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Stakeholder Management– En politisk ledelsesform 

Af Jacob Dahl Rendtorff, Roskilde Universitet, jacrendt@ruc.dk 

 

Stakeholder-management eller interessentteori kan betragtes som en meget vigtig ledelsesstrategi 

ikke kun for private virksomheder, virksomhedsetik og virksomheders sociale ansvar, men også for 

offentlige organisationer og offentlig ledelse. Denne artikel præsenterer stakeholdermodellen og 

komme med et bud på, hvordan ledelsen i private og offentlige organisationer skal prioritere i 

forhold til sine forskellige interessenter. Endelig diskuteres definitionen af retfærdighed og 

rimelighed i forhold til stakeholder management. Denne artikel skal danne grundlag for en 

introduktion til New Encyclopedia of Stakeholders, Edward Elgar, 2022 (redigeret sammen med 

Maria Bonnafous-Boucher) med ca. 100 artikler om stakeholderteori som grundlæggende for 

ledelse i politik og erhvervsøkonomi. Artiklen bygger på tidligere fremstillinger af Stakeholder 

management i bøgerne Stakeholder Theory. A model for Strategic Management, Virksomhedsetik. 

En grundbog i organisation og ansvar og Cosmopolitan Business Ethics. Towards a Global Ethos 

of Management (Bonnafous-Boucher & Rendtorff 2016; Rendtorff 2007; Rendtorff 2017), der også 

skal inddrages indledningen til den nye Encyklopædi om stakeholders. Målet med at præsentere 

artiklen på dansk selskab for statskundskab er at få inputs til stakeholder management fra 

fagligheder inden for politisk teori og offentlig ledelse. Derfor har jeg givet oplægget titlen: 

Stakeholder Management – En politisk ledelsesform.  

 

Stakeholdermodellen 

Stakeholdermodellen kan betragtes som et instrument til at virkeliggøre god offentlig ledelse, 

corporate governance og virksomheder sociale ansvar (Freeman 2004). Interessentteorien går ud på 

at styre virksomheden eller den offentlige organisation ud fra kommunikation og dialog med dens 

stakeholdere, interesserede parter eller interessenter. Det drejer sig om at formulere virksomhedens 

strategi ud fra en vedvarende ”lytten” til interessenterne, der også inddrages aktivt i udformningen 

af virksomhedens værdigrundlag. Ved at inddrage de berørte parter i formuleringen af 

virksomhedens strategi og forretningsplaner mv. sikres virksomhedens bæredygtighed over langt 

sigt.  

Stakeholderteorien bygger på den opfattelse, at ikke kun aktionærer og investorer, 

men en bred vifte af interessenter bidrager til værdiskabelse i virksomheden og i den offentlige 

organisation. Interessent-baseret ledelse bygger på opfattelsen af, at inddragelsen af virksomhedens 
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interne og eksterne interessenter – aktionærer, ejere, ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører, 

lokalsamfund – er central for at styrke virksomhedens økonomiske bæredygtighed i den 

globaliserede økonomi. Antagelsen er, at det indebærer økonomisk gevinst at inddrage 

interessenterne, og at det vil styrke virksomhedens økonomiske afkast.  

Edward R. Freeman, der betegnes som stakeholdermodellens fader, fremhæver i 

denne forbindelse, at vi skal forstå virksomheders sociale ansvar og corporate governance som 

ansvar over for interessenterne, dvs. som ”corporate stakeholder responsibility” (Freeman 2004). At 

være socialt ansvarlig er at inddrage virksomhedernes interessenter, og det er i virksomhedens 

egeninteresse at have interessenterne med i den strategiske planlægning og formulering af 

virksomhedens vision og mission. Stakeholder management gør her op med den neoklassiske 

økonomiske teori, der følger Milton Friedmans forestilling om, at virksomhedens sociale ansvar kan 

reduceres til et ansvar for at skaffe økonomisk gevinst til virksomhedens aktionærer. 

Virksomhederne skal ikke kun bruge deres magt til at tjene penge, men de skal også være politisk 

og socialt ansvarlige i samfundet (Rendtorff 2017). 

Virksomhedernes stærke position i det moderne samfund er baggrunden for dette krav 

om et bredere engagement. Den store magt, som ledelse og aktionærer har over virksomheden 

afkræver større fokus på en bredere vifte af interessenter. Ifølge interessentteorien er der derfor 

behov for større fokus på interessenternes krav og behov, så det skæve magtforhold ikke får 

uheldige konsekvenser for medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som helhed. Hvis en 

virksomhed skal fungere godt i et moderne samfund, kan den ikke reduceres til at være en 

økonomisk agent på et perfekt marked, men må også opfattes som en politisk organisation, der bør 

inddrage alle relevante interessenter i produktion, regnskab, økonomistyring og strategisk 

planlægning. Virksomheden skal ikke opfattes som en lukket enhed, men som et åbent system i 

stadigt samspil med omverdenen.  

Stakeholder-management er et opgør med klassiske teorier for ledelse. Virksomheden 

kan ikke længere styres efter Friedrich Taylors principper for Scientific management, og de 

produktionsorienterede teorier om perfekt konkurrence hos fx økonomen Michael Porter er heller 

ikke tilstrækkelige. Disse teorier opfatter virksomheden som en produktionsmaskine og har ikke 

blik for nødvendigheden af at inddrage interessenterne i ledelsen. Det kan til gengæld human 

relations-skolen eller human ressource-teorierne for virksomhedsledelse, der tager udgangspunkt i 

medarbejdernes behov og loyale tilhørsforhold til virksomheden. Men på trods af vigtige indsigter 

om personlig udvikling på arbejdspladsen, har denne tilgang sine mangler i forhold til 
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interessentteorien, fordi den har tendens til at opfatte kunder og medarbejdere som rene 

instrumenter for virksomhedens økonomiske profit.  

I modsætning hertil går stakeholdermodellen ud på at respektere alle interessenters 

autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed. Stakeholderteorien tager udgangspunkt i, at 

virksomheden er i et komplekst samspil med omverdenen. For at overleve på længere sigt bør 

organisationen være bevidst om dette indre og ydre samspil og gå i vedvarende dialog med 

interessenterne. Denne dialog danner grundlag for refleksion, handling og beslutning, der ser 

virksomheden i tæt sammenhæng med både dens økonomiske, politiske og sociale omgivelser 

(Rendtorff 2017).  

Set fra denne synsvinkel, der kan opfattes som en konkretisering af den ny-

institutionelle tilgang til organisationsteori, kan interessent-perspektivet på virksomheden betragtes 

som en organisatorisk økologi, hvor organisationen i stedet for at fungere som en bureaukratisk og 

hierarkisk struktur med stive ordens- og kontrolsystemer fremstår som et åbent system, der er i 

konstant interaktion med sine omgivelser. Stakeholderdialog er en fremadskridende 

refleksionsproces, hvor virksomheden bliver i stand til at iagttage sig selv i forhold til sine 

omgivelser og dermed blive en lærende organisation, der har det bedste grundlag for at opnå 

bæredygtighed og agere aktivt i forhold til sine omgivelser.  

Stakeholderteorien indebærer altså ikke bare en strategisk definition af interessenter 

som instrumenter eller årsager for virksomhedens handlinger. Vi kan ikke nøjes med den 

instrumentelle stakeholderteori (Jones 1995). I lyset af virksomhedens arbejde for bæredygtighed og 

det gode liv på samfundsplanet må interessenternes krav evalueres ud fra den vision om det fælles 

gode, der er impliceret i virksomhedens værdier.  

Dette fremgår af Freemans påstand om at interessenternes interesser konvergerer over 

tid, at de individuelle præferencer på trods af udgangspunktet i peger ud over sig selv mod en fælles 

løsning, som alle kan acceptere. Ved at fokusere på det fælles gode kan vi nu hævde, at etisk 

stakeholder management skal være universelt anlagt og i sidste ende ikke kan komme uden om et 

hensyn til det fælles gode i samfundet, der rækker ud over de individuelle interesser (Argandonã 

1998). Freeman hævder, at en interessent for en organisation (pr. definition) er, hvilken som helst 

gruppe eller individ, som kan påvirke eller er påvirket af opnåelsen af organisationens mål (“A 

stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is 

affected by the achievements of the organization’s objectives”) (Freeman 1984). Alle og enhver, 

selv dem, der ikke råber højt op om deres rettigheder, har principielt krav på at blive hørt og 
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inddraget i virksomhedens strategiske beslutningsproces, såfremt de påvirkes af eller påvirker 

virksomhedens beslutninger. Enhver, der er offer for eller nyder godt af en organisations aktiviteter 

skal med andre ord betragtes som en interessent. Interessenter defineres altså hos Freeman som 

enhver gruppe af individer eller organisationer, der kan drage fordel af eller bliver ramt af, og hvis 

rettigheder bliver krænket eller imødekommet af virksomhedens handlinger (Freeman 1998: 250). 

Freeman har på denne baggrund opsummeret stakeholderteorien i ti grundlæggende 

principper, der lyder sådan: ”1) ”1) Stakeholder interesser konvergerer over tid 2) Interessenter 

består af virkelige mennesker med navne, ansigter og børn. Mennesker er komplekse 3) Vi har brug 

for løsninger, der tilfredsstiller mangfoldige interesser samtidigt 4) Vi har brug for intensiv 

kommunikation og dialog med vores interessenter 5) Vi bør følge en voluntaristisk filosofi og styre 

vores stakeholder relationer selv i stedet for at involvere tredjepart, såsom regeringer 6) Det er 

nødvendigt at generalisere marketing-tilgangen. 7) Alt, hvad vi gør, tjener vores interessenter. Vi 

bytter aldrig en af vores stakeholders interesser ud med en andens interesse. 8) Vi forhandler med 

primære og sekundære interessenter. 9) Vi holder konstant øje med og gendesigner processer for at 

gøre dem bedre til at kunne servicere vores interessenter 10) Vi handler med et formål, der opfylder 

vores forpligtelser til vores interessenter. Vi handler med håb om at opfylde vores drømme”. 

(Freeman 2004).  

 

Den samfundsansvarlige virksomhed 

Traditionelle opfattelser af stakeholderteori og virksomhedens interessenter plejer at placere 

virksomheden i centrum af stakeholder-diagrammet, og så sættes alle virksomhedens øvrige 

interessenter uden om.  En mere progressiv måde at udtrykke forestillingen om virksomheden som 

samfundsansvarlig og som samfundets tjener er imidlertid at lade være med at placere 

virksomheden i centrum af diagrammet, men derimod på lige fod med de andre interessenter som én 

blandt mange relevante interessenter. Her er virksomheden ikke længere centrum for 

interessenterne, men derimod en ansvarlig virksomhed, der bidrager til det fælles gode helt på linje 

med samfundets andre aktører. Den danske virksomhed Novo Nordisk har ved forskellige 

lejligheder arbejdet med en model for selvfremstilling, der forsøgsvis placerer virksomheden og 

dens opgave som en blandt mange aktører i samfundet 
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Stakeholderteoriens dimensioner 

Freemans ti principper viser med al tydelighed, hvordan stakeholderteorien kan betragtes som en 

netværksbaseret, kommunikativt orienteret teori, der arbejder mod at placere virksomheden i en 

samfundsmæssig kontekst, og som sigter på at fremme såvel individets interesser som hensynet til 

fællesskabet uden at give køb på forståelsen af virksomhedens erhvervsøkonomiske grundlag. I 

denne forbindelse kan vi skelne mellem: 1. Frivillige eller ufrivillige interessenter, fx ejere eller 

ikke-ejere. 2. Primære og sekundære interessenter, dvs. interessenter der har direkte og reel 

forbindelse til virksomheden, fx ejere eller medarbejdere samt interessenter, hvis relation til 

virksomheden er mere perifer, fx lejlighedsvise kunder. 3. Dette er tæt forbundet med distinktionen 

mellem interne og eksterne interessenter, fx medarbejdere eller kunder.  

Dermed lægges op til en afgrænset definition af relevante interessenter i en 

organisation, der er i stand til at skelne mellem vigtigheden af virksomhedens forskellige 

interessenter. I dette perspektiv defineres en interessent som: 1) Enhver gruppe eller person, som er 

uundværlig for virksomhedens overlevelse, succes og velfærd 2) eller er vigtig for definitionen af 

organisationen, dens mission og formål, og/eller som påvirkes med af organisationen og dens 

aktiviteter. Interessenter indtager mere eller mindre forskellige roller og positioner inde og uden for 

virksomheden (Mitchel m.fl. 1997). 
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Spørgsmålet om definitionen af interessenternes status i forhold til refleksioner over 

virksomheders etik og sociale ansvar kompliceres imidlertid, når vi skal analysere de forskellige 

dimensioner af interessenternes status. Problemet er, om man kan skelne mellem instrumentelle, 

normative og deskriptive elementer af stakeholderteorier, når relevante interessenter skal 

identificeres (Donaldson og Preston 1995).  

Instrumentel stakeholderteori går ikke nødvendigvis ud over den traditionelle 

virksomhedsmodel, men gør virksomhedens interesse i profitmaksimering til grundlag for analysen 

(Jones 1995).  

Deskriptiv stakeholderteori nøjes med at identificere grupper eller personer, der rent 

faktisk kan betegnes som interessenter ud fra den gældende definition, uden at foretage nogen etisk 

prioritering af disse interessenter.  

Den normative teori går imidlertid videre og inddrager ud over beskrivelsen af de 

faktiske interessenter spørgsmålet om, hvorfor visse mennesker eller grupper skal tages i 

betragtning af virksomheden med henblik på virksomheders sociale ansvar og corporate 

governance, og den normative teori søger også at besvare spørgsmålet, om hvem, der ud fra en etisk 

synsvinkel grundlæggende set kan medregnes som virksomhedens interessenter (Mitchell m.fl. 

1997). 

Stakeholderteorien er ikke kun deskriptiv, men også instrumentel og normativ i den 

grad, den går ud over bare at bestemme de relevante interessenter. Mitchell, Agle og Wood har 

givet et bud på såvel en deskriptiv som normativ bestemmelse af stakeholderstatus, der er velegnet 

som grundlag for at integrere stakeholderteorien i virksomheders sociale ansvar og corporate 

governance (Mitchell m.fl. 1997: 862). Denne tilgang handler om, hvordan ledere skal forholde sig 

til og prioritere mellem forskellige interessentkrav. Der argumenteres med, at der er tre opfattelser 

af prioritering mellem interessenter (stakeholder salience), der er gennemgående i 

stakeholderteorien, og som må opfattes som relevante at inddrage i definitionen af interessenter: 1) 

Interessentens magt til at påvirke virksomheden, 2) legitimiteten af interessentens forhold til 

virksomheden og 3) hvor presserende interessentens krav over for virksomheden er (urgency).  

Man kan fremhæve, at uenighederne i stakeholderteori ikke så meget drejer sig om 

bestemmelsen af faktiske interessenter. Der er stor enighed om distinktionen mellem en begrænset 

og udvidet bestemmelse af relevante interessenter, og de fleste indrømmer, at det er vanskeligt at slå 

fast en gang for alle, hvem der er virksomhedens interessenter. Det ligger i virksomheders sociale 

ansvar og corporate governance i et komplekst globaliseret samfund, at mange forskellige og ofte 
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uventede personer, grupper og institutioner kan blive relevante som interessenter (Mitchell m.fl. 

1997). Ligeledes kan eksterne interessenter i visse tilfælde blive interne og omvendt. En 

virksomhed, som agerer inklusivt i relation til sine interessenter, arbejder med at definere sine 

interessenter for at forbedre sine aktiviteter og sine relationer til omgivelserne.  

I forlængelse af dette forsøg på at definere relevante forudsætninger for prioritering 

mellem interessenter i virksomhedsledelse kan vi fremhæve følgende interne og eksterne grupper, 

der bør inddrages i formulering af virksomhedens etik og ansvar: 1) Investorer og aktionærer, der 

bidrager til virksomhedens økonomiske aktiviteter. 2) Ledere, der står for virksomhedens strategi og 

daglige ledelse. 3) Medarbejdere, der bidrager til produktionen med deres arbejdskraft. 4) 

Forretningspartnere, som virksomheden arbejder sammen med. 5) Kunder, som garanterer 

virksomhedens eksistens. 6) Lokalsamfundet, som støtter og drager nytte af virksomhedens 

aktiviteter. 7) Civilsamfundet, herunder ngo’er og politiske organisationer i lokalsamfundet. 8) 

Miljøet, herunder hensynet til fremtidige generationer, dyr og natur og deres repræsentanter i form 

af forskellige lobbygrupper og organisationer. Ud fra denne brede definition af virksomhedens 

mulige interessenter kan det hævdes, at det er umuligt at tage hensyn til så mange forskellige 

grupper, og at det derfor er umuligt at definere et bredt ansvarsområde for virksomheden. 

Derudover udgør forholdet mellem de forskellige gruppers interesser en potentiel konflikt, hvilket 

gør det umuligt at opnå enighed mellem disse grupper.  

Denne spænding mellem interessenternes magt, legitimitet og pres på virksomheden 

kan danne grundlag for bud på en typologi over relevante interessenter: 1) Sovende interessenter, 

dvs. interessenter, der ikke melder sig aktivt (dormant stakeholders). 2) Diskretionære interessenter 

(stakeholdere med myndighed og magt). 3) Krævende interessenter (demanding stakeholders). 4) 

Dominerende interessenter (dominant stakeholders). 5) Farlige interessenter (dangerous 

stakeholders). 6) Afhængige interessenter (dependent stakeholders). 7) Afgørende interessenter 

(definitive stakeholders). Men vi kan også nævne: 8) Non-stakeholders og ikke mindst: 9) Latente 

interessenter, dvs. interessenter, der pludselig kan blive relevante (latent stakeholders) (Mitchell 

m.fl. 1997: 73), der ikke på nuværende tidspunkt betragtes som vigtige for virksomheden, men kan 

blive det senere. 

Der er altså en tæt sammenhæng mellem legitimitet, indflydelse, magt og det pres, 

som de enkelte interessenter lægger på virksomheden, når det drejer sig om at prioritere mellem 

hensyn. Derfor er stakeholderteori et vigtigt redskab til at forbedre virksomheders etik og sociale 

ansvar, fordi teorien bidrager til at gøre beslutninger langt mere strategisk velfunderede. I et etisk 
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perspektiv behøver stakeholderteorien dog også en retning, der rækker ud over den isolerede 

prioritering af enkeltinteresser. Strategisk ledelse med fokus på interessenter drejer sig også om at 

finde en løsning, som alle involverede kan stå inde for. Hermed kan vi nå frem til et 

retfærdighedsorienteret element ved interessentteorien, der kombinerer dens instrumentelle, 

deskriptive og normative elementer som grundlag for virksomheders etik og ansvar. Det handler 

næste afsnit om. 

 

Definitioner af begrebet stakeholder 

Litteraturen rummer mange forskellige definitioner af interessenter. Hos Mitchell m.fl. finder vi en 

opsummering af nogle af definitioner. De indfører en skelnen mellem tre hovedgrupper af krav: 

magt, legitimitet og urgency (påtrængende krav). En stærk interessent er selvfølgelig den 

interessent, der både har magt, legitimitet og kræver hurtig handling i kraft af urgency. Dertil 

kommer de såkaldte ikke-stakeholdere, der kan blive stakeholdere meget hurtigt, og som man derfor 

ikke kan se fuldstændigt bort fra. Blandt de øvrige definitioner af interessenter, der optræder i 

litteraturen, nævner Mitchell m.fl. den basale idé, om at en interessent er den, som har en eller 

anden relation til virksomheden, hvad den så end måtte være. Det kan være som deltager i en fælles 

proces eller en form for interaktion med virksomheden (Mitchell m.fl. 1997: 860), eller en person 

som på en eller anden måde forholder sig til eller er påvirket af virksomheden.  En mere klassisk og 

mindre bred definition af en interessent er, at virksomheden er afhængig af interessenten, der har 

magt over den. En interessent kan være en person eller gruppe, der kan bestemme om virksomheden 

skal eksistere, kan en interessent også omvendt være en person, som virksomheden har så stor magt 

over, at den kan bestemme over personen (Mitchell m fl. 1997: 860). Andre taler om, at 

interessenter indgår i en fælles magtrelation med virksomheden, og at interessenter har betydning 

som en integreret del af virksomheden. Denne definition ligger tæt på en definition, hvor 

virksomhed og interessenten indgår i en symbiose, og hvor interessenten har legitime krav i forhold 

til virksomhedens aktiviteter. Dette hænger tæt sammen med forestillingen om, at en interessent 

også har legitime moralske krav til virksomheden. De kan også involvere forestillingen om, at 

virksomheden skal tage specielle moralske hensyn til udvalgte interessenter.  

På baggrund af disse definitioner kan man med Mitchell m.fl. resumere og præcisere 

Freemans definition af en interessent som en, der påvirker og påvirkes af virksomheden, til 

forestillingen om, at interessenter kan have magtmæssige, legitimitetsbestemte eller presserende 

relationer til virksomheden. 
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Stakeholder management og rimelighed  

Det ultimative pejlepunkt for en prioritering mellem interessenter, der påvirker og påvirkes af 

organisationen, kan i etisk normativ forstand bestemmes som rimelighed i behandlingen af deres 

krav. Rimelighed kan begrebsliggøres ved Fairnessprincippet, som hjælper til at etablere en tæt 

forbindelse mellem det sociale ansvar, corporate governance og virksomhedens gode 

statsborgerskab. Ved fairnessprincippet forstås, at stakeholderanalysen baseres på en fair, upartisk 

og retfærdig behandling af virksomhedens interessenter. Men hvad betyder fairness og rimelighed 

konkret i en organisatorisk kontekst? Her kan vi finde vigtig indsigt hos Robert Philips i 

Stakeholder Theory and Organizational Ethics (2003). Philips kombinerer i sin bestræbelse på at 

definere grundlaget for organisationsetikken stakeholderteori med John Rawls’ moralfilosofi og 

politiske teori. Rawls’ teori baseres på en opfattelse af retfærdighed som fairness, der som allerede 

nævnt er baseret på to grundlæggende retfærdighedsprincipper: 1. Politisk frihed for alle 

statsborgere. 2. Differens-princippet, der fastslår, at social ulighed kun kan retfærdiggøres, såfremt 

det er til fordel for de dårligst stillede i samfundet (Rawls 1971).  

Hos Philips er tale om en bestræbelse på at overføre Fairnessprincippet fra politisk 

filosofi og demokratiteori til organisationsteori. Begrebet om “Justice as Fairness” fungerer hos 

Philips som grundlaget for virksomheders etik og sociale ansvar ved at være et grundlæggende 

ledelsesprincip for legitim behandling af interessenter. Som ideal for retfærdighed i organisationen 

hjælper fairness og rimelighed til at vælge blandt de normative konstitutive interessenter, dvs. de 

snævert definerede kerneinteressenter på den ende side og de afledte og bredere definerede 

interessenter på den anden side. Dertil kommer virksomhedens åbenhed over for ikke-interessenter 

og nye potentielle interessenter, en åbenhed som retfærdighed som fairness er med til at skabe. 

Ud fra hensynet til virksomheders etik og sociale ansvar kan vi fremhæve, at 

stakeholderteori skal betragtes som et led i bestræbelsen på at søge en konvergens over tid for alle 

interessenternes krav, som kan udtrykkes i begrebet om bæredygtig udvikling. At argumentere for 

fairness som grundlag for rimelig behandling af interessenter i lyset af virksomheders etik og ansvar 

behøver ikke at betyde, at alle interessenter skal behandles lige, men derimod at der skal være et 

minimum af fairness i beslutningsprocedurerne med henblik på beslutninger i virksomheder. I 

forlængelse af Philips kan det derfor understreges, at en fortolkning af Fairness og rimelighed som 

at alle altid skal have lige meget, ville være forkert (Philips 2003: 51). 

Fairness som grundlag for prioritering mellem interessenter bygger derimod på lige og 

rimelig behandling i beslutningsproceduren og ikke først og fremmest på lighed i distribution af 
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ydelser, goder og service fra virksomheden. Retfærdighed som fairness indebærer, at konstitutive 

interessenter såsom aktionærer, kunder, leverandører, medarbejdere og lokalsamfundet skal 

behandles ligeligt og rimeligt, og at ulighed kun kan retfærdiggøres, hvis den påviseligt forbedrer 

vilkårene for de dårligst stillede i samfundet.  

Dette betyder, at anvendelsen af princippet om retfærdighed som fairness som basis 

for etisk korrekt handling i organisationer og på økonomiske markeder kan konkretiseres ved hjælp 

af begrebet om ordentlighed i forretninger eller fair play. Philips undersøger rødderne til begrebet 

om fair play, der går tilbage til John Stuart Mill, og som udtrykker et kooperativt samspil med andre 

personer, der skaber nye forpligtelser for samarbejde og moralsk ansvar (Philips 2003: 86). I etisk 

forstand udtrykker hensynet til fair play dermed et etisk svar til opportunismens udfordring. Ifølge 

Philips blev begrebet om fair play allerede udviklet i John Rawls’ tidlige artikler, når han 

argumenterede for, at fair play er krav, der er til fælles fordel og skaber et grundlag for retfærdig 

konkurrence og samarbejde mellem personer, der lader deres frihed begrænse af organisationer eller 

af økonomiske markeder.  

Under disse betingelser opstår en forpligtelse til at samarbejde til alles fordel. Vi kan 

dermed hævde, at retfærdighed som Fairness udtrykker sig i en pligt til fair play og indebærer et 

ansvar for at samarbejde for det fælles gode og for lighed, når man forholder sig til de forskellige 

interessenters krav. Retfærdighed som fairness indebærer derfor en gensidig forpligtelse mellem 

ledelse, interessenter og samfund til at arbejde for de fælles interesser, og det er det centrale i 

anvendelsen af stakeholder management som basis for corporate governance og virksomheders 

sociale ansvar. 

På dette grundlag kan ledelse med fokus på interessenter betragtes som et forsøg på at 

håndtere sociale forventninger om virksomhedens gode statsborgerskab og som udtryk for 

virksomhedens bestræbelser på at bidrage til at fremme det fælles bedste i samfundet. Men 

stakeholderteori bliver også legitimt i perspektivet af strategisk ledelse, fordi interessenter har 

legitime krav om at blive behandlet retfærdigt og fair af deres organisationer og virksomheder. 

Forskellige grupper af interessenter er i det perspektiv legitime interessenter, hvis de har 

velbegrundede krav på at blive behandlet fair, rimeligt og retfærdigt af organisationen.  

I henhold til virksomhedens gode statsborgerskab er det nødvendigt, at hensynet til 

bæredygtighed, socialt ansvar og corporate governance indregnes som grundlag for fair behandling 

af alle interesser. Det kan det være, at interessenter, som ikke har et direkte tilhørsforhold til 

virksomheden, og som derfor ikke har en indlysende normativ legitimitet som kernekonstituenter, 
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alligevel har et klart formuleret krav om at blive taget i betragtning. Derfor kan vi i forlængelse af 

Philips fremhæve, at organisationer i civilsamfundet og sociale aktivister kan have legitime krav i 

forhold til virksomheden, såfremt de på en eller anden måde kan gøre sig gældende som 

virksomhedens kernekonstituenter, fx som medarbejdere, kunder eller som repræsentanter for 

lokalsamfundet. 
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