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Forord til 
den danske udgave

Bureaukratiet får, så hatten passer i denne bog. Der bliver ikke lagt fingre 
imellem. Det samme gælder den klassiske, rationelle og mekaniske Tay-
lor-inspirerede organisation med adskillige ledelseslag og en vidtdreven 
funktionsopdeling. Også den får prygl. Og med rette! På dansk kaldte vi 
det videnskabelig virksomhedsledelse og den rationelle organisation. På 
engelsk: Scientific management. Og det hele lever i bedste velgående.
 Vi kender det kun alt for godt!
 De to forfattere, Gary Hamel og Michele Zanini, har en mission. Deres 
bog er et korstog mod den dominerende, velkendte og veletablerede orga-
nisations- og ledelsestænkning, som vi alle kender, og netop kender så 
godt, at vi tror, at det er den naturlige og eneste mulige måde at organisere 
og lede virksomheder på. Det er en organisations- og ledelsestænkning, 
der var så stærk og velbegrundet – i sin tid – at hele verden tog den til sig. 
Der skulle være orden og system i tingene. 
 Og det blev der!
 På anklagebænken sidder nogle af de gamle klassiske organisations- 
og ledelsestænkere som Max Weber, Henri Fayol, F. W. Taylor og mange 
andre. De har alle ydet en fantastisk indsats, og de har et stort og velfor-
tjent medansvar for den effektivitet, produktivitet og kvalitet, der lige nu 
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10 FORORd Til dEN dANsKE udgAvE

præger mange private og offentlige virksomheder rundt om i verden. Men 
vi må ikke glemme: Den høje produktivitet, kvalitet mm., som jeg her taler 
om, skal ses i forhold til det, der var før, det vil sige det, der karakteriserede 
årene forud for disse gamle organisationstænkere, altså tilbage til 1800-tal-
let og årene før.
 I vidneskranken sidder én af de andre gamle pionerer og klassikere, en 
kvinde, som allerede dengang, omkring år 1900, indså, at der var noget 
galt med den videnskabelige, og det vil sige den mekaniske og naturvi-
denskabeligt dominerede ledelses- og organisationstænkning, som de 
andre argumenterede så stærkt for. Det, der manglede, var mennesket og 
menneskesynet, argumenterede hun. Hun blev kaldt: Den moderne ledel-
ses moder, og hendes navn er Mary Parker Follett. Hun levede fra 1868 til 
1933. Hende skal vi huske, når vi læser i denne bog. Hun var i virkelighe-
den en afgørende og genial forløber for humanokratiet.
 Men, og det er det væsentlige i denne forbindelse: Den performance, 
som karakteriserer de fleste virksomheder lige nu, er ikke på nogen måde 
imponerende set i forhold til potentialerne, altså set i forhold til, hvad der 
ville være muligt i dag. Det er den afgørende og relevante betragtning 
i denne sammenhæng. Hvilken kvalitet og produktivitet går vi glip af? 
Eller spurgt på en anden måde: Hvad er bureaukratiets og den rationelle 
organisations offeromkostninger? Det gør ondt at tænke på. Så det taler vi 
sjældent om.
 Vi er kørt fast!
 I denne bog er fokus ikke så meget på fortidens synder, men netop på 
fremtidens potentialer. Og når vi ser fremad og sammenligner tilstandene 
lige nu – i mange af verdens organisationer med de nutidige og fremtidige 
potentialer, så er der mange lamper, der burde lyse rødt rundt om i offent-
lige og private organisationer. Disse lamper indikerer enorme nutidige tab, 
når det handler om effektivitet, produktivitet og kvalitet set i forhold til de 
potentialer, der tegner sig, hvis vi kunne lede og organisere dagens virk-
somheder anderledes, end vi gør, og som de gamle tænkere netop foreslog.
 Mulighederne, forudsætningerne og omgivelserne har ændret sig dra-
stisk!
 Med andre ord: Tiden og omstændighederne er løbet fra den organisa-
tions- og ledelsespraksis, der lige nu karakteriserer de fleste virksomheder 
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11Forord til den danske udgave

i verden. Og skal man tro forfatterne til denne bog og deres eksempler, 
beregninger og påstande, er der ufatteligt store gevinster at hente ved at 
bekrige disse mange bureaukratier og søjle- og lagdelte organisationer, 
som vi ser alle vegne.
 Vi véd det godt!
 Vi færdes hjemmevant i dem.
 Men vi gør ikke ret meget ved det. Og i meget af det, vi gør, forsynder 
vi os mod en gammel erfaring og indsigt, som allerede agtværdige Albert 
Einstein prøvede at få os til at forstå, nemlig indsigten: Et problem kan 
ikke løses med den tænkning, der har skabt det. Og det er, hvad mange 
ledere og organisationsmennesker, herunder en hærskare af konsulenter, 
gør. De går løs på nutidens organisations- og ledelsesproblemer med de 
gamle begreber og værktøjer, og så kører vi bare i ring. Nissen flytter med; 
vi bekæmper symptomer, og det hjælper som bekendt ikke på sygdom-
men. Vi forsøger at løse problemerne med de værktøjer, der har skabt dem.
 Vi skal skære meget dybere!
 Vi skal være mere modige. Vi skal tænke nyt!
 Som det hedder et sted i bogen: ”Heldigvis er den postbureaukratiske 
fremtid ikke et fuldkommen ukendt land. En håndfuld banebrydende 
organisationer har kortlagt dens omrids, og vi kan lære meget af deres 
erfaringer.” Det er jeg enig i, men vi skal passe på her, for vi kan ikke 
bare kopiere. Vi kan lære. Vi kan lade os inspirere. Men vi skal tænke selv. 
Denne bog videregiver voldsomt interessante eksempler på organisatio-
ner, amerikanske, europæiske, kinesiske mm., som har formået at føde og 
videreudvikle organisationer, der grundlæggende er fuldstændig ander-
ledes end de gamle og velkendte bureaukratier og siloopdelte organisa-
tioner. Ikke bare er der eksempler; der er også konkrete og meget nyttige 
anbefalinger og værktøjer.
 De findes derude, beviserne på, at noget andet er muligt! De er der!
 Nogle af disse organisationer præsenteres i bogen, og her skal vi selv-
følgelig også huske på det faktum, at en mønt altid har en bagside. Eksem-
plerne er både fascinerende og veldokumenterede. Forfatterne er gamle 
rotter, der kan deres metier. De har erfaringer og teoretiske og praktiske 
indsigter, der er imponerende og overvældende, og netop derfor skal vi 
lytte til dem. Men til alle de eksempler, vi får præsenteret i bogen, hører 
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12 FORORd Til dEN dANsKE udgAvE

også en anden historie, og den skal vi være bevidst om og selv fortælle. 
Men tilbage er: Mange nuværende og gammeldags organisationer funge-
rer fuldstændig in-optimalt set i forhold til, hvad der var muligt, hvis man 
organiserede sig anderledes og praktiserede andre måder at lede på. Dette 
anderledes og andet er selvfølgelig ikke hvad som helst. Det er mennesket 
i centrum; det er respekt for alles kompetencer, integritet og værdighed. 
Det er slut med oppefra, centralistisk og alvidende ledelse. Det er slut med 
suboptimerende, selvfokuserede siloer og kongedømmer. 
 Mange organisationer suboptimerer på livet løs.
 Bogens titel er selvfølgelig ikke tilfældig. Det er heller ikke tilfældigt, 
at det første ord i titlen er: menneske. Det er baggrunden for, at bogen for 
eksempel indeholder følgende sætning: ”Engagement blomstrer i et miljø, 
der er præget af tillid. Hvis teammedlemmer skal engagere sig helhjertet, 
har de brug for at føle, at de arbejder i en organisation, som sætter pris på 
retfærdighed, ærlighed og loyalitet. Desværre er tillid ofte en mangelvare 
i store virksomheder.” Det er det også i mange små virksomheder. Det 
handler om mennesker, menneskesyn og måder at praktisere ledelse på. 
Det handler om, hvordan vi opfatter og behandler mennesker. Det handler 
blandt andet om tillid og mistillid. Mistilliden stortrives i dagens organisa-
tioner. Det gør den, også selv om vi ofte siger det modsatte. Vi siger tillid, 
men vi mener det ikke; vi praktiserer det ikke.
 Du véd det; jeg ved det!
 Sandheden er: I mange organisationer er mistilliden ovenikøbet sat i 
system, så man er sikker på, at mennesker ikke udfolder sig, ikke er loyale, 
ikke er ærlige, ikke deler viden, ikke engagerer sig helhjertet, ikke frem-
kommer med alle deres ideer etc. Det lyder, som om det er usandt, men 
det er det ikke. Man siger det selvfølgelig ikke sådan. Men resultaterne af 
den praktiserede mistillid gennemsyrer mange organisationer på tydelige 
og gennemskuelige måder og med betydelige konsekvenser.
 Det er beskæmmende, men det er sådan, det er!
 I toppen af mange af disse organisationer sidder der højtudannede, 
højtlønnede, gennemtestede mennesker med betydelige track records; 
man kan ikke være topleder, hvis man systematisk leverer dårlige resulta-
ter. Man skal præstere gode, imponerende eller i hvert fald tilfredsstillende 
resultater, hvis man skal bevare den gode løn, den høje position, de gode 
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13Forord til den danske udgave

bonusudbetalinger, medlemsskabet i diverse bestyrelser mm. Men pointen 
er: Det er altid de historiske resultater, der fokuseres på, og som tæller. 
Alt det potentielt tabte glemmer vi. Det véd disse ledere selvfølgelig godt. 
Men de magter ikke at slå sig ud af det hamsterhjul, som de kører rundt i. 
De sidder fast, og de tænker: Der er ikke noget at gøre. 
 Men det er der. Sandheden er: Der er noget at gøre. Beviserne findes.
 Skal organisationer, produktivitet, effektivitet, kvalitet, ændres, skal 
både ledere og medarbejdere ændres, deres værdier, tanker, sindelag, ver-
dens- og menneskesyn, mentale modeller – eller hvad vi nu vælger at kalde 
det alt sammen – skal ændres, og ud af disse ændrede værdier og forestil-
linger gror der nye virksomheder. Det sker hver dag for øjnene af os.
 Bolden er givet op med denne bog.
 Bogen taler om: produktivitet, effektivitet, kvalitet, performance, profita-
bilitet mm. Et langt stykke ad vejen er det de gamle fortolkninger af disse 
begreber, der føres videre ind i de nye organisationsformer, som bogen præ-
senterer og argumenterer for. Det er de gamle måder at definere og måle 
produktivitet, performance og profit på, der er grundlaget for de udvik-
lingsspring, som bogen taler om og præsenterer. Det er, som det skal være. 
Én ting ad gangen. Og her handler det om mennesker i organisationer.
 Man skal ikke tage fejl. Eksemplerne i bogen er ganske vist primært 
fra USA. Men analyserne, konklusionerne, anbefalingerne, værktøjerne 
– og de røde lamper – gælder også Danmark. Bogen kunne lige så godt 
være skrevet i Danmark. Gå ind i en almindelig dansk erhvervsvirksom-
hed, både mindre og stor, ind i et dansk ministerium, styrelse, kommune, 
universitet! Finder du bureaukrati, siloer og suboptimering? Ja! Finder du 
mistillid og mennesker, der ikke føler sig værdsat? Ja!
 Og finder du virksomheder, der er gået helt andre veje? Ja!
 Bogen handler om mennesker, men jeg går et skridt videre her, nemlig 
et bæredygtighedsskridt. Jeg tager bæredygtighed med. De to forfattere 
har – med rette – deres fokus rettet mod grundtemaet: Hvordan skal vi 
indrette og lede vore organisationer sådan, at vi får det største udbytte af 
dem. Det handler om mennesker. Jeg føjer til: Processerne, udbyttet, resul-
taterne skal være og skal være fremkommet på bæredygtige måder. Det er 
ikke en hindring for forbedringer, tværtimod; det er en komplikation, men 
også en mulighed, en yderligere udfordring på vejen væk fra det gamle 
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14 FORORd Til dEN dANsKE udgAvE

og hen mod noget nyt – og bedre. Det betyder i praksis, at vi i en række 
tilfælde skal definere produktion, produktivitet, profitabilitet anderledes, 
end under det gamle paradigme.
 Bogen henvender sig til ledere overalt i den danske offentlige og private 
sektor, men også til ledere i frivillige, religiøse, kulturelle, politiske og andre 
organisationer og foreninger. Den henvender sig i høj grad også til menne-
sker, der ikke er ledere, og som ikke har ambitioner om at blive ledere i en 
gammeldags organisation, men som gerne vil arbejde i en helt anden slags 
organisation, og noget af budskabet i bogen er jo, at alle i en organisation 
udøver, praktiserer og skal praktisere ledelse. Også studerende henvender 
bogen sig til. Og så henvender den sig selvfølgelig til alle, der har et med-
ansvar for den ledelsesundervisning, der foregår i dette land.
 Dette er en nødvendig bog. Et opgør og et oprør. Bogen skal læses og 
bruges. Danmark kan blive en rollemodel, når det handler om en ny og 
radikalt anderledes bæredygtigheds-, organisations- og ledelsestænkning. 
Vi står midt i det. Vi befinder os i et ledelsesmæssigt vendepunkt. Både 
truslerne og muligheder er tydelige – og betydelige. Denne bog er en front- 
analyse og en frontberetning med eksempler, anbefalinger og værktøjer. 
Det handler om mennesker og bæredygtighed.

God læselyst!

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt (f. 1944), er professor emeritus i ledelse og organisa-
tion ved Aarhus Universitet. Adjungeret professor i lederskab ved CBS, 
Handelshøjskolen i København og adjungeret professor i læring og filosofi 
ved Aalborg Universitet. Han er ph.d. og har et omfattende forfatterskab 
om ledelse, organisation og samfundsforhold. Er en meget benyttet fore-
dragsholder og medlem af bestyrelser og rådgivende komiteer, herunder 
formand for Folketingets 2030-panel om FN’s 17 verdensmål. Tildelt priser 
for sin forskning og formidling, herunder tildelt Statens Kunstfonds Fag-
litterære pris i 2018. Seneste udgivelser: Globale mål. Visionen om bæredygtig 

udvikling (2019), Bæredygtig global udvikling. FN’s 17 verdensmål i et dansk 

perspektiv (2016) og Vækst og bæredygtighed (2014).
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Hvordan ville du have det på arbejdet, hvis du …

Fik lov til at tilrettelægge dine egne opgaver?
Dit team frit kunne opstille egne mål og definere egne metoder?
Du blev opmuntret til at udvikle dine færdigheder og påtage dig nye 
udfordringer?
Dine arbejdskammerater føltes mere som familie end som kolleger?
Du aldrig følte dig hæmmet af meningsløse regler og papirnusseri?
Du følte, folk havde tillid til, at du ville bruge dit bedste skøn i enhver 
situation?
Du stod til ansvar over for dine kolleger frem for en leder?
Du ikke behøvede at spilde tid på at fedte for nogen eller deltage i et 
politisk magtspil?
Du fik mulighed for at være med til at udforme din organisations stra-
tegi og udvikling?
Din indflydelse og løn var afhængig af dine færdigheder i stedet for din 
stillingsbetegnelse?
Du aldrig havde grund til at føle dig underlegen i forhold til ledelsen?
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Ville det ikke være fantastisk, hvis alt det var sandt på din arbejdsplads? 
Vi tænker, det ville være så fantastisk, at arbejdet knap nok ville føles som 
arbejde. Desværre er det ikke en realitet for de fleste medarbejdere. Den 
typiske mellemstore eller store organisation umyndiggør medarbejderne, 
påtvinger dem en kedelig konformitet og begrænser iværksætteri. Den 
presser fok ned i snævre roller, stigmatiserer personlig vækst og behandler 
udelukkende medarbejdere som ressourcer.
 Resultatet er, at vores organisationer ofte er mindre levedygtige, kre-
ative og energiske end de mennesker, som arbejder i dem. Synderen er 
bureaukrati – med autoritære magtstrukturer, kvælende regler og giftige 
politiske magtkampe. Nogle mennesker tror muligvis, at bureaukrati er på 
tilbagetog, at det nødvendigvis må lide samme skæbne som fastnettelefo-
ner, benzindrevne biler og engangsplastik. Ligesom ”hestekræfter” virker 
ordet ”bureaukrati” som et levn fra en forgangen tidsalder – og på mange 
måder er det sandt, men desværre er bureaukrati stadig en vigtig faktor i 
vores liv. Som vi får at se i kapitel 3, er bureaukratiet vokset, ikke formind-
sket – et faktum, som efter vores mening er forbundet med den bekym-
rende opbremsning af den globale produktivitetsvækst, et fænomen, som 
varsler ilde for levevilkår og økonomiske muligheder.
 Bureaukratiske organisationer er træge, gradvist voksende og nedslå-
ende. I en bureaukratisk organisation ligger magten til at initiere foran-
dring hos nogle få topledere. Hvis toplederne bliver ofre for fornægtelse, 
arrogance og nostalgi, som det ofte sker, hæmmer det organisationen. Det 
er grunden til, at grundlæggende forandringer i et bureaukrati som regel 
er forsinkede og krampagtige. Bureaukratier lider også af innovationsfobi. 
De lider af en medfødt risikoaversion og tilbyder kun få incitamenter til 
dem, som er indstillet på at udfordre status quo. I et bureaukrati er det en 
højrisikobeskæftigelse at være enegænger. Og det værste er, at bureaukra-
tiske organisationer er sjæleknusere. Medarbejderne bliver frataget enhver 
reel indflydelse, så de lukker af for en følelsesmæssig forbindelse til arbej-
det. Initiativ, kreativitet og mod til at satse – der alle er succeskrav i en 
kreativ økonomi – bliver ofte efterladt derhjemme.
 Heldigvis er bureaukrati ikke den eneste organisationsform for men-
neskelig aktivitet i en større målestok. Rundtom i verden er en lille, men 
voksende skare af postbureaukratiske pionerer i gang med at bevise, at 
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17Forord

det er muligt at bevare fordelene ved bureaukrati – kontrol, konsekvens 
og koordination – samtidig med at man undgår ulemperne – manglende 
fleksibilitet, middelmådighed og apati. Sammenlignet med deres konven-
tionelt ledede kolleger – som du vil møde mange af senere i bogen – er 
denne fortrop mere proaktiv, innovativ og lønsom.
 Disse organisationer blev opbygget, eller i visse tilfælde genopbygget, 
med et eneste mål – at maksimere det menneskelige bidrag. Dette mål er 
drivkraften i humanokrati og står i skærende kontrast til den bureaukra-
tiske besættelse af kontrol. Begge mål er vigtige, men inden for de fleste 
organisationer bliver der brugt langt flere kræfter på at sikre konformitet 
end på at styrke mulighederne for medarbejdernes indflydelse. Denne iøj-
nefaldende ubalance er farlig for organisationer, en bremseklods for øko-
nomien og etisk foruroligende.
 Bureaukrati er særligt problematisk for store virksomheder. Efterhån-
den som en organisation bliver større, bliver der tilføjet flere niveauer, 
stabsfunktionernes antal stiger, reglerne breder sig, og overholdelses-
omkostningerne vokser. Når en organisation når en vis tærskel for kom-
pleksitet – ifølge vores erfaring to-tre hundrede medarbejdere – begynder 
bureaukratiet at vokse hurtigere end selve organisationen. Det er grunden 
til, at store organisationer har mere bureaukrati per medarbejder end min-
dre virksomheder, og derfor de bliver tynget af uforholdsmæssigt store 
administrative omkostninger.
 Forbindelsen mellem størrelse og ”bureausklerose” ville være mindre 
bekymrende, hvis store organisationer ikke var så dominerende. Trods al 
snakken om opgaveøkonomi arbejder en større andel af den amerikanske 
arbejdsstyrke for store virksomheder end nogensinde. I 1987 var 28,8 pro-
cent af amerikanske medarbejdere beskæftiget i virksomheder med mere 
end 5.000 ansatte. 30 år senere var andelen 33,8 procent. I dag overstiger 
antallet af ansatte i virksomheder med mere end 10.000 medarbejdere 
antallet, som arbejder i firmaer med 50 eller færre ansatte.
 De mennesker, som forsvarer status quo, vil hævde, at bureaukrati er 
en uundgåelig følge af kompleksitet, men vores forskning tyder på noget 
andet. De banebrydende virksomheder beviser, at det er muligt at opbygge 
organisationer, som er store og hurtigtarbejdende, disciplinerede og udde-
legerende, effektive og kreative, dristige og velgennemtænkte. 
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18 FORORd

 Hvis du er i tvivl om det, får du her en amuse bouche – et lille eksempel 
på, hvad der er muligt, hvis en organisation forpligter sig til ”Humanitet 
uden bureaukrati”. Det er mottoet hos Buurtzorg, en førende leverandør af 
hjemmepleje i Holland. Firmaets arbejdsstyrke på 11.000 sygeplejersker og 
4.000 hjemmehjælpere er organiseret i mere end 1.200 selvstyrende teams. 
Hvert team er sammensat af 12 plejere, som er ansvarlige for et bestemt 
geografisk område, der typisk omfatter cirka 10.000 hollandske borgere. 
De kompakte enheder er ansvarlige for at opspore klienter, leje kontorlo-
kaler, rekruttere nye teammedlemmer, styre budgetter, lave arbejdsplaner, 
opfylde ambitiøse mål og for konstant at forbedre kvaliteten og effektivi-
teten i hjemmeplejen.
 I de fleste organisationer er område- eller regionale ledere ansvarlige for 
disse opgaver, men hos Buurtzorg bliver de fordelt mellem lokale team-
medlemmer. Hvert team har en ”husholderske og kasserer”, en ”perfor-
mancemonitor”, en ”planlægger”, en ”udvikler” og en ”mentor”. Det er 
deltidsopgaver, som bliver udført af sygeplejersker, der arbejder det meste 
af dagen med patienter.
 For at understøtte den selvdrevne arbejdsstyrke træner Buurtzorg alle 
medarbejdere i gruppebeslutningstagning, aktiv lytning, konfliktløsning 
og peer-to-peer-coaching. De enkelte teams har kontakt med hinanden 
via en social platform, ”Welink”, hvor sygeplejersker poster spørgsmål og 
tips. I stedet for at gennemtvinge topstyrede protokoller for hjemmepleje 
opmuntrer Buurtzorg de enkelte teams til at optimere deres arbejdsproce-
durer ved at trække på netværkets kollektive erfaring og innovere lokalt, 
når de får øje på muligheder for at forbedre arbejdsgangen. Detaljerede 
præstationsoversigter for hvert team er frit tilgængelige hos Buurtzorg. 
Denne gennemsigtighed skaber et stærkt incitament for peer-to-peer-læ-
ring og kontinuerlig forbedring.
 Buurtzorgs administrative personale omfatter 52 regionale og centralt 
placerede coaches, 50 medarbejdere med støttefunktioner (først og frem-
mest IT-folk) samt to topledere, hvoraf den ene er Jos de Blok, Buurtzorgs 
grundlægger. Det kan man kalde en lean organisation: 15.000 medarbej-
dere med to topledere og en administrativ gruppe på lidt mere end 100 
ansatte.
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 Buurtzorg benchmarker praktisk talt alle performanceområder (se figur 
P-1). Firmaets store forspring i forhold til konkurrenterne er ikke resultatet 
af en genial topstyret strategi, slavisk gennemtvungne regler eller omstæn-
delige dataslugende algoritmer, men derimod en organisatorisk model, 
som ruster den enkelte medarbejder til at blive en kreativ problemløser og 
indsigtsfuld beslutningstager.
 Buurtzorg er blevet udnævnt til Årets Arbejdsgiver i Holland fem gange 
– ikke dårligt for et firma, som blev grundlagt i 2006, men som vi får at se 
senere i bogen, er det ikke den eneste organisation, som har formået at 
udnytte styrken hos hverdagens genier.
 Hvorfor er der så ikke flere organisationer, som har gjort det samme? 
Hvorfor bebyrder de sig selv, frivilligt og unødvendigt, med det, som 
dybest set er en bremse for medarbejdernes indsats? Det gør de ganske 
enkelt, fordi en afvikling af bureaukratiet er ensbetydende med en afvik-
ling af traditionelle magtstrukturer. Som du sikkert har bemærket, er men-
nesker med magt som regel uvillige til at give den fra sig, og de har ofte 
de nødvendige redskaber til at forsvare deres privilegier. Det er en alvorlig 
forhindring, eftersom det er umuligt at opbygge en menneskecentreret 
organisation uden at udjævne pyramiden.
 I stedet for at gå i gang med den politisk set problematiske opgave at 
skære ned på bureaukratiet har topledere forsøgt at modvirke dets nega-
tive indflydelse ved at stræbe efter større markedsindflydelse og regu-
latoriske fordele. Imellem 2015 og 2019 beløb den samlede værdi af glo-
bale sammenlægninger og opkøb sig til 20 billioner dollars, groft set den 
samlede værdi af New Yorks børs. Økonomerne Gustavo Grullon, Yelena 
Larkin og Roni Michaely anslår, at mere end 75 procent af amerikanske 
virksomheder blev mere koncentrerede i perioden fra 1972 til 2014.1
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