
 

Vores tid er innovationens gyldne tidsalder 
 
Kontrol og bureaukrati har spillet fallit. Det er tid til en ny ideologi baseret på frihed 
og selvbestemmelse, mener en af verdens førende ledelsestænkere Gary Hamel – 
manden, der står i spidsen for en tænketank til at genopfinde ledelse.  
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Gary Hamel er pioner inden for ledelse. Han opfandt begreberne kernekompetence 
industrirevolution og ledelsesinnovation. Han forsker med udgangspunkt i Californien 
og underviser på London Business School. Han er læst og diskuteret over det meste af 
verden. Nu foreligger hans topaktuelle bog om virksomhedernes udfordringer på 
dansk. 
 
I dag står mennesker over for en svimlende række problemer, der kræver radikale 
løsninger. Klimaforandring, globale pandemier, sammenbrudsstater, narkokriminalitet, 
terrorisme, atomspredning og miljønedbrydning. For at kunne møde disse 
udfordringer kræver det, at vi opfinder helt nye innovationssystemer, mener Gary 
Hamel, som Wall Street Journal for nylig kårede som den mest indflydelsesrige 
business-tænker i verden. 
 
I sin nyeste bog Hvad tæller nu? argumenterer Hamel for, at værdier, innovation, 
omstillingsparathed, passion og ideology er med til at fremtidssikre virksomhederne.  
Vi bliver nødt til at lære, hvordan vi kan løse problemer, som er flerdimensionelle og 
går på tværs af flere magtområder. Vi skal hele tiden være et skridt foran vores 
konkurrenter, og vi skal fokusere på at skabe værdi, hvis vi skal lykkes i det 21. 
århundrede, hævder han.  
 
Det vigtigste spørgsmål, en organisation i følge Hamel bør stille sig selv, er: 
forandrer vi os lige så hurtigt som verden omkring os. De fleste topchefer vil være 
nødt til at svare “nej”. Vi ser tit, at det er nytilkomne virksomheder og ikke de gamle 
etablerede, der har skabt fornyelse – det er Google, ikke Microsoft; det er Amazon, 
ikke Barnes and Noble. Succes har aldrig været så flygtig som nu, hævder Gary 
Hamel. 
 
Hamel mener, det er umuligt at have en omstillingsparat og innovative 
organisation, når magten drypper lige så stille ned fra toppen, og når den 
øverste ledelse føler et mindre ansvar over for medarbejderne, end 
medarbejderne føler over for ledelsen. Kort sagt: Det kan i følge Hamel ikke 



lade sig gøre at bygge en organsiation, der er egnet til at gå fremtiden i møde, 
hvis magten ligger i hænderne på de få og er taget fra de mange. Forfatteren 
understreger dog, at han ikke har noget problem med krontrol som sådan. 
Ingen organisationer kan overlevede uden en rygrad af disciplin, men de fleste 
organisationer er i følge Hamel overkontrolleret og forkert kontrolleret. 
 
Bogen bringer en enkelt case – en beskrivelse af ledelsesstilen virksomheden 
W.L. Gore & Associates, som er mest kendt for sine Gore-Tex-produkter af høj 
kvalitet. Gore har et sortiment på over 1000 produkter og beskæftiger 9.000 
medarbejdere på 50 forskellige steder i verden. Uanset hvor Gore opererer, 
bliver virksomheden bedømt som  ‘en af de bedste arbejdspladser’.  
 
Øjenåbnende læsning er beskrivelsen af Gore. Virksomheden gør sig ikke i 
titler, men har dog en CEO, som er Terry Kelly. Hun fik jobbet i 2005 i en 
ansættelsesproces styret af hendes kolleger. Hun fortæller, at virksomheden 
ikke er organiseret som et hierarki, men som et netværk, og det står 
medarbejderne frit for at henvende sig direkte til enhver i organisationen for at 
bede om råd eller hjælp. Alle medarbejdere er medejere, og ingen bliver ledere 
på grund af anciennitet, men fordi andre gerne vil følge dem. 
 
I Gore bliver nogle af de aller vigtigste beslutninger truffet i små team, 
forklarer Terry Kelly. Gores medarbejdere skal gøre sig fortjent til deres 
position ved at støtte andre, og hvis de holder op med det, begynder de at 
miste magt. De fem drivkræfter til forandring, som Gary Hamel har 
identificeret er alle repræsenteret i Gore. Læs bogen for at blive inspireret eller 
bare for at være orienteret om det sidste nye. Gary Hamel er “Fellow” i World 
Economic Forum og helt sikkert én, man kommer til at høre en hel del til i 
årene fremover. 
 
 
Fem drivkræfter til forandring 
 
Værdier: Tilliden til store virksomheder er historisk lav, og der er brug for at 
genskabe kapitalismens etiske fundament.  
Innovation: Sand innovation er det bedste grundlag for virkelig vækst og er det 
eneste forsvar mod hård konkurrence.  
Omstillingsparathed: Verden forandrer sig eksponentielt, og for at trives må 
organisationer slippe inertien og opbygge deres fordele. De må være lige så 
foranderlige som deres omverden.  
Passion: Passion er det, der gør forskellen mellem inspireret og uinteressant. 
Ligegyldighed er en hæmsko, og succes afhænger af medarbejdernes gejst.  
Ideologi: Nutidens virksomheder har brug for mere end bedre praksisser – de har 
brug for bedre principper.  
 
Om forfatteren 

• Gary Hamel har været tilknyttet London Business School i snart 30 år. 	  
• Han er grundlægger af den californiske tænketank The Management Lab	  



• Hans seneste initiativ er The Management Innovation eXchange, der 
sigter mod at genopfinde ledelse via åben innovation. 
managementexchange.com	  

• Hamel har skrevet en række bøger blandt andet Fremtidens ledelse	  
	  


