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Udfordring 
Af FINN FRANDSEN 
Vi kan i år fejre 20-året for udgivelsen af et af hovedværkerne inden for moderne ledelseslitteratur, 
nemlig Edward Freemans bog Strategic Management:  
 
"A Stakeholder Approach" (1984). Det var ganske vist ikke Freeman selv, som havde opfundet begrebet 
stakeholder - eller interessent, som vi siger på dansk.  

Det skete allerede i begyndelsen af 1960'erne. Men det var med Freemans bog, at begrebet for alvor vandt 
udbredelse og blev sat til diskussion i erhvervslivet og på handelshøjskolerne.  

Freeman definerer en stakeholder som »grupper eller individer, der kan påvirke eller som bliver påvirket af 
udførelsen af en organisations mission.«  

Dermed åbnedes for, hvad han selv har kaldt for en ny æra inden for ledelsestænkning. Den konventionelle 
og snævre input/output-model for virksomheden, hvor der er fokus på at skabe størst muligt overskud til 
virksomhedens aktionærer, blev erstattet af en ny og bredere model, hvor der også tages hensyn til en lang 
række andre aktører: Medierne, lokalsamfundet, politiske aktører, aktivister, ja sågar terroristgrupper, som 
Freeman selv fremhæver.  

Shareholder value blev kort fortalt omformet til stakeholder value.  

Forskellen mellem de to modeller ligger fremfor alt i den nye forståelse af virksomhedernes omverden, en 
omverden, der nu pludselig ikke længere bare kunne reduceres til markedet eller børsen, men som i stedet 
fremstod som langt mere kompleks, turbulent og risikofyldt.  

Denne nye omverdensforståelse kom også til udtryk i andre ledelsesdiscipliner som f.eks. issues 
management og kriseledelse, der ligeledes gjorde deres entré i løbet af 1980erne. Vi kan passende bruge 
20-året for udgivelsen af Freemans bog til at spørge, hvordan det står til med udforskningen, udbredelsen og 
ikke mindst den strategiske udnyttelse af stakeholder- eller interessentbegrebet i dagens Danmark.  

Begynder vi med teoriens verden, kan vi hurtigt konstatere, at begrebet er blevet vendt og drejet utallige 
gange, siden Freeman opstillede sin klassiske definition.  

Men mønsteret i videreudviklingen af begrebet er tydeligt nok. Hvor man i begyndelsen noget ensidigt 
forestillede sig, at en virksomhed kunne styre sine stakeholdere, er man i dag skiftet til en mere åben og 
kompleks opfattelse, der er netværksbaseret, proces-orienteret og frem for alt relationel. Stakeholder 
management er blevet til dynamisk relationsledelse med fokus på gensidighed og dialog, men også på magt 
og konflikt.  

Ser vi derefter på praksis, kan vi også hurtigt slå fast, at begrebet har vundet indpas i store dele af dansk 
erhvervsliv. Et godt eksempel på dette er årsregnskabsloven af 2001, hvor det traditionelle perspektiv med 
shareholder value blev erstattet af et stakeholderperspektiv.  

I kølvandet på dette er der danske virksomheder, som er begyndt at udfærdige, hvad de selv kalder for 
"stakeholderregnskaber". Mange virksomheder arbejder i dag også professionelt med stakeholder mapping, 
dvs. med kortlægningen af deres relationer til interessenterne, ikke mindst i tilknytning til corporate branding 
og omdømmeledelse, selv om stakeholderperspektivet ifølge Freeman i princippet kan integreres i alle 
aspekter af moderne virksomhedsledelse.  

Tilsyneladende tager billedet sig altså rigtig godt ud - men også kun tilsyneladende. For det er mit klare 
indtryk, at mange danske virksomheder stadig ikke udnytter de mange nye muligheder for strategisk 
relationsledelse på en optimal måde.  



I værste fald har man blot taget ordet stakeholder eller interessent til sig, alt imens man samtidig har bevaret 
den gamle og snævre omverdensforståelse. Det kunne være en del af forklaringen på, hvorfor så mange 
danske virksomheder ender i en krise. Har man ganske enkelt glemt, at der er andet i verden end 
aktionærer? F.eks. kritiske forbrugere og medier.  

I bedste fald arbejder man med begrebet, sådan som Freeman havde forestillet sig det, og udarbejder det 
ene stakeholderkort efter det andet, men glemmer at tage det næste afgørende skridt, nemlig den aktive op- 
og udbygning af relationen til hver enkelt stakeholder-type. 20 år efter efter udgivelsen af Edward Freemans 
moderne klassiker udgør stakeholder management således stadig, ja måske endda mere end nogensinde, 
en udfordring, som det er værd at tage op.  
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