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 B 
æredygtighed eller  
sustainability er en 
af de megatrends, 
virksomhedsledere 
globalt såvel som i 
Danmark må forhol-
de sig til som en væ-

sentlig påvirkning af virksomheden 
udefra. 

Det fremgår bl.a. af en McKinsey- 
undersøgelse fra februar 2010 blandt 
1.946 globale topledere, hvor 76 pro-
cent anser engagement i bæredygtig-
hed for at bidrage positivt til værditil-
væksten i virksomheden på langt sigt. 
Kvalitet, nærhed og miljøbevidsthed 
er desuden tre parametre, som hen 
over de seneste år er vokset sig sto-
re og magtfulde i forbrugermønstre 
og dermed skabt undergrunden for 
bæredygtighedens fremmarch. Nye 
krav til rapportering om CSR-initia-
tiver (Corporate Social Responsibi-
lity: virksomhedens sociale ansvar) 
for større virksomheder i årsregn-
skabsloven fra 2009 er yderligere et 
symptom herpå.

Af overordnede eksterne påvirk-

Megatrend: Bæredygtighed
Krise kombineret med knappe råstoffer og kritiske forbrugere betyder, at direktionerne ikke længere kan parkere 
begrebet bæredygtighed ved skåltalerne. Læs, hvordan den nye trend vil påvirke lederskabet.

tive intelligens og overskue et meget 
mere detaljeret beslutningsgrund-
lag skærpes. Langt flere interesser 
end de traditionelle – aktionærer, 
kunder, medarbejdere – skal væg-
tes. Den faglige og professionelle 
substans er i højsædet – ren form 
uden indhold identificeres hurtigt og 
dømmes ude.

Men hvilke kompetencer bliver så 
afgørende for sikringen af bæredyg-
tighed i lederskabet fremadrettet? 
Denne artikels forfatter arbejder 
med disse udfordringer til daglig 
og må konstatere, at også dette er et 
felt, der trives i en ujævn cyklus mel-
lem udbud og efterspørgsel. 

På det nuværende samfundsøko-
nomiske stadie, hvor mange vejrer 
morgenluft, men kun få har genvun-
det fordoms storhed og optimisme, 
hersker der i bestyrelseslokalerne 
stadig en splittelse mellem at opti-
mere corporate governance kontra 
økonomisk rettidig omhu. 

Ordentlighed bliver ikke altid 
prioriteret af hensyn til kernefor-
retningens kortsigtede behov for fo-
kus på omkostninger. Problemet er, 
at man blot spejler tidligere tiders 
fejlagtige suboptimering med fokus 
på øget toplinje – hvor ballonen net-
op brast med finanskrisens komme. 
Man kan trods alt ikke nøjes med at 
køre med enten speeder eller brem-
se igennem trafikken. Også kobling, 
spejle, blinklys og viskere må tages i 
brug for, at alle kan komme helskin-
det fra dør til dør. 

Den ideelle kandidat: I praksis be-
tyder afvejningen dog ikke, at alle 
bestyrelser lægger tyngden på kom-
petencer og holdninger som etik, 
følelsesmæssig og social intelli-
gens, når den ideelle kandidatpro-
fil udarbejdes ved rekrutteringen 
af et kommende direktionsmedlem. 
Men det er – blandt andet – på disse 
punkter, at fremtidens ledestjerner 
blandt topledere vil differentiere sig 
fra gennemsnittet. 

Tag ikke fejl: Kravene til et solidt 
teoretisk fundament vil i fremtiden 
blive yderligere skærpede. Kandidat- 
og mastergrader kan ikke undværes, 
og dokumenterbare, ekstraordinære 
resultater i praksis taber heller ikke 
terræn – tværtimod. Det nye er, at 
evnen til at håndtere menneskelige 
relationer samt en gammeldags dyd 
som pli vil ændre sig fra rare kvali-
teter til at være reelle kvalifikationer. 
Desuden vil kommunikationsevner, 
autencitet og integritet blive mere af-
gørende kompetencer. 

Toplederne forventes at agere i 
overensstemmelse med både gængse 
normer for moral og etik samt deres 
egne og virksomhedens værdisæt; og 
de forventes at kommunikere klart og 
tydeligt herom. Man siger, hvad man 
vil gøre – og man gør det, man siger. 

Den nye globale elite: Summen af alt 
dette er, at udskilningsløbet blandt 

lederaspiranter bliver endnu skar-
pere. Det vil antageligt bidrage til 
et mere polariseret samfund, da det 
igen vil blive acceptabelt at fokusere 
på en elite. 

Mindre kan formentlig heller ikke 
gøre det, når der også tages hensyn 
til den accelererende globale virke-
lighed, hvor selv en mellemstor pro-
duktionsvirksomhed i Kolding skal 
forholde sig til aggressive og dygti-
ge konkurrenter fra både Brasilien 
og Indien, uagtet at ens primære 
marked udgøres af Norden og Bal-
tikum.

Det bliver dermed ikke Lloyd 
Blankfein fra Goldman Sachs eller 
Tony Hayward, nu eks-BP, som vil 
sætte eksemplet for de ledere, der 
frem mod 2025 skal formå at afve-
je så forskellige hensyn som bibe-
holdelsen af arbejdspladser i Dan-
mark – til glæde for medarbejderne 
– og outsourcing af produktionen til 

Shenzhen i Kina – godt for omkost-
ningsniveauet og dermed for aktio-
nærerne.

Hertil kommer det faktum, at 
uagtet, at Kina kun tegner sig for 8 
procent af verdenseksporten, så står 
varer produceret i Kina for knap 70 
procent af alle product recall-sager 
– åbenlyst til skade for virksomhe-
dens kunder. Og så er selvfølgelige 
punkter som arbejdstagerforhold, 
miljø, klima m.m. end ikke inddra-
get i ligningen endnu. 

Derfor vil i stedet typer som  
Warren Buffett, Muhammad Yunus, 
Stine Bosse, Lars Rebien Sørensen 
og Morten Albæk danne skole, da  
de alle – om end på meget forskel-
lig vis – ikke alene repræsenterer 
evnerne til at udvise lederskab, som 
skaber gode forretningsmæssige  
resultater, men også navigerer 
under hensynet til omverdenen.  
 n redaktion@bny.dk

”Ordentlig-
hed bliver 
ikke altid 
prioriteret 
af hensyn 
til kernefor-
retningens 
kortsigtede 
behov for 
fokus på om-
kostninger”

Berlingske Nyhedsmagasin har 
bedt Jakob Stengel Hansen, part-
ner i den globale headhuntervirk-
somhed Stanton Chase, komme 
med sit bud på de megatrends,  
der vil få størst indflydelse på 
fremtidens lederskab. 

I næste uge: Aldring.n

6 megatrends

ninger skal fremhæves vores tra-
ditionelle, skandinaviske interes-
sent-ledelsesmodel med vægt på 
stakeholder value frem for den mere 
ensidige shareholder value. Denne 
model er kommet på de fleste inter-
nationale virksomheders strategi-
ske agenda drevet af en finansiel og 
økonomisk krise. 

eksemplet novo: Til illustration kan 
nævnes, at danske Novo Nordisk og 
virksomhedens strategi for Kina 
fremhæves specifikt af USA’s tidli-
gere vicepræsident Al Gore, når han 
bliver bedt om at give ét eksempel 
på en global virksomhed, som har 
integreret bæredygtighed i den ordi-
nære virksomhedsdrift. Al Gore har 
siden 2004 stået i spidsen for inve-
steringsforeningen Generation Inve-
stment Management med mere end 
5 milliarder dollar under admini-
stration, hvor hele forretningsidéen 
er, at man kun investerer i bæredyg-
tige virksomheder.

Siden har trenden fået næring af 
en langt kraftigere konkurrence på 
råstoffer, primært olie, drevet af nye 
verdensmagter som Kina og Indien. 
Læg hertil et præsidentskifte i USA, 
en øremærkning fra G20-landene på 
400 mia. dollar til clean tech- og su-
stainability-programmer under den 
i alt 2,6 billioner dollar store vækst-
pakke, samt et nyligt olieudslip i Den 
Mexicanske Golf med hidtil usete 
økonomiske konsekvenser. 

ordentlighed eller besparelser: Alle 
ingredienserne er resulteret i ny 
strategisk best practice for fremti-
dens virksomhedsdrift. Også i Dan-
mark ser vi flere og flere eksempler 
på war room-lignende direktions-
gange, bl.a. hos TDC, hvor beslut-
ningskompetencen formelt koncen-
treres og samles fysisk for at styrke 
eksekveringskraften. 

Der luges ud i red tape i beslut-
ningsprocesserne, samtidig med at 
kravene til at orkestrere den kollek-
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