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af vores arbejdsliv er alt andet end bæredygtig. Blandt pædagoger viser
undersøgelser, at flere oplever en hverdag, hvor de ikke kan sige deres
mening. Frygten for repressalier er simpelthen for stor. Skal vores

institutioner og virksomheder udvikles på en bæredygtig måde, er det
afgørende, at alle tanker og synspunkter kommer frem. Alt andet er

usundt for såvel mennesker som virksomheder.
Det kræver af og til en heroisk indsats, hvor man risikerer alt til fordel

for en mere retfærdig hverdag. Denne heroiske indsats har været
i den amerikanske psykolog Philip Zimbardos fokus, siden han studerede

ondskab i et af verdens mest kontroversielle psykologiske forsøg
– Stanford fængselseksperimentet. Artiklen undersøger Zimbardos
fokus fra ondskab til helte i lyset af de organisatoriske udfordringer,
vi oplever i dagens Danmark. Sammen med uddrag fra et interview,
jeg lavede med Zimbardo i maj 2015, præsenterer artiklen ideen om

heroisk forandring.
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