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En uppgift för informations- och kommunikationsfunktionen?
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Inledning
Denna gång skall jag behandla ett mer övergripande tema som innefattar mycket av det
som jag kommer att utveckla i denna forskningsprocess. Det handlar om uppmärksamhet.
Det finns inte brist på information utan den största bristen ligger i uppmärksamheten.
Detta är ett problem för många organisationer och det visar sig att enstaka åtgärder för att
råda bot på det i regel inte lyckas särskilt väl. Så är ofta fallet med organiserade former
av omvärldsbevakning. Därför finns det anledning att fundera lite extra på bredden av åtgärder som behöver vidtas i en organisation för att åstadkomma en effektiv uppmärksamhet på de faktorer som är relevanta för organisationen. Det handlar såväl om sådant som
finns inom organisationen som i organisationens omvärld.
Eftersom vi har sommaren framför oss kan det ju också vara lämpligt att presentera ett
övergripande tema för reflektion i hängmattan och på badstranden.
Att bry sig om uppmärksamhet är ju per definition att anlägga ett mottagarperspektiv på
kommunikationsprocessen istället för det sändarperspektiv som kanske är det mest dominerande.
Den grundläggande frågan är då varför en funktion som Information & Kommunikation
(I&K) överhuvudtaget skall bry sig om organisationens uppmärksamhet. Har man ett perspektiv som omfattar både sändare och mottagare är detta kanske uppenbart, men det blir
det även om man låter sig mest inspireras av sändarperspektivet. Det finns två grundläggande skäl till varför uppmärksamhet är en viktig fråga för I&K:
1. Det uppmärksamhetsbeteende människor har i organisationen påverkar direkt deras
benägenhet att uppfatta de budskap som bland annat produceras och förmedlas av
funktionen för I&K. Om kommunikationen inte passar in på uppmärksamhetens
inriktning får den sannolikt inte avsedd effekt.
2. Funktionen för I&K är en del av organisationen själv. Om organisationen inte har en
effektivt utvecklad uppmärksamhet kommer det sannolikt även drabba den funktionens förmåga att formulera budskap. Risken finns att ett visst budskap som borde
formuleras inte blir det eftersom ingen kommer på tanken att det kan vara viktigt.
För den som är intresserad av mer generella frågor i detta forskningsprojekt hänvisar
jag till den första reflektionen Nr. 1/04, www.sverigesinformationsforening.se
Jag önskar Dig en trevlig läsning och en fin sommar!

3

Teori
Någon har sagt att det finns ingenting så praktiskt som
en bra teori och det uttalandet är giltigt när det gäller att
förstå uppmärksamhet i organisationer. Därför börjar jag
denna skrift med en teoretisk utvikning för att sedan gå
in på mer praktiska saker.
I en teori för organisatorisk uppmärksamhet kan man ha
två utgångspunkter:
❙ Individuella förutsättningar för uppmärksamhet
❙ Organisationens inverkan på uppmärksamheten
Låt oss börja med de individuella förutsättningarna.
Det finns tre grundläggande förutsättningar för individers uppmärksamhet på sin omvärld: minnena, hjärnans
opportunistiska programmering och närmiljöns påverkan.
Den första förutsättningen, en individs minnesstruktur,
utgör såväl en drivkraft för uppmärksamhet som en begränsning av densamma. Minnena försvinner om de inte
underhålls. Detta brukar kallas på forskarspråk ”Sensory
deprivation” och är ett farligt tillstånd. Därför försöker
hjärnan undvika detta tillstånd genom att söka sådan
information som reparerar de minnen man redan har.
Detta ger oss människor en grundläggande benägenhet
att söka stödjande information, det vill säga information
som stödjer det meningsskapande innehåll vi redan har i
våra minnen. Kort sagt, vi vill få bekräftelse på det vi
redan vet. Insikten om denna benägenhet är inte ny,
redan Platon lär ha sagt: ”Vi kan bara lära oss det vi
redan vet”. Nu är det emellertid så att vi inte så ofta får
tag på perfekt stödjande information utan vi får en variation av intryck som vi inte riktigt kan styra. Det gör att
vi får acceptera sådan information som är bara delvis
stödjande men vi betraktar den som stödjande och därför
låter oss påverkas av den. Minnena blir därför påverkade
utan att vi riktigt förstår det och på grund av denna variation i intrycken får vi en chans att utveckla oss (Vikten
av variabilitet i närmiljön var ett ämne som jag också
utvecklade i den förra reflektionen Nr. 1/04). Genom att
vi inte riktigt vet att vi förändrat våra perspektiv så utgör
huvuddelen av denna utvecklade kunskap sådan som
brukar kallas för ”tyst kunskap”, med det menas att vi
har den utan att veta om att vi har den. På detta sätt blir
minnena en mer eller mindre osynlig kraft för att inrikta
vår uppmärksamhet och den ändrar successivt inriktning
beroende på minnenas gradvisa förändring.
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Vi söker därför gärna upp situationer som är familjära
för oss, för där kommer vår uppmärksamhet mest till sin
rätt. Vår uppmärksamhet är speciellt bra i sådana situationer där vi själva är med och agerar. Man kan till och
med påstå att vår uppmärksamhet är lite ”för bra” i dessa
situationer och det ger oss en benägenhet att överreagera på stimuli från denna miljö. I de ”aktiverade” situationernas närmiljö är vi också ganska bra på uppmärksamhet men vi är beroende av våra förväntningar om hur
händelser i denna miljö brukar påverka vår aktiverade
miljö. Är dessa förväntningar väl utvecklade blir vi ganska uppmärksamma på denna miljö också, annars inte. I
den delen av vår omvärld som vi inte alls kan relatera
till, den fjärran omvärlden, har vår uppmärksamhet inte
mycket att hämta. Det visar sig att människor har svårt
att uppmärksamma det mest uppenbara i en viss miljö
om de upplever den alltför främmande.
Så det grundläggande problemet för vår uppmärksamhet är att vi tenderar att uppmärksamma en viss del av
verkligheten (den aktiverade miljön) för mycket medan
vi tenderar att uppmärksamma andra delar (främst den
främmande miljön) för litet.
Den andra förutsättningen, den opportunistiska programmeringen, är en mycket grundläggande funktion i
våra hjärnor. Människan är ett opportunistiskt djur.
Denna benägenhet har hjälpt oss till att utvecklas till
en enastående varelse på jorden. Vår benägenhet för
opportunism finns till och med grundad i våra gener. Vi
har till exempel gener för nyfikenhet och belöningsberoende, vilka leder till en mer eller mindre opportunistisk
läggning. En konsekvens av det är att vi är bättre på att
uppmärksamma möjligheter än hot. De sistnämnda är vi
inte speciellt benägna att ta till oss om vi inte kan se
någon möjlighet i dem (åtminstone delvis). Denna inriktning på att uppmärksamma möjligheter innebär att man
bättre kan påverka ett ökat möjlighetsseende hos människor än att öka deras förmåga att uppfatta risker. Möjlighetsseendet är det grundläggande, utan det kan man inte
se risker heller.
Den tredje förutsättningen är den sociala influensen.
Människor påverkar varandra i sociala miljöer till att
både konservera föreställningar och förändra föreställningar om verkligheten. Denna influens kan såväl vara
baserad på hur man kommunicerar genom ord som
genom handling. Jag skall nu övergå till att behandla
denna tredje förutsättning lite djupare.

Organisationens inverkan på uppmärksamheten sker på
två sätt, dels dess fokus, dels dess intensitet. Fokus utgör
vad människor uppmärksammar och intensiteten utgör
hur mycket man uppmärksammar det man uppmärksammar.
Det finns en grundläggande regel för hur vi fokuserar
oss: Vi bryr oss mest om vår egen situation. Det innebär
att människor i organisationer är mest uppmärksamma
på sådant som de kan relatera till sin egen uppgift, sitt
eget arbetsområde eller sin egen profession. Det som är
viktigt för oss själva behöver emellertid inte vara viktigt
för företaget och vice versa. Det innebär att vi inte alltid
uppmärksammar sådant som är viktigt för organisationen även om vi tycker det är viktigt för egen del. Det
finns två kategorier av faktorer som påverkar uppmärksamhetens fokus, dels de som är lokaliserade till den
nära arbetssituationen, dels de som är lokaliserade till
den övergripande, mer generella, situationen i organisationen.
De faktorer som verkar i den nära arbetssituationen tenderar i regel att avskärma fokus till sådant som är relaterat till dess innehåll och den inverkan tenderar att vara
stark. Mark Twain har beskrivit detta på följande sätt:
”När allt du har är en hammare som verktyg ser alla problem ut som spikar”.
Den generella organisatoriska situationen kan också
inverka på fokus om den uppfyller tre kvalitetskriterier:
❙ Samordnande logik. Med detta kriterium menas den
grad av samordnande logik som medarbetare upplever
finns i den generella situationen sett utifrån deras egen
horisont, vilket är deras egen arbetssituation.
❙ Genomskinlighet. Det handlar om hur medarbetare
upplever sig kunna se igenom organisationen och förstå
hur dess delar hänger ihop utifrån sin egen arbetssituation.
❙ Kunskapsöverföring. Detta kriterium handlar om
medarbetarens upplevelse av möjlighet att överföra perspektiv till och från sig själv.
Den faktor som inverkar på intensiteten i uppmärksamheten är relaterad till att medarbetare känner sig motiverade av sina arbetsuppgifter. Sådan motivation, som i litteraturen brukar betecknas som ”intrinsic motivation”
handlar alltså om i vilken utsträckning arbetssituationen
upplevs som självförverkligande. Denna form av motivation kan i gynnsamma fall förstärkas av annan typ av

motivation som inte är direkt kopplad till arbetets innehåll brukar betecknas som ”extrinsic motivation”, men
denna kan även ha en negativ effekt på uppmärksamhet.
Därför gäller det att denna motivationsform hjälper
istället för att stjälpa. Pengar är en sådan faktor som tyvärr ofta minskar intensiteten i uppmärksamheten (vissa
personer som får för mycket pengar, till exempel bonusar, utvecklar en egenskap som ibland kallas ”Fat Cat”).

Organisatorisk uppmärksamhet
Forskningen visar att det krävs en kombination av flera
samverkande gynnsamma omständigheter för att åstadkomma en effektiv organisatorisk uppmärksamhet.
Exempelvis en organisation med hög genomskinlighet
men obegripliga processer ger inte en optimal uppmärksamhet.
Det är uppenbart att vissa kombinationer av faktorer är
mer gynnsamma än andra och jag skall här gå igenom
några fall av ogynnsamma kombinationer och ett fall
som baseras på en gynnsam kombination.

Privatspaning
Detta fall karakteriseras av en situation där det finns vare
sig någon kraft i de fokuserande faktorerna eller de motiverande. Människor hatar det de håller på med och förstår inte varför de håller på med de arbetsuppgifterna.
Detta är givetvis inte vanligt förekommande och människor kommer, om de kan, försöka ta sig ur en sådan situation. Men om de tvingas att vistas i den kommer de
utveckla ett flyktbetonat uppmärksamhetsbeteende som
jag benämnt ”privatspaning”. Situationen är i detta fall
så tråkig att deras hjärnor signalerar fara för ”sensory
deprivation”. För att undgå detta tillstånd börjar de därför söka information om sådant som berör dem personligen och eftersom jobbet inte gör det börjar de söka information baserat på privata intressen. Man ringer kamrater
och pratar fiske eller bullbakningsrecept. Man laddar sin
PC med dataspel. Man börjar dagdrömma. Samtalen på
jobbet kommer att kretsa kring privata angelägenheter.
Handlingar kan ta sig form av destruktiva lekar av den
typen som jag refererade till i den förra reflektionen.
Detta är en form av mental terapi som man tillgriper
för att situationen brister i allt och man behöver inte vara
Einstein för att förstå att den inte skapar en optimal uppmärksamhet. I ett sådant här läge är det mycket som
behöver förbättras i organisationen.
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Anarkistisk fokusering
Om människor i organisationen älskar sina arbetsuppgifter men var och en bara är intresserad av sin egen begränsade arbetssituation och det inte finns några fokalpåverkande faktorer i den generella situationen uppstår
ett uppmärksamhetsbeteende som jag kallar anarkistisk
fokusering. I denna situation bryr man sig bara om sitt
och mycket dessutom. Det leder också till att var och en
börjar överreagera på stimuli från den egna arbetssituationen. Om många i organisationen beter sig på det sättet uppstår en situation där det blir problematiskt att få
ihop helheten.
Variabiliteten kommer dock att öka dramatiskt. Den
slutliga effekten blir då att organisationen kommer att
uppfinna många lösningar på många problem men de
kommer inte ha något med varandra att göra. En sådan
organisation kan därför på ytan förefalla entreprenöriell
men den är i själva verket en enda röra och riskerar att så
småningom falla sönder. Detta händer med många så
kallade kunskapsföretag.

Navelskådande
Om organisationen utmärks av hög motivation som inte
är kopplad till arbetsuppgifterna men arbetsuppgifterna
är lågt motiverande och detta i sin tur kombineras med
låg fokalkraft i både arbetssituation och generell situation uppstår en mycket inåtvänd uppmärksamhet.
Organisationen hålls i detta fall samman av ett högt
utvecklat kontrollsystem ofta av politisk karaktär och
människor prioriterar att hålla sig à jour med detta spel.
I sin mest extrema form blir en sådan organisation sekteristisk och det kan leda till mycket märklig perspektivbildning. Handlingskraften tenderar dock i regel att bli
låg i en sådan organisation.

Spaning i princip
Om det finns en stor kraft i fokalkrafterna i den generella situationen, så till den milda grad att arbetssituationerna bara är rutiniserade konsekvenser av helheten så
brukar inte arbetsuppgifterna upplevas så stimulerande
och därför inte heller så motiverande. Det blir dock viktigt för alla i organisationen att söka bekräftelse på den
kollektiva bilden av verkligheten som genomsyrar organisationen. Detta beteende blir liknande det introverta
och jag kallar det spaning i princip. Fokus kommer här
att handla om omvärlden men uppmärksamheten blir
inåtriktad. Alla kommer att servera varandra en bekräftande bild om omvärlden och det kan leda till en massiv
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vidskepelse om hur verkligheten är beskaffad. Denna
situation är farlig främst därför att den känns så säker
men perspektivet leder verksamheten blint.

Oriktad uppmärksamhet
Om både fokalkrafterna i arbetssituation och generell
situation är starka men är oförenliga uppstår ett läge som
kan leda till olika former av uppmärksamhet. Är den
uppgiftsrelaterade motivationen hög kan det leda till en
uppmärksamhet av den anarkistiska typen medan den
också kan likna spaning i princip om den uppgiftsrelaterade motivationen är låg.

Målinriktad spaning
De fall som jag beskrivit ovan beskriver hur uppmärksamheten kan påverkas att bli av mindre lyckat slag. Det
finns dock ett läge som är mer eftersträvansvärt och det
är den målinriktade spaningen.
För att sådan spaning skall uppstå krävs att fokuserande och motiverande faktorer samverkar på ett progressivt
sätt. Dels måste motivationen drivas av att människor
verkligen tycker om sina arbetsuppgifter och hur arbetet
är organiserat, dels måste de vara primärt fokuserade på
sin egen arbetssituation men med en generell situation
som upplevs som en bra inramning till arbetssituationen.
Detta leder till en mer effektiv uppmärksamhet i tre avseenden:
❙ Uppmärksamheten kommer att bli inriktad på uppgifterna vilket kommer att öka medarbetarnas förmåga att
upptäcka möjlighetsskapande lägen. Detta kommer alltså att öka sannolikheten för att organisationen kommer
att öka sin förmåga att ta tillvara möjligheter.
❙ Samtidigt som man kommer att bli mer fokuserad på
uppgiften kommer uppmärksamheten att vidgas till att
avse sådant som är relevant för organisationen ur ett
vidare perspektiv. Detta kommer att öka förmågan att se
nya verksamhetsområden som man kan utveckla.
❙ Eftersom medarbetare blir vidare i sin uppmärksamhet
kommer de att blir varse att de har gemensamma nämnare med vissa andra medarbetare och det kommer i sin
tur att öka förutsättningarna för meningsutbyte och
chansen ökar att man kommer att kunna producera nya
idéer och nya perspektiv.

Efter denna genomgång av teorin bakom organisatorisk
uppmärksamhet skall jag nu bli lite mer praktisk i mitt
angreppssätt och gå igenom vilka åtgärder man kan vidta
för att förbättra förutsättningarna för att åstadkomma
målinriktad spaning.

Åtgärder för målinriktad spaning
Eftersom den målinriktade spaningen är relaterad till
både fokalskapande och motiverande faktorer är det
ganska mycket man kan göra i en organisation för att förbättra förutsättningarna för detta uppmärksamhetsbeteende. Som jag redan beskrev i min förra reflektion så är
det två grundläggande organisatoriska variabler som
måste adresseras: Fokus och variabilitet. Om man klarar
av att göra det kan man åstadkomma ett läge som förmår
organisationen att samla sina styrkor och hålla ångest
och tristess på en armlängds avstånd.
Jag kommer att börja med att behandla de fokuserande faktorerna och sedan övergå till de motiverande och
jag kommer att föreslå hur organisationens funktion för
I&K kan bidra med åtgärder. Dessa förslag skall inte ses
som några ”slutgiltiga” lösningar utan som inlägg i en
kunskapsutvecklande diskussion.

Samordnande logik
Samordnande logik kommuniceras icke-verbalt genom
det sätt som organisationens processer fungerar. De så
att säga talar som de fungerar. Om de fungerar imperfekt
kommer de kommunicera imperfektion.
Detta vore inget problem om människor reagerade på
dessa imperfektioner. Men det gör de inte utan snarare
söker de bekräftelse på att det läget som råder är normalt
(försåvitt processerna inte fungerar på tok för dåligt).
Det hände västerländsk bilindustri under 50 års tid. Den
produktionslogik som var förhärskande från början av
1900-talet var den som Henry Ford införde. Den produktionsfilosofin degraderade människor till två händer.
Henry Ford till och med oblygt uttryckte detta genom att
säga: ”Varför skall jag behöva anställa en hel person när
jag bara behöver ett par händer!”. Visserligen medförde
denna produktionsfilosofi en stor förmåga att producera
många bilar per tidsenhet men problemet var att det var
fel på alla bilar man producerade. Så man var tvungen att
reparera dem direkt efter det att de lämnat det löpande
bandet. Ingen ifrågasatte under 50 års tid rimligheten i
att man var tvungen att reparera nyproducerade bilar!
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Inte förrän i början på 50-talet då Toyota införde en nytt
produktionstänkande som sedan kom att kallas ”lean
production”, vilket nu håller på att förändra världen.
Detta exempel visar på nödvändigheten att kunna förbättra produktionslogiken även om teknikerna inte tycker det är nödvändigt. Därför öppnar det en roll för I&K.
Ett annat problem med processer är att samordningen
mellan nivåer ofta är bristfällig. Också det är ett problem
som organisationer ofta lär sig leva med och man söker
då inte efter något bättre. Ett vanligt sätt är att försöka
decentralisera så mycket man kan. Det tenderar dock att
skapa en uppmärksamhet av anarkistisk karaktär. Om
man istället är inriktad på kontroll kanske man försöker
centralisera så mycket man kan, vilket kan skapa förutsättningarna för spaning i princip. Därför kräver det i
regel att man gör både och. Så det finns en paradox i att
en effektiv decentralisering kräver att man centraliserar
vissa processer ännu mer och ser till att de samordnas
effektivt med de lokala processerna.

Uppenbarligen kan dessa två problem gynnas av att man
i processdesignen anlägger ett kommunikativt perspektiv
och att man effektiviserar genom att på ett bra sätt integrera produktionsprocesser och kommunikationsprocesser. Det borde därför finnas mycket man kan göra inom
I&K för att öka den samordnande logiken i processerna.
En sådan åtgärd kan vara att hjälpa organisationen att
finna den kunskap som behövs för att ifrågasätta den
egna logiken (eller brist på logik). Toyota fann sin kunskap i amerikanska forskningsrapporter som handlade
om alternativa sätt att organisera bilproduktion.
Dessa rapporter var sponsrade av General Motors. Men
GM läste inte rapporterna, men en av deras värsta konkurrenter gjorde det alltså. Inspiration till att göra saker
på annorlunda sätt finns i regel ganska lätt tillgänglig om
man bara söker efter den och då gäller det att ta på sig de
alternativa glasögonen. Funktionen för I&K kan på detta
sätt öppna organisationens ögon för utvecklingsbara
möjligheter. Funktionen för I&K kan också agera direkt
i organisationens processer.

Det kan till exempel handla om hur man implementerar ett Intranät. Ju mer ett sådant nät kan underlätta produktionsprocesser desto mer kan det verka för flyt i
dessa processer. Ett intranät bör följaktligen innebära
mer än att bara förmedla information.
Om ett produktionssystem fungerar imperfekt på ett ställe kan resultatet bli synligt först på ett annat. I&K kan
även i detta avseende hjälpa till genom att synliggöra den
övergripande effekten av felet och hjälpa till med kommunikationsåtgärder som löser det.
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Genomskinlighet

Kunskapsöverföring

I den populära managementlitteraturen är bristande organisatorisk genomskinlighet ett vanligt tema och i regel så
föreslås singulära lösningar, så kallade ”quick-fixes”, på
detta problem. Eftersom bristande genomskinlighet relaterar till organisationens helhet är det emellertid uppenbart att enstaka lösningar inte kan lösa ett så pass komplext problem. Det ger funktionen för I&K en möjlighet
att kunna komma med viktiga bidrag. En åtgärd är uppenbar: återigen Intranät. Men här är det Intranätets informationsaspekt som är huvudsaken så att det kan förmedla förståelse för hur organisationens delar relaterar till
varandra och hur beroendeförhållanden gestaltar sig. Det
innebär att man måste vara mer fokuserad på kvalitet
snarare än kvantitet i urvalet av information. Strategin
för ett intranät bör därför vara att hitta lösningar som
skapar förutsättningar för att se skogen trots alla förvirrande träd, men samtidigt inte minska möjligheten att se
meningen med träden för ”the devil is in the details…”.
Därför måste en intelligent strategi utarbetas för intranätet och i det arbetet måste funktionen för I&K spela en
inflytelserik roll.

Moderna organisationer måste kunna underlätta lärande
eftersom det intellektuella kapitalet ofta är det viktigaste
numera. Det intellektuella kapitalet måste få det fysiska
kapitalet att dansa som mina kollegor Nordström och
Ridderstråle har uttryckt det. Att kunna har blivit viktigare än att göra. Kunnande kan inte out-sourcas, görande kan. Två processer måste fungera väl för att uppnå
kunskapsöverföring i organisationen. Den ena handlar
om att underlätta för människor att finna lämplig kunskapskälla när de behöver den, den andra att överföra
och skapa perspektiv.

En annan aspekt som har bäring på genomskinlighet är
formulering och förmedling av verksamhetsidé. Den har
jag emellertid behandlat ganska utförligt i föregående
reflektion så den väljer jag att utesluta här.
En tredje aspekt är det sociala klimatet i organisationen.
Henry Ford degraderade människor till två händer. Vissa
företag har fortfarande den filosofin. Om man låser in
människor i tekniska roller och glömmer att de är människor så finns det inga gränser för hur ointelligent organisationen kan bli. Den anarkistiska spaningen blir ett
faktum och organisationens handlingsmönster blir spretigt. Om å andra sidan man har otydliga roller i beslutsprocesserna och/eller en otydlig beslutsordning så kan
det i sig självt åstadkomma en dimma i organisationen
som gör att den blir svår att se igenom och förstå. I sin
värsta form kan det leda till att människor ger upp och
bara sitter och väntar på vad den politiska vinden skall
föra med sig härnäst.
I dessa avseenden är det uppenbart att funktionen för
I&K kan spela en stor roll i samarbete med personalfunktionen.

Om organisationen är hyfsat stor så är det nödvändigt
med datainstallationer för att hjälpa medarbetare att
finna rätt informationskälla i rätt tid. Återigen handlar
detta alltså om Intranät. Det människor framförallt behöver hjälp med i sådana installationer är att hitta källor,
eftersom systemen i regel inte upplevs vara transparenta.
Därför blir det viktigt att underlätta sökprocessen
genom att välja lämplig teknologi och då är ”pull” lämpligare än ”push”. Så val av intelligenta sökmotorer och
andra intelligensskapande installationer är ett område
där funktionen för I&K kan lämna viktiga bidrag.
Även om människor kan var behjälpta av datanät för att
hitta information är sådana inte speciellt lämpade för att
överföra perspektiv eller att konstruera nya perspektiv.
För det behövs möten. Det är bara genom att träffas som
människor blir i stånd att förmedla åsikter och kunnande. Därför är det en viktig uppgift att organisera möten
så att de blir effektiva för organisationens perspektivbildning. Det öppnar vägen för många kommunikationsåtgärder. En är språkbruk.
Organisationer tenderar att utveckla egna vokabulärer
med mer eller mindre ”heliga” ord. När dessa används i
kombination med de förutbestämda sociala roller vi tenderar att ge varandra när vi träffas kan det uppstå alla
möjliga oväntade hinder för kunskapstillväxt. Om till
exempel det heliga ordet ”kvalitetssäkring” framförs av
en socialt inflytelserik person på ett produktutvecklingsmöte kan det effektivt stoppa perspektivbildningen.
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Ett annat område som är viktigt att utveckla i organisationens möteskultur är formen för diskussionen.
Debattformen upplevs ofta som en vital diskussionsform
men den ger oftast destruktiva resultat för att den skapar
intern konkurrens om att ha rätt. Det leder till att någon
vinner debatten och man dödar de andra perspektiven
utan att konstruera några andra istället. Dialogen är istället en effektivare metod för perspektivformering för den
inbjuder människor till att använda de perspektiv de
redan har för att skapa nya perspektiv. Åsiktsspelet blir
då konstruktivt istället för destruktivt. Emellertid är det
inte självklart att användning av dialog alltid leder till
lyckat resultat.
Det beror på vad man stoppar in i processen och hur
man hanterar resultatet. Om dialogen baseras på åsikter
som har dålig verklighetsförankring kan den leda till en
massiv kollektiv vidskepelse, så kallade ”Group-Think”,
vilket kan skapa ohyggliga handlingsrisker. Ett berömt
exempel på det är den så kallade ”Cuba Missile Crisis”
1962.
President Kennedy och hans rådgivare hade dåliga
underrättelser om vad Sovjet hade för sig på Kuba och de
var på vippen att starta ett tredje världskrig. Det var mer
tur än skicklighet att de undvek det. En liknande tragisk
effekt kan dialogen ha genom att deltagarna gradvis
tillvänjs en ståndpunkt som står i kontrast till vad som är
rimligt. Det brukar på forskarspråk kallas ”förskjutning
av referenspunkter”.
Ett exempel på en sådan är upprinnelsen till Watergateskandalen. Männen kring Nixon hade ett flertal möten
där man diskuterade åtgärder mot demokraterna. De
flesta av dessa åtgärder var illegala och man vande sig
gradvis vid tanken att det var OK att göra något illegalt.
Och det gjorde man ju sedan också.
Problemet med hur man handskas med resultatet av dialogen relaterar till vikten av att det perspektiv som konstruerats testas i praktiken utan alltför mycket dröjsmål.
Om inte det görs kan organisationen hamna i ett konstigt
läge av att ha pratat så mycket att det känns nästan som
man har åstadkommit något, eller som någon uttryckte
det: ”When everything was said and done, more was said
than done”.
Det finns två andra problem med organisationens perspektivändring som också måste adresseras även om de
inte är så viktiga som de ovan nämnda. Det ena är vikten
av att skapa speciella arenor för speciella ändamål. Detta
gäller framförallt processer som handlar om nytänkande
och utveckling. I etableringen av sådana arenor måste
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man dels beakta problemet med att arenan måste vara
tillräckligt skild från organisationen för att inte råka ut
för ”not invented here”-syndromet, dels måste den möjliggöra för att nytänkandet kan återimplementeras i organisationen för att kunna leda till integrering och handling. Det andra problemet, slutligen, är att underlätta för
medarbetarna att utveckla sina professionella nätverk
utanför organisationen. Detta är en delikat fråga om
balans mellan att få införsel av nya synsätt samtidigt som
man inte skall förlora de man har.

Motivation
Som jag redan nämnt är den viktigaste motiverande faktorn den som handlar om att människor verkligen tycker
om sina arbetsuppgifter. Min erfarenhet är att funktionen
för I&K oftast är mer aktiv i utveckling av annan typ av
motivation och man lämnar den uppgiftsrelaterade motivationen till personalfunktionen. Flertalet av ”events” hamnar i kategorin ”extrinsic motivation”.
Uppgiftsrelaterad motivation handlar om att människor
skall kunna uppleva personligt flyt i sin arbetssituation.
Detta flyt kan utvecklas på två sätt: genom tristess eller
stress. Låter detta konstigt? Det är det inte. Att utveckla
flyt genom stress innebär att man avsiktligt kommunicerar en riktad åtgärd eller ett krav som skapar en moderat
stress och samtidigt öppnar möjligheterna för att göra
något åt den. Det leder till att medarbetarna blir motiverade att pröva något nytt, lärandet underlättas och man
upplever mer flyt i situationen.
Utveckling genom tristess innebär att man utvecklar
medarbetarna lagom mycket innan kraven kommuniceras. Det leder till beredskap på kraven.
Alla dessa åtgärder innefattar många avväganden som
har med I&K att göra.

Slutsats
Syftet med denna reflektion har varit att påvisa vikten av
att innefatta uppmärksamhet som föremål för ledningen
av organisationen och att funktionen för I&K kan spela
en viktig roll i detta avseende. Det leder till slutsatsen att
man bör ändra synsätt på I&K.
I dag är det vanligt att man ser på I&K som aktiviteter.
I en modern organisation stämmer inte detta synsätt. När
organisationer blir tillräckligt komplexa och nätverksintegrerade är det snarare relevant att se I&K som en organisatorisk egenskap än en aktivitet. Därför är mitt förslag
att funktioner för I&K bör snarare fokusera sin ambition
på att utveckla sin förmåga att leda organisationens kommunikativa egenskaper än dess kommunikationsaktiviteter. Detta innefattar ett engagemang i alla organisationens kommunikativa egenskaper, alltifrån struktur till
enskilda processer, alltifrån mikro till makro, alltifrån
avgränsade fenomen till nätverksfenomen. För att åstadkomma det är det viktigt att betrakta I&K som en del av
organisationens ledarskap snarare än en chefsfråga.
Genom att engagera sig i utvecklingen av organisationens kommunikativa förmåga kan den informations- och
kommunikationsansvariga snarare delta i organisationens ledarskap än att enbart utöva chefskap för vissa
aktiviteter.

En andra reflektion från forskningsprojektet
Verksamhetsnyttig information och kommunikation
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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
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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,
NCC, Observer, Skanska, Vasakronan och Vattenfall.
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