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Helt plötsligt kan allt förändras. Du hinner inte ens 
räkna sekunderna innan olyckan är framme. Du hör 
knappt dina egna hjärtslag. Förtvivlat ropar du på 
hjälp men ingen hör. Vem ska rädda dig? Du vet aldrig 
när det kan vara för sent.

Simma lugnt

MICROSOFT CLIPART

TEXT: Jennifer Lundkvist



Chef. NR 12 2009

A
G

EN
D

A
Sim

m
a lugnt

VÄND!

Chef. NR 12 2009 54

K an du simma? Det borde du, 
eller i alla fall lära dig. Svenska 
Livräddningssällskapet säger 
att två miljoner svenskar har 

uppgett att de inte kan simma. Näs-
tan var femte svensk kan inte simma. 
Var femte svensk behöver en flytväst, 
ett hjälpmedel till havs, men många 
väljer att inte använda den.

Visste du att åtta av tio personer 
som drunknar är män? Det beror på 
att de ofta tackar nej till flytväst. Men 
när ditt liv sköljs bort i vågorna, vad 
ska då rädda dig?

Föreställ dig att du befinner dig i 

varma, soliga Thailand. Människor 
är glada, sanden vit och vattnet ljum-
met. Barn leker på stranden. Plötsligt 
försvinner vattnet bort mot horison-
ten. Du hinner inte tänka innan allt 
redan är för sent. Du hör ett skrik 
men kan inget göra. En tsunami har 
slagit till och paradiset har förvand-
lats till en spökstad. Det finns ingen 
väg ut.

Du ser dig om, letar efter dina 
barn. Du har inte koll på vad de 
befinner sig. Du får syn på de en bit 
bort på stranden. Oskyldiga barn 
slungas nu iväg av vågorna medan 

du ser på. Vad kan du göra? Du kan 
inte simma, du har ingen livboj. Du 
tänker tillbaka och minns flytvästen 
på hotellrummet. Du brydde dig 
aldrig om den. Kan du inte simma? 
Det borde du. 
 
DU SKULLE ALDRIG slå eller 
frysa ut ett barn. Inte heller säga till 
ditt barn att den gör fel eller att den 
ritat en ful teckning.

Du som vuxen, och som chef, har 
ett ansvar för dina medarbetare. De 
är din familj, dina barn.

När stormen slår till är det dem 

Som chef är det ditt jobb att se till att 
alla krav uppfylls och att stämningen 

ombord är på topp.

MICROSOFT CLIPART

som håller i paraplyet. När vågorna 
svep       er bort sanden under dina föt-
ter är det dina medarbetare du ska 
hålla i. När faran är framme måste ni 
hålla ihop.

Vissa av dina medarbetare känner 
du till mer än andra. Ledningsgrup-
pen på ditt företag innehåller ofta 
vd, vice vd, ekonomer och andra 
administratörer, men det finns en 
person med en avgörande roll för ditt 
företags existens och framgång och 
som inte ingår i ledningsgruppen.

Trots detta arbetar personen 
ständigt för att ditt företag ska flyta på 

så bra som möjligt. Denna person är 
informatören. 
 
PÅ SAMMA SÄTT som vi inte kan 
leva utan syre kan ditt företag inte 
fungera utan dessa fyra grundstenar: 
respekt, tillit, sammanhållning och 
kommunikation. Respekt såväl som 
tillit och sammanhållning är något 
som gäller alla medarbetare, men 
kommunikationen ansvarar en speci-
ell person för.

Som chef är det ditt jobb att 
se till att alla krav uppfylls och att 
stämningen ombord är på topp. Det 
är du som ska ro båten i hamn men 
om olyckan är framme behöver du en 
flytväst: informatören.

Ingen sa att det skulle vara enkelt 
att driva ett företag. Du ansvarar för 
en produktion, en process och en 
arbetsanda utan dess like. Du bär 
ansvaret för andra människors välfärd 
och arbetskvalitet men det finns 
många bitar i detta pussel.

Ibland kan det vara svårt att se 
helheten på egen hand, av den 
anledningen är kommunikationen på 
företaget A och O.

Grundstenarna inom informa-
tion och kommunikation bygger 
på en tvåvägsprocess där relationen 
mellan ditt företag och omvärlden 
står i fokus. Regeln om att vara nära 
kunden är vad som står på informa-
törens agenda varje dag och personen 
ansvarar för både intern och extern 
kommunikation. 
 
ENLIGT en rapport från Sveriges 
Kommunikatörer ska en informatör 
kunna inta flera olika roller beroende 
på situationen som den befinner 
sig i. Informatörer är därför mer än 
bara en kommunikationskälla. De 
är strateger, coacher, systembyggare, 
medlare och påverkare.

Oavsett vad de har för arbetsupp-
gift är de ständigt delaktiga i ditt 
företags utveckling och framgång, 
och informatören kan komma att 
agera en rad olika karaktärer – några 
mer meningsfulla än andra. 

NÄR OLYCKAN är framme behövs 
någon som räddar situationen, en 
superhjälte. Trots att informatören 
varken kan trolla, flyga eller har la-
sersyn kan den ibland ses en räddare 
i nöden.

Du kanske inte tänker på det själv 
men din informatör arbetar under 
enorm press i krissituationer för att 
rädda ditt företag. Man brukar säga 
att med mycket makt kommer stort 
ansvar men för en informatör är det 
tvärtom. Den har ett stort ansvar 
men når trots det aldrig en högre 
maktposition.

En informatör bör ses som en 
ledarroll men tyvärr glöms den alltför 
ofta bort. 
 
OM DU HAR sett Robin Hood 
känner du säkert igen denna karaktär. 
När prinsen uttalar sig felaktigt eller 
på annat sätt ställer till med tokig-
heter uppstår någon form av kris. 
Sir Väs uppgift är då att reda upp 
situationen. När ditt företag hamnar 
i blåsväder är det informatören som 
sköter snacket, både med press och 
kunder.

Informatören får i detta samman-
hang improvisera så gott den kan 
men detta hårda arbete leder i vissa 
fall till ren utbrändhet på grund av 
överarbete. Tyvärr ses informatörer 
som en förbrukningsvara eller, som 
Stalin brukade kallade dem, ”nyttiga 
idioter”. Den otillräckliga makten 
gör det dessutom svårt för informatö-
ren att hantera sig egen läraandepro-
cess. Skulle du förhindra ditt barn 
från att växa och lära? Troligtvis inte. 
 
DEN VANLIGASTE rollen en in-
formatör måste agera är i situationer 
då företaget domineras av ett fastlåst 
funktionstänkande. Det viktigaste 
för denna karaktär är att motivera sin 
egen existens hellre än att bidra till 
ett resultat. En informatör anstränger 
sig till det yttersta för att intresset 
för dennes ämnesområde ska öka. 
Men information och kommunika-
tion får aldrig den uppmärksamhet 
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som krävs och informatören glöms 
återigen bort.

 
FÅR DET LOV att vara lite goda 
ord om ditt företag? Varsågod. Det är 
serverat. En informatör kan nämligen 
ibland ses som en hovmästare som 
har till uppgift att endast bära fram 
de budskap och resultat som stödjer 
ditt företags osårbarhet. Verksamhe-
ten sätts på en piedestal som ska visas 
upp för omvärlden, därför är det bara 
de positiva nyheterna som värdesätts. 
Det är inget rättvist spel du spelar.

Skulle alla i vår omgivning ta efter 
och även de sätta sig själva i centrum 
blir det istället svårt för ditt företag 
att förstå och hantera omvärlden. 
Hur ska ni då lyckas?

Informatörens roll kan i vissa fall 
komma att växa till en ceremoni-
mästare som ansvarar för events som 
skapas för att stärka ditt företags 
status och osårbarhet. Likväl stöter vi 
på ett problem: om du visar dig själv 
oövervinnerlig kommer du till slut att 
förlora. Genom att ständigt mark-
nadsföra företaget som ”det bästa” 
ökar det istället risken för att myten 
om storheten punkteras.

Denna sprickande bubbla var nå-
got en tysk man år 1945 fick uppleva 
när han insåg att hans storhetstid var 
över. 
 
MAN BRUKAR SÄGA att även 
solen har sina fläckar och samma 
sak tror jag gäller människor. Ofta 
väljer vi att naivt ignorera sanningen i 
vitögat för att den skrämmer oss men 
allt är sällan en dans på rosor.

Vi kan lära oss att blunda för svå-
righeter. Vi kan stänga ute omvärlden 
utan att känna ett uns av ånger inom-
bords. Vi kan blunda för blod som 
droppar och tårar som rinner. Men 
det borde vi inte. Jag vet att vi som 
människor är långt ifrån felfria men 
vi kan ändå lära av våra misstag.

Vägen till framgång grundas i en 
egenskap som vi alla besitter men 
som många tyvärr väljer att igno-
rera. Att lyssna. Vi måste lyssna på 
våra medmänniskor och ta vara på 

varandras egenskaper, kunskaper och 
intelligens. På ditt företag arbetar en 
mängd inspirerande individer men 
många av dem försvinner i dimmans 
dunkla drivor. Först när du har sam-
lat företagets kolbitar kan du utvinna 
diamanter. Du kan helt enkelt välja 
att ignorera alla runtomkring eller ta 
vara på dem och på så sätt prestera 
på topp.

Informatören är en oslipad dia-
mant i ditt företag som du bör vaska 
fram. Det är en person som du kan 
anförtro dig till och som kan coacha 
dig, inte bara i nödsituationer. Det är 
en flytväst du borde ha i närheten när 
flodvågen kommer. Glöm den inte på 
rummet! Du vet aldrig när olyckan är 
framme.

När var sist du visade uppskatt-
ning för din informatörs gedigna 
arbete? Kanske aldrig. Och kanske 
visste du inte ens sedan tidigare vad 
de arbetar med. Nu vet du. 

HUR SER då prognosen ut för 
Sveriges informatörer? Mycket pekar 
på att informatörsyrket kommer att 
delas upp i olika yrkesroller med såväl 
strateger som specialister inom olika 
områden.

Men en fråga återstår: kommer 
informatörernas hårda arbete att ge 
dem en plats i ledningen eller förblir 
de ett sandkorn i vinden? Du som 
chef har makten i dina händer.

Så vem borde du hålla hårt i när 
skutan sjunker? Vem borde du alltid 
ha med dig till sjöss och vem ska du 
luta dig mot när stormen kommer? 
Svaret är enkelt. Informatören.

Bengt Stark
ÅLDER: 62 år
GÖR: VD på Skanska sedan
FAMILJ:  Hustrun Agneta och 
två vuxna barn.
FRITIDSSYSSLA: Spelar golf
SÅ FICK JAG JOBBET: Halkade 
in på ett bananskal för trettio-
fem år sedan. Jag hade aldrig 
arbetat på företaget innan.
HEMLIGHET: Har tummen mitt 
i hand. Anlitar hantverkare till i 
princip allt.

BAKGRUND

Visste du att åtta av tio personer som drunknar är män?
Det beror på att de ofta tackar nej till flytväst.

Enligt Svenska Livräddningssällskapet kan två miljoner svenskar inte simma. Det 
motsvarar var femte svensk. Var femte svensk behöver alltså en flytväst, ett hjälp-
medel till havs, men många väljer att inte använda den.

Får det lov att vara lite goda ord om ditt
företag? Varsågod. Det är serverat. 

Jennifer Lundkvist
Mälardalens högskola

jennifer_lundkvist@hotmail.com
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