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Jasna strona ciemnej strony: potajemna polityka
jako alternatywa dla negatywnych skutków
przymusowej zmiany
Niniejsza praca bada praktyków jako indywidualnych aktorów, skupiając się
na opisie dyrektora generalnego. Opierając się na dwutygodniowym epizodzie
manewrów związanych z polityką, pokazujemy, w jaki sposób umiejętne planowanie strategii przez dyrektora generalnego stoi u podstaw istotnej zmiany organizacyjnej. Artykuł ma w szczególności trzy cele. Po pierwsze, ma on dostarczyć
wnioski dla praktyków i akademików dotyczące tego, jak menedżerowie w sposób
nieujawniony celowo dążą do wywierania wpływu na kontekst organizacyjny. Po
drugie, artykuł ma zilustrować, w jaki sposób pojedyncze studia przypadku w skali
mikro pozwalają zrozumieć zdarzenia, które w innym wypadku byłyby nieuchwytne. Trzecim i najważniejszym celem jest zastosowanie koncepcji polityki organizacyjnej do scharakteryzowania utajnionych działań menedżerskich wynikających
z prowadzonej polityki w realizacji przemyślanej strategii. Uwagę zwrócono przede
wszystkim na to, w jaki sposób cechy kontekstu odnoszą się do działań wynikających z polityki. Zbadano, w jaki sposób kontekst ogranicza, a zarazem umożliwia
politykę, a także jak ułatwia stosowanie i utrzymanie ukrytych motywów.
Słowa kluczowe: działania menedżerów (managerial action), polityka (politics), strategia w praktyce
(strategy–as–practice)

Wstęp
W omawianym przypadku został przyjęty punkt widzenia dyrektora generalnego. Degradacja gospodarki i konflikt interesów uczestników (w odniesieniu do wymaganych zmian
koniecznych do wdrożenia strategii) uważane są za czynniki, które doprowadziły do pojawienia się polityki w organizacji. Jak twierdzą Drory i Room [1990], polityka organizacyjna powstaje wtedy, gdy w poszukiwanie celów, w obliczu potencjalnego konfliktu,
włączane są wpływy nieformalne. Gdy stosowana jest perspektywa polityczna, zmienia
się kontekst organizacyjny, wspierany przez połączenie oddziaływań formalnych i nieformalnych, co pokazuje, w jaki sposób postępowanie dyrektora generalnego, podyktowane
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polityką, odnosi się do kontekstu organizacyjnego i wpływa na działania prowadzące do
zmian.
Artykuł omawia kontekst organizacyjny, podkreślając jego rolę w literaturze dotyczącej procesu strategicznego oraz istotność aspektów nieformalnych w jego badaniach.
Później przedstawiono kontekst badawczy i zastosowaną metodologię, a także informacje ogólne dotyczące przypadku i historię omawianego tu epizodu. Dalej znajduje się
analiza i interpretacja zdarzeń, z uwagą skupiona na roli polityki, szczególnie pod względem tego, co nam mówi o politycznych działaniach menedżera. Na koniec omówiono
wkład niniejszej pracy i ograniczenia wniosków z niej płynących.
Strategia i kontekst organizacyjny
Menedżerowie kształtują strategię poprzez wpływanie na kontekst organizacyjny. Badania dotyczące zarządzania kontekstem organizacyjnym skupiały się jednak dotychczas
na aspektach formalnych [Ghoshal, Bartlett, 1994; Jarzabkowski, 2008]. Istniejące badania łączyły też, do pewnego stopnia, nieformalne elementy kontekstu organizacyjnego
i działania menedżerów. Ghoshal i Bartlett [1994] konceptualizują działania menedżerów jako jednoczesne wywieranie wpływu i poddawanie się kształtowaniu przez kontekst organizacyjny. Na poziomie indywidualnym Jarzabkowski [2008] skupiał się na
schematach interakcji oraz na ich związku ze stopniem instytucjonalizacji. Uwagę koncentrowano zatem albo na wynikach niekontekstowych, albo na schematach interakcji.
W wyniku tego kontekst organizacyjny ogólnie nie jest brany pod uwagę jako miejsce
i punkt skupienia działań menedżerów, szczególnie pod względem nieformalnego wpływu lub polityki.
Bower [1970] dostrzegł tu aspekty formalne (kontekst strukturalny) i nieformalne (kontekst sytuacyjny). Podkreślił on aspekty nieformalne, obejmujące czynniki społeczne, indywidualne i historyczne, mające krytyczne znaczenie dla zarządzania każdą
konkretną sytuacją. Odrzucił je jednak jako niepodlegające generalizacji. Pomimo to
wcześniejsi i późniejsi badacze byli za tym, aby badać rolę kontekstu społecznego i nieformalnej organizacji [np. Barnard, 1938; Floyd, Lane, 2000; Johnson i in., 2003].
Kontekst organizacyjny powstaje jako historyczne nagromadzenie indywidualnych
i wspólnych decyzji oraz działań w obrębie organizacji, kształtujących z kolei działania jej
członków. Miller i in. [2004] był za tym, aby uwzględnić działania menedżerów, tak aby
powiązać te warunki z powodzeniem w realizacji strategii.
Kontekst sytuacyjny został szeroko omówiony w literaturze dotyczącej organizacji
wraz z takimi tematami, jak klimat organizacyjny lub kultura organizacyjna [Pettigrew,
1979; Schein, 1983; Reichers, Schneider, 1990], i został uznany za mający krytyczne
znaczenie dla wyników organizacji [Hansen, Wernerfelt, 1989]. Kontekst organizacyj-
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ny jest faktycznie powszechnie uznawany za podstawowy czynnik określający zdolność
organizacji do realizowania decyzji strategicznych [Ghoshal, Bartlett, 1994]. Niemniej
jednak, i pomimo wyjątków określonych powyżej, prawie wszystkie badania dotyczące
strategii skupiały się dotychczas na kontekście strukturalnym [Bower, 1970; Burgelman,
1983]. Badania skupiają się na formalności u podstaw działań politycznych, a także na
tym, jak zarówno wymiar indywidualny, jak i zbiorowy osadzone są w szerszym kontekście społecznym.
Kierownictwo dąży do ustalenia celu i dopasowuje strukturę, systemy i procedury
w strategii wspierania. Jeżeli chodzi o kontekst sytuacyjny, decyzje i działania kierownictwa nie są już tak proste. Ignorowanie aspektów nieformalnych określono jako ważny
czynniki prowadzący do strategicznego niepowodzenia [Nutt, 1999; Hrebiniak, 2006].
Wiele decyzji i działań nie cieszy się z natury popularnością, ponieważ niosą one ze
sobą zmiany, które nie są realizowane ani w drodze zarządzania, ani przez uczestnictwo.
Zmiana oparta na współpracy może być zatem niemożliwa lub niepożądana [Dumphy
i Stace, 1988]. W takich sytuacjach menedżerowie mogą być zmuszeni do korzystania
z polityki oraz sposobów wprowadzania zmian opartych na przymusie. Takie podejścia
będą miały jednak ogólnie negatywny wpływ na kontekst nieformalny, oddziałując na
powiązania społeczne pomiędzy aktorami. Pracownicy, jak twierdzi Baum, „zostają odizolowani i jest mało prawdopodobne, że zwiążą się z organizacją w sposób poważny”
[1989, s. 202].
Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób nieformalne działania menedżera odnoszą się
do kontekstu organizacyjnego, gdy stosowane są sposoby wprowadzania zmian oparte
na przymusie.
Kontekst badawczy i metodologia
Niniejszy artykuł opisuje dwutygodniowy epizod, jaki miał miejsce w pewnej rodzinnej
firmie. Kontekst ten pozwala wyciągnąć wiele wniosków, ponieważ daje on menedżerom
duże możliwości podejmowania decyzji według własnego uznania [Feltham i in., 2005].
Mała firma, zarządzana przez niezależnego pod względem strategicznym członka rodziny, stanowi część grupy biznesowej należącej do rodziny. Dyrektorzy generalni w małych
firmach są często bezpośrednio zaangażowani w realizację strategii, łącząc role kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Badany przypadek wybrano dzięki szczęśliwemu
trafowi, choć szukano takiej historii, która mogłaby dużo wnieść [Yin, 2003]. Jest tu zatem również korzyść dla teorii [Eisenhardt, 1989; Eisenhardt i Graebner, 2007]. Ocenia
się, że wcześniejsza relacja, nawiązana podczas badań, zwiększyła zaufanie uczestników
ze względu na pozytywne doświadczenia w zakresie przekazywania wrażliwych infor
macji.
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Dane zbierano przez jedenaście miesięcy, co pozwoliło uzyskać lepszą wiedzę o firmie. Możliwe zatem, że badacz został dzięki temu lepiej wyposażony, aby ocenić ważność
i wpływ czynników kontekstowych na przebieg zdarzeń, a to ze względu na zrozumienie
panującej lokalnie sytuacji. Trafność jest zapewniona nie tylko poprzez triangulację wywiadów i innych źródeł danych, ale również przez zrozumienie lokalnej kultury.
Tabela 1. Procedura metodologiczna

Trafność danych
i cele analityczne

Materiały i procedury

Kiedy

Pierwsze zebranie
danych
Po dwutygodniowym
epizodzie
Notatki dyrektora
generalnego
Pogłębione wywiady
(nagrane na taśmę) z:
Dyrektorem Generalnym
Dyrektorem Technicznym
Dyrektorem Handlowym
Rozmowy
potwierdzające z innymi
uczestnikami (notatki
terenowe).

Odtworzenie zdarzeń

Drugie zebranie
danych
Po zebraniu danych
11 miesięcy po pierwszym zebraniu danych
Kodowanie wspólnych/ Pogłębione wywiady
indywidualnych historii, (nagrane na taśmę):
planowane i nieplanow- z Dyrektorem Geneane zdarzenia.
ralnym
z Dyrektorem Handlowym
Rozmowy z innymi
uczestnikami (notatki
terenowe).
Odtworzenie dialogu ze
spotkania.
Gęsty opis zdarzeń.
Odtworzenie
następstwa zdarzeń
w czasie.

Opracowanie krótkich
historii dla:
Dyrektora Generalnego
Dyrektora
Handlowego
Opinia innych uczestników o zdarzeniach.

Analiza i omówienie

Sekwencja

Dane zaczęto gromadzić natychmiast po centralnym epizodzie. Dane te objęły gęstą
chronologię wydarzeń, odtworzenie dialogu ze spotkania, notatki terenowe oraz cytaty
z wypowiedzi kilku uczestników, obejmujące dwutygodniowy epizod. Chronologia służyła jako wskazówka do dalszego zbierania danych, pokazując znany i sprawdzony wcześniej przebieg zdarzeń. Zawierała ona również szczegóły dotyczące kolejności działań
poszczególnych osób oraz cytaty, które w innym wypadku zostałyby utracone. Syntezy
wydarzeń dokonano za pomocą mapowania wizualnego [Langley, 1999], służącego jako
przydatne narzędzie do nadawania perspektywy. Jedenaście miesięcy później ponownie zebrano dane, co pozwoliło sprawdzić skutki wydarzeń, a szczególnie konsekwencje
ukrytych zamiarów dyrektora generalnego.
Podczas drugiego gromadzenia danych przeprowadzono wywiady z Dyrektorem
Generalnym (DG) i Dyrektorem Handlowym (DH). Dodatkowe rozmowy z innymi
uczestnikami zostały podsumowane w notatkach terenowych, zredagowane i przejrzane

HRM(ZZL)_6-2011pl_Lopes-ME_Ramalho-NC_73-90

Jasna strona ciemnej strony: potajemna polityka...

77

w ciągu doby, jak zaleca Yin [2003]. Wywiad z DG odbył się zgodnie z chronologią wydarzeń, ponieważ została ona wcześniej zatwierdzona i zbudowana z użyciem jego osobistych notatek. Odwrotnie postąpiono w przypadku DH, ponieważ ten polegał wyłącznie
na własnej pamięci. Pozwoliło to uniknąć ukrywania indywidualnych różnic dotyczących
znaczenia zdarzeń i ich konsekwencji. Różnice te były powodem do przeprowadzenia
drugiej serii wywiadów.
Tabela 2. Cele wywiadów do drugiego okresu zbierania danych

Cele
Pierwszy wywiad
Dyrektor
Handlowy

Dyrektor
Generalny

Nie korzystając z chronologii
(uwaga skupiona na pamięci)
Co sobie przypomina?
Co oznacza wspomnienie i jakie były
skutki?
Korzystając z chronologii
(uwaga skupiona na działaniu podyktowanym polityką)
Jaki był cel działań?
Jakie były ich skutki?

Drugi wywiad
Korzystając z chronologii
(na ile ukryte są ukryte zamiary?)
Teoria dotycząca powiązań pomiędzy
zdarzeniami.
Korzystając z chronologii
(w jaki sposób działania poszczególnych
osób wpłynęły na przebieg zdarzeń)
W jaki sposób zdarzenia i działania są
powiązane?
W jaki sposób działania poszczególnych
osób wpłynęły na przebieg zdarzeń?

Interpretacja zdarzeń pokierowała drugim wywiadem z DH. Uczestnika poproszono o przedstawienie własnej teorii dotyczącej zdarzeń, tak aby stwierdzić, czy dostrzegał
on ukryte cele DG. Drugi wywiad z DG miał na celu zbadanie koncepcji dotyczących
celów oraz wpływu jego działań w odniesieniu do innych i do strategii.
Obok odpowiednich osób przekazujących informacje umieszczono potwierdzone
krótkie historie w ostatecznym kształcie, które poszerzyły zakres danych uzyskany z opowieści DG, wraz z interpretacjami działań, motywacji i oddziaływania na organizację
i strategię, jakie podał DH.
Informacje ogólne dotyczące przypadku
Badana firma sprzedaje komponenty przemysłowe, systemy i usługi. Dyrektor Generalny pozostaje jedynym przedstawicielem rodziny, odkąd grupa przejęła firmę. Mniejszościowy udziałowiec pozostał w przedsiębiorstwie jako Dyrektor Techniczny (DT).
Trzy lata przed opisanymi zdarzeniami opracowano strategię dotyczącą sieci partnerów, aby sprzedawać produkt techniczny uznawany za ważny pod względem konku-
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rencyjności, ale zarazem pochłaniający duże nakłady finansowe. DT nie zrealizował do
końca strategii. Brakowało wyników i DG miał przeczucie, że strategia nie zostanie zrealizowana pod kierownictwem DT. Dyrektor i jego ojciec, będący prezesem holdingu,
już wcześniej rozmawiali z DT o ogólnym braku wyników. DT był postrzegany jako osoba zdolna, jednak nieskłonna do osiągania rezultatów. Sytuacja trwała, ponieważ grupa
wyznaje zasadę że „ludzie mają znaczenie”. Pogarszające się wyniki rynku i firmy doprowadziły jednak do decyzji o stawieniu czoła problemom.
Odczuwając presję, DG zdecydował, że to DH będzie zarządzał siecią partnerów.
DH pracował już z Technikiem w celu poprawy koordynacji działu. Osiągnięto pewien
stopień wydajności, ale DH czuł, że Technikowi nie spodobało się to, iż jego praca stała się bardziej widoczna. Technik pracował w dwuosobowym zespole wraz z DT, ale
ze względu na zastąpienie osoby odpowiedzialnej za strategię przez innego pracownika
miały nastąpić zmiany. Było jasne, że Technik musiał być przekonany do pomysłu.
Dla DG były to decyzje o charakterze ekonomicznym, które jednocześnie mogły
rozwiązać kwestie związane z kulturą stwarzające coraz większe problemy. Niezadowolenie DG z braku współpracy i wsparcia rosło z biegiem lat. Był on przekonany, że DT daje
negatywny przykład. Technik kilka razy narzekał, że musi przejąć pracę DT. To się DG
bardzo nie podobało. Zmieniony przydział odpowiedzialności za strategię był również
sposobem wywarcia nacisku na DT.
Nadchodziły zmiany. Technik miałby odpowiadać za partnerów serwisowych i być
podwładnym DH, który zresztą wprowadzał go w tę koncepcję. Zaplanowano zebranie,
aby przedstawić zmianę pozycji Technika w hierarchii i podległości służbowej. W ten
sposób Technik miał też otrzymać sygnał, że oczekuje się od niego współpracy.
Centralny epizod1
Na zebraniu z udziałem DG i DH Technik zgodził się na zmiany, choć było wyraźnie
widać, że nie jest zadowolony. DG zaangażował się jednak w zmianę: „...tym razem
sprawy szły do przodu” i był niemal skłonny wprowadzić przymus: „zaplanowałem to
w taki sposób, że nie miałby za bardzo szans powiedzieć »nie«”. Aby uruchomić proces,
zmiany miały zostać przekazane na następnym zebraniu dotyczącym sprzedaży. DG był
świadomy, że Technik „...zdecydowanie nie jest wdrożony”. Następnego dnia Technik
rozmawiał z DH, chcąc zaplanować zebranie, ponieważ dysponował informacjami, które
zmienią zdanie DG. Aby zagwarantować, że decyzja będzie ostateczna, DG polecił DH
granie na zwłokę. Następnego dnia Technik rozmawiał z DT o problemach związanych

1

Patrz tabela 3. Chronologia zdarzeń [s. 89].
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ze zmianą oraz o swoich wątpliwościach dotyczących pozycji w firmie. Następnego dnia,
podczas przerwy kawowej, DT poradził DG, aby podszedł do sprawy ostrożnie, tak aby
nie sprowokować odejścia. Jak twierdzi DG: „nie mogliśmy zmienić polityki firmy tylko
dlatego, że jeden z pracowników nie był zadowolony – musiałbym się wycofać dopiero wtedy, gdyby Technik zagroził, że odejdzie”. Od tego momentu było jasne, że DG
zmienił swój bezpośredni cel: przestało nim być wdrażanie sieci partnerów, a zaczęło
– działanie na rzecz odejścia Technika: „Wyraźnie zasiałem tu ziarno!” Był przekonany, że odejście tego pracownika poprawiłoby kulturę przedsiębiorstwa. Teraz Technik
musiał „albo się zmienić, albo odejść”. DG świadomie stał się bardziej „polityczny”:
„Wiem, że zabrzmi to makiawelicznie, ale tak to jest, takie mam zadanie”. Poprosił DH
o podzielenie się obawami dotyczącymi ewentualnego odejścia Technika z jednym z handlowców. Chodziło o to, aby dać Technikowi do zrozumienia, że jego odejście jest problematyczne. DG następnie dążył do uzyskania informacji dotyczących reakcji: „Chcę
się upewnić, że on ma pewien obraz sytuacji”. Taktyka odniosła powodzenie – nieco
później DH poinformował, że krążą plotki o Techniku, który mówi kolegom o swoim
niezadowoleniu. Ostatecznie dotarła wiadomość, że Technik zagroził odejściem, jeśli zostanie zmuszony do zmiany stanowiska. Na prośbę DG, DH wyznaczył termin zebrania.
Na zebraniu Technik sprzeciwił się strategii i wykazał brak zainteresowania projektem.
„Byłem niewzruszony [...] chciałem zobaczyć, czy zagrozi odejściem” – stwierdził jednak
DG. Widząc, że tak się jednak nie stanie, DG spytał ostatecznie Technika, czy ten odchodzi. Technik wydawał się zaskoczony, ale wspomniał, że nie chce stracić zasiłku dla
bezrobotnych. DG odpowiedział, że można odpowiednio się porozumieć, aby obejść ten
problem. Technik powiedział, że musi porozmawiać z żoną, a DG obiecał, że zajmie się
dokumentami dotyczącymi rezygnacji ze stanowiska. Wyznaczono termin następnego
zebrania tydzień później; zawarcie porozumienia o odejściu zajęło 20 minut.
Zmiany strukturalne
Uwzględniając fakt, że władza obejmuje element strukturalny [Pfeffer, 1981], analizujemy tu zmiany strukturalne, korzystając z koncepcji teorii sieci [Katz i in., 2004]. Początkowe związki były słabe, jeżeli chodzi o potencjał kontroli i realizację strategii (patrz rys.
1). DT nie realizował przemyślanej strategii. DG był jednak uzależniony od działu technicznego w realizacji strategii ze względu na techniczny charakter produktu. Ze względu
na równowagę sił brakowało zatem potrzeby podążania za oficjalną strategią.
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Rysunek 1. Formalne powiązania w omawianym przedsiębiorstwie

DH objął swoje stanowisko (które wcześniej nie istniało) dwa i pół roku przed epizodem. Umożliwiło to stworzenie silnych powiązań (rys. 2). Formalne powiązanie pomiędzy DG a DH, wzmocnione osobistym zaufaniem, stworzyło szansę na przydzielenie
DH strategii dotyczącej sieci partnerów (ta szansa przedstawiona jest w powiązaniu pomiędzy DH a Technikiem na rys. 3, pomiędzy węzłami C i E). Sprzyjało to celom DG
dotyczącym zmiany, ponieważ kontrola realizacji nie zależała już od DT. W związku
z tym strony opowiadające się za istniejącym porządkiem straciły władzę.
Zmiana ta poszerzyłaby zakres kontroli operacyjnej i spowodowałaby częściowe
utracenie przez Technika zdolności do decydowania o swoich działaniach. Osłabiłaby
ona jeszcze bardziej pozycję DT, a także zwiększyła ilość jego pracy i widoczność jego
wyników.
Rysunek 2. Formalne powiązania w omawianym przedsiębiorstwie
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Rysunek 3. Formalne powiązania w omawianym przedsiębiorstwie

Na DG zmiana miałaby również wpływ, ponieważ DT stałby się w mniejszym stopniu niezastąpiony, a tym samym struktura sprzyjała jego wykluczeniu. Gdy to nastąpiło,
struktura powróciła do pierwotnej konfiguracji (rys. 4). Powiązania były teraz jednak
silne. Treść jest istotna, o czym świadczy wyraźnie wspólne poczucie, że nowy dział techniczny funkcjonuje poprawie i realizuje oficjalną strategię.
Rysunek 4. Formalne powiązania w omawianym przedsiębiorstwie

Połączenia z ograniczeniami i czynnikami wspomagającymi na
szczeblu przedsiębiorstwa
Wartości „ukierunkowane na ludzi”, będące wyrazem wpływu ideologii [Mintzberg,
1985], uwarunkowały sposób radzenia sobie z brakiem wyników DT. Program był obciążony. Stojąc w sprzeczności do obowiązującej ideologii, był on bodźcem do pojawie-
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nia się polityki ze względu na potrzebę przestrzegania wyznawanych wartości. Ponieważ
wartości są ważne, DG omówił kwestię z prezesem holdingu, otrzymując w rzeczywistości upoważnienie do rozwijania działań potencjalnie postrzeganych jako sprzeczne
z wartościami firmy.
Połączenia z instytucjami z szerszego kontekstu
Idee uznawane za oczywiste odgrywają ważną rolę, umożliwiając i warunkując działania
aktorów. Znaczenie bycia menedżerem, a w szczególności normatywne znaczenie relacji pomiędzy menedżerem a pracownikiem, umożliwia i uprawnia strategię realizowaną
przez DG; wykorzystuje się to jako narzędzie w izolacjonistycznej taktyce wymuszania
komunikacji za pośrednictwem DH, w kontekście, w którym dostęp jest zazwyczaj bezpośredni.
Instytucje na poziomie nadzoru [Scott, 2008] mają również istotne znaczenie
w kształtowaniu zdarzeń. Prawo pracy ustala wynagrodzenie pieniężne dla zwalnianych
pracowników, ale wysokość odprawy jest mocno zredukowana wtedy, gdy pracownik
sam zrezygnuje. Kontekst również motywuje zatem do działania opartego na polityce wewnątrz organizacji, gdy Technik dąży do maksymalizacji swoich korzyści, a DG
(w mniejszym stopniu) do minimalizacji kosztów.
Wykorzystanie nieprzewidzianych skutków
Pomimo tego, że obranie DT za cel nie było głównym czynnikiem motywującym, DG
stopniowo stworzył sobie opinię, że DT musi odejść: „Odejście Technika nie miało nic
wspólnego z jego odejściem. I tak musiałbym prędzej czy później się tym zająć” (DG,
mówiąc o DT).
Do stworzenia tego odczucia przyczyniły się liczne czynniki, mianowicie pogarszanie
się kontekstu, spadek wyników oraz brak powodzenia w radzeniu sobie z DT. Również
pozytywne czynniki miały pewien wpływ: „Mieliśmy też dobrych członków zespołu. Czułem, że mogę zbudować zespół menedżerów” (DG, mówiąc o potencjalnym odejściu
DT).
Dla DG było jasne, że skutkiem odejścia Technika będzie zwiększenie presji wywieranej na Dyrektora Technicznego. Omówiono to z prezesem holdingu przed odejściem
Technika. Pięć miesięcy później, w ramach redukcji zatwierdzonej przez holding, DT
odszedł z firmy. W następnych miesiącach dział techniczny został poddany wyraźnemu
odświeżeniu i obsadzony na nowo pracownikami już zatrudnionymi w organizacji, została też wdrożona strategia.
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Ukryte zamiary podczas zmiany kontekstu
Trudności w realizacji zmiany spowodowały, że DG postrzegał odejście Technika jako
pożądany cel. „Miałem to zakodowane w głowie. Może problem polegał na tym, że pod
pewnymi względami nie był on zbyt dobrym członkiem zespołu” (DG). Odejście utożsamiane jest z dążeniem do zmiany kontekstu organizacyjnego: „kultura w firmie musiała
się zmienić, a Technik należał zdecydowanie do starej gwardii” (DG). Cel nie był wspólny, lecz osobisty. Był to ukryty zamiar, który DG czynnie realizował.
Firma otrzymała prosty komunikat o odejściu pracownika. Z DH nie dzielono się
plotkami, odkąd „wiedzieli, że odejście Technika miało związek z nową rolą i być może
większym stopniem kontroli... nikt mi nic nie powiedział, bo byłem jedną z osób odpowiedzialnych za decyzję” (DH). Jak się wydaje, w powszechnej opinii on sam postawił
się w położeniu, w którym zagroził odejściem.
Zamiary leżące u podstaw wydarzeń nie były jednak tak proste. Dla DH odejście
było wynikiem taktyki Technika polegającej na radykalizacji: „Nie powiedziałbym, że
wykorzystywaliśmy sytuację, albo że naciskaliśmy go, żeby wybrał to rozwiązanie” (DH).
Wprost przeciwnie, DH był „nieco zaniepokojony nagłym odejściem Technika”. Może
nie byliśmy w stanie ponownie uczynić działu technicznego ważną częścią firmy.
Szerzej zakrojone recepty na uzasadnienie działań również odgrywają pewną rolę
w opiniach poszczególnych aktorów na temat zachowania Technika: „Powiedziałbym,
że od momentu, gdy zdeklarował odejście, cały problem zmienił się” (DH); „Przesadził,
gdy zagroził odejściem” (jeden z handlowców).
Wobec braku alternatywnych interpretacji, kształtujące się znaczenie zasadniczo powiela istniejący dyskurs organizacyjny. Ukryte działania polityczne mogą zatem wspierać
utrzymanie status quo.
Wniosek
Działania DG są przykładem praktycznego wykorzystania ukrytej wiedzy praktyka dysponującego dużą władzą i dają nam szansę na wstępne scharakteryzowanie sposobu rozwoju praktyki. Określiliśmy trzy poziomy kształtujące działania polityczne w czasie.
1) Zrozumienie zasad i wartości. Zdolność do zrozumienia i wykorzystania lokalnych i szerszych zasad oraz wartości kontekstowych jest cechą istotną. Praktyk jest
świadomy uwarunkowań ideologicznych oraz instytucjonalnych i albo je wykorzystuje,
albo ich unika.
„Jeśli zgodzę się na zebranie, mówię w pewnym sensie, że można się cofnąć. Nie, ja
zwiększam nacisk.” (wykorzystanie)
„Wiedziałeś, że on jest wspólnikiem w firmie? To zupełnie inna sytuacja.” (unikanie)
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2) Wykorzystanie relacji. Poprzez zrozumienie zasad i wartości kontekstowych,
praktyk wykorzystuje relacje, aby uzyskać i rozpowszechnić informacje, a także aby zapewnić wsparcie wewnątrz organizacji i poza nią. Bez tej umiejętności nie da się realizować taktyki manipulowania informacjami.
„Potwierdziło to tak naprawdę jego niezadowolenie i to, że mówi kolegom, że strategia nie zadziała.” (uzyskiwanie informacji)
„Tak. Omówiłem kilka potencjalnych skutków jego odejścia...” (uzyskiwanie wsparcia)
3) Ukryte cele i horyzonty czasowe. Wykorzystanie relacji ułatwia wywieranie nieformalnego wpływu, a także realizację ukrytych celów w różnych przedziałach czasowych. Praktyk jest świadomy nieprzewidzianych skutków wydarzeń i bada je. Daje mu
to możliwość wywierania większego wpływu na kontekst organizacyjny, niż dałyby mu
zwyczajne uprawnienia menedżera.
„[...] gdy zdałem sobie sprawę, że ta sytuacja mogłaby skłonić go do odejścia, [...]
wszystko stało się jeszcze ważniejsze.” (okazuje ukryte motywy).
„Oczywiście, że odejście Technika wywarłoby presję na Dyrektora Technicznego.
Ale mnie to nie przeszkadzało”, a także „to bardziej pozytywny skutek uboczny” (ukryte
motywy w różnych przedziałach czasowych)
Powiązanie ze sobą trzech warstw wymaga spojrzenia obejmującego wszystkie wzajemne zależności w danym kontekście. W tym sensie zrozumienie zasad i wartości jest
pierwszym krokiem do wykorzystania sieci kontaktów, aby wywierać wpływ. Gdy to już
zostanie w dostatecznym stopniu osiągnięte, można działać skutecznie w czasie, przy
czym ukryte cele opierają się na nieprzewidzianych skutkach zmieniającego się kontekstu. Udane działania zależą od zrozumienia zasad i wartości szerszego kontekstu i kontekstu organizacyjnego. Udane działania zależą też od zdolności wykorzystywania sieci
kontaktów w celu uzyskania zmiany lokalnego kontekstu. Na koniec, udane działania
wymagają umiejętnego planowania strategii poprzez działanie na poziomie ukrytym,
zarówno w odniesieniu do celów, jak i horyzontów czasowych (gdy występuje konflikt
interesów). Na rysunku 5 przedstawiono zakładane teoretycznie relacje.
Wkład i ograniczenia
Analizowany przypadek daje wartościowe wnioski praktykom i akademikom, przyczyniając się do zwiększenia istniejącego stanu wiedzy. Wnioski dotyczą właściwości interakcji pomiędzy politycznymi działaniami menedżerów a kontekstem organizacyjnym
w sytuacjach, gdy strategie zmiany mają charakter przymusowy [Dumphy, Stace, 1988].
Analizowany przypadek sugeruje, że ukryta polityka stanowi środek minimalizacji negatywnych oddziaływań związanych z opisanymi typami strategii.
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Rysunek 5. Działania menedżerów podyktowane polityką a kontekst organizacyjny

Strzałki skierowane ku kontekstowi (w owalach) przedstawiają potencjalny kierunek oddziaływania;

Strzałki pomiędzy właściwościami (w kwadratach) sugerują relacje oparte na zależności.

Przypadek stanowi wkład w zagadnienie strategii realizowanej w praktyce, pozwalając scharakteryzować sposób, w jaki menedżerowie mogą wpłynąć na kontekst organizacyjny. Jako taki jest on w stanie skutecznie uchwycić trudny do określenia moment,
gdy strategia się wyłania [Whittington, 2003]. Ocena takich wyników uzależniona jest
jednak wyraźnie od osobistego punktu widzenia.
Specyficzność kontekstu i to, że spostrzeżenia ograniczają się do pojedynczego
przypadku, każą zachować ostrożność przy generalizacji. Właściwości ukrytych działań
politycznych ograniczają się raczej do kontekstów, w których pojedyncze osoby decyzyjne mają możliwość działać w dużej mierze według własnego uznania, jak dzieje się
np. w firmach rodzinnych [Felthan i in., 2005]. W tym kontekście dyrektorzy generalni
pełnią funkcje kierownictwa wyższego i średniego szczebla, co upraszcza empiryczny
obraz, ułatwiając dostęp do działań i zamiarów. Pomimo że wyniki mogą być dzięki temu
bogatsze, wnioski mogą w mniejszym stopniu nadawać się do odniesienia do bardziej
złożonych środowisk. Podobnie stan, w którym jedna osoba dysponuje dużą władzą,
może nie występować w innych kontekstach. Potrzebne są zatem dalsze badania.
Jeżeli chodzi o wsparcie empiryczne, skorzystaliśmy w szerokim zakresie z materiałów dotyczących przypadków, które uznawane są za dobrze ilustrujące zagadnienie. Niemniej jednak indywidualne zamiary mające nadrzędne znaczenie w badaniach polityki
pozostają najsłabszym ogniwem [Drory, Room, 1990], pomimo starań, aby potwierdzić
odnoszące się do nich dane. Decyzja o tym, aby stworzyć duże opisy o charakterze narra-
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cyjnym, oparła się również na potrzebie krytycznego wykazania wzajemnego powiązania
wydarzeń i zaoferowania wsparcia w potwierdzeniu trafności danych [Eisenhardt, 1989;
Langley, 1999]. Cel ten został, miejmy nadzieję, osiągnięty, a wnioski są oczywiste.
Pod względem metodologii niniejsze studium przypadku wnosi polityczną perspektywę, która okazuje się stanowić owocne podejście do badań nad strategią realizowaną
w praktyce i procesami, podkreślając znaczenie kontekstu (organizacyjnego i społecznego), a także ich wpływ na kontekst organizacyjny. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany wprowadzane w drodze manipulacji i przymusu można uznać za działanie bezwzględne, pokazujące ciemną stronę organizacji. Polityka utrzyma jednak swój potencjał rozstrzygania
konfliktów organizacyjnych w społecznie akceptowalny sposób. Jest to zdecydowanie
w pewnym sensie ciemna strona, choć może nie aż tak ciemna.
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The Bright Side of the Dark Side: Covert Politics as an Alternative to Negative Impacts of Coercive Change
Summary
This study examines practitioners as individual actors by focusing on a general manager’s individual account. With a two–week episode of political maneuvering as a starting point, the case shows how skilful strategizing on the part of the general manager
is at the origin of significant organizational change. Specifically, the paper has three
purposes. First, to offer insights to practitioners and scholars regarding how powerful
managers purposefully seek to influence organizational context in a non–disclosed fashion. Second, to illustrate how single case microstudies open a route to understanding
events that would otherwise be unattainable. The third, and most important, is to apply
organizational politics concepts to characterize managerial covert political action in the
implementation of a deliberate strategy. Specifically, emphasis is put on how contextual
characteristics relate to political action. How they constrain and enable politics, and
facilitate the use and maintenance of concealed motives.
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Tabela 3. Chronologia epizodu

Chronologia Zdarzenia
1. dzień
Początek realizacji
czwartek
Niezaplanowane. Zebranie z Technikiem (Dyrektor Handlowy i Dyrektor
Generalny).
Cel: przedstawić konkretne zmiany i zmobilizować Technika.
4. dzień
Formalizacja
poniedziałek Zaplanowane. Regularne zebranie zespołu handlowego (z udziałem Dyrektora
Generalnego).
Cel: Przedstawić nową strukturę i sposób pracy zespołowi.
Wynik: Zaplanowano zebranie na następny czwartek, aby Dyrektor Handlowy
mógł przedstawić szczegóły operacyjne ze Starszym Technikiem.
7. dzień
Wniosek Starszego Technika
wtorek
Niezaplanowane. Technik rozmawia z Dyrektorem Handlowym
Technik dąży do opóźnienia czwartkowego zebrania i do wyznaczenia nowego
zebrania z Dyrektorem Generalnym.
Dyrektor Handlowy informuje Dyrektora Generalnego.
Wyniki: czwartkowe zebranie jest opóźnione. Nie zaplanowano spotkania
z Technikiem i Dyrektorem Generalnym.
8. dzień
Technik rozmawia z Dyrektorem Technicznym
środa
Niezaplanowane.
Technik wyraża niezadowolenie ze zmian.
9. dzień
Przerwa kawowa – rozmowa Dyrektora Generalnego i Dyrektora Technicznego.
czwartek
Niezaplanowane.
Dyrektor Techniczny informuje Dyrektora Generalnego o niezadowoleniu
Technika, wykazując obawy co do potencjalnego odejścia Technika.
Dyrektor Generalny odpowiada, że ludzie nie mogą dyktować polityki, i że
wycofa się tylko wtedy, gdy Technik zagrozi odejściem.
Dyrektor Generalny wzywa Dyrektora Handlowego
Niezaplanowane.
Dyrektor Generalny wzywa Dyrektora Handlowego i prosi go o przekazanie
handlowcowi, że on (Dyrektor Handlowy) niepokoi się, ponieważ Technik jest
ważnym elementem firmy.
10. dzień
Dyrektor Handlowy przekazuje informacje Dyrektorowi Generalnemu
piątek
Niezaplanowane.
Dyrektor Handlowy zgłasza Dyrektorowi Generalnemu, że dowiedział się od
Handlowca o poinformowaniu Zespołu Handlowego przez Technika, że ten
ostatni nie będzie do dyspozycji handlowców, aby pomóc im z broszurami
i klientami.
13. dzień
Technik informuje kolegów z Zespołu Handlowego, że odchodzi
poniedziałek Niezaplanowane.
Zaniepokojony handlowiec dzwoni do Dyrektora Sprzedaży, mówiąc, że
Technik oznajmił swoje odejście z firmy, jeśli będzie zmuszony do zmiany stano
wiska.
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13. dzień
poniedziałek
16. dzień
czwartek

(tydzień
później)
czwartek

Dyrektor Handlowy informuje Dyrektora Generalnego.
Niezaplanowane.
Wynik: Dyrektor Generalny prosi Dyrektora Handlowego, aby ten nic nie robił,
i wyznaczył zebranie z Technikiem na następny czwartek.
Ustalone zostaje podstawowe porozumienie o odejściu
Zaplanowane. Zebranie z Technikiem, Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem
Handlowym
Cel: doprowadzenie Technika do rezygnacji
Wynik: zebranie zaplanowane na następny czwartek w celu podpisania porozumienia o odejściu.
Sformalizowanie odejścia
Zaplanowane.
Wynik: podpisanie porozumienia o odejściu (krótkie zebranie na ten temat).

HRM(ZZL)_6-2011pl_Lopes-ME_Ramalho-NC_73-90

