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En evigt accelererende klimakrise
og momentum fra verdenssam-
fundets uroligheder skal være

med til at sparke en ny form for ledelse
i gang. Et samarbejde mellem Lederne
og forskernetværket Navigating 360
har udmøntet sig i en rapport, der dis-
sekerer klimakrisen og den rolle, lede-
re skal påtage sig for at løse den. 

Ni af Danmarks førende klima- og
samfundsforskere, der er tilknyttet
Navigating 360, har nemlig diagnosti-
ceret klimakrisen og dens konsekvens
for ledere og virksomheder, og det kan
konkluderes, at klimakrisen er en le-
delseskrise.

“Det, der er sket de sidste tusind da-
ge med covid-19, krigen i Ukraine og
den accelererende klimakrise, sætter
langt større fokus på lederskab, fordi
ledere og virksomheder kommer til at
spille en kolossal rolle i at løse de store
samfundskriser,” siger Erik Rasmus-
sen, stifter af Navigating 360.
På baggrund af forskernes indsigter

præsenterer Lederne og Navigating
360 ti principper (se faktaboks), der
skal hjælpe ledere til at vende krisen til
nye og frugtbare muligheder. Princip-
perne bliver udbredt i Danmark, men i
den kommende tid også stillet til rå-
dighed for potentielt set 1 mio. euro-
pæiske ledere via CEC, der er en para-
plyorganisation for ledere i Europa. 

Erik Rasmussen mener, at vi befin-
der os midt i et skelsættende paradig-
meskift inden for lederskab. Et skift,
der vil udvide den rolle og det ansvar,
ledere skal varetage i fremtiden.

“Vi har længe talt om virksomheder-
nes samfundsansvar, men nu bliver det
pludselig en konkurrencefaktor,” for-
tæller han.

Nøglen er det rette mindset
Det er ikke blot de største virksomhe-
der, der kan implementere principper-
ne, for som adm. direktør for Lederne
Bodil Nordestgaard Ismiris vurderer,
har de små og mellemstore virksomhe-
der et efterslæb i forhold til deres stør-
re konkurrenter.

“De største virksomheder har musk-
lerne til at dedikere kræfter og ressour-
cer til den her dagsorden, så det er vig-
tigt, at man i dansk erhvervsliv får de
mindre virksomheder med på vognen,”
siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Principperne kommer rundt om
mange aspekter af en leders dagsor-
den, men ifølge Bodil Nordestgaard Is-
miris kan man opsummere dem i ét
spørgsmål, som man skal stille sig selv
som leder: Hvem vil jeg være?

“Altså, hvad vil du bruge din magt til,
givet det samfund du lever i? Man kan
lade stå til, man kan gøre lige nøjagtig
det, der er nødvendigt, eller man kan
være så aktiv og aktivistisk, at man rent
faktisk giver noget tilbage. Man kan
have en vision for sin virksomhed, men
har man som leder også en vision for
samfundet?” spørger hun.

Bodil Nordestgaard Ismiris mener,
at der gennem de seneste mange år har
været meget snak om nye ledelsespa-
radigmer, nye måder at tilgå lederskab.
Men når det kommer til klimahand-
ling, er det ikke længere en mulighed
at nøle. Der er brug for radikal hand-
ling.

Af Mathilde Højgaard Jensen

Klimakrisen kræver
aktivistiske ledere:
“Samfundet er de
vigtigste aktionærer”

Adm. direktør for Lederne
Bodil Nordestgaard Ismiris og
stifter af forskernetværket
Navigating 360 Erik Rasmus-
sen har været med til at ud-
vikle ti principper for frem-
tidens lederskab, der skal
udbredes til resten af Europa
og dermed 1 mio. ledere. Foto:
Esther Kofoed Sørensen

Der er brug for ny og skærpet ledelse, hvis klimakrisen
skal kommes i hu. Derfor har Lederne og en strategisk
tænketank udformet ti principper, der skal guide 1 mio.
globale ledere mod effektiv klimahandling

“Vi kan jo se en global udvikling, der
igennem lang tid har gjort vores klode
syg, og den her rapport viser, at det er
langt mere kritisk, end vi gik og troede.
I denne henseende kan vi ikke udeluk-
kende bruge den lidt kapitalistiske, in-
dustrielle logik, som vi plejer at anven-
de, når vi skal løse problemer, fordi den
logik er jo rent faktisk årsagen til, at vi
er havnet i den her situation,” siger
hun.

Derfor er man nødt til at lede efter
nye styringsmekanismer, nye redska-
ber til at imødegå problematikkerne.

Bodil Nordestgaard Ismiris plejer at
sige, at hvis man som leder skal gøre en
forskel, skal man være grøn indefra og
ud. Og det hele starter med et bestemt
mindset.

“Du kan ikke lede en grøn transfor-
mation, hvis du ikke selv køber ind på
nogle grundlæggende lederskabsprin-
cipper. Når man taler om samfundsan-
svar, bliver det tit meget abstrakt, så
med disse ti principper forsøger vi at
konkretisere en form for handlings-
plan,” siger Bodil Nordestgaard Ismi-
ris.

“De introducerer i bund og grund en ny
måde at tænke på. Og det er vigtigt,
som en forudsætning for at man over-
hovedet kan gøre en forskel,” siger hun
videre.

Risici skaber nye virkeligheder
I mange år har der ifølge Bodil Nor-
destgaard Ismiris floreret en tendens
til at behandle symptomer i stedet for
at håndtere de konkrete årsager til den
globale klimakrise. Hun mener, at fordi
det er gået alt for langsomt med at tage
hånd om roden på problemet, er ska-
den allerede sket.

Og det betyder, at virksomhedslede-
re i dag skal forholde sig til langt flere
risici, når de driver forretning.

“Der er pludselig kommet to ben. Et
eksempel kunne være, at man ikke kan
have sin produktion i Indien, fordi det
er problematisk, hvis der kommer
oversvømmelser. Det handler ikke
længere blot om at drive virksomhe-
den frem som leder, det handler også
om, hvordan man vil sørge for at imø-
dekomme de klimarisici, som helt klart
kommer, fordi vi ikke har taget hånd

om den her problemstilling tids nok,”
siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Samfundet har tildelt virksomhe-
derne en rolle i forhold til kriseløsnin-
ger, mener Erik Rasmussen. Såvel inve-
storer som medarbejdere og offentlig-
heden forventer, at virksomheder løf-
ter det ansvar.

“I modsat fald rammer det omdøm-
met og tilliden. Det er ikke længere et
valg, det er blevet en eksistensbetin-
gelse,” siger han.

Ifølge Bodil Nordestgaard Ismiris og
Erik Rasmussen har Danmark i lang tid
været frontløbere, når det gælder gode
værdier i lederskab.

“For 20 år siden stod jeg bag en ana-
lyse, der dengang fastslog, at Danmark
har nogle ret særlige forudsætninger
for at være en rollemodel i lederskab.
Og det har ikke ændret sig siden,” siger
Erik Rasmussen.

Derfor er rapporten og principperne
også blevet oversat til engelsk, så bud-
skabet ikke kun bliver spredt inden for
landets grænser, men til resten af Eu-
ropa.
“Da vi sidder med den endelige rapport

og ved, at Danmark er en form for fore-
gangsland, er der jo noget, der taler for,
at der er andre ledere, der kan have
gavn af at læse det her. Så vi føler i Le-
derne, at det er en del af vores sam-
fundsmæssige forpligtelse af brede det
ud,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun vurderer, at dansk klimaledelse
på et tidspunkt vil kunne blive en eks-
portvare, netop fordi vi har alle forud-
sætningerne for at blive frontløbere.

“Jeg tror, at vi inden for ganske få år
vil befinde os et sted, hvor vi har udvik-
let best practice for, hvordan man laver
den bæredygtige transformation, der
er nødvendig,” siger Bodil Nordest-
gaard Ismiris.

Ændringer kræver mod
Men ingen ændringer kommer uden
tilsidesættelse af etableret praksis.

Hvad er de største udfordringer, ledere
i dag står over for, når det kommer til kli-
mahandling?

“Det er klart en af de største udfor-
dringer, at man skal ændre sin praksis
radikalt. Ledere skal for det første åbne
deres organisationer. Vi skal til at sam-

arbejde på en helt anden måde med ci-
vilsamfundet, de offentlige myndighe-
der, med konkurrenter. Det introduce-
rer en helt ny måde at arbejde på,” siger
Bodil Nordestgaard Ismiris.

Et aspekt i den nye form for ledelse
er, at rollen som leder bliver mere poli-
tisk. Bodil Nordestgaard Ismiris påpe-
ger bl.a., hvordan danske ledere i for-
bindelse med Ukraine-krigen nærmest
er blevet stillet til ansvar for verdens-
freden. Noget, hun ikke mindes, at man
før har oplevet.

“Der er mange ledere, der ikke er
vant til at stikke næsen frem. Man skal
fatte mod til eksempelvis at gå ud i
pressen og udtale sig. Der er en ten-
dens til, at det rigtig ofte er de samme
kilder, de samme ledere, der tør stille
sig frem. Vi skal lære flere ledere, at de
sagtens kan komme på banen,” siger
Bodil Nordestgaard Ismiris.

“Vi oplever ligeledes en bølge blandt
medarbejdere, som lægger vægt på, at
topledere tør træffe nogle beslutnin-
ger, der i virkeligheden godt kan gøre
lidt ondt på den korte bane, som kan
ses på bundlinjen i en negativ retning,

men som på længere sigt faktisk er det,
der gavner forretningen. Og det kalder
på mod,” tilføjer hun.

Udfordringerne har i mellemtiden
vokset sig markant større, og det ud-
fordrer den traditionelle lederuddan-
nelseskultur. Den adresserer ikke de
aktuelle og komplekse behov og bør
derfor nytænkes, understreger både
Lederne-direktøren og Erik Rasmus-
sen.

“Dengang talte man ikke om sam-
fundsansvar. Der var man mere en iso-
leret økonomisk aktør, som skulle per-
forme maksimalt, når det kom til pro-
fit. Man havde én bundlinje, men i dag
har man to,” siger Bodil Nordestgaard
Ismiris.

Derfor er det særligt vigtigt, at de
gamle tankegange kan blive sat en
smule til side.

“I den situation, vi befinder os i nu,
er virksomhederne sat i verden for at
gøre en forskel. Med al respekt handler
det ikke kun om at belønne de traditio-
nelle aktionærer og investorer. Nu er
samfundet de vigtigste aktionærer,”
siger Erik Rasmussen.

FAKTA
Rapporten “Fra klimakrise
til klimahandling”

UDARBEJDET AF Lederne og
forskernetværket Navigating 360.
I den beskrives med hjælp fra en
række af landets førende klima-
og samfundsforskere, hvilken
verden ledere ser ind i, når det
gælder klima- og naturkrisen.

PÅ BAGGRUND AF forskernes
indsigter er der udviklet ti prin-
cipper for fremtidens klimaleder-
skab.

ER NETOP udkommet på en-
gelsk og stilles nu til rådighed for
potentielt set 1 mio. europæiske
ledere via CEC, en paraplyorgani-
sation for ledere i Europa.
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1
mio. europæiske ledere 

skal potentielt undervises 
i de ti principper, som 

Lederne og Navigating 360 
har udarbejdet

FAKTA
Aktørerne bag rapporten

LEDERNE ER en faglig organi-
sation og a-kasse for ledere og
særligt betroede medarbejdere
med omkring 134.000 med-
lemmer.

CEC ER en europæisk paraplyor-
ganisation for ledere i Europa og
repræsenterer gennem 16 natio-
nale lederorganisationer omkring
1 mio. ledere.

NAVIGATING 360 ER en stra-
tegisk tænketank og et forsker-
netværk, der bringer forskeres
viden i spil ved løsninger af aktu-
elle samfundsproblemer.

FAKTA
De ti principper for
klimalederskab

MÅL: Hvem vil du være som
leder?

FORRETNING: Virksomheden
er en del af naturen

VIDEN: Udvid horisonten

RISIKOBILLEDE: Krisehånd-
tering er et vilkår

ORGANISATION: Værdifælles-
skab er en superkraft

PARTNERSKABER: Ingen kan
forandre verden alene

ANSVAR: Bliv en aktivistisk
leder

INDFLYDELSE: Engager dig i
klimadagsordenen

VILKÅR: Grønt dna bliver den
vigtigste kapital

ROLLEMODEL: Bliv en front-
løber
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i de ti principper, som 

Lederne og Navigating 360 
har udarbejdet

FAKTA
Aktørerne bag rapporten

LEDERNE ER en faglig organi-
sation og a-kasse for ledere og
særligt betroede medarbejdere
med omkring 134.000 med-
lemmer.

CEC ER en europæisk paraplyor-
ganisation for ledere i Europa og
repræsenterer gennem 16 natio-
nale lederorganisationer omkring
1 mio. ledere.

NAVIGATING 360 ER en stra-
tegisk tænketank og et forsker-
netværk, der bringer forskeres
viden i spil ved løsninger af aktu-
elle samfundsproblemer.

FAKTA
De ti principper for
klimalederskab

MÅL: Hvem vil du være som
leder?

FORRETNING: Virksomheden
er en del af naturen

VIDEN: Udvid horisonten

RISIKOBILLEDE: Krisehånd-
tering er et vilkår

ORGANISATION: Værdifælles-
skab er en superkraft

PARTNERSKABER: Ingen kan
forandre verden alene

ANSVAR: Bliv en aktivistisk
leder

INDFLYDELSE: Engager dig i
klimadagsordenen

VILKÅR: Grønt dna bliver den
vigtigste kapital

ROLLEMODEL: Bliv en front-
løber
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