
Fokus på verden omkring os 
Danmark får fornemt besøg her til foråret. I april besøger den amerikanske pr-forsker Robert L. Heath fra University of 
Houston nemlig landet, og det er en god anledning til at sætte fokus på den ledelsesdisciplin, som han mere end nogen 
anden har været med til at at fremme. 

Robert L. Heath er nemlig ikke kun en central skikkelse inden for forskningen i public relations eller "offentlige 
relationer". 

Han er også leder af Institute for the Study of Issues Management, et område, som han har skrevet flere bøger om, ikke 
mindst Strategic Issues Management fra 1997, der i dag har status af internationalt referenceværk. 

Hvad er et issue? Et issue er en sag, en problemstilling eller et tema, der dukker op i offentligheden, og som sætter en 
proces med offentlig meningsdannelse og politisk beslutningstagning i gang, der kan få indflydelse på den enkelte 
virksomheds eller branches muligheder for at nå de strategiske mål, som man har opstillet. 

Hvad går issues mangement eller emne-ledelse, som man har forsøgt at oversætte det til på dansk så mere præcist ud 
på? 

Barn af 1970erne 
Issues management, der er et barn af 1970erne, handler, udtrykt med Heaths egne ord, om ledelsen af organisationens 
og samfundets ressourcer gennem den offentlige policy-proces med henblik på at fremme organisationens interesser 
og rettigheder i gensidig balance med stakeholdernes interesser og rettigheder. 

Issues management er altså ikke bare et spørgsmål om at få indflydelse på enhver måde og for enhver pris. 
Virksomhederne er nødt til at tage hensyn til omgivelsernes forventninger om kompetence og social ansvarlighed. 

Heath sammenligner issues management med det at køre bil. Hvis bilisten er opmærksom og holder øje med de andre 
biler og vejen foran sig og har en hurtig reaktionsevne, vil han eller hun normalt undgå at blive offer for et trafikuheld. 
På samme måde må virksomhederne være "opmærksomme" og "holde øje" med de meninger, synspunkter eller 
lovforslag, der dukker op "på vejen" og undgå at de udvikler sig til konflikter eller kriser. 

Flere faser 
Selve det praktiske arbejde med issues management foregår i en række faser: 

Først scanner virksomhedens sine ydre og indre omgivelser med henblik på at identificere relevante issues. De kilder, 
som overvåges, er som regel medierne, men opslagstavlen i produktionshallen eller snakken i kantinen kan være lige 
så relevante kilder. 

Dernæst monitorerer virksomheden de identificerede issues med henblik på at analysere deres indhold. Hvor 
påtrængende er de? Udgør de en trussel for den forretningsstrategi, man har lagt? Og i givet fald: hvordan? 

Dernæst igen udvælger virksomheden et eller flere issues, som det er særligt relevant eller påtrængende, at man tager 
sig af. Det kan f.eks. være et nyt lovforslag, som er på vej, en avis, som kører "kampagnejournalistik" på en bestemt 
branche, eller en gruppe af kritiske forbrugere, der mener, at virksomheden er uetisk eller uansvarlig i sin adfærd. 

Og til sidst agerer man så, i ord og i handling, med henblik på at få indflydelse på processen. Medmindre man da som 
organisation blot har valgt at tilpasse sig den nye situation eller at vende det døve øre til i håb om at problemet 
forsvinder af sig selv. 

Nogle læsere vil måske undre sig over, at issues management er en disciplin inden for public relations. Public relations 
handler jo om kommunikation, men hvad har kommunikation med issues management at gøre? Meget mere end man 
umiddelbart tror. 

Et issue bliver nemlig først et issue, når sagen, problemstillingen eller temaet bliver defineret og får et navn, når issuet 
får tilhængere og modstander, der kan tale for eller imod, eller når det pludselig dukker op på forsiden af aviserne. 

Issues management er vigtigere end nogensinde. 

Med globaliseringen, den øgede kompleksitet i samfundet og ikke mindst den nye informationsteknologi, der har skabt 
nye offentligheder med e-fluentials, hadesider, diskussionsfora, weblogs osv., er der brug for et strategisk redskab, der 
kan træne virksomhederne i opmærksomhed på omverdenen. 

Af FINN FRANDSEN professor i virksomhedskommunikation Handelshøjskolen i Århus  
Offentliggjort 14.02.07 kl. 03:00  
http://jp.dk/morgenavisen/karriere/article67916.ece 

Side 1 af 1jp.dk - Print-version: Fokus på verden omkring os

06-02-2008http://jp.dk/morgenavisen/karriere/article67916.ece?service=printversion


