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Forord til den danske udgave
Af Hanne Lindblad

Meningsdimensionen banker på døren i disse år. Vi er rige på viden, 
men udsultet for visdom. 

Vejen til fælles meningsskabelse er en praktisk og indsigtsfuld bog 
for ledere og andre, der ønsker at være med til at opgradere nutidens 
arbejdspladser til fremtidens arbejdspladser gennem en dybere for-
ståelse af videnskaben om vores indre verden og vores behov for dyb 
mening. Fremtiden er ikke et ”enten-eller” fyldt med undskyldninger 
for, at der ikke er tid til udvikling og læring. Fremtiden er et ”både-og” 
gennem en ny udviklingsorienteret tilgang til os selv, andre og hele 
organisationsstrukturen, hvor strækningen af vores potentiale og 
understøttelsen af vores udviklingskant er nænsomt og ambitiøst 
vævet ind i hver dialog, hvert møde og hvert projekt gennem nye 
bevidsthedsvaner. Bogen favner mange af tidsåndens udfordringer 
fra et forfriskende perspektiv, der er fyldt med håb, og som skaber 
en nærmest øjeblikkelig udvidelse i antallet af de pixels, som vi ser 
verden igennem.

Vi er i et nyt årtusinde, der har sat gang i en masse nye bevægelser. 
En af dem er en bevægelse af vores bevidsthedsform, der handler 
om den måde, som vi får verden til at give mening på. Mennesket er 
en meningsskabende organisme, og mening er det, som styrer vores 
handlinger døgnet rundt. Bevægelsen af vores bevidsthedsform er 
både uundgåelig, men også stærkt påkrævet i en eksponentiel tids-
alder, hvor alt andet udvikler sig med lynets hast og dagligt får det, 
vi kender, og den faste grund under vores fødder til at vakle. 
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Vi taler ikke så meget om bevidsthed og bevidsthedsformer til 
daglig, men ikke desto mindre er det netop udviklingen af vores 
bevidsthedsform, som har gjort os til den dominerende race i forhold 
til alle de andre former for liv på denne planet. Vi kan se tilbage på 
et århundrede med mange fantastiske fremskridt, som vi i dag og 
mange år fremover vil møde konsekvenserne af. Hvis vi fremover skal 
kunne være i verden på en måde, hvor vi ikke gør skade på verden for 
kommende generationer, kræver det derfor bl.a. en løbende og syste-
matisk opgradering af vores bevidsthedsform for at kunne innovere 
nye og bedre veje at gå. Denne bog er en af de bedste vejvisere, jeg 
til dato har læst, til en ny forståelse af, hvordan vi kan begynde at 
gå denne vej på en praktisk og målrettet måde – både individuelt, 
sammen i grupper og som hele organisationer.

Opgraderingen af min egen bevidsthedsform blev for alvor kick-
startet, da jeg som CEO fra 2011-2015 tog mobilselskabet Call me på en 
rejse ind i at blive en tillidsvækkende samfundsaktør med ’Tal ordent-
ligt’-kampagnen. Rejsen åbnede så mange nye rum, både inden i og 
uden for mig selv, fordi mange af de ting, der før havde været impli-
citte – værdier, principper, antagelser, overbevisninger, holdninger, 
sandheder, kultur, samfundsansvar – pludselig blev til studieobjekter 
for min nysgerrighed og førte til mange forunderlige opdagelser. 
Jeg blev i langt højere grad mit eget vidne i nuet og begyndte også 
at omfavne en meget længere tidshorisont i mine handlinger, både 
professionelt og privat. Verden åbnede sig. Pludselig kunne jeg se så 
mange muligheder, så mange sammenhænge, som før havde været 
fuldstændig skjult for mig – og jeg blev vild med at være i det ukendte; 
den komplekse verden, hvor ren magi kan opstå igen og igen, hvis vi 
tør danse med den.

Opgraderingen gjorde mig også vildt nysgerrig efter at blive klo-
gere på, hvordan vi hver især får verden til at give mening, for på min 
rejse blev jeg både mødt af mennesker, der var åbne og nysgerrige, 
og mennesker, der begyndte at tage større og større afstand til mig. 
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Det sidste både undrede og sårede mig, og det forstærkede min opda-
gelsesrejse ind i en dybere forståelse af det menneskelige potentiale. 
Som den dominerende race på vores smukke, dyrebare planet er vi 
mennesker alle steder det fundament, som tager virksomheder og 
organisationer ind i nye æraer. Vores tidsalder er global og præget af 
en stigende kompleksitet, men også af ny viden om altings forbundet-
hed. Begge dele fordrer en ny tilgang til strukturen, der understøtter 
den måde, vi er sammen på, der, hvor vi tilbringer det meste af vores 
tid: på jobbet.

Opdagelsesrejsen førte mig til Robert Kegans adult develop-
ment-teori, som Jennifer Garvey Berger formidler i denne bog på en 
nærværende, tilgængelig og grundig måde med mange praksisnære 
og sigende eksempler. Jeg husker stadig, hvor jeg var, da jeg stødte på 
den første dybdegående artikel om adult development. Billedligt talt 
kan man godt sige, at jeg så at sige kiggede ind i lyset, forstod omfan-
get af den vilde indre opgraderingsrejse, som jeg på det tidspunkt selv 
havde været på i lang tid, og de konsekvenser, den rejse måtte have 
på godt og ondt. Jeg blev ramt af en dyb taknemmelighed for at leve 
her, lige nu, og være en aktiv del af den store bevidsthedsbølge, som 
er i gang verden over.

Jeg vil overlade den dybere forklaring af adult development til 
Jennifer i kapitel 1, men vil gerne takke dig for, at du nu holder denne 
bog i dine hænder og læser disse ord. Vores tid har så meget brug 
for din og vores fælles nysgerrighed på menneskets iboende udvik-
lings-potentiale. Sammen kan vi skabe de udviklingsorienterede 
organisationer, der vil få fremtidens generationer til at mindes os 
med stolthed.

Før jeg overlader ordet til Jennifer, vil jeg sige en varm tak til 
nogle af mine danske medkursister på Jennifer Garvey Bergers glo-
bale onlinekursus ”Conversations at the Growing Edge”, der i sen-
sommeren 2018 tog sig tid i en travl hverdag til at gennemlæse de 
oversatte kapitler og give mig og min kære forlagschef, Birgitte Lie 
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Suhr-Jessen, værdifuld feedback: Bjørn Uldall, Hanne Pilegaard, 
Pernille Bøge og Tina Wilk.

Hanne Lindblad
Møn, september 2018


