen af en mere bæredygtig fremtid:

 1. Der findes ingen vej frem, som ikke medtænker fremtidige generationers behov. 
Begrebet bæredygtighed bliver i vidt omfang brugt til at udtrykke behovet for 
nu og her at leve på en måde, som ikke sætter fremtiden på spil. Når en pro-
ces er bæredygtig, kan den gentages igen og igen uden negative miljømæssige 
konsekvenser eller umuligt høje omkostninger for de involverede. Troen på, at 
vi kan nøjes med at tage hensyn til vores egne behov og mål, er ensbetydende 
med at give køb på de børn, familier, samfund og erhverv, som fremtiden vil 
tilhøre. I fremtiden kan virksomheder ikke længere regne med at kunne kon-
kurrere uden at bekymre sig om de større problemer, der findes mellem nu og 
da.

 2. Institutioner betyder noget. Nutidens verden er ikke blot skabt af enkelt-
personer, men af netværk af erhvervsliv, officielle og uofficielle institutioner, 
som spiller ind i forhold til de produkter, vi fremstiller, den mad, vi spiser, den 
energi, vi bruger, og vores reaktion på de problemer, disse systemer skaber. 
Ingen enkeltperson kan ødelægge dyrearter eller ophede kloden, lige meget 
hvor meget hun eller han så anstrengte sig. Men det er præcis, hvad vi gør, 
kollektivt set, når vores individuelle handlinger medieres gennem et netværk 
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af institutioner, som forbinder verden på kryds og tværs. Det ville være dumt 
at tro, at de kommende års nødvendige forandringer ikke også vil omfatte 
grundlæggende ændringer i de måder, institutioner fungerer på, individuelt 
og kollektivt. På trods af en stadig større indbyrdes afhængighed er de fleste 
institutioner ironisk nok mere optaget af kortsigtede løsninger, vanvid og op-
portunisme end nogensinde før. Kløften mellem behovet for at tænke og handle 
på fælles grundlag og vores evne til at gøre det er noget, der står helt centralt 
i alle de vanskeligste problemer, vi står over for i dag. Som man vil kunne se 
af de følgende historier, er det lederskab, der skal til for at slå bro over denne 
kløft, imidlertid ved at dukke op i erhvervslivet såvel som i organisationer uden 
for dette og ofte som et partnerskab mellem de to.

 3. Enhver virkelig forandring kræver nye måder at tænke og opfatte på. Som Ein-
stein sagde: “Vi kan ikke løse problemer ved at bruge samme tankegang som 
den, der har skabt dem.” Selvom institutioner da betyder noget, så hænger den 
måde, de fungerer på, sammen med den måde, mennesker handler, tænker og 
interagerer på.

Kort sagt er vi alle nødt til at arbejde sammen på en anden måde end den, vi 
hidtil har gjort, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid. Det er, hvad vi vil 
beskæftige os nærmere med på de følgende sider.
 I Den nødvendige revolution vil vi komme ind på de udfordringer, vi står over 
for inden for tre indbyrdes sammenhængende områder – energi og transport, 
mad og vand, affald og giftstoffer (det vi laver og smider væk) – og de deraf 
følgende ubalancer, der opstår, når alt for mange ressourcer koncentreres på 
alt for få hænder.
 Vi vil se nærmere på, hvordan disse problemer er opstået, og hvordan de 
alle er symptomer på, at en livsform, vi er kommet til at tage for givet, har 
givet os store fremskridt, men også stadig flere følgevirkninger. Hvis vi skal 
være i stand til at sætte os ud over enkeltreaktioner på disse og skabe varige 
forandringer, er det nødvendigt at kunne se de dybereliggende mønstre, som 
forbinder de mange forskellige problemer.
 Det, vi er mest interesserede i at udforske, er imidlertid de helt særlige mulig-
heder, disse problemer repræsenterer, og hvordan erhvervslivet og sociale entre-
prenører er gået i gang med at skabe blomstrende nye forretninger, netværk 
og alle mulige former for organisationer på baggrund af disse muligheder.
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 Der er ingen, der sidder inde med svaret på spørgsmålet om, hvordan 6 (og 
snart 8 eller 9) milliarder mennesker skal kunne leve bæredygtigt, men vi har 
lige præcis heller ikke brug for en ultimativ løsning. Der var ingen, der havde 
en plan for den industrielle revolution. Intet ministerium stod i spidsen for den, 
ingen enkeltvirksomhed startede den. I stedet var det utallige eksempler på 
initiativ og vovemod, der skabte en kritisk masse af ustoppelige forandringer. 
Den industrielle tidsalder blev ikke planlagt, den blev skabt af innovation. Det 
vil forholde sig på samme måde med den næste tidsalder.
 Forskellen mellem mange tilfældige initiativer, der tilsammen ikke bliver til 
det store, og en revolution, som kan omskabe selve samfundet, kan reduceres 
til en ændring af tankegang. Den industrielle tidsalder er ofte blevet kaldt for 
“maskinalderen”, fordi maskinernes fremkomst og den måde, de fungerede på, 
ændrede menneskers måde at tænke og arbejde på. Det varede ikke længe, før 
mennesker forventedes at arbejde som maskiner, og samlebåndet gik hen og 
blev et ikon for effektivitet og standardisering i alle organisationer. Gradvist 
kom maskintænkningen til at give form til mere end selve fabrikationsprocessen: 
Økonomisk fremgang blev synonym med stigende effektivitet og produktivitet; 
kulturel fremgang sattes lig med imponerende nye teknologier, mens naturen, 
inklusive de andre skabninger vi deler Jorden med, blev reduceret til “natur-
ressourcer”, input til den økonomiske maskine.
 En bæredygtig verden vil kun være mulig, hvis vi tænker anderledes. Med natu-
ren og ikke maskinerne som inspiration viser nutidens innovatorer, hvordan man 
kan skabe en anderledes fremtid ved at lære at se de overordnede systemer, vi er 
en del af, og ved at fostre samarbejde på tværs af enhver tænkelig grænse. Disse 
centrale evner – evnen til at se systemer, til at samarbejde på tværs af grænser 
og til at skabe noget i stedet for at løse problemer – udgør det fundament og i 
sidste instans de redskaber og metoder, dette skift i tænkemåde kræver.
 I mere end et kvart århundrede har vores arbejde, først på Massachusetts 
Institute of Technology og senere gennem det globale netværk Society for Or-
ganizational Learning (SoL), handlet om at hjælpe alle mulige former for organi-
sationer med “at lære at lære” – hvilket naturligt nok fører frem til spørgsmålet: 
“Lære for hvad?” I mange år var det præcedens, der gav svaret: Lære for at 
virksomhederne kunne være mere innovative og profitable, så skolerne kunne 
hjælpe eleverne med at lære, så myndighederne kunne blive bedre til at betjene 
borgerne. I løbet af det sidste årti er vi imidlertid begyndt også at se et andet 
og større svar: Lære for at skabe en bæredygtig, blomstrende verden for et liv 
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efter den industrielle tidsalder. Det udgør måske den største læringsudfordring, 
vi mennesker nogensinde har stået over for, og den vil fordre et ganske særligt 
lederskab inden for enhver form for institution.
 Dette handler ikke om glansbilleder og skønmaleri eller om intellektuel 
idealisme. Det er faktisk noget, som afspejles i de måder, organisationer og 
enkeltindivider allerede nu arbejder sammen på. De organisationer og men-
nesker, man kommer til at møde på de følgende sider, er begyndt at styre, 
lede og i sidste instans skabe værdi på en ny måde, ikke blot med hensyn til 
vores nutidige behov, men også til fremtidens, og deres måde at gøre tingene 
på breder sig til hundredvis af erhvervsvirksomheder og andre organisationer 
af enhver størrelse verden over. Der findes ingen gylden opskrift på, hvordan 
disse ideer omsættes i almindelig praksis, men der findes principper, måder at 
gøre tingene på, og måder at komme i gang på.

Et sidste ord med på vejen
Hvis der er noget, vi har lært ved at arbejde med organisationsmæssig og 
systemisk forandring, så er det, at det er svært på forhånd at sige, hvem det 
er, der leder udviklingen. Nogle gange er det administrerende direktører eller 
koncernchefer, men mange gange er det folk, der ikke besidder tydelige magt-
positioner inden for virksomhedshierarkierne. Det er ikke dem, der slår ud 
med armene og højlydt argumenterer for forandring, men snarere engagerede 
enkeltpersoner, der arbejder på at ændre deres organisationer nedefra og op. De 
er for det meste bredtfavnende pragmatikere, folk, som går op i fremtiden, men 
som er mistænksomme over for lappeløsninger, følelsesmæssig patentmedicin 
og overfladiske svar på komplekse problemstillinger. De har en hårdt tilkæmpet 
fornemmelse for, hvordan deres organisationer fungerer, tilsat en ydmyghed i 
forhold til, hvad det enkelte menneske kan stille op alene. Ofte ser de ikke sig 
selv som ledere, men tiden viser, at de bliver det.
 Det er den slags personer, vi har skrevet denne bog til. Det kan være, at man 
har svært ved at se, hvor man skal begynde og ende med de enorme proble-
mer, vi står over for i dag, men de aspekter, som er mest nærliggende – luft og 
affald på ens arbejdsplads, lokal vandmangel eller forurening, der hvor man 
bor, eller den frygt folk i ens miljø føler i forhold til fremtiden. Man kan se 
den manglende overordnede balance i tingene og fornemme, at der er brug for 
store forandringer. Det kan godt være, at man har haft svært ved at se, hvordan 
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alle problemerne lige hænger sammen og vide, nøjagtig hvad man – og den 
organisation, men arbejder inden for – skal stille op for at gøre noget ved det. 
Men man ved, at det er problemer, der betyder noget for en, og som man er 
oprigtigt opsat på at være med til at tage fat på.
 Hvis det passer på dig, så velkommen. Du er den, vi har skrevet Den nød-

vendige revolution for, og vi håber inderligt, at den vil kunne hjælpe dig i dit 
arbejde.


