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Inledning
Den här reflektionen går vidare på temat som presenterades i den föregående (Nr
4/04). Då handlade den om vilka roller Information och Kommunikation (I&K) kan
spela för att interagera med ekonomifunktionen. Nu vidgar vi vyerna och börjar se
på hur informatörsrollen kan påverkas av att organisationer blir alltmer involverade i
omfattande nätverk som sträcker sig långt ut över traditionella gränser för verksamhetsområden och nationalstater. I dessa globala nätverk uppstår behov av att kunna
se helhet samtidigt som man kan förstå detaljers betydelse. Betydelsen av att agera
snabbt och rätt ökar också.
Man kan möjligtvis fråga sig om globaliseringen verkligen finns eller om den bara är
en massmedial fiktion. Problemet med globaliseringen är att den inte är ett homogent
begrepp utan innehåller en mängd motsägelser. Den innebär både samordning och
fragmentering samtidigt. Likaså innebär den ökat beroende och ökat oberoende samtidigt. Snabbhet och långsamhet växer också på samma gång i det globala samhället,
likaså rörlighet och orörlighet. Listan på motsägelser kan göras lång. Därför finns det
en hög grad av förvirring i diskussionen om vad globalisering egentligen är. En syn
som blivit allt vanligare är att det handlar om en ”glokalisering” (begreppet är myntat av chefen för Honda). Med det menas strategisk anpassning till globalisering och
lokalanpassning samtidigt. Hur globaliseringen än gestaltar sig innebär den i alla fall
att organisationer kommer in i alltmer komplicerade nätverksstrukturer och det ökar
komplexiteten i relationerna till omvärlden.
Syftet med den här reflektionen är inte att ge den slutgiltiga tolkningen av denna svåra
fråga utan snarare att lyfta fram olika egenskaper som kan identifieras i det globaliserade nätverkssamhället och ställa frågan vilka krav dessa ställer på informatörer
som har ambitionen att delta konstruktivt i ledningen av sina organisationer.
I den nätverksberoende organisationen finns det behov av olika ledarroller och den
ställer stora krav på hur dessa roller skall samverka för att organisationen skall vara
effektiv i förhållande till sin omvärld. Här skall jag beskriva ett perspektiv på informationschefens roll.
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En historisk tillbakablick
Det finns många exempel på hur ledningsroller förändrats
i tider då traditionella gränser vidgats. Romarrikets expansion, vikingarnas erövringar, Hansapaktens utveckling,
det engelska imperiets utvidgning, den franska kolonialmaktens etablering och den svenska stormaktens utveckling innehåller alla berättelser om hur ledarskapet utvecklades.
Låt oss ta några exempel.
Vikingatidens skepp stod inte under en persons befäl.
Problemet för vikingarna var att de seglade mot mål som
de inte hade en aning om. Varje gång de gav sig ut mötte
de faror och möjligheter som de inte hade en chans att
kunna förutse. Därför utvecklades ett kollektivt ledarskap
på dessa skepp. För ett tag sedan hörde jag en historia om
detta. Jag har ju ingen aning om den är sann eller inte men
likafullt kan den ge en viss belysning av det jag menar.
Historien förtäljer att när vikingarna hade anlänt till
Frankrike och började segla uppför floden Seine och närmade sig staden Paris började borgmästaren i staden bli
nervös eftersom vikingarna hade ett rykte om sig att bete
sig lite ohyfsat. Han skickade därför förhandlare till
vikingarna med syfte att få dem på bättre tankar än att
invadera Paris. Vi ankomsten frågade förhandlaren vem
som var chef på skeppet. Svaret han fick var: ”Det beror
på…”. Det fanns ingen bestämd ledarroll som täckte alla
frågor utan ledarskapet var uppdelat på flera personer.
De hade de facto en ledningsgrupp som måste kunna
kommunicera på ett effektivt sätt, inte minst i krissituationer.
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Elisabeth I anses av många som upphovskvinnan till den
engelska stormakten. Ofta ger beskrivningarna intrycket
av att hon åstadkom detta mer eller mindre ensam. Men
tittar man närmare på den situation som rådde finner man
att vissa personer hade framträdande roller. Sir Francis
Walsingham hade en speciellt viktig roll som chef för
kommunikation. Bland annat utvecklade han ett chiffersystem som var baserat på symboler som relaterade till
detaljer i drottningens klädedräkt under namnet ”the
rainbow scheme” (eftersom hennes klädedräkt strålade i
regnbågens alla färger). Det var tack vare de kommunikationsstrukturer han byggde som England kunde förutse invasionen av den spanska armadan och mota den
effektivt.

förs ut till nya domäner, desto mer behöver ledaren hjälp
att se helheten i situationen och förstå komplexiteten.
Därför behövs en funktion som tar hand om:

Liknande roll som Walsingham hade i England togs av
kardinal Richelieu i Frankrike. Han lyckades på ett nästan machiavelliskt sätt hantera det komplicerade politiska spelet i Frankrike på 1600-talet då landet gick snabbt
från att vara en lokal europeisk stat till att bli en vass aktör
i den globala kampen om lukrativa kolonier.

Axel Oxenstierna fokuserade sig just på dessa områden.
Han blev den som skapade en kommunikationsstruktur
bestående av institutioner såsom Länsstyrelser och Kommerskollegium, vilka skapade en samordning av det nya,
stora svenska rike som hade bildats. Det faktum att denna
struktur ännu idag till stora delar är intakt visar på dess
styrka. Axel Oxenstierna löste ett problem som fanns på
1600-talet och han insåg nog inte själv kraften i den organisatoriska innovation han skapat.

Även i Sverige uppstod ett behov av en samordnande roll
i politiken när landet fick stormaktsambitioner på 1600talet. Kungen, Gustav II Adolf, var en stark ideolog bakom
denna expansion. Han var en stark ledare med ett starkt
fokus. Eftersom det också fanns förutsättningar för en
expansion så gick Sverige snabbt från att vara en lilleputt
till att bli en stormakt. Denna snabba expansion innebar
att landet exponerades för allehanda problem man inte
erfarit tidigare. Osäkerheten ökade i och med att man började kontrollera landområden som befolkades av personer man inte förstod. Uttrycket ”lära känna sina Pappenheimare” lär komma från beskrivningar av detta problem.
Det samhällssystem som man behövde kontrollera och
samordna blev i ett slag mycket mer komplicerat och
stort. Liksom i Frankrike och i England uppstod därför ett
behov i Sverige att skapa en ledningsroll som liknade den
som Walsingham och Richelieu hade. Han som fick det
jobbet hette Axel Oxenstierna. Det var därför ingen tillfällighet att han kom fram just då. Som så ofta i historien
så träder dugligt folk fram när situationen kräver det.
Kung Gustav II Adolf var ju väldigt besjälad av sin uppgift att göra Sverige till en stormakt och en del i det var
att sprida protestantismens lära. Fördelen med en ledare
som drivs av ett sådant patos är att han får med sig andra.
Nackdelen är att han blir sårbar för överraskningar eftersom risken för oöverlagda handlingar ökar. Ju mer ett sådant ledarskap lyckas i den meningen att organisationen

❙

utbyggnaden av kommunikationsfunktioner som
klarar av att täcka in alla områden som blivit relevanta för organisationen i sin nya situation. Detta
innefattar såväl funktioner för inhämtning av information (underrättelsefunktioner) som funktioner för spridning av information.

❙

strategisk ledning av den mångfald av politiska
spel och beroendeförhållanden som uppstår i den
nya situationen.

Han var ju också en mycket skicklig politiker och lyckades skapa ett balanserat diskussionsklimat, vilket i sin tur
innebar att Sverige lyckades etablera ganska goda relationer med folken i de områden man erövrat. Än idag
talar man i Riga och Tallinn om tiden då dessa städer var
svenska som ”den goda tiden”.
Denna historiska tillbakablick ger en hypotes om att ju
mer ideologiskt styrd en organisation är och ju mer nätverksberoende den är, desto mer behöver den ha en funktion i ledningen som kan ansvara för att de kommunikativa egenskaperna i organisationen utvecklas effektivt.
Om vi tar denna hypotes och applicerar den på vår nutid
kan vi finna ett gott stöd för den. Låt oss börja med att
beskriva vad som händer i vår samtid.

Den nya sköna nätverksvärlden
Det har hänt mycket i vår omvärld under den senaste
tiden, det har uppstått en ”ny skön värld”, för att travestera Aldus Huxley. Liksom i hans bok är denna nya värld
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skön samtidigt som den är hemsk.
Vår nya omvärld består av ett antal fenomen som i mångt
och mycket har ändrat förutsättningarna för ledning av
organisationer:
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Öppnare system
Mer decentralisering
Mer realtid
Mindre stabilitet
Mer beroenden och nya former av beroenden
Inte möjlighet eller hot, utan möjlighet och hot

Jag skall här gå igenom dessa faktorer och analysera hur
denna situation påverkar informatören när han eller hon
skall ta plats som medlem i organisationens ledarskap.

❚ System
När man skapade klassificeringssystemet för patent på
1800-talet indelade man patent i tre kategorier: Kemi,
mekanik och elektricitet. Efter det har klassificeringssystemet blivit alltmer finfördelat inom ramen för dessa
tre grundklasser. På den sista tiden har det dock dykt upp
fenomen som inte passar in. Det kan till exempel vara
uppfinningar som samtidigt innehåller både kemiska och
elektriska komponenter. Detta är ett uttryck för att vi nu
har ett samhälle som utvecklat kunskap som bryter traditionella föreställningar. Detta kunskapssamhälle generar
därför också kommersiella aktiviteter som också bryter
mot traditionerna. Kategoriseringar blir därför idag alltmer relativa från att tidigare varit mer absoluta. Detta
påverkar företags definitioner av vilka branscher man är
i och vilken konkurrens man kan förvänta sig. I det nya
nätverkssamhället blir därför gränser mellan branscher
och områden alltmer utsuddade och man måste därför
vara öppen för konkurrens och samarbete med en mycket
vid krets av företag.
Förr var det relativt få kategorier och få aktörer inom
respektive kategori. Idag finns det en mångfald av aktörer och kategorier. Det innebär att kategoriseringarna
också blir mindre stabila. Varje organisation som deltar i
aktiviteterna i en sådan värld måste därför vara mycket
uppmärksam på företagets positionering i förhållande till
andra relevanta aktörer. Detta positioneringsspel kräver
därför en mycket bra fingertoppskänsla. Samtidigt som
man måste vara anpassningsbar till de ständiga förändringarna i spelreglerna på marknaden måste man bygga
robusta koncept som klarar av de tvära vindkantringarna.
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Genom att informationsteknologin har byggt ihop världen till ett sammanhållet nät går också förändringarna
fort. Inom nationalekonomin har man alltid jobbat med
tre grundantaganden för sina modeller. Det första är att
alla aktörer försöker maximera sin kortsiktiga vinst.
Det andra är att de bara kan påverka sin produktionsfunktion eftersom priset bestäms av utbud och efterfrågan. Slutligen det tredje antagandet är att alla aktörer
har perfekt information om marknaden. Dessa antaganden har egentligen aldrig tidigare funnit sin motpart i
verkligheten förrän nu. Genom att systemen i den globala ekonomin nu realiserat dessa förutsättningar ser man
också tydliga tecken på att aktörer börjar bete sig i enlighet med dem; alltfler börjar prioritera kortsiktig vinst
(den så kallade kvartalsekonomin), alltfler flyttar produktion till lågprisländer och priskonkurrensen är mördande
på alla marknader.
Snabbheten i systemet innebär också att varje aktör får
allt snabbare återkoppling på det man gör. Det innebär att
ledningen för ett företag måste utveckla en god förmåga
att förutse vilka processer man själv ger upphov till när
man själv agerar. Det har alltid funnits en regel i företagande som heter att när man startar en process ger det
upphov till att andra processer kommer igång och vissa är
med och andra är emot. När nätverkssamhället ökar
spridningen av det man gör, både i tiden och i rummet, så
får man alltmer och allt snabbare återkoppling.

Det globaliserade nätverkssamhället öppnar alltså dörren
till en realtidsvärld där allt sker nu och nu kan finnas var
som helst och vem som helst kan dyka upp nu.

❚ Beroenden
Man skulle kunna tro att en sådan värld som jag nu
beskrivit leder till att alla aktörer beter sig som cowboys
och att det skulle leda till en fullständigt anarkistisk
miljö. Så blir det dock inte. Den kunskap som krävs för
att kunna producera tillräckligt värdefulla tjänster och
produkter är så omfattande att den inte kan rymmas inom
en enskild organisation. Därför blir den fördelad på fler
och de måste samverka på något sätt för att kunna bli
effektiva. Denna samverkan kan dock inte vara stel och
oföränderlig utan varje aktör som samverkar med andra
måste vara beredd på att dess roll alltid ifrågasätts. I
denna realtidsvärld är alla utbytbara på sekunden.
Strategin för att klara av ett sådant spel måste därför
utmärkas av att organisationen är mycket fokuserad på att
positionera den roll den skall inta i förhållande till de
andra aktörerna samtidigt som man måste maximera
organisationens möjligheter att agera på ett flexibelt sätt
Det gamla sättet att försöka skapa en intern planekonomi i sin organisation är därför inte längre ett gångbart
recept utan organisationen måste utvecklas till att bli en
effektiv lagspelare i en värdekedja.
Om man kombinerar bilden av det ”anarkistiska” systemet med bilden av beroendet mellan spelarna får man en
förklaring till varför man kan se beroende och oberoende
samtidigt. I nätverkssamhället skapas det beroende mellan aktörer i deras roller i värdekedjorna samtidigt som de
blir alltmer oberoende i sina handlingsalternativ. Vad man
gör är alltså inte fritt, men däremot hur man gör det.
Detta har ökat betydelsen av uppmärksamhet på etiska
överväganden, eftersom friheten i att utföra uppgifter på
många olika sätt kombinerat med att man fokuserar sig på
att effektivisera sin produktionsfunktion kan leda till att
man organiserar sig på ett oetiskt sätt, exempelvis genom
att utnyttja barnarbete i tredje världen. Därmed växer det
fram ett annat beroende som är svårare att förutse och det
är företagets position i förhållande till samhällets (och
massmediernas) värderingar om vilka aktiviteter som är
etiskt försvarbara. Det kan man bara göra om man har full
snurr på den etiska radarn.

Ett speciellt beroende uppstår i det nya nätverkssamhället och det kommer av de ökande kraven på marknaden.
Nätverkssamhället omfattar framförallt de delar av världen som är mer lyckligt lottade i kampen om jordens
resurser. Det innebär att konsumenterna i den delen av
världen får snabbt eskalerande krav på kvalitet. Genom
att konsumenter snabbt kan överföra sina kunskaper till
varandra uppstår ett kollektivt medvetande om vad man
kan kräva och det gör att kraven stiger dramatiskt. Ett
misslyckande i en sådan värld blir ingen isolerad företeelse utan kan snabbt erodera ett förtroende som byggts
upp under lång tid.

❚ Beslut och genomförande
Organisation har i århundraden byggts efter den militära
principen att det finns vissa toppchefer som liksom generalerna bestämmer vad folk skall göra. Därunder har man
ett antal mellanchefer som liksom underbefälen bestämmer hur folk skall göra det. Längst ned i hierarkin hittar
man dem som gör det. Denna organisationsprincip har
egentligen aldrig riktigt fungerat fullt ut, men den har i
alla fall inte ifrågasatts – förrän nu.
I nätverkssamhället, som vi ju konstaterat är av realtidskaraktär, har man inte tid med sådana hierarkier och
man kan inte heller vara så stel. I en sådan miljö gäller det
att vara stark och följsam samtidigt. Det innebär i sin tur
att de tre dimensionerna, strategi, taktik och operation,
blir ännu viktigare, men de måste kunna påverka varandra samtidigt. Så medan den klassiska modellen gav en
tidsfördröjning mellan strategiska beslut och den operativa handlingen måste nätverksorganisationen åstadkomma en samtidighet mellan dessa. Detta kräver att strategierna blir allestädes närvarande i operationerna och vice
versa och för att åstadkomma det måste organisationen
bygga strukturer som kommunicerar denna samtidighet.
En konsekvens av detta krav är att beslutsfattande inte
kan läggas på ett fåtal utan måste distribueras ned i organisationen och kanske även spridas ut i dess nätverk. Det
blir alltså många kockar som lagar soppan och för att inte
soppan skall smaka illa måste alla dessa kockar vara helt
på det klara med vad de håller på med. De koncept som
gäller måste därför förmedlas på ett snabbt och effektivt
sätt till alla dem som fattar beslut.
Genom att gränserna mellan organisation och omvärld
blir uppluckrade får marknadskrafterna genomslag in i
organisationen. Skulle man utestänga dessa krafter löper
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’’I den nätverksberoende organisationen finns det
behov av olika ledarroller och den ställer stora krav på
hur dessa roller skall samverka för att organisationen
skall vara effektiv i förhållande till sin omvärld’’.

man en överhängande risk att företaget inte hör de viktiga signaler som kommer från marknaden, vilket snabbt
leder till att man blir ointressant som aktör i värdekedjan
och åker ut med öronen före. Därför har man inte råd att
stänga ute marknadssignalerna och det leder till att organisationen inkorporerar marknaden i sig själv. Alla roller
i företaget blir därför också ifrågasatta av marknaden, vilket leder till att ingen roll är given för evigt på grund av
interna förhållanden utan måste kunna utvecklas i takt
med kraven från omvärlden.

❚ Verksamhetslogik
När man är aktiv i en komplex nätverksomvärld måste
man anamma en verksamhetslogik (affärslogik) som är
anpassad till den situationen. En viktig aspekt är att organisationen måste skapa en mycket god närvaro i sin
omvärld. Det duger inte att sitta på en armlängds avstånd
och studera händelserna utan man måste vara närvarande
med hela sin strategiska, taktiska och operativa förmåga.
Därför måste organisationens verksamhetslogik ha vissa
kännetecken.
❙ Det första är att man måste skapa närvaro i den del av
omvärlden där morgondagen skapas. Händelser i
omvärlden dyker först upp som potentiella möjligheter och signalerna om dem brukar inte uppfattas som
speciellt starka så det gäller därför att utveckla en
känslighet för dessa signaler (detta behandlade jag delvis i reflektionen 2/04). Vartefter som signalerna växer
till sig så blir de inte bara mer påtagliga utan de ändrar
karaktär från möjlighet till hot och ju längre tiden går
desto farligare blir de. En påtaglig proaktivitet är därför ett viktigt kännetecken för det nätverksorienterade
företaget.
❙ Det andra är att utveckla och kommunicera ett stark
konceptuellt fokus som intresserar andra viktiga aktörer i nätverket. Genom att cementera en viss position
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blir man efterfrågad att föreslå lösningar och det skapar en möjlighet för företaget att befinna sig i frontlinjen.
❙ Det tredje är att man måste skapa en förmåga att
handla under tiden man tänker. På grund av dynamiken i nätverket kan man inte sitta och tänka först vad
man skall göra utan man måste analysera, planera och
handla simultant. Att pröva sig fram inom ramen för
den roll man positionerat blir alltså det sätt man kan
bidra till helheten i nätverket och därmed vidmakthålla eller till och med fördjupa sin position.
Belöningen för den som lyckas med denna uppgift är att
positionen i nätverket blir stark och när den blir riktigt
befäst brukar uttrycka det som att man har ett ”temporärt
monopol”. Den positionen liknar det traditionella monopolet genom att man är tämligen ensam om att kunna
utföra en viss aktivitet med legitimitet. Dock är den bara
tillfällig för den är beroende av det mandat man fått av
nätverket och i det ligger ingen anställningstrygghet. Ett
av de svåraste momenten är att hålla ångan uppe då man
uppnått denna position. Då är risken stor att man utvecklar sig till att bli en ”Fat Cat”, vilket lätt leder till att man
blir utslängd från nätverket.

Ledarskapet i nätverksmiljön
I den historiska tillbakablicken kunde vi konstatera att
organisationer, de må vara stater, offentliga myndigheter
eller företag, måste ha ett mångfacetterat ledarskap om de
är verksamma i expanderande och komplexa miljöer.
Analysen som följde därefter gav vid handen att en sådan
expanderande och komplex miljö är mer regel än undantag för dagens organisationer. Detta har givetvis bäring på
dessa organisationers ledarskap. Det måste täcka in tre
viktiga områden: fokus, balans och aktivitet.

❚ Fokus
Det viktigaste för organisationens utveckling i nätverket
är dess position. Därför måste den högsta ledaren (verksamhetschefen) ägna all kraft åt att manifestera verksamhetsidén och absorbera osäkerhet. Den ”goda” ledaren i
nätverksföretaget är den som kan föra fram idén med
företaget på ett sätt som ger många, såväl internt som
externt, en förväntan av att den dröm som skissas också
kommer att bli verklighet. Lika viktigt som att föra fram
denna dröm blir det att neutralisera den osäkerhet som
kan finnas förknippad med den. Denna drömmakarroll
baseras alltid på genuin osäkerhet och ju mer proaktiv
organisationen förmås vara, desto mer osäkerhet finns det
i situationen. Det finns ingen annan än verksamhetschefen som kan axla denna roll och gör han eller hon inte det
finns det inte utrymme för de andra rollerna heller. Därför är denna roll central för nätverksföretaget.

❚ Balans
Eftersom verksamhetschefens roll är att skapa förutsättningarna för att organisationen drivs framåt trots genuin
osäkerhet måste någon annan ta ansvaret för att den risk
som är förknippad med det tas hand om. Denna roll blir
därför att bygga kulturen kring koncepten och skapa ett
balanserat förhållande mellan organisationen och dess
omvärld. Denna roll blir därför fokuserad på att bygga
starka kommunikationsstrukturer, hantera politiska spel,
vårda förtroendekapitalet. Kort sagt handlar denna roll
om att se till att organisationen har en balanserad relation
till omvärlden. Den rollen är vigd för informationschefen.

❚ Aktivitet
Eftersom den taktiska och operativa nivån är lika viktig
som den strategiska för nätverksföretaget så måste de
chefer som förestår dessa också vara representerade i ledningen. Det aktiva och kreativa nätverksföretaget måste
hela tiden vårda sin produktionsfunktion och därför
måste alla åtgärder vara optimerade och koordinerade.

Produktionschef, ekonomichef, marknadschef med flera
har därför sin givna plats i ledningsgruppen.

Informatören som ledare
Avslutningsvis skall jag nu ge ett perspektiv på hur den
”balansskapande” rollen kan gestalta sig. Den är ju lämplig för informationschefen eftersom den innehåller vissa
moment som finns naturligt förekommande i informationschefens arbete. I de intervjuer jag genomfört i detta
forskningsprojekt har jag identifierat några aktiviteter
som verkar utmärka informatörer som fått legitimitet i
organisationens ledarskap. Dessa aktiviteter kan vara av
både proaktiv och reaktiv natur.

❚ Proaktiva aktiviteter
En grundläggande aktivitet som ger informatören möjlighet till inträde i organisationens ledning är förmågan
till att bygga nätverk. I en ledningsgrupp har respektive
befattningshavare nätverk som i huvudsak är anknutna
till den profession man har. Det innebär att ledarnas nätverk består av personer med liknande bakgrund och
intressen som man själv har. Det är effektivt ur fokuseringssynpunkt och stöder organisationen i att ”gå sin
egen väg” och därmed befästa sin profilering i värdekedjan. Nätverken blir också ganska knutna till den operativa verksamhet man bedriver och därför tenderar de att
stödja den exploatering som organisationen genomför i
sin befintliga domän.
För att balansera dessa relativt smala och operativa nätverk krävs att någon bygger nätverk som avser de övriga
intressenterna i omvärlden (de som jag i reflektionen 3/04
benämnde som”påverkansintressenter”)och det är ett nätverksbyggande som passar informatörens roll. Det som
utmärker det ”intelligenta” nätverket är att man i god tid
identifierat de påverkansintressenter som kommer visa
sig ha betydelse för organisationens balanserade förhållande till sin omvärld. Genom att bygga dessa proaktiva
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nätverk kommer informatören att kunna bidra till att
organisationen breddar sitt synfält i både tiden och rummet. En konkret del av denna roll är att informatören tar
en ledande roll i organisationens omvärldsbevakning (Se
reflektionerna 2/04 och 3/04).
En annan roll som ligger nära den nätverkande är den kulturbyggande rollen. I grunden utgörs organisationens
kultur av det ideologiska fokus som förmedlas av företagsledaren. Men denna idé skall ju, som vi tidigare så
många gånger konstaterat, ha en generell prägel och inte
alltför snävt instruera människor vad man skall göra. Den
kulturbyggande rollen blir därför att fungera som en
brygga mellan den ideologiska överbyggnaden och aktivitetsnivåns möjligheter.
I ledningsgruppen blir då informatörens roll att fungera som en länk mellan företagsledaren och dem som har
ansvar för olika aktivitetsom- råden. Denna roll går hand
i hand med den nätverkande eftersom kulturen kommer
att bygga på att det finns fungerande nätverk som knyter
ihop olika aktiviteter.
En tredje roll som också är av proaktiv natur är att leda
det interna politiska spelet. I varje organisation uppstår
det politiska spel av olika slag, vare sig man vill det eller
inte. Sådana spel beror på att människan är ett extremt
socialt djur. Spelet gör den sociala interaktionen mer
intressant för människor och det tillfredställer även vårt
behov av ordning och förutsägbarhet. I och med spelet
uppstår även möjligheten att förutse vad andra kommer
att ta sig för. Sådana spel kan ju om det vill sig riktigt illa
bli fullständigt destruktiva för organisationens effektivitet, men de kan också bli mycket konstruktiva. Därför blir
det informatörens roll att driva det politiska spelet inom
organisationen och i dess nätverk på ett sådant sätt så det
blir effektivt för verksamheten på kort och lång sikt.
Denna roll kräver naturligtvis ett omfattande mandat
och en stor förmåga att påverka andra men samtidigt hålla
en någorlunda låg profil själv.
Slutligen finns det en fjärde proaktiv roll, som ligger
implicit i de andra och det är att utgöra drivkraften för att
organisationen genomför proaktiva konsekvensanalyser.
Den informatör som lyckas med att bygga nätverk, kultur
och utveckla det politiska spelet på ett konstruktivt sätt
får en utmärkt position att också se hur organisationens
balanserade förhållande till sin omvärld kommer att
utvecklas och därmed kan han/hon initiera analyser av
konsekvenser av vissa åtgärder som föreslagits. Denna
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roll är känslig eftersom det är lätt hänt att informatören
kan få en stämpel på sig att vara den som ser faror i allt
och att det hämmar progressiviteten i ledningsgruppsarbetet. Därför är det viktigt att informatören genomför
analyserna på ett sådant sätt att framtida hot kan lyftas
fram som potentiella möjligheter.

❚ Reaktiva aktiviteter
Oavsett hur mycket man bygger upp organisationens proaktiva förmåga kommer det att inträffa att man genomför
åtgärder som visar sig vara mindre effektiva. I värsta fall
kan åtgärderna innebära att stora delar av omvärlden vänder sig mot organisationen. Därför är det informatörens
roll att vara den som leder arbetet med att reparera det förlorade förtroendet. Detta är en roll som är familjär för de
flesta informatörer i ledande ställning och den kräver sin
tribut i form av stresstålighet. Det centrala i denna roll är
att återställa den balans som organisationen haft med sin
omvärld, vilket kräver en hög grad av fingertoppskänsla
för de åtgärder man skall vidta och de uttalanden man
skall göra. En annan sida av denna roll är att konsekvent
använda dessa tillfällen till att analysera orsaken till det
som inträffat och se till att bygga vidare på nätverken och
kulturen så att den negativa händelsen inte upprepas i
framtiden. Denna roll blir alltså, så att säga, att ”rensa
ogräset i rabatten”.
En annan reaktiv åtgärd är att lyfta fram möjligheter.
Eftersom informatören har överblick över nätverken har
han/hon möjligheter att identifiera de goda exemplen i
organisationen och förmedla dem som förebilder. Denna
roll kräver en hög grad av professionalism eftersom det
är andemeningen i det goda exemplet som skall förmedlas och inte att göra en viss åtgärd till ”standard” i organisationen. Om man blir effektiv i att lyfta fram goda
exempel på rätt sätt bidrar det till att organisationen håller dialogen levande mellan dess ideologiska nivå och
dess operativa.
Mening och handling knyts närmare varandra och det
leder i bästa fall fram till att organisationen blir bättre på
att exploatera sin nuvarande domän och att upptäcka nya
verksamhetsområden. Denna roll blir, så att säga, att
”vattna rabatten”.

❚ Nidbilder
De aktiviteter som beskrivits ovan förutsätter att organisationen har en uttalad vilja att delta som en spelare i den

nya nätverksekonomin. Om inte denna förutsättning finns
blir det svårt för en informatör att bidra till ledarskapet i
organisationen och man kan identifiera några olika varianter av informatörsrollen som är mindre effektiva:
”Hovmästaren”
Denna roll förekommer i den organisation som inte förmår att bryta den interna planekonomin. Medlemmarna
har då internt fokus och uppmärksamheten blir av den typ
jag tidigare benämnt som ”spaning i princip” (Se reflektion 2/04). I detta fall bygger organisationen upp en
immunitet mot signaler från omvärlden och man odlar en
kultur av att vara ”sig selv nok”. Här kommer det finnas
ett högt tryck på informatören att leverera sådant de andra
gärna vill höra. Man kan likna den vid en ”hovmästare”
som anpassar sig till de rådande behoven. Om det också
är så att det politiska spelet är väl utvecklat, vilket det ofta
är i en sådan organisation, blir hovmästarrollen utvecklad
till en ” Ceremonimästare” och får då en mycket konserverande roll.
”Sir Väs”
Förutsättningarna för denna roll uppstår då makten i företaget är koncentrerat på ett fåtal och de har inte förmåga
att driva det politiska spelet. Detta blir då destruktivt
eftersom det kommer att baseras på en protest mot det
ledarskap, eller snarare brist på ledarskap, som utmärker
organisationen.
Liksom i Disneyversionen av Robin Hood blir då informationschefen en ”Sir Väs” som skall fixa till det som
prins John inte klarar av själv. Men eftersom det inte finns
förutsättningar för ett långsiktigt byggande av förtroende
blir denna roll självförbrännande.

Man kan tänka sig flera ”nidbilder” än dessa men de får
tjäna som illustration till min poäng att det måste finnas
vissa förutsättningar i organisationen för att en informatör skall kunna utveckla sin roll till en ledningsroll, men
att det också ankommer på informatören själv att utveckla sin roll åt det hållet.

Slutsats
Av den analys jag presenterat ovan kan man dra den slutsatsen att det finns speciellt goda möjligheter för en informatör att utveckla sin ledarroll i organisationen då den
befinner sig i en expansiv och komplex omvärld. Det
händer när omvärlden blir alltmer internationaliserad.
Förutsättningarna för att en organisation skall bli effektiv
i de komplicerade nätverksstrukturer som då uppstår är
att den har en stark profil baserad på en ideologi. Den
högsta ledningen för en sådan organisation blir den som
utvecklar och vårdar dess idé på ett sådant sätt att organisationen blir effektivt positionerad i de värdeskapande
nätverken. Ett sådant ledarskap behöver därför sin motpol, den som borgar för balans mot omvärlden, och det
blir därför en stark bas för informatören.
Genom att utveckla de aktiviteter som jag beskrivit
ovan kan informatören finna sin naturliga plats i ledarskapet av den ideologiskt drivna organisationen.

”Brandsoldaten”
I den organisation som inte förmår att hantera turbulensen i nätverket uppstår många tillfällen till externa störningar. Omvärlden kommer därför att fritt kunna influera
organisationen och den kommer att bli ett offer för sin
omvärld. Detta beror ofta på att organisationen har en
bristfällig ideologisk bas och det leder till att den ena krisen avlöser den andra. Visserligen kan informatören i
detta fall spela en viktig roll i att vara brandsoldat, men
på grund av att den ideologiska basen saknas kan arbetet
inte leda till att organisationen lär sig av sina misslyckanden utan i värsta fall kan det leda till att en kriskultur
utvecklas, vilken till och med kan bli krisskapande i sig
själv.
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Verksamhetsnyttig information och kommunikation är ett femårigt forskningsprojekt som drivs gemensamt
mellan Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Informationsförening. Projektet startade hösten 2003
och forskningsledare är ek dr Sven Hamrefors. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur information och kommunikation kan användas i organisationsledning så att man uppnår en högre grad av yttre
effektivitet. Varje kvartal under projektets fortlevnad kommer denna skriftserie att publiceras.
Finansiärer bakom projektet är Alecta, Ericsson, Folksam, Hyresgästföreningen, JKL, KK-stiftelsen, NCC,
Observer, Posten, Scania, Skanska, Vasakronan, Vattenfall och Volvo.
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