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Sammanfattning 

Den här undersökningen handlar om hur några medarbetare upplever internkommunikationen på 
Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland och om hur informationskedjor påverkar vi-känslan på 
arbetsplatsen. Undersökningen bygger på intervjuer med sju anställda från olika delar av organisa-
tionen. Analysen bygger på kommunikationsetnografisk teori och centrala begrepp är praktikgemen-
skap, kedjor av kontakter samt deltagande och reifikation. Resultatet visar att det finns olika typer av 
deltagare som ingår i ett antal överlappande praktikgemenskaper. Medarbetarna har olika förutsätt-
ningar för deltagande och upplevelsen av internkommunikationen varierar beroende på var i organisa-
tionen man arbetar. Förväntningarna på hur man ska få information skiljer sig delvis åt. Flera med-
arbetare upplever att det finns en brist på rutiner vilket leder till att det inte alltid är tydligt vem som 
ska informeras om vad och vilka kanaler som ska användas. Undersökningen visar också att vissa 
informationskedjor kan stärka vi-känslan på arbetsplatsen och att vilka kedjor deltagaren inkluderas i 
har stor betydelse för delaktigheten. Information om vad medarbetare i andra delar av organisationen 
gör har stor betydelse för upplevelsen av att det finns ett övergripande ”vi”, medan brist på informa-
tion kan skapa en ”vi och de”-känsla. Att veta vad andra gör kan dels vara ett sätt att skapa samhörig-
het, dels ett sätt att effektivisera arbetet. Samtidigt pågår många olika projekt vilket gör det svårt att 
skapa den överblick som efterfrågas. Medarbetarna måste också hantera stora mängder information 
vilket ställer stora krav på deras förmåga att sålla. 
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1 Inledning 

En utgångspunkt i den här uppsatsen är att kommunikation är centralt i all verksamhet. Samtidigt, och 
kanske just därför, är internkommunikation som studieobjekt svårt att avskilja från andra aspekter av 
organisationen. Man kan därför närma sig studieobjektet från olika håll. En del studier om intern-
kommunikation har gjorts bland annat inom sociologi och kommunikationsvetenskap. I denna uppsats 
vill jag med språkvetenskapens och kommunikationsetnografins verktygslåda angripa ämnet utifrån 
fallet Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland (RCC). RCC är en del av vårdsektorn och är 
därför ett intressant fall att studera. Forskning om kommunikation i vårdsektorn har tidigare inte varit 
lika stort i Sverige som i vissa andra länder. Den forskning som har gjorts i Sverige har dock omfattat 
mer varierande typer av verksamheter. Vårdsektorn består idag inte bara av traditionella roller som 
läkare och sjuksköterskor utan också av exempelvis telefonoperatörer. Utmärkande för dagens vård-
sektor är att många yrkeskategorier deltar och samverkar (Karlsson & Landqvist 2012:5). På RCC 
samverkar ytterligare ett antal yrkeskategorier knutna till vårdsektorn. Att förstå internkommunika-
tionens roll i denna samverkan är angeläget. 

Vad är då internkommunikation? Internkommunikation definieras av Strid som ”all typ av budskaps-
förmedling mellan individer i en organisation av något slag” (1999:14). Man kan också säga att 
internkommunikation är kommunikation där både sändare och mottagare finns inom organisationen 
(Jämtelid 2002:28). Det är dock inte alltid självklart var gränsen mellan organisationen och omgiv-
ningen går och det finns därför inget givet svar på frågan om vad internkommunikation är. Om hur 
detta förhåller sig på RCC Stockholm–Gotland återkommer jag till i resultatdelen av uppsatsen. 
Begreppen sändare och mottagare kan kopplas till Shannon och Weavers traditionella kommunika-
tionsmodell med komponenterna sändare, brus och mottagare. Modellen utvecklades under 1940-talet 
och var från början avsedd att beskriva den tekniska nivån av kommunikationen. Shannon och Weaver 
menade dock att modellen går att tillämpa på alla nivåer av kommunikationen. Modellen framställer 
kommunikation som en enkel, linjär process och Shannon och Weaver menade att betydelsen inryms i 
meddelandet. Brus är allt som läggs till signalen som inte är avsett av källan, det vill säga avsändaren 
(Fiske 1990:17–20). Frågan är om linjära modeller är användbara för att beskriva kommunikationen i 
dagens komplexa organisationer. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag – större vikt läggs vid eget 
ansvar, kraven på flexibilitet har ökat och textmängden i samhället har ökat dramatiskt de senaste 
decennierna (Karlsson 2006:10). Modellen har också kritiserats, bland annat för att man bortser från 
kulturens betydelse för tolkningen av ett meddelande (Fiske 1990:18). Modellen framställer också i 
stort sett mottagaren som passiv vilket kan kontrasteras mot exempelvis Bachtins (1997) språksyn som 
utgår från att mottagaren inte är passiv. Synen på kommunikationsprocessen som linjär kan också 
jämföras med Englund och Svensson (2003) som menar att språklig kommunikation inte ska ses som 
en enkel transmissionsprocess. 

En central fråga i denna undersökning är hur internkommunikationen påverkar deltagandet och 
samhörigheten på arbetsplatsen. Detta kan kopplas till de olika funktioner internkommunikation kan 
ha. Strid menar att det finns tre funktioner. Dessa är information, deltagande och engagemang samt 
kontakt med yttervärlden (1999:41–50). Sakprosa i allmänhet kan å andra sidan delas in tre andra 
funktioner: att upprätthålla ett kollektivt minne, att normera sociala praktiker och att sprida kunskap. 
Upprätthållandet av det kollektiva minnet är centralt för att hålla samman grupper (Englund & 
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Svensson 2003:62). Att studera texter och informationskedjor är därför ett sätt att förstå hur vi-känsla 
uppstår, ett fenomen som idag är relativt outforskat.  

1.1 Bakgrund 
RCC Stockholm–Gotland bildades 2011 av det som tidigare hette Onkologiskt centrum. Deras upp-
drag är att utveckla cancervården i regionen och att arbeta för jämlik vård. RCC Stockholm–Gotland 
är ett av sex regionala cancercentrum och ligger organisatoriskt under Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen, Stockholms läns landsting. Dessutom är RCC Stockholm–Gotland en del av en nationell 
organisation, RCC i Samverkan. RCC Stockholm–Gotland kan sägas stå på två ben: Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och RCC i Samverkan.  

RCC Stockholm–Gotland är alltså en relativt ung organisation och rutinerna för internkommunikation 
är därmed också nya. Internkommunikationen har enligt organisationen inte fungerat optimalt vilket 
också framkom i en enkätundersökning som organisationen själv gjorde 2015. Svarsfrekvensen för 
undersökningen var 85 % vilket motsvarar 46 personer. Totalt arbetar ett drygt 50 personer på arbets-
platsen förutom de som deltar i projekt på RCC på en viss procent, exempelvis processledare och 
samordnande kontaktsjuksköterskor. Sammanställningen av undersökningen visar att ”väl fungerande 
informationskanaler” får värdet 65, vilket i enkäten motsvarar mellan 5 och 6 på en skala från 1 till 8. 
Enkätundersökningen har alltså pekat på att internkommunikation är ett intressant område att under-
söka, vilket motiverar en mer kvalitativ undersökning som kan besvara frågor som inte är möjliga att 
komma åt med en enkätundersökning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att visa hur det interna informationsflödet i en komplex 
organisation kan se ut och hur det upplevs av medarbetarna.  

Syftet kan sedan brytas ned i följande frågeställningar: 

• Vilka informationskedjor finns och hur upplevs dessa av medarbetare i olika delar av 
organisationen? 

• Hur påverkar informationskedjorna känslan av delaktighet på arbetsplatsen? 
• Vilka krav ställs på medarbetarna som mottagare av information? 
• Vilka förväntningar har medarbetarna på den interna kommunikationen? 
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2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras några av de studier som behandlar internkommunikation, vi-känsla, informations-
kedjor och delaktighet på arbetsplatser. 

2.1 Forskning om internkommunikation och vi-
känsla på arbetsplatser  
Sara von Platen (2006) har undersökt intern kommunikation och meningsskapande i samband med en 
strategisk organisationsförändring vid Sveriges Television. Von Platens undersökning visar att intern-
kommunikationen vid organisationsförändring är viktig för att medlemmarna ska förstå och vara 
delaktiga, men att den inte är så avgörande som man kan tro. Hon konstaterar att deltagarna även i 
kommunikationssituationer som är till synes ideala inte är till freds, vilket leder till slutsatsen att 
kommunikationen inte ensam kan förklara varför kollektiv mening inte uppstår vid förändringar. Trots 
detta har ”dålig” internkommunikation konsekvenser på medlemmarnas sökande efter mening då 
berättelser och alternativa tolkningar vinner mark vilket försvårar gemensamma tolkningar (2006:226). 
Ytterligare en slutsats är att alla delar i den meningsskapande processen inte är lika viktiga, och fokus 
hamnar ofta på fel saker. Fokus hamnar på ”sändare och mottagare samt när, var och hur kommunika-
tionen äger rum”, men den viktigaste faktorn är personens referensram vilken består i den praktiska 
vardagsverkligheten (von Platen 2006:227). 

Britt-Louise Gunnarsson (1992) har undersökt den kommunikativa verksamheten vid ett kommundels-
kontor ur ett sociolingvistiskt perspektiv med fokus på den sociala och socialpsykologiska miljön. 
Centrala teman i studien är hierarki, centralitet, klickbildning, arbetsplatsen som kommunikativ 
gemenskap, enhetlighet, vi-känsla och gruppidentitet. Undersökningen innefattade en kartläggning av 
textproduktionen, en enkät om skrivande och intervjuer. Fokus ligger alltså på attityder och klick-
bildningen kopplat till textproduktion, men insikterna om bland annat vi-känsla och klickbildning är 
överförbara även på kommunikation i ett vidare perspektiv. Undersökningen visar bland annat att 
anställda är olika benägna att ta initiativ till skrivande beroende på var i hierarkin de befinner sig, där 
de med högre position i högre grad tar initiativ medan de med lägre position är mer styrda. De i lägre 
position har också mindre inflytande över skrivande och skrivnormer (1992:97–98). När det gäller 
gruppidentiteten på kommundelskontoret visade undersökningen att det var den informant med störst 
centralitet som tydligast formulerade gruppidentiteten och vi-känslan under intervjuerna. De intervju-
ade gav också uttryck för gemensamma normer och attityder kopplade till texter och skrivande och 
enhetligheten på arbetsplatsen visade sig vara stor. Den egna gruppen framställdes i intervjuerna som 
unik och jämfördes med andra grupper, vilket antydde att det fanns en utbredd vi-känsla (Gunnarsson 
1992:125–127).  
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2.2 Forskning om praktikgemenskaper och kedjor 
av kontakter 
Milda Rönns avhandling ”Det är inte förrän man gör det som man förstår – Om kommunikativa hinder 
vid en teaterhögskola” (2009) syftar bland annat till att undersöka hur kommunikationen vid en teater-
högskola kan hindra studenters delaktighet. Med delaktighet menar Rönn både att kunna sätta sig in i 
och förstå ett kommunikativt sammanhang och att ha inflytande över det kommunikativa samman-
hanget (2009:25). Centrala frågor i avhandlingen är vilka grundläggande kommunikativa omständig-
heter som finns, om dessa omständigheter hindrar studenters delaktighet, om omständigheterna kan 
kompenseras av normativa formuleringar och/eller kommunikativa procedurer samt om en kompensa-
tion av omständigheterna kan begränsas eller hindras av normativa formuleringar och/eller kommuni-
kativa procedurer (2009:234).  

Studien visar att studenter och sökande till skolan hindras av att de står utanför, är perifera eller inte 
har kontroll över sociala eller kommunikativa sammanhang. Att de är en perifer del av vissa sociala 
konfigurationer, som lärares och administratörers praktikgemenskaper, påverkar deras förståelse och 
inflytande (Rönn 2009:239). Olika deltagare är också delar av olika kedjor av kontakter. Exempelvis 
de sökande och jurymedlemmarna under ett intagsprov är delar av olika kedjor av kontakter vilket ger 
konsekvensen att de sökande inte alltid vet vad jurymedlemmarna uppfattar att syftet är med olika 
prov (2009:239–240). Omständigheterna kan kompenseras, bland annat genom att studenterna får 
vägledning om undervisningen och stöd i förhandlingen om vad de behöver. Resultatet visade också 
att normativa formuleringar som ”bara göra” och ”vara självständig” stödjer studenterna i hur de ska 
förhålla sig till sin roll på skolan. Samtidigt kan samma normativa formuleringar hindra studenterna 
genom att minska utrymmet för förhandling (Rönn 2009:241–243). Situationen på teaterhögskolan är 
inte unik. Rönn menar att det är en ”allmän grundläggande kommunikativ omständighet att sociala 
konfigurationer och kommunikativa verksamheter är komplexa sammansättningar av olika sociala och 
kommunikativa sammanhang” (2009:246). En generell konsekvens av detta är att vissa deltagares 
delaktighet begränsas eller hindras mer än andras (Rönn 2009:246). 

3 Teori 

Den här undersökningen har en etnografisk ansats och bygger på kommunikationsetnografisk teori. 
Analysen tar huvudsakligen avstamp i Etienne Wengers teori om praktikgemenskaper, menings-
skapande och identitet. Ytterligare en utgångspunkt är Milda Rönns teori om kedjor av kontakter. 
Nedan utreds hur vi-känsla kan förstås teoretiskt och därefter presenteras centrala begrepp i uppsatsen. 

3.1 Vad är vi-känsla? 
En av frågeställningarna i den här uppsatsen handlar om delaktighet på arbetsplatsen. Delaktighet 
hänger också ihop med vi-känsla. För att förstå vad vi-känsla är teoretiskt är Wengers begrepp 
belonging, det vill säga tillhörighet, användbart. Tillhörighet skapas på tre sätt: engagemang 
(engagement), föreställningsförmåga (imagination) och orientering (alignment). Engagemang handlar 
om att delta i det gemensamma meningsförhandlandet. Föreställningsförmågan består i att skapa bilder 
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av världen och att se kopplingar i tid och rum och orientering i att koordinera det vi gör för att passa in 
i den större strukturen och bidra till den gemensamma verksamheten (1998:173–174). 

Ett annat sätt att förstå vi-känslan är genom att förstå hur vi skapar vår identitet. Wenger menar att vi 
inte bara bygger vår identitet kring de praktiker vi deltar i utan också utifrån de vi inte deltar i 
(1998:164). Hur individerna i en organisation konstruerar sin identitet gentemot andra grupper på-
verkar därför vilket ”vi” som uppstår, alltså vilka som inkluderas i ett specifikt vi och vilka grupper 
detta vi positionerar sig mot. 

Vi-känsla kan också förstås som närvaron av en positiv organisationsidentitet. En organisations-
identitet fungerar som ett meningsskapande filter och en organisation som tydligt framträder och 
avskiljer sig från omgivningen fungerar i högre grad som social identitet för personalen än en som inte 
gör det. Om organisationen är en källa till identitet är deltagarna mindre benägna ”att uppfatta olika 
grupper inom organisationen negativt då de ses som delar av ett övergripande ’vi’” (von Platen 
2006:50–51). Närvaron av ett övergripande ”vi” kan alltså sägas vara detsamma som vi-känsla. 

Vi-känslan kan också ses som ett resultat av närvaron av en kommunikativ gemenskap. Om detta 
skriver Gunnarsson: ”För att man överhuvudtaget ska kunna tala om en kommunikativ gemenskap 
krävs viss form av enhetlighet. Den kommunikativa gemenskapen kan visa sig på olika sätt och gör 
det ofta. Den visar sig som gemenskap i fråga om normer, attityder, bruk. Den kan visa sig som vi-
känsla och gruppidentitet.” (Gunnarsson 1992:46). Vidare menar Gunnarsson att en grupp blir en 
tydligare kommunikativ gemenskap om enhetligheten visar sig på flera olika sätt (1992:46). 

3.2 Centrala begrepp 
Nedan presenteras de språkvetenskapliga begrepp som analysen bygger på. 

3.2.1 Praktikgemenskap 

Ett centralt begrepp i denna uppsats är praktikgemenskap. En praktikgemenskap är resultatet av ett 
kollektivt lärande och strävan mot gemensamma mål. Vi skapar praktiker på arbetsplatser för att kunna 
göra vårt jobb. Praktikgemenskapen innefattar både det som är implicit och det som är explicit. Språk, 
verktyg, dokument, väldefinierade roller och kodifierade procedurer är exempel på explicita delar av 
praktikgemenskapen. Det implicita kan innefatta outsagda relationer, tysta konventioner och outtalade 
tumregler och är också viktigt för att praktikgemenskapen ska nå sina gemensamma mål (Wenger 
1998:45–47). Sammanfattningsvis kan man, med Rönns ord, beskriva praktikgemenskapen som ”en 
form av ’tätare’ social konfiguration” (2009:62). 

En person ingår alltid i flera praktikgemenskaper. Detta kallar Wenger nexus of multimembership och 
en persons identitet definieras i förhållande till alla praktikgemenskaper den deltar och har deltagit i. 
Vissa praktikgemenskaper är vi fullvärdiga medlemmar i medan vi i andra är mer perifera. Praktik-
gemenskaperna kan också vara olika centrala för vår identitet (1998:105, 149, 158).  

En praktikgemenskap kan ha flera nivåer av deltagande där vissa former är mer perifera. Mer perifera 
former av deltagande kan exempelvis handla att den nyanställda bara till viss del släpps in i praktiken 
eller att arbetsplatsen diskuterar vissa frågor med sina kunder. I och med att det finns olika nivåer av 
deltagande kan olika deltagare bidra och gynnas på olika sätt. Detta gör praktikgemenskapen dyna-
misk. I praktikgemenskapens periferi finns förutsättningar för förändring eftersom de perifera del-
tagarna delvis är utanför och därmed kommer i kontakt med andra synsätt (Wenger 1998:117–118). 
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Den perifera deltagaren ingår inte i den innersta kärnan men har sin roll i en omgivande ram (Linell 
2011:564). 

3.2.2 Deltagande och reifikation 

Deltagande och reifikation är centrala aspekter av meningsförhandlande och kan inte förstås separerat, 
för att förstå den ena måste man förstå den andra (Wenger 1998:62). Deltagande är en process där vi 
tar del av något. Jag använder begreppet enligt Wengers definition vilken ligger nära den vardagliga 
betydelsen (1998:55). Reifikation kan däremot behöva en utförligare förklaring. En reifikation är ett 
förtingligande av något, den kan vara både en produkt och en process och fungerar som en fokuspunkt 
som meningsförhandlande organiseras runt (Wenger 1998:58–60). Reifikation som begrepp är an-
vändbart för att lokalisera texter och förstå deras roll (Karlsson & Strand 2012:122). 

Deltagande och reifikation kan ses som två faktorer av meningsskapande som kompletterar varandra. 
Deltagandet kan exempelvis förhindra missförstånd vid tolkningen av reifikationen och tvärtom. I 
olika situationer kan deltagande respektive reifikation spela olika stor roll. Att läsa en dikt bygger till 
exempel till stor del på deltagande medan andra reifikationer kräver mindre deltagande (Wenger 
1998:63–64). Man kan också säga att man deltar genom att använda reifikationerna (Karlsson & 
Strand 2012:123). 

3.2.3 Kedjor av kontakter 

För att beskriva informationskedjorna använder jag kedjor av kontakter såsom Rönn definierar 
begreppet, vilket i sin tur bygger på Linells serier av möten (2011). Kedjor av kontakter innebär 
kontakter mellan ”delvis samma parter och i delvis samma fråga där det sker olika typer av rekon-
textualiseringar av olika yttranden, perspektiv på ämnen och personer etc.” (Rönn 2009:61). Med 
rekontextualisering menas att exempelvis yttranden och normer överförs mellan och återanvänds och 
tolkas i nya sammanhang (Rönn 2009:44). Kedjorna av kontakter innefattar bland annat kommunika-
tiva verksamheter såsom möten och sammanträden. Artefakter och särskilt skrivna texter kan ingå och 
vara centrala, exempelvis för att organisera kedjan (Rönn 2009:53, 59, 62). 

I kedjorna av kontakter finns deltagare. Dessa deltagare kan ha asymmetriska roller som kan kopplas 
till sociala identiteter. Asymmetrin kan till exempel handla om i vilken mån deltagarna kan påverka 
och ha tillgång till målet, rättigheter och skyldigheter i kedjan av kontakter och ”tillgången till det 
övergripande kommunikativa och sociala sammanhanget och dess sociala praktiker” (Rönn 2009:61–
62). I uppsatsen kommer jag att använda informationskedjor och kedjor av kontakter parallellt.  

4 Metod och material 

Här presenterar jag mitt material och de metoder jag använt för att samla in och analysera detta. 
Huvudmaterialet är sju intervjuer som jag har gjort med anställda på RCC Stockholm–Gotland. Utöver 
intervjuerna har jag tagit del av sammanställningen av den medarbetarundersökning som organisa-
tionen själv gjort samt två exemplar av det chefsbrev som regelbundet skickas ut till de anställda. 
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4.1 Insamlingsmetod 

4.1.1 Informanter 

Intervjupersonerna har valts i samråd med min kontaktperson och en av enhetscheferna på RCC 
Stockholm–Gotland. Ambitionen var att intervjua personer från olika delar av organisationen med 
olika arbetsuppgifter och olika utbildningsbakgrund eftersom personerna då kan förväntas representera 
de överlappande praktikgemenskaper som finns på arbetsplatsen. Urvalet är också gjort med hänsyn 
till att en variationsbredd i urvalet ger ett större informationsinnehåll (Holme & Solvang 1997:104). 
De sju personer som valdes ut är:  

• samordnande kontaktsjuksköterska  
• registerproduktägare/projektledare  
• sjuksköterska/diagnoskoordinator 
• registeradministratör  
• statistiker  
• enhetschef/verksamhetsutvecklare (och medlem i ledningen)  
• sjuksköterska/sektionsledare. 
 
Vissa har arbetat sedan innan den omorganisering då Onkologiskt centrum blev RCC medan vissa 
arbetat en kortare tid. Som framgår av titlarna har många av informanterna flera roller i organisa-
tionen.  

4.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts på plats på RCC Stockholm–Gotlands kontor. En timme har avsatts för 
varje intervju. Jag har utgått från Brinkmann och Kvales (2014) beskrivning av den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun vilket innebär att jag försökt förstå studieobjektet utifrån intervjupersonernas 
perspektiv. Den halvstrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide med teman och förslag till 
frågor (bilaga 1) och är ett mellanting mellan ett vardagssamtal och ett frågeformulär (Brinkmann & 
Kvale 2014:45). Att intervjun liknar ett vanligt samtal är också dess styrka då den som intervjuar 
utövar lite styrning och strävar efter att låta den intervjuade påverka samtalets utveckling (Holme & 
Solvang 1997:104). Den halvstrukturerade intervjun är typisk för etnografiska undersökningar. Dock 
behandlas intervjuer inom etnografisk forskning ofta inte som ett material i sig utan som bakgrund 
(Karlsson 2006:155). I denna undersökning är intervjuerna huvudmaterial. Den halvstrukturerade 
intervjun är kvalitativ vilket innebär att syftet är att ”upptäcka eller identifiera icke kända eller otill-
fredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder.” (Renck & Starrin 1996:53). I det här 
fallet är företeelsen till viss del identifierad genom den medarbetarundersökning som gjorts, men 
företeelsen kan sägas vara otillfredsställande känd. 

Metoden innebär att de intervjuade fritt har kunnat berätta om sina upplevelser av internkommunika-
tionen och sitt arbete i stort. Jag har enligt Brinkmann och Kvales metod försökt verifiera mina tolk-
ningar under intervjun (2014:206). Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Transkriber-
ingen har gjorts skriftspråksanpassad och uppbackningar och tvekljud har i stor utsträckning utelämn-
ats eftersom fokus i den här undersökningen ligger på innehållet. I de fall där det har varit relevant för 
tolkningen av ett yttrande finns kommentar inom parentes. Intervjupersonerna är anonyma på så sätt 
att deras namn utelämnats. Däremot anges deras yrkestitel eftersom jag menar att det är av betydelse 
för analysen av intervjuerna och beskrivningen av praktikgemenskaperna. 
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4.1.3 Texter 

Utöver intervjuerna har jag fått tillgång till två chefsbrev, ett som skickades ut i januari 2016 och ett 
som skickades ut i mars 2016. Breven har framförallt fungerat som en bakgrund samt som en del i att 
kartlägga de informationskedjor som finns på arbetsplatsen. Någon djupare textanalys av chefsbreven 
har alltså inte gjorts. Däremot diskuteras innehållet i samband med beskrivningen av informations-
kedjan. 

4.2 Analysmetod 
Min ambition har varit att i enlighet med Brinkmann och Kvales kvalitetskriterier följa upp och 
klargöra meningen i intervjusvaren och verifiera mina tolkningar under intervjun (2014:206). Detta 
innebär att en del av analysen sker under datainsamlingen. Idealt för kvalitativa intervjuer är att 
analysen påbörjas under intervjun tillsammans med respondenten samt att den analys som görs efter 
intervjun påbörjas efter varje enskild intervju och inte efter att samtliga intervjuer genomförts (Renck 
& Starrin 1996:69).  

För att få överblick över intervjumaterialet har de transkriberade intervjuerna kategoriserats vilket 
innebär att informanternas yttranden har sorterats i ett antal kategorier. Jag använder kategoriseringen 
såsom kodning används inom grundad teori vilket innebär att ingen kvantifiering av yttrandena görs 
(Brinkmann & Kvale 2014:241–243). Kodning kan göras på olika stora textavsnitt, till exempel rad för 
rad, sats för sats eller för hela dokument (Starrin 1996:110). Jag har valt att analysera större textavsnitt 
och ibland har ett sådant kunnat placeras in i flera kategorier. Istället för att kvantifiera yttrandena gör 
jag en kvalitativ analys av dem och deras förhållanden till varandra och till kontexten (Brinkmann & 
Kvale 2014:241–243). Utifrån kategoriseringen har intervjuerna sedan analyserats utifrån de begrepp 
som presenterades under 3.2. 

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras analysen av intervjuerna och kartläggningen av informationskedjorna på 
arbetsplatsen. 

5.1 Vad är intern kommunikation på RCC 
Stockholm–Gotland? 
RCC kan beskrivas som en komplex organisation. Vad som gör den komplex är att flera olika yrkes-
grupper, ofta med expertkunskap, arbetar i olika konstellationer både med löpande arbete och i tids-
begränsade projekt. Detta kan kopplas till att arbete i den nya arbetsordningen ofta är mer gränsöver-
skridande och innefattar samarbete mellan olika kompetenser (Karlsson 2007:27). 

Organisationen har många kontakter utåt vilket gör avgränsningen mot omgivande verksamheter vag. 
Vad som ska räknas som intern kommunikation är därför inte givet. På kontoret sitter dels heltids-
anställda, dels personer som arbetar huvuddelen av sin tid ute i vården men är projektanställda på RCC 
Stockholm–Gotland på en viss procent. Många av de heltidsanställda har dessutom många kontaktytor 
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utåt mot andra RCC, mot kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt mot Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. 

 

 

Figur 1. RCC Stockholm–Gotland och omgivande organisationer. 

Man kan säga att den interna kommunikationen finns i flera skikt: inom RCC Stockholm–Gotland, 
inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och inom RCC nationellt. Var gränsen mellan intern och 
extern kommunikation går är alltså inte enkelt att säga. I vissa projekt deltar till exempel representant-
er från patientföreningar och läkare från andra delar av landet som alltså inte ingår i Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen. I den här uppsatsen ligger fokus på den kommunikation som sker inom RCC 
Stockholm–Gotland. 

5.2 Informationskedjor 
Här presenteras en del av de kanaler för internkommunikation som finns på RCC Stockholm–Gotland. 
Presentationen ska inte ses som en fullständig kartläggning och en sådan är inte heller möjlig att göra 
då den interna kommunikationen består av både formella och informella kedjor av kontakter. Vad som 
presenteras här är några av de kedjor av kontakter som finns på arbetsplatsen. 

5.2.1 Chefsbrevet 

Chefsbrevet skrivs av kommunikatören i samarbete med chefen för RCC Stockholm–Gotland och 
skickas ut per mejl till de anställda ungefär en till två gånger i månaden. I chefsbreven presenteras 
bland annat ett urval av pågående projekt, aktuella händelser och aktiviteter samt praktisk information. 
Ofta finns det länkar som läsarna kan klicka på om de vill läsa mer om ett visst ämne. I breven kan det 
också finnas information om nyanställningar och liknande. I brevet från mars 2016 finns också en 
sammanställning av medarbetarnas synpunkter på de möten som hålls, vilka samlades in i samband 
med ett avdelningsmöte. Varje chefsbrev avslutas med en dikt som valts ut av chefen. I ett av breven 
har dikten ersatts med ett recept. Informationskedjan kan illustreras enligt figur 2. 
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Figur 2. Chefsbrevet som informationskedja. 

 

Det är alltså kommunikatören som gör det huvudsakliga arbetet med att skriva breven, men med 
medverkan från chefen och eventuellt från enhetscheferna. Enhetscheferna kan exempelvis skicka 
förslag till ämnen som de vill ska tas upp i chefsbrevet. Ibland ombes enhetscheferna också skriva 
något om ett visst ämne till chefsbrevet. 

Den formella avsändaren är chefen. Brevet har en personlig ton, inte minst med den avslutande dikten. 
Mottagarna är alla som är anställda på RCC Stockholm–Gotland. Av intervjuerna framgår dock att 
brevet inte går ut till alla som deltar i projekt på RCC Stockholm–Gotland. De får dock ett externt 
nyhetsbrev som innehåller delvis samma information som chefsbrevet. Skillnaden är att det externa 
nyhetsbrevet inte tar upp sådant som endast rör medarbetarna på RCC Stockholm–Gotland. Eftersom 
målgruppen är en annan är tilltalet också delvis ett annat.  

Chefsbrevet kan sägas vara av genren brev och mer specifikt nyhetsbrev. Brevet inleds och avslutas 
med traditionella hälsningsfraser. Brevet har också en personlig ton. Tilltalet växlar mellan ni, vi och 
du. Vi är grammatiskt mångtydigt, det kan vara både inklusivt och exklusivt, det vill säga det kan 
antingen inkludera lyssnaren/läsaren eller inte göra det. Dessutom måste inte vi nödvändigtvis 
inkludera avsändaren och yttrandet kan då bli en indirekt uppmaning (Hanell 2010). I chefsbrevet 
förekommer både inklusivt och exklusivt vi som i ”Vi ska börja med en fast AW sista fredagen varje 
månad” och ”Detta är värdefull information som vi kommer använda när vi planerar våra möten 
framöver”. I det första fallet är det alltså ett inklusivt vi som inkluderar läsaren medan vi i det andra 
fallet bara innefattar cheferna. Avsändaren är alltså i detta fall vi, men det förekommer också ett jag i 
texterna. Du används i frågan ”Har du förberett dig för ny inloggningsrutin…?” och är alltså en 
påminnelse och uppmaning (”Om du inte redan har förberett dig… så är det hög tid nu”). Det finns 
alltså både ett tilltal, en mer informell stil och tillägget av dikten eller receptet som bidrar till brevets 
relationsskapande karaktär. Dikten och receptet bidrar till att skapa en mer intim bild av chefen och 
påverkar därmed de sociala rollerna och deltagandet på arbetsplatsen. Chefsbrevet är intressant som 
text eftersom ”företags idéer, visioner, image, identitet och kultur till stor del både formas och 
förmedlas genom det skrivna materialet.” (Jämtelid 2002:23). 

5.2.2 Möten 

RCC beskrivs av en av informanterna som en ”mötesorganisation”. Förutom möten i projekten och 
teamen har man regelbundet arbetsplatsträffar. Dessa hålls ibland gemensamt för hela arbetsplatsen 
och ibland uppdelat för de olika enheterna. På arbetsplatsträffar deltar alla som är heltidsanställda på 
RCC Stockholm–Gotland. Samordnande kontaktsjuksköterskor och processledare deltar alltså inte. 
Mötena planeras av enhetscheferna och ibland med stöd av kommunikatören. Mötena kan exempelvis 
bestå i att någon eller några medarbetare ombeds förbereda en presentation av ett aktuellt projekt eller 
att information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förmedlas. Enligt enhetschefen har arbetsplats-
träffarna tidigare varit ”lite för mycket leverans av information snarare än kommunikation”, men 
ambitionen är att ha mer dialog och medarbetarna uppmuntras att lämna förslag till ämnen som ska tas 
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upp. Mötena är en del av en kedja av kontakter och både föregås och följs av andra kommunikativa 
händelser. Information rekontextualiseras under mötet då projekt presenteras och information från 
förvaltningen återberättas. Sedan rekontextualiseras informationen igen efter mötet då ett protokoll 
skrivs och skickas ut till de anställda.  

5.2.3 Mejl 

En välanvänd kanal för internkommunikation är mejl. Det kan vara mejl mellan enskilda individer, 
mellan grupper av medarbetare och mejl som går ut till hela arbetsplatsen. Av utdraget nedan framgår 
att det är stora mängder mejl som skickas ut. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Men vi håller ju på att mejla ihjäl oss (skratt). Det mejlas, man 
drunknar ju i informationsbördan så man måste ju vara försiktig, och det är väl en annan strategi att 
jag svarar inte alla. Man behöver inte få kopior på vem som kommer på ett möte eller, det är väldigt 
mycket information som man kan skydda medarbetarna ifrån som de inte behöver ta del av. Vem som 
beställer kaffe och, det finns ju massor med frågor som absolut inte behöver ut som bara stör. Excerpt 
1. 

Enhetschefen gör alltså ett urval, all information behöver inte vidarebefordras till alla anställda. 
Samtidigt är det vanligt att just detta sker. Informationsbördan och strategier för att hantera denna tas 
upp ytterligare under 5.5. Mejl som skickas ut vidarebefordras ofta och blir på så sätt en del av en 
kedja. Dessutom ingår mejl ofta i andra kedjor av kontakter, exempelvis när protokoll från möten 
skickas ut, i kommunikation kring projekt, i dialogen då chefsbrevet produceras samt då chefsbrevet 
mejlas ut till de anställda. 

5.2.4 Webbplats, intranät och verktyg för projektarbete 

Den externa webbplatsen är, trots att den är just extern, relevant att nämna eftersom flera anställda har 
tagit upp den som en källa när de söker information. På den externa webbplatsen publiceras bland 
annat nyheter. Där finns också de vårdprogram som de anställda arbetar med att ta fram, information 
om olika cancerdiagnoser, länkar till kvalitetsregister och rapporter från dessa register. På webbplatsen 
finns också stöd till vårdpersonal som ska informera patienter och närstående, till exempel information 
om patientlagen, patientföreningar och vårdplaner. Webbplatsen riktar sig alltså till vårdpersonal, som 
i sin tur informerar patienter och närstående. En annan plattform är Hälso- och sjukvårdsförvaltning-
ens intranät. På detta finns information om hela förvaltningens verksamhet, men sällan saker som 
specifikt rör RCC Stockholm–Gotland. RCC har inget eget intranät, men det finns en diskussion om 
att skapa ett sådant. Detta skulle i så fall vara gemensamt för alla regioner. 

En av de plattformar som används för arbete i projekt är Projectplace. Projectplace används dels för 
arbete internt på RCC, dels i projekt där till exempel vårdpersonal från kliniker är inblandade. I 
Projectplace kommunicerar bara de som deltar i ett visst projekt. Bland annat arbetar man i gemen-
samma dokument där man kan kommunicera via en kommentarsfunktion. Utanför själva dokumentet 
finns också en ”vägg” där deltagare exempelvis kan skriva inlägg, dela länkar och kommentera och 
gilla varandras inlägg. Texterna som produceras i Projectplace publiceras i nästa steg i en annan kanal. 
Exempelvis arbetar man med vårdprogram för olika cancerdiagnoser som sedan publiceras på RCC:s 
externa webbplats. I ett tidigare steg kan till exempel information från något av de register RCC 
arbetar med rekontextualiseras i det gemensamma dokumentet. Texterna i Projectplace kan därmed 
sägas ingå i en kedja av kontakter.  

Deltagarna använder ofta flera olika kanaler för att kommunicera om de texter som produceras i 
Projectplace. Den samordnande kontaktsjuksköterskan brukar till exempel prata i telefon med kollegor 
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och en annan informant använder mejl för att informera vårdpersonal som deltar i ett projekt om att 
uppdateringar gjorts i dokumentet eftersom vårdpersonalen inte alltid har samma vana av att använda 
Projectplace. Att meddela via mejl och bifoga länk till senaste versionen av dokumentet är då ett sätt 
att underlätta för vårdpersonalen. 

5.2.5 Formella och informella kedjor 

Av intervjuerna framkommer att det på arbetsplatsen både finns formella och informella kedjor av 
kontakter och att dessa ibland är parallella. Information som förmedlas under möten kan till exempel 
vara känd sedan tidigare. Ibland förmedlas information som om den vore känd fast den inte är det, 
vilket framkommer i utdraget nedan. 

Registeradministratör: Vi hade ett, en arbetsplatsträff härom veckan och då var det liksom, vi har de 
här stipulerade punkterna, ekonomi, miljö, övrigt och så vidare. Och sen att cheferna ska informera 
lite och så. Och då började chefen med att säga att ”ja, ni vet ju att det är en hel del som ska sluta och 
nya som ska börja, men det vet ni alla va”. Uhm, och liksom jag tänkte att ja jag känner till två. Och 
så visade det sig att det var fyra eller fem som skulle sluta eller som precis hade börjat. Och då blir 
jag sådär bara jaha, och så tittade jag på mina kollegor och tänkte, är det bara jag som har missat det 
här? Hur har jag missat det? Jag läser min mejl jämt. Jag är väldigt aktiv med att vara ute på 
fikastunder för då är det ju mycket snack som går liksom sådär. Jag sitter alltid och äter lunch här och 
har många kollegor som gör det. Hur har jag missat den här informationen? Och chefen antog liksom 
att alla kände till det här. […] Och jag tycker inte om den här informationsvägen via rykten eller att 
man bara får reda på det om man råkar delta i kafferasten eller är på lunch i fikarummet eller råkar 
följa med på en lunch ute på stan. Och det är en stötesten som har varit sen OC-tiden och sen det blev 
RCC också. Att den informationsbiten, den haltar. Excerpt 2. 

Informantens beskrivning tyder på att information som varit känd för enbart vissa rekontextualiseras 
som om den är allmän kunskap. Vad excerpt 2 också visar är att information både kan rekontextuali-
seras i formella och informella sammanhang. Exempelvis kan information om att en anställd ska sluta 
rekontextualiseras i fikarummet, det vill säga ryktesvägen, och under arbetsplatsträffar och andra 
möten. Två parallella informationskedjor bildas alltså där den ena är formell och den andra informell. 
Detta är något som också enhetschefen är medveten om. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Och en utmaning där är ju att liksom, att det inte tar för lång tid 
att skapa den här informationen som går och liksom att, lite är det ju i en sådan här organisation risk 
att det är så många som ska tycka till om hur exakt allting ska formuleras så att det tar för lång tid. 
Det är ju också hastigheten på information som är viktig. Att jag får ut den så pass snabbt att jag får 
den från rätt källa istället att jag hör ett rykte från något annat håll. Excerpt 3. 

Det finns alltså en tidsaspekt. Tar det för lång tid att få ut information finns risken att den ändå sprids i 
en informell kedja av kontakter. Den informella kedjan av kontakter beskrivs här som ett rykte.  

5.3 Praktikgemenskaper 
På RCC Stockholm–Gotland arbetar flera olika personalgrupper i olika konstellationer. Vissa är 
heltidsanställda på RCC Stockholm–Gotland medan andra arbetar både regionalt och nationellt. 
Ytterligare en grupp har inte sina anställningar på RCC Stockholm–Gotland utan på sjukhus men 
jobbar i projekt på RCC Stockholm–Gotland och är på kontoret någon eller några dagar i veckan. Ett 
exempel på den senare typen av medarbetare är de samordnande kontaktsjuksköterskorna. De arbetar 
ute på kliniker men deltar i ett projekt på RCC Stockholm–Gotland. Som hörs på namnet har de en 
samordnande funktion för kontaktsjuksköterskor, det vill säga sjuksköterskor som arbetar i cancer-
vården och är kontaktpersoner för cancerpatienter. 
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Att överblicka vilka mindre praktikgemenskaper som finns på RCC Stockholm–Gotland är i princip 
omöjligt med tanke på hur många olika projekt som drivs i olika konstellationer. Att ens göra en 
organisationsskiss är svårt i och med att många anställda inte har enbart en roll – man kan samtidigt 
vara både enhetschef och verksamhetsutvecklare, sjuksköterska och sektionsledare, sjuksköterska och 
diagnoskoordinator. Vad som dock kan konstateras är att det finns ett antal mindre praktikgemen-
skaper som inryms i den större, vissa mer tillfälliga och andra mer permanenta, några mer avskilda 
men de flesta överlappande. I och med att man arbetar mycket i projektform förändras de mindre 
praktikgemenskaperna. En anställd kan delta i flera olika projekt och team samtidigt och när ett 
projekt avslutas ingå i ett nytt. På så sätt är RCC Stockholm–Gotland en dynamisk organisation. Att 
projekten ofta har deltagare från andra organisationer gör också att praktikgemenskaperna kan över-
lappa praktikgemenskaper i dessa organisationer. 

5.3.1 Vi-känsla och delaktighet 

RCC Stockholm–Gotland beskrivs av en informant som en ”spretig” organisation. Detta kan kopplas 
till komplexiteten som beskrivs under 5.1. Att man arbetar med olika saker i olika konstellationer gör 
att andra krav ställs på kommunikationen. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Så det här gör ju det hela utmanande och det som är utmanande är 
ju att få ihop de här delarna och förstå, att alla känner att vad vi jobbar med är att förbättra cancer-
vården i den här regionen. Inte att man jobbar med den här specifika arbetsuppgiften bara utan man 
har en gemensam bild. […] Det som är utmaningen det är att få ihop de här olika grupperna och 
känna en vi-känsla och att man har dialogen med varandra på daglig basis. Det är mycket det som jag 
tycker är utmaningen. Men jag tycker att det har blivit bättre. Excerpt 4. 

I en organisation som RCC med grupper med olika arbetsuppgifter är kommunikationen en utmaning 
enligt enhetschefen. Utmaningen ligger i att få ihop delarna och att skapa en gemensam bild. Detta kan 
kopplas till ett av de grundläggande kriterierna för praktikgemenskapen: de har gemensamma mål 
(Wenger 1998). Lyckas man inte kommunicera denna gemensamma bild blir praktikgemenskapen 
svagare. 

Chefsbrevet kan ses som ett sätt att kompensera för spretigheten i organisationen. Brevet är en 
traditionell typ av kanal för internkommunikation. Av intervjuerna framkommer att informationen i 
brevet ibland är känd sedan tidigare och att viss information kommer för sent. Trots detta är brevet 
uppskattat.  

Registeradministratör: Och det (chefsbrevet) är väl ett bra sätt att hålla sig ajour med vad händer 
utanför min registreringsvärld. För det känns som två olika världar. Vi som sitter och registrerar 
kvalitetsregistren och jobbar med dem och alla som sitter i resten av lokalen som jobbar med de här 
lite större frågorna […] Och jag tycker att det är jättesvårt att få grepp om, vad gör alla? Men det 
kommer lite kort information då i det där månadsbrevet, chefsbrevet. Excerpt 5. 

Statistiker: Man känner sig delaktig och det är kul att veta vad de andra sitter och pysslar med. Det 
känns som man får bättre samhörighet, man blir mer en enhet liksom. Annars blir det så att det är vår 
lilla enhet bara och så vet man inte vad de gör. Excerpt 6. 

Brevet verkar alltså ge något av den överblick över verksamheten som efterfrågas av flera med-
arbetare. Det bidrar till känslan av samhörighet. Att veta vad andra gör förefaller vara viktigt för vi-
känslan på arbetsplatsen. Hur ledningen kommunicerar påverkar också om vi-känsla uppstår eller inte. 

Sofia: Har du någon bild av hur folk här över lag upplever kommunikationen? 

Statistiker: Ja, man brukar ju ofta höra när det går dåligt, inte när det går bra. Och det var mycket mer 
att det var dåligt för ett år sedan. Att vi fick inte ta del av saker och ting, vad som hände. Ledningen 
delade inte med sig så man kände sig exkluderad av organisationen som individ. Ingen vi-känsla 
liksom. Och så tog vi upp det på en sådan här, inte planeringsdag men workshop då för att svetsa 
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samman grupper mer och jobba på visioner och mål och hur man ska förbättra kommunikationen 
internt och det blev bättre. Jag tror att ledningen har skärpt sig och försöker vara mer regelbunden och 
aktiv i att försöka få ut information. 

Sofia: Tyckte du också att det var så innan, att det inte? 

Statistiker: Ah det tycker jag, det var tråkigt att inte få reda på det men det påverkade inte mitt jobb så 
för jag har inte behov så av att få reda på information för att kunna utföra mitt jobb men det blir 
roligare för det knyter samman organisationen som helhet liksom. Vad de andra gör och, ja helt 
enkelt mer delaktig. Det är roligare. Excerpt 7. 

Statistikern menar alltså att bristen på information från ledningen inte påverkade hans arbete men att 
det påverkade känslan av delaktighet. Känner sig medarbetarna inte delaktiga uteblir vi-känslan. 
Enhetschefen menar dock att det också krävs dialog. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Men jag vet att det uppskattas, båda de där breven uppskattas och 
läses av många, det vet vi ju. Det är en viktig källa. Det räcker ju aldrig att, man kan ju inte mejla ut 
all information liksom, utan man måste ju också ha dialoger. Och skapa forum för dialoger i olika 
sammanhang. Excerpt 8. 

Att bara mejla ut information räcker alltså inte för att medarbetarna ska känna sig informerade enligt 
enhetschefen. Det handlar också om att få göra sin röst hörd, vilket kan kopplas till hur deltagande och 
reifikation kompletterar varandra (Wenger 1998). 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Egentligen så spelar det inte så stor roll vad mötena heter, utan 
det handlar om att man får göra sin röst hörd och man blir lyssnad på och om man känner det här vill 
jag veta mer om, då vet jag vem jag kan gå till eller var jag kan gå för att jag ska få reda på det. Och 
att jag kommer få det om jag vill ha det. Excerpt 9. 

Att veta var man ska vända sig för att få information är också vikigt, vilket jag återkommer till under 
5.4 nedan. Mötena är viktiga för att medarbetarna ska får göra sin röst hörd, men också för att höra 
varandra vilket hänger ihop med att medarbetarna vill veta vad andra arbetar med. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Jag tror att det är jätteviktiga forum att ha all personal samlad. 
[…] Vinsten här att göra tillsammans är så stor, så man inte dubbelarbetar, så man får en mer vi-
känsla. Och höra varandra, jag tror att det är väldigt viktigt. Excerpt 10. 

Mötet som forum är alltså enligt enhetschefen viktigt för att skapa vi-känsla. Flera informanter 
kommenterar att den interna kommunikationen blivit bättre, och detta har som excerpt 7 ovan visar 
haft effekt på samhörigheten och vi-känslan. Trots det är det flera informanter som uttryckt att det 
finns en ”vi och de”-känsla på arbetsplatsen. 

Sjuksköterska/sektionsledare: … Ja, jag tror att många upplever att det är lite vi och de. Ja. Sen 
kanske inte det gör något för det är ändå ganska stora grupper så alla känner ändå tillhörighet.  

Sofia: Men tror du att det påverkar, är det så att man skulle vilja ha mer informationsutbyte mellan 
grupperna? 

Sjuksköterska/sektionsledare: Ja det tror jag. 

Sofia: Just det här för att få veta vad andra gör och så? 

Sjuksköterska/sektionsledare: Och då kan jag tro att vi i den andra gruppen vill nog ha mer av de nya, 
men om man säger de nya känner kanske inte ett behov av det för de vet inte vad de kan få. Excerpt 
11. 

Sjuksköterskan/sektionsledaren arbetar i den grupp som arbetar med kvalitetsregister och vårdprogram 
som i princip är vad som tidigare var Onkologiskt centrum innan organisationen gjordes om och de 
regionala cancercentrumen startades. De nya är processledare och projektanställda. 
Sjuksköterskan/sektionsledaren är inte ensam om att uppleva att det finns ett ”vi och de”. Denna 
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upplevelse tycks hänga tätt ihop med vilken information man får eller inte får, det vill säga vilka 
kedjor av kontakter man inkluderas i. 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Jag kan se att det finns grupperingar som känner att de är lite 
utanför i vissa saker, fast de, de kan veta saker som inte andra vet. 

Sofia: Som de i sin tur inte vet? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Ja, grupp c kan uppleva att de inte vet något från grupp a, fast 
grupp c vet ju saker som grupp a inte vet. Men det ser ju inte grupp c utan de ser ju bara det de inte 
vet från grupp a. Och grupp a ser inte vad de inte delar med sig av.  

Sofia: Vad tror du att det får för följder eller vad man ska säga? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Lite grann vi och de-känsla, att så. För det är ju också, jag tillhör 
ju den gruppen av sjuksköterskor som har väldigt mycket olika uppdrag och rör mig mycket utanför 
lokalerna här också i olika konstellationer. Och så har vi en grupp statistiker och registeradministra-
törer som har sitt arbete bara här. Det blir ju också, de vet inte alltid vad jag gör, det kan ju väcka 
både avundsjuka och undran. Och då fångar ju jag upp massa information. Excerpt 12. 

Bristen på information om vad som händer i andra delar av organisationen kan alltså göra, förutom att 
arbetet blir mindre effektivt, att det skapas ett ”vi och de” på arbetsplatsen. Detta gör också att vissa 
grupper upplever att det de gör inte syns. Detta tycks också vara kopplat till vilken typ av roll man, hur 
många gemenskaper man deltar i och hur många kontaktytor man har utåt. 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: För jag tillhör de här löshästarna som man inte riktigt vet var man 
har som är lite nya, som inte alltid riktigt är på plats här. Som gamla OC-folket är ju de som är 
grunden och så. Och så de upplever ju ibland att de inte syns, att man inte ser dem, att man inte 
räknas och så. Det är ju sådant jag hör. Excerpt 13. 

I utdraget finns också ett exempel på hur man genom att benämna olika grupper positionerar dem mot 
varandra, vilket kan kopplas till hur vi bygger vår identitet genom vilka praktikgemenskaper vi deltar 
eller inte deltar i (Wenger 1998:164). Diagnoskoordinatorn har en rörlig roll med många kontaktytor 
både inom och utanför organisationen vilket ger andra förutsättningar för deltagande då hon inkluderas 
i fler kedjor av kontakter. Av utdraget nedan framgår att andra yrkesgrupper med mindre rörliga roller 
har andra förutsättningar för delaktighet. 

Registeradministratör: Och jag känner att jag skulle vara mer involverad i hela RCC:s verksamhet om 
jag kunde se ett veckoschema. Den här veckan händer det här i våra lokaler, det här stora mötet där 
eller på annan plats, då kommer bröstgänget åka iväg dit. Ja men vad bra. För då kanske jag skulle 
känna mig mer delaktig i det som händer utanför min prostatabubbla. För där lever jag liksom. Och 
det tror jag att de flesta av mina registeradministratörskollegor gör. Man sitter i sitt rum, lever i den 
bubblan, svarar på frågor, diskuterar med inrapportörer. Ja så. Excerpt 14 

Den egna mindre praktikgemenskapen beskrivs som en bubbla, vilket kan förstås som att den är mer 
avskärmad och i något mindre utsträckning överlappar andra praktikgemenskaper. Detta förefaller 
påverka i vilken utsträckning medarbetaren känner sig delaktig i den större praktikgemenskapen, det 
vill säga i det som registeradministratören kallar ”hela RCC:s verksamhet”. 

5.3.2 Skilda och gemensamma mål 

Praktikgemenskaper har gemensamma mål. För hela RCC Stockholm–Gotland kan man säga att det 
finns det gemensamma målet att förbättra cancervården i regionen. Förutom detta gemensamma mål 
finns grupper med delvis olika mål. Flera informanter beskriver att det finns olika grupper på RCC 
Stockholm–Gotland. Hur denna gruppering beskrivs skiljer sig dock delvis åt. Sjuksköterskan/ 
sektionsledaren som arbetat sedan tiden innan RCC beskriver att det finns tre grupper: de som jobbar 
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med kvalitetsregister och vårdprogram, statistiker samt processledare och projektanställda. Dessa 
grupper kan ses som tre praktikgemenskaper, vilka sedan kan delas in i mindre gemenskaper.  

Sjuksköterksa/diagnoskoordinator: Jo för det är ju olika enheter liksom på något sätt, samtidigt som 
vi jobbar ju alla mot samma mål, och med samma uppdrag. Excerpt 15. 

Närvaron av ett gemensamt mål är också kopplat till vi-känslan. I excerpt 4 ovan framgår att ledningen 
ser det som centralt att framhäva det gemensamma målet. Framträder organisationen tydligt fungerar 
den mer sannolikt som social identitet och upplevelsen av att det finns ett övergripande ”vi” gör att 
grupperingar inte uppfattas som något negativt (von Platen 2006:50–51). 

I chefsbrevet betonas det gemensamma målet och vi-känslan manifesteras grammatiskt. I meningen 
”… det fina arbete som vi gör på RCC” används ett inklusivt vi där både avsändaren och mottagaren 
innefattas och det gemensamma målet uttrycks genom valet av singular. Det är ett arbete, inte flera 
arbeten.  

5.3.3 Asymmetri och perifera deltagare 

Intervjuerna tyder på att det finns en variation i till vilken grad informanterna upplever att de deltar i 
den större praktikgemenskap som man kan säga att RCC Stockholm–Gotland utgör. Denna variation 
verkar till stor del bero på vilken typ av anställning man har och hur många delar av organisationen 
man är involverad i.  

Samordnande kontaktsjuksköterska: Så det är väl kanske varannan vecka ungefär som vi är här. Man 
träffas liksom, vi jobbar i olika diagnosgrupper, så jag vet inte egentligen hur mycket jag är inblandad 
i RCC:s kommunikation, jag skulle nästan mer säga i Karolinskas kommunikation fast inte riktigt där 
heller. En liten utböling så. Excerpt 16. 

Tiden som man spenderar på arbetsplatsen förefaller spela en viktig roll för hur delaktig den anställda 
känner sig. Men som excerpt 6 visar spelar vilken information man får också en väsentlig roll. Att få 
information är att inkluderas och inkluderas man inte i centrala kedjor av kontakter blir man sannolikt 
en perifer deltagare. Om kedjorna är formella eller informella påverkar också deltagandet och asymm-
etrin på arbetsplatsen eftersom det som är informellt riskerar att inte nå alla berörda deltagare. Detta 
visar excerpt 2 ovan på också. 

Den samordnande kontaktsjuksköterskan uttrycker också att hon ”sitter lite på två stolar”. Hon deltar 
alltså i två övergripande praktikgemenskaper, men är en perifer deltagare i båda. Att tillhöra flera 
praktiker är vad Wenger kallar multimembership. Det är inte alltid oproblematiskt eftersom deltagaren 
på sätt och vis tillhör båda praktikerna men samtidigt inte tillhör någon av dem (1998:109). Att den 
samordnande kontaktsjuksköterskan inte ses som en fullvärdig deltagare i någon av gemenskaperna får 
konsekvenser för vilka kedjor av kontakter hon inkluderas i.  

Samordnande kontaktsjuksköterska: Ja det är lite rörigt så och blir lite utan tillhörighet för det är lite, 
nu börjar jag få, men det är likadant på Karolinska ser mer att jag kommer från RCC fast jag är 
anställd där så det blir lite ”ska hon ha information?”. Lite så. Excerpt 17. 

Att de samordnande kontaktsjuksköterskorna rör sig mellan olika organisationer förefaller alltså skapa 
osäkerhet kring vilken information de ska ha vilket gör att de i vissa fall exkluderas. Den samordnande 
kontaktsjuksköterskan kände till exempel inte till att det finns ett internt chefsbrev. Däremot får hon 
det externa nyhetsbrevet. De samordnande kontaktsjuksköterskorna kan däremot sägas vara centrala 
deltagare i den mindre praktikgemenskap som de samordnande kontaktsjuksköterskorna utgör. Förut-
sättningarna för deltagande skiljer sig alltså åt beroende på om man arbetar heltid på RCC eller inte. 
Sjuksköterskan/diagnoskoordinatorn började sin bana på RCC som processledare på tjugo procent och 
har därmed upplevt båda situationerna. 
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Sjuksköterska/diagnoskoordinator: man får ju en annan blick för vad som händer här i de olika, det är 
ju lättare att snappa upp när man är här hela tiden. För många kommer ju hit då och samlas och 
framförallt vi som sitter i det öppna landskapet vi hör ju alltid alla som kommer och så. Så då kan 
man ju, då har man ju en bättre skanning-funktion eller vad man ska säga. Man vet vad det är för 
människor som rör sig. Excerpt 18. 

Att vara på plats gör alltså att man får information utan att den nödvändigtvis förmedlas i formella 
kedjor. Vidare menar diagnoskoordinatorn att hon som processledare inte hade ”så mycket koll på det 
interna”, utan mer var som en besökare på RCC.  

5.4 Deltagande och reifikation 
Reifikation är en process som ger form åt bland annat relationer. På RCC Stockholm–Gotland finns till 
exempel chefsbrevet som både kan reifiera relationen mellan chef och medarbetare och medarbetare 
emellan. Vilka reifikationer som finns kan därmed antas påverka samhörigheten på arbetsplatsen. 
Rutiner är ett förtingligande av människors deltagande och kan därmed ses som reifikationer. Vilka 
krav och förväntningar deltagarna har på kommunikationen påverkar såväl deras deltagande som vilka 
reifikationer som skapas. 

5.4.1 Rutiner och ansvar 

Rutiner kan antingen vara tysta överenskommelser eller fastslagna i skrift. Arbetsplatser kan ha mer 
eller mindre tydliga regler som anger vem som förväntas eller får läsa och skriva olika texter (Karlsson 
2006:107). Vissa informanter upplever att det saknas tydlighet när det gäller ansvarsfördelning, vilket 
kan tolkas som att det finns en brist på rutiner.  

Registerproduktägare: Alltså tydligare ansvar liksom. Mer så. Att tydliggöra vem det är som 
kommunicerar vad och vem som tar emot vad. Och jag tror att det är ganska tydligt egentligen men 
att man skulle behöva få ner det på papper och så skulle man behöva säga, någon skulle behöva säga 
att ”ja, så här ska vi jobba”. För nu är det lite så där flumflum ”ja men fråga den”, eller ja, så alla vet 
nog egentligen att det är så här vi gör men någonstans tror jag att det skulle vara mycket enklare och 
snabbare och smidigare om det var på papper att så här och alla ser samma bild för det är jag inte så 
säker på att man gör kanske. 

Sofia: Nej, att man har olika syn på? 

Registerproduktägare: Ja lite så kanske. Att ja man kanske måste gå ett par steg innan man kommer 
till rätt person. Alltså så. Man får fråga runt lite grann och så nästa gång så vet man fortfarande inte 
alltså ”var det den personen jag verkligen skulle fråga eller hur var det?”. För det står ju ingenstans. 
Excerpt 19. 

Av utdraget framgår en önskan om att rutiner ska vara nedskrivna. Det är dock inte självklart att en 
rutin är nedskriven. Många reifikationer är tysta, det vill säga de är inte nerskrivna eller uttalade men 
förutsätts ändå. Wenger menar att reifiering, att ge något status av objekt fast det egentligen inte är det, 
både är en tillgång och en risk då vi, kanske felaktigt, får bilden av att det är hållfast när det inte alls är 
det (1998:62). Att informanterna har olika uppfattning om hur tydlig ansvarsfördelningen är kan bero 
på att vissa rutiner inte är uttalade. Registerproduktägaren efterfrågar till exempel att man ska ha 
rutinerna på papper eftersom det som det är idag blir lite ”flumflum”. Det implicita eller tysta i en 
praktik är viktigt för att praktikgemenskapen ska nå målen, men det hamnar ofta i bakgrunden 
(Wenger 1998:47). En av sjuksköterskorna uttrycker också att det är otydligt var ansvaret ligger och 
vilka kanaler som ska användas. 

Sofia: Har du något slags ansvar i att informera vissa personer om saker? 
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Sjuksköterska/sektionsledare: Ja, det har jag säkert, men jag vet inte heller riktigt, vem ska jag 
informera? Eller vem som är intresserad av det. Jag skulle kunna informera men jag vet inte riktigt 
vem jag ska göra det till och vilka vägar jag ska gå. För jag tror att de skulle ha nytta av det. Excerpt 
20. 

Av utdraget framgår att osäkerhet kring vem som ska informeras kan leda till att information inte förs 
vidare. Enhetschefen menar också att informationsvägarna inte är så tydliga. Samtidigt menar hon att 
man inte kan ha alltför stela strukturer för kommunikation då det gör att det tar längre tid innan 
informationen når ut.  

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Ja, nej det är inte så tydligt. Där är, nej där kan vi nog säkert 
förbättra. Det är lite svårt, som chef tar jag ju automatiskt på mig ansvaret att informera mina 
medarbetare, men eftersom vi har så många arbetsuppgifter som berör många olika som tillhör olika 
chefsområden så är det viktigt. Sen tror inte jag på att man kan bestämma så himla fyrkantigt att den 
informationen ska gå via den och sen via den och sen via den, det här, för då blir det ju den här 
tidsfördröjningen och det tar för lång tid och det gick inte för den var inte på plats och så vidare. 
Excerpt 21. 

Enhetschefen menar alltså att man inte ”kan bestämma så himla fyrkantigt”. Reifikationer kan 
förekomma i mer eller mindre stelnad form (Karlsson & Strand 2012:122). Något som är bestämt 
”fyrkantigt” kan förstås som en mer stelnad form av reifikation, i det här fallet en rutin, vilken kan 
hindra delaktighet genom att flexibiliteten blir mindre och informationen tar längre tid att få ut. Som 
excerpt 2 och 3 visade är tidsfaktorn central då det bildas informella kedjor av kontakter som kan 
upplevas som rykten och skapa asymmetriska förutsättningar för deltagande. 

Även registerproduktägaren uttrycker att det är otydligt dels vem som har ansvar för att sprida viss 
information, dels vem som ska informeras. Det kan förstås som att rollerna inte alltid är väldefinierade 
och som att deltagandet till viss del inte är reifierat då det saknas rutiner. Detta får konsekvenser för 
vilka kedjor av kontakter som uppstår, om de blir formella eller informella och vilka som inkluderas i 
dessa. 

Registerproduktägare: Men det jag har tänkt på, som jag tänkte på vid senaste planering- på 
planeringsdagen är hur får vi kunskap om saker som vi inte deltar aktivt i, alltså liksom så vems 
ansvar är det att den här informationen når rätt personer så. 

Sofia: Tycker du att det i dagsläget är lite otydligt vem som, ansvar och vad saker egentligen ska 
innehålla? 

Registerproduktägare: Ja, lite så. Liksom kanske att man inte vet att det var just mitt ansvar att 
förmedla det, för att det är ingen som har sagt det, men så kanske andra förväntar sig att ”men det 
borde ju du ha sagt”. 

Sofia: Har det varit sådana konkreta tillfällen där någonting har missats eller? 

Registerproduktägare: Nja alltså inte där det är någon större skada skedd så men kanske småsaker 
som att om du behöver den typen av utveckling då behöver du tala om det för mig. Alltså så. Att alla 
bidrar med kommunikation, man kommunicerar från sitt perspektiv. Om jag är statistiker, vilken 
information behöver jag och hur ska den se ut. Ja jag vill att den ska se ut så här och då måste jag 
förmedla det men vem förmedlar jag det till? Aha den personen. Ah. Att det är lite otydligt. Man 
kanske har information. Att det här skulle jag vilja men man vet inte vem som ska ta emot den. 
Excerpt 22. 

Det är alltså inte alltid tydligt vilket ansvar den anställda själv har, men många anställda fungerar som 
en del av en kedja där de förmedlar information från en grupp till en annan. 

Registerproduktägare: Hur ska alla här på vårt RCC få till sig information liksom? Från dels externt 
men sen från nationellt plan och så. Så då har vi ju, jag ska backa tillbaka här, för de här team-
mötena, stödteamsmötena, där har ju jag en uppgift som produktägare att förmedla den information 
som jag tycker att mitt stödteam bör veta i det som rör, som jag har fått veta i min roll, till exempel 
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nu ska vi utveckla det här i alla register, då måste ju jag förmedla det till mitt team. Eller vad sas på 
mitt nationella produktägarmöte? Är det något jag behöver ta med mig? Alltså det är min uppgift att 
förmedla det. […] Och då går jag till henne och kollar ”har du någon information som jag behöver 
förmedla?”. Ja eller nej liksom. Och så får jag antingen ta med mig tillbaka information eller inte. Ja 
så. Så jag försöker vara ett språkrör där emellan på något sätt. Excerpt 23. 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Sen tycker jag också att vi som är diagnoskoordinatorer, jag har ju 
ett ansvar att fånga upp det jag hör och ta det med till min grupp. Excerpt 24. 

Både registerproduktägaren och diagnoskoordinatorn fungerar som språkrör eller förmedlare av 
information mellan grupper. Det är tydligt att det finns ansvar men inte vad ansvaret omfattar vilket 
kan ses som brist på rutiner. Att vissa medarbetare fungerar som språkrör kan beskrivas som för-
medling (brokering), det vill säga att deltagare som deltar i flera praktikgemenskaper överför element 
från en praktik till en annan. En sådan överföring kan i andra fall ske med hjälp av reifikationer 
(Wenger 1998:108–109).  

5.4.2 Krav, behov och förväntningar 

En tendens är att förväntningarna på internkommunikationen skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
anställning man har och var i organisationen man arbetar. 

Samordnande kontaktsjuksköterska: Mm, ja men det är ju lite svårt det här för projektet utgår härifrån 
men jag är ju inte anställd här så därför blir det lite svårt så här vad jag ska ha härifrån. För där jag 
har min anställning där är det jätteviktigt att vara med på personalmöten och få mycket information 
och sånt, och ja på ett sätt kanske vi borde varit anställda här. Men nu är jag ju inte det och då är det 
ju svårt att ställa krav på vad de ska ge mig för information. Men som sagt, jag tycker framförallt vår 
projektledare informerar oss jättemycket brett om vad som händer inom RCC skulle jag säga. Excerpt 
25. 

Den samordnande kontaktsjuksköterskan kan beskrivas som en perifer deltagare, och detta tycks 
påverka vilka krav hon tycker att hon kan ställa på organisationen. Wenger menar att praktikgemen-
skapen kräver ett förhandlande om identiteter och deltagarna måste också erkänna varandra som 
deltagare (1998:149). Vad som framkommer i excerpt 25 är snarare att deltagaren inte identifierar sig 
själv som sådan, inte fullt ut i alla fall.  

Intervjuerna visar att det finns en variation i hur man förväntar sig att få information. Enhetschefen 
menar att medarbetare tenderar att se sig själva som passiva mottagare av information vilket kan 
kopplas till mer traditionella kommunikationsteorier. Detta bekräftas i viss mån av excerpt 28 nedan. 
Registerproduktägaren menar däremot att man som anställd själv ska ta ansvar för att leta rätt på 
information. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Det kanske finns förväntningar att man som medarbetare ska 
passivt konsumera information, det är min roll, jag behöver inte bidra med kommunikation och 
information utan jag ska få det av mina chefer. Lite sådana tendenser finns det. Och de måste vi våga 
jobba med. Excerpt 26. 

Registerproduktägare: Jag tycker på något sätt att alla har ett eget ansvar också att se till att man får 
information, så det är inte bara att ”jag sitter här och väntar på att få information” liksom. Men om 
jag känner att det här vill jag ha information om då måste jag ju också veta vem vänder jag mig till. 
Excerpt 27. 

Sjuksköterska/sektionsledare: ja det kanske är där (ett potentiellt intranät) man ska hitta det, samtidigt 
som jag tycker själv att det är ganska svårt att ta mig den tiden att söka information. Det är väldigt 
mycket lättare när det kommer ett nyhetsbrev tycker jag. För då kommer det och så läser man det. 
Annars har man så fullt upp och tänker inte ”nu ska jag sätta mig och läsa lite”. Excerpt 28. 
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Skillnaden ligger i om man har ansvar för att läsa det som skickas till en eller om man själv har ansvar 
för att söka upp informationen. Generellt är informanterna överens om att den anställda har ett ansvar 
att hålla sig informerad, vilket illustreras i utdraget nedan. 

Sofia: Men protokoll skickas också ut till alla efter APT? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Mm, det gör det. 

Sofia: Förväntas det att man läser det när det kommer? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Ja det tycker jag, det ingår ju i mitt medarbetaransvar. Jag är ju 
skyldig att hålla mig informerad. Excerpt 29. 

Det förväntas alltså att man läser det som skickas till en. Samtidigt ställer informationsmängden höga 
krav på medarbetarna som mottagare av information. Informationsmängden och medarbetarnas 
strategier för att hantera denna tas upp mer ingående under 5.5. Att ansvar betonas kan kopplas till den 
nya arbetsordningen som inneburit att många själva måste organisera sitt arbete med hjälp av texter 
(Karlsson 2006:143–144). 

I och med att det pågår flera olika projekt som handlar om delvis samma frågor kan medarbetarna ha 
nytta av att få information om vad andra gör. Flera informanter uttrycker just att de inte tycker att de 
får tillräcklig information om vad som pågår i andra delar av organisationen och i andra projekt. 

Sjuksköterska/sektionsledare: Det som jag tycker brister är det här att veta att det här projektet pågår. 
För jag behöver ju inte vara involverad men jag kanske i något annat projekt som jag ska ha kanske 
kan dra nytta av något som de också gör eller så. Hur man ska liksom hänga med på allt. Excerpt 30. 

Sjuksköterskan/sektionsledaren menar att kollegor ibland gör arbete i onödan eftersom de inte vet vad 
andra gör och därmed inte kan dra nytta av varandra. Hon upplever också att det finns olika attityd till 
att dela med sig av information på arbetsplatsen.  

Sjuksköterska/sektionsledare: Och ibland tror jag att folk tycker att ”det här har inte de med att göra 
att vi gör det här” men, sen kan man komma efter halva projektet och så behöver de hjälp av någon 
och då skulle det ha underlättat om den personen hade känt till det lite tidigare och kanske kunnat 
gjort något inlägg tidigare. Men jag vet inte riktigt hur för det är så stort och det är så brett. Jag tror ju 
att alla vet inte vad alla gör och därför vet man inte heller vad man kan få för stöd och hjälp. Excerpt 
31. 

Vet man inte vad andra arbetar med vet man alltså inte vilken hjälp man kan få. Men som analysen 
visar har information om vad andra gör två funktioner. Dels är det ett sätt att effektivisera arbetet 
eftersom man delvis arbetar med samma frågor och kan dra nytta av varandra, dels ökar det känslan av 
delaktighet och känslan av att det finns ett ”vi”.  

5.5 Informationsmängd och strategier 
Av intervjuerna framkommer att medarbetarna måste hantera stora mängder information som kommer 
framförallt per mejl. Samtidigt vill flera informanter ha mer information om vad som händer i andra 
delar av organisationen och i projekt de inte själva deltar i. Något som återkommer flera gånger i 
intervjun med den samordnande kontaktsjuksköterskan är en önskan om att veta ”vad som är på g”. 
Hon är också en aktiv informationssökare. Trots det är hon tveksam till om hon skulle vilja ha 
chefsbrevet. 

Samordnande kontaktsjuksköterska: Det var lite det jag tänkte när du sa det här skulle du vilja ha 
nyhetsbrev eller det här, för jag tänker att det kanske också blir lite överkurs med, eller att det liksom 
blir för mycket då också. Så att, jag tror egentligen att det är ganska bra som det är. Men det hänger 
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ju lite på min projektledare att hon tänker på att informera vidare liksom och så. Men det tror jag att 
hon gör väldigt bra. Excerpt 32. 

Många av informanterna ser positivt på att få information och menar att man själv kan välja vad man 
vill ta del av. Det finns dock också en upplevelse av att det kommer mycket information. 

Sofia: Hur tycker du att information som kommer till dig, är det mycket eller lite? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Ja (skratt) yes, ja. Ja det, information overload. 

Sofia: Okej, vad är det för typ av information? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Ja men det är ju allt, i och med att jag har olika grupperingar, eller 
att uppdraget är flera olika uppdrag i samma så handlar det om att man är involverad i många olika 
saker så det här med att sålla information och vad man måste göra något åt det är, ah det lär man ju 
sig. Man tror att man lär sig i alla fall och sen sållar man kanske bort fel ibland, och ägnar sig åt fel 
ibland. Excerpt 33. 

Sjuksköterskan/diagnoskoordinatorn syftar här främst på mejl som kommer och behöver åtgärdas, inte 
på den typ av information som kommer uppifrån och endast ska läsas. Av intervjuerna framgår att de 
flesta av informanterna är benägna att själva söka och sålla i information, men att sållningen inte är 
helt oproblematisk. Man ägnar sig åt fel saker ibland och att välja vad som ska delas med vem kan 
också vara svårt. 

Överlag är informanterna positiva till chefsbrevet som uppfattas som personligt, men flera informanter 
säger att informationen kommer lite sent. Detta kan kopplas till tidsaspekten som enhetschefen 
diskuterade i excerpt 3. Det kan exempelvis gälla att en nyanställd redan hunnit arbeta några veckor 
innan det informeras om det i chefsbrevet. Vissa önskar att chefsbrevet skulle komma mer regel-
bundet. Uppfattningen om hur ofta det kommer går också isär – någon säger en gång i veckan och 
andra att det är ungefär en gång i månaden. Alla säger att de läser chefsbrevet. När det gäller informa-
tionsflödet i stort gör flera informanter avväganden om vad som behöver läsas noggrant, vad som kan 
skummas och vad de inte behöver läsa. 

Samordnande kontaktsjuksköterska: Det mesta. Ibland är det såhär rapporter från socialstyrelsen och 
sådana saker kanske jag inte läser. Men det är ju bättre att skicka det tycker jag så kan man i alla fall 
göra valet själv liksom. Nu vill jag gå in och läsa det här, då har man ju informationen. Excerpt 34. 

Den samordnande kontaktsjuksköterskan menar alltså att det är bättre att information skickas ut så att 
man själv kan välja vad man vill läsa. När det gäller strategier för att hantera den information som 
kommer framförallt på mejl är det flera informanter som tycker att det är relativt problemfritt att sålla 
bland information och avgöra vad som behöver åtgärdas eller vidarebefordras.  

Sjuksköterska/sektionsledare: Ja alltså när man får ett mejl eller information så är det ju antingen 
något jag behöver åtgärda eller också kan jag bara slänga. Det är tidseffektivt tycker jag än att jag ska 
gå in och titta på en hemsida. Och bland tjugofem små notiser så är det en som berör mig. 

Sofia: Just det. 

Sjuksköterska/sektionsledare: Ja men idag kom det ett mejl, blodbussen är här. Okej, det tog mig tio 
sekunder att läsa det och jag vet det och sen är det inget mer med det. Så att jag tycker att den 
information som kommer är väldigt informativ och tidsbesparande. 

Sofia: Men tycker du att det går snabbt att avgöra om det är något som berör dig eller? 

Sjuksköterska/sektionsledare: Ja det tycker jag. Excerpt 35. 

Sjuksköterskan/sektionsledaren menar alltså att det är mer effektivt att få informationen skickad till sig 
och att det är går snabbt att avgöra om det är något som behöver åtgärdas eller inte. I utdraget nedan 
framgår dock att det inte alltid är oproblematiskt att sålla i informationen som kommer. 
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Enhetschef/verksamhetsutvecklare: Jag bara tänker lite sunt förnuft. Och det är klart ibland kan man 
tänka fel, att ojdå det här kanske verkligen var något, det visste inte jag. Excerpt 36. 

Man använder ”sunt förnuft” och lär sig att sålla, men som excerpt 36 visar blir det ändå fel ibland. 
Enhetschefen betonar också att man har ett ansvar att inte skicka ut för mycket information. 

Enhetschef/verksamhetsutvecklare: … det ligger ett par nycklar i receptionen, ja då får ju alla femtio 
personerna här veta det. Och det är klart det kanske är svårt att identifiera vilka som är här och vilka 
som inte är här. Det är bara ett exempel på att alla möjliga små detaljer skickas lätt ut till alla. Och då 
är det ju lätt att man missar den viktiga informationen. Excerpt 37. 

Det sunda förnuftet och förmågan att sålla räcker alltså inte alltid om informationsmängden blir för 
stor.  

5.5.1 Synen på avsändare och mottagare 

Intervjuerna visar att det finns olika syn på avsändare och mottagare. Dels finns en syn på mottagaren 
som aktiv inhämtare av information där det egna ansvaret betonas vilket framkommer i excerpt 27 
ovan, dels finns den mer traditionella synen som kan illustreras med Shannon och Weavers modell 
(Fiske 1990). Både excerpt 28 ovan och utdraget nedan visar på den traditionella synen på kommuni-
kation, det vill säga att det finns en avsändare som skickar information och en mottagare som tar emot 
den. 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Det är ju fördelen i mejl, att dels så mottar läsaren när den vill. 
Jag kan som avsändare skicka till alla och veta att alla har fått det här. Jag har gjort min del av 
överenskommelsen att informera. Så. Och man kan inte säga att det har jag inte fått information om. 
Jo, men du har inte läst det. Lite så. 

Sofia: Är det vanligt? 

Sjuksköterska/diagnoskoordinator: Ja, ”jag vet inte, har jag aldrig hört talas om”. Excerpt 38. 

Sjuksköterskan/diagnoskoordinatorn upplever alltså att dem hon informerar ofta missar den informa-
tion hon skickar ut vilket kan kopplas till informationsmängden och strategierna för att hantera denna. 
I excerpt 33, 35 och 36 ovan framkom exempelvis att man trots att man lär sig att sålla och använder 
sunt förnuft ibland prioriterar fel och missar viktig information. Att information inte går fram kan 
också, som utdraget nedan visar, kopplas till roller och villkor för deltagandet i organisationen. 

Registeradministratör: Jag ögnar igenom det lite grann och tänker att jag ska hålla koll på att hon 
jobbar med det och hon jobbar med det och jaha, nu är det nära deadline här och så. Och ändå sitter 
jag på nästa stora möte och tänker men gud, har jag hört talas om det där? Jag är liksom inte delaktig 
i det. Jag hör det bara, jag ser det bara i chefsbrevet, lite information, länk, klicka om du vill läsa mer 
och ibland läser jag mer och tänker att det här var ju intressant, men jag har ju ingenting med det att 
göra förutom att jag tillhör samma organisation. Så att mycket information går mig förbi. Excerpt 39. 

Vilken roll medarbetaren har i organisationen och till vilken grad medarbetaren upplever att något 
berör den påverkar alltså hur den minns, vilket kan kopplas till excerpt 38 ovan. Registeradministra-
tören beskriver också hur hon sitter i sin egen ”registreringsvärld” och att de som registrerar ”lever på 
en egen liten ö i organisationen”. Det kan förstås som att de har en egen praktikgemenskap där de är 
centrala deltagare, men att de är mer perifera i den större praktikgemenskapen vilket påverkar inte bara 
vilka kedjor av kontakter de inkluderas i utan också hur de själva deltar i de kedjor de inkluderas i. 
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5.6 Sammanfattning av resultatet 
En av frågeställningarna var vilka informationskedjor som finns och hur dessa upplevs av medarbetare 
i olika delar av organisationen. Att kartlägga samtliga informationskedjor har inte varit möjligt och det 
var heller inte min ambition. I resultatet presenterades några av de mer formella kedjor som finns: 
olika typer av möten, chefsbrevet, mejl, Projectplace samt webbplats och intranät. Det finns både 
likheter och skillnader i hur dessa upplevs av medarbetarna. Resultatet visar att det också finns mer 
informella kedjor. Beroende på var i organisationen man arbetar upplevs dessa olika. Orsaken till detta 
kan vara två. För det första har vissa en mer rörlig roll, de arbetar i olika konstellationer med männi-
skor från andra delar av organisationen eller rör sig mellan RCC och exempelvis klinikerna, och får på 
så sätt höra mer. För det andra påverkar den rent rumsliga organiseringen vilken information du kan ta 
del av. Vissa sitter i ett öppet kontorslandskap medan vissa sitter mer avskärmat. 

Den andra frågeställningen handlade om informationskedjornas påverkan på känslan av delaktighet. 
Resultatet visar att det är centralt att få information för att medarbetarna ska känna delaktighet. Vilka 
kedjor av kontakter medarbetarna inkluderas i visade sig ha stor påverkan på känslan av delaktighet. 
Påfallande är att medarbetarna vill veta vad andra grupper arbetar med, och att vi-känslan uteblir om 
detta brister. Samtidigt är antalet projekt så pass stort att ingen, inte ens cheferna, kan ha överblick 
över alla. 

Den tredje frågeställningen gällde vilka krav som ställs på medarbetarna som mottagare av informa-
tion. Av intervjun med enhetschefen framgår att det finns en medvetenhet om de anställdas behov och 
om hur informationsflödet påverkar dem. Exempelvis är enhetschefen noggrann med att inte skicka för 
mycket information per mejl. Ändå är RCC en informationstät organisation vilket ställer krav på 
medarbetarnas förmåga att sålla. De flesta upplever inte själva detta som något stort problem, det är 
något man lär sig. Ibland gör man dock felprioriteringar när man sållar i informationen. Flera inform-
anter menar också att man har ett ansvar att hålla sig informerad. Synen på om informationen ska 
komma till en eller om man aktivt ska söka rätt på den går isär, i alla fall när det kommer till pre-
ferenser. Detta anknyter till min sista frågeställning: vilka förväntningar medarbetarna har på den 
interna kommunikationen. Vissa föredrar att informationen skickas ut till dem, medan andra inte 
tycker att man kan förvänta sig att allt ska komma till en. Däremot är de flesta överens om att det för 
att man ska kunna söka rätt på information måste finnas tydliga rutiner och tydlig ansvarsfördelning. 

6 Diskussion 

Informanterna valdes i samråd med min kontaktperson och en av enhetscheferna. Att arbetsplatsen i 
stor utsträckning kunnat påverka vilka som intervjuas kan vara problematiskt. Vad detta tillvägagångs-
sätt har gett är dock informanter som är engagerade i sitt arbete och villiga att tala om sin arbets-
situation och kommunikationen på arbetsplatsen. Genom att intervjua personer som kan antas ha 
mycket kunskap om de undersökta företeelserna och som är mer medvetna eller brukar reflektera över 
sin situation blir informationsinnehållet sannolikt större (Holme & Solvang 1997:104). Däremot kan 
urvalet kritiseras då det eventuellt inte är representativt – det är inte alla medarbetare i alla organisa-
tioner som är så pass engagerade i sitt arbete. Dock har min avsikt inte varit att få fram kvantifierbar 
data. Min avsikt har istället varit att genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer ta del av några med-
arbetares upplevelser. I etnografiskt inriktad forskning är det dock viktigt att vara medveten om att vad 
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de intervjuade tror och uttrycker inte alltid överensstämmer med verkligheten (Heath & Street 
2008:16). Att intervjua personer från olika delar av organisationen har därför gjort att deras yttranden 
har kunnat bekräftas eller kontrasterats mot varandra.  

Att analysen till största del bygger på intervjuer kan vara en svaghet. Med andra metoder hade under-
sökningen fått ett delvis annat resultat. Exempelvis hade deltagande observation kunnat tillföra ytter-
ligare perspektiv genom att intervjupersonernas uttalanden hade kunnat ställas mot vad som faktiskt 
händer och sker i verksamheten. Genom deltagande observation hade jag också kunnat få ytterligare 
kunskap om hur praktikgemenskaperna realiseras och ifrågasätta om vissa av de mer tillfälliga grupp-
eringarna ens är så pass täta att de bör kallas praktikgemenskaper. Fokus i den här uppsatsen har dock 
varit på medarbetarnas upplevelser och intervju som metod har varit givande för att belysa detta. 

6.1 Vi-känsla och informationskedjor 
En central fråga i denna uppsats är hur delaktighet och vi-känsla uppstår på arbetsplatser i relation till 
de informationskedjor som finns. Mekanismen är dock inte unik för arbetsplatser. Man kan exempel-
vis dra en parallell mellan hur vi-känsla och gemenskap skapas på arbetsplatser och hur det skapas i 
nationer. Om gemenskap och nationer skriver Benedict Anderson (1991) i Den föreställda gemenskap-
en. Anderson menar att alla gemenskaper som inte bygger på personliga relationer istället grundas på 
en föreställning om att individerna förenas genom sitt medlemskap. I gemenskaper som är så pass små 
att alla medlemmar kan ha en personlig relation till varandra är gemenskapen inte föreställd, men i en 
större gemenskap kan inte alla deltagare ha personliga relationer till varandra. Detta kan också kopplas 
till Wengers resonemang om tillhörighet, där ett sätt att känna tillhörighet är att genom vår föreställ-
ningsförmåga föreställa oss en gemenskap med exempelvis andra som tittar på samma tv-program som 
oss vid samma tidpunkt (1998:173–174). Reifikationer förtingligar deltagande och en reifikation som 
chefsbrevet kan tänkas fungera som ett bevis på medlemskapet i den föreställda gemenskapen. 

6.1.1 Internkommunikationens funktioner 

I inledningen tog jag upp mer traditionella, linjära modeller och teorier om kommunikation och 
frågade om dessa är användbara för att beskriva den kommunikativa situationen i en komplex 
organisation. Såväl Shannon och Weavers kommunikationsmodell som Strids indelning i funktioner 
kan fylla en funktion. Vad den här undersökningen visar är dock att kommunikationen i dagens 
komplexa organisationer sällan låter sig beskrivas enligt linjära modeller och fasta kategorier. Det 
finns inte alltid bara en avsändare, mottagaren sitter inte passivt och väntar på att information ska 
komma till den och en text kan vara både informerande och skapa deltagande och engagemang. Detta 
gäller till exempel chefsbrevet. I intervjuerna framkom att information i chefsbrevet ibland är känd 
sedan tidigare av mottagarna. Chefsbrevet kan därför inte sägas enbart ha en informerande funktion 
samtidigt som delar av det har det. Särskilt receptet är intressant ur detta perspektiv. Ett recept är en 
form av instruktion, men i sammanhanget är dess primära funktion att skapa samhörighet och en mer 
personlig bild av chefen.  

I intervjuerna framkom att informationsdelning mellan grupper har två huvudsakliga syften: att 
effektivisera arbetet och att öka delaktigheten på arbetsplatsen. Denna iakttagelse ligger i stort sett i 
linje med Strids beskrivning av internkommunikationens funktioner. Han menar att det finns tre 
funktioner: information, deltagande och engagemang samt kontakt med yttervärlden (1999:41–50). 
Resultatet visar dock att det inte är givet att syftet med en kontakt kan förklaras med en funktion. 
Funktionerna är mycket mer sammanblandade än så. Som jag nämnde ovan har både chefsbrevet som 
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helhet och receptet blandade funktioner. Receptet fyller funktionen att instruera hur man lagar grön-
saker med ris. Är detta då det kommunikativa målet? Målet eller syftet bör snarare ses som att skapa 
gemenskap på arbetsplatsen, dels genom att skapa en mer personlig relation mellan chef och anställda 
och dels genom att skapa bilden av att mottagarna har något mer gemensamt än att de arbetar på 
samma arbetsplats – de är människor som lagar mat, läser dikter och så vidare. 

6.1.2 Delaktighet och praktikgemenskaper 

Flera informanter uttryckte en önskan om få en överblick över projekten och att få veta vad andra gör. 
Detta kontrasterades mot enhetschefens uppfattning om att bara tillgång till information inte skapar 
delaktighet utan att det också krävs dialog. Att veta vad alla gör är ett ouppnåeligt ideal, men likväl ger 
det uttryck för något centralt: vet man för lite om vad andra gör vet man heller inte om man strävar 
mot samma mål, och då blir den övergripande praktikgemenskapen suddig i konturerna. Samtidigt är 
det inte självklart att enbart mer information skulle öka känslan av delaktighet. Von Platen (2006) 
menar ju till exempel att anställda trots en ideal kommunikationssituation inte är till freds. Denna 
slutsats ligger i linje med enhetschefens uppfattning om att det inte räcker att bara ge medarbetarna 
tillgång till information. 

Resultatet visar att RCC Stockholm–Gotland är en komplex organisation så till vida att den har olika 
typer av deltagare som arbetar i många olika konstellationer. Organisationen har också många 
kontakter utåt. Detta kan jämföras med kommundelskontoret i Gunnarssons studie som hade liten 
öppenhet utåt och stor enhetlighet (1992:127). RCC Stockholm–Gotland kan med Gunnarssons termer 
sägas ha stor öppenhet, och det är därmed också rimligt att anta att det i en sådan organisation är 
svårare att uppnå enhetlighet. Detta visar sig också i formuleringar som ”vi och de” (excerpt 11 och 
12). Resultatet visar också att det finns informella informationskedjor som gör att slumpen avgör vem 
som får vilken information. Detta kan antas motverka att en vi-känsla uppstår i och med att sådana 
kedjor upplevs som rykten och exkluderar vissa deltagare. Samtidigt finns informationskedjor som kan 
skapa vi-känsla genom att de inkluderar, skapar delaktighet och betonar det gemensamma målet. 
Chefsbrevet är en sådan informationskedja som i viss mån kan kompensera omständigheten att RCC 
Stockholm–Gotland är en ”komplex sammansättning av olika sociala och kommunikativa samman-
hang” (Rönn 2009:246). Samtidigt framkom i intervjuerna att alla deltagare inte inkluderas i denna 
kedja. 

Resultatet visar att det finns deltagare som är perifera och som rör sig mellan olika organisationer. 
Detta beskriver den samordnande kontaktsjuksköterskan som ”att sitta på två stolar” och det framkom 
också att detta får konsekvenser för vilka informationskedjor deltagaren inkluderas i (excerpt 17). Att 
alla deltagare inte är en del av en viss kedja av kontakter kan påverka delaktigheten. Detta kan kopplas 
till Rönns (2009) undersökning där sökande och jurymedlemmar deltog i olika kedjor av kontakter och 
därmed hade olika förutsättningar för deltagande. Det finns dock en skillnad mellan att vara student 
och att vara perifer i den bemärkelsen att man bara är på arbetsplatsen på deltid och deltar i projekt. 
Dessa deltagare är då medlemmar i andra praktikgemenskaper, men som excerpt 17 visar är man inte 
alltid central deltagare i någon vilket kan få konsekvenser. De olika typer av roller och deltagande som 
finns på RCC ger olika förutsättningar för deltagande. Också Rönn fann i sin studie att teaterhögskolan 
utgör olika sammanhang för olika deltagare. Deltagarna är en del av olika sociala konfigurationer och 
är centrala eller perifera i dem i olika grad (2009:238). Det är dock viktigt att poängtera att det perifera 
inte är ett statiskt tillstånd, och att växlingen från perifer till etablerad inte nödvändigtvis är enkelrikt-
ad. Rönn fann till exempel att en students bana inte var ”en enkel resa från (legitim) perifer deltagare 
till etablerad deltagare i skolans praktikgemenskap” eftersom resan in också är en resa ut (2009:237–
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239). Fallen är inte helt parallella – när man börjar på en skola finns redan från början ett avtalat slut 
som ofta inte finns i yrkeslivet, förutom vid vissa tidsbegränsade anställningar. Dessutom är vad som 
gör vissa deltagare perifera på RCC Stockholm–Gotland inte bara det att de är nya i organisationen, 
det är också för att de har delade uppdrag.  

Rönn fann att det på teaterhögskolan fanns en kärna som utgjorde en familjeliknande praktikgemen-
skap, och personerna i denna hade större ömsesidigt engagemang och större delad repertoar. Den 
delade repertoaren kan exempelvis bestå i gemensamma berättelser och traditioner (Rönn 2009:236). 
På RCC Stockholm–Gotland kan man tänka sig att denna kärna består i vad som i intervjuerna kallas 
”gamla OC-folket”. Deras arbete beskrivs också som grunden i verksamheten. Eftersom denna verk-
samhet funnits längre kan man också anta att de i högre utsträckning utvecklat en delad repertoar och 
gemensamma attityder. Attityder på gruppnivå har stor betydelse för gruppsammanhållning och 
enhetlighet (Gunnarsson 1992:46). Den delade repertoaren och enhetligheten kan också kopplas till 
rutiner och värderingar. Rutiner, värderingar, attityder och rollkonfigurationer bildar praktiker som 
”binder samman verksamheter så att de uppfattas som meningsfulla delar av något större.” (Karlsson 
2007:36). Att verksamheten ses som en del av något större kan kopplas till upplevelsen av att det finns 
ett övergripande ”vi”. Praktikerna är på så sätt centrala för vi-känslan. I resultatet framkom att det 
finns en brist på rutiner, men samtidigt ges uttryck för gemensamma värderingar. 

Förutom att det finns deltagare som ”sitter på två stolar” beskrivs också organisationen som sådan som 
stående på två ben, där det ena är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och det andra RCC i Samverkan. 
En annan aspekt är att RCC å ena sidan inte riktigt passar in Hälso- och sjukvårdsförvaltningens org-
anisation men inte heller har en klinisk verksamhet som klinikerna på sjukhusen. Detta kan jämföras 
med Rönns studie av teaterhögskolan där hon finner att skolan är en del av två praktiker: högskole-
samhället och teatersamhället. Detta gör skolan till vad Rönn kallar en gränspraktik (2009:236). 
Detsamma kan sägas om RCC Stockholm–Gotland som dels har koppling till den mer politiska 
organisation som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgör, dels till den kliniska verksamheten på 
sjukhusen och dels till den nationella organisationen RCC i Samverkan. Detta skulle kunna medföra 
att organisationen inte framträder lika tydligt vilket gör att den i mindre utsträckning fungerar som 
social identitet och att det i mindre utsträckning skapas ett övergripande ”vi” (von Platen 2006:50–51). 
Det framgår dock av intervjuerna att ledningens satsning på en mer inkluderande internkommunika-
tion gett effekter på vi-känslan. Särskilt statistikern framhäver i intervjun att samhörigheten och den 
interna kommunikationen blivit bättre sedan starten av RCC. RCC är ju som sagt en relativt ung 
organisation och är på detta sätt lik den kommundelsförvaltning som Gunnarsson (1992) studerat. 
Gunnarsson menar att man kan anta att en gruppkultur inte hunnit utvecklats i en så pass ung 
organisation (1992:128). Det är därför inte konstigt att organisationen upplevts som mer splittrad 
tidigare men att internkommunikationen nu förbättrats. Samtidigt finns fortfarande en känsla av det 
finns ett ”vi” och ett ”de” vilket kan kopplas till att det finns mindre praktikgemenskaper i den stora 
praktikgemenskapen. ”Vi och de” har en negativ klang, men grupperingar behöver alltså inte upplevas 
som något negativt om man upplever att det finns ett övergripande ”vi” (von Platen 2006). 
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7 Sammanfattning och slutord 

Undersökningen visar att informationskedjor i dagens komplexa organisationer kan vara trassliga, 
funktioner sammanblandade och deltagande asymmetriskt. Att beskriva sådan kommunikation med 
linjära modeller är begränsande. Den kommunikationsetnografiska ingången med hänsyn till olika 
typer av deltagande och praktikgemenskaper har gett ett bredare perspektiv och en mer nyanserad bild. 
Den här uppsatsen har på så sätt bidragit med empirisk kunskap om hur vi-känsla uppstår i organisa-
tioner i förhållande till de informationskedjor som finns. Undersökningen bidrar också med perspektiv 
på internkommunikationens villkor i den typ av komplexa och öppna organisationer med rörliga 
deltagare som RCC Stockholm–Gotland utgör och belyser hur internkommunikationen skapar olika 
förutsättningar för deltagande. 

Vilka informationskedjor som finns och vilka deltagare som inkluderas eller exkluderas i dessa har 
visat sig ha stor betydelse för upplevelsen av samhörighet och vi-känsla på arbetsplatser. Vilka som 
inkluderas eller exkluderas kan kopplas till vilka reifikationer som finns. Exempelvis kan brist på 
rutiner leda till att deltagare exkluderas från informationskedjor vilket i förlängningen kan bidra till en 
”vi och de”-känsla och hindra att vi-känsla uppstår. I organisationer som är öppna i strukturen, med 
många kontakter utåt och vaga gränser mot omgivande organisationer har det visat sig vara särskilt 
utmanande att uppnå enhetlighet, och därmed också utmanande att skapa vi-känsla. Ytterligare en 
omständighet som försvårar är att det på arbetsplatsen finns flera olika kompetenser som arbetar i 
olika konstellationer och deltar i överlappande praktikgemenskaper, en omständighet som gäller på 
många av dagens arbetsplatser. Intervjuerna visade att information om vad andra gör är centralt för att 
medarbetaren ska uppleva att det finns ett övergripande ”vi” och att de är en del av en större helhet. På 
den undersökta arbetsplatsen pågår samtidigt så många olika projekt att en överblick är svår att få. 
Mängden information som cirkulerar är också stor. Paradoxen ligger i att man får mycket information, 
men ändå vet för lite.  

På den undersökta arbetsplatsen finns både formella och informella informationskedjor och det finns 
anledning att tro att det ser liknande ut i de flesta organisationer även om fördelningen kan se olika ut, 
bland annat beroende på vilka reifikationer som finns och i vilken utsträckning rutiner är uttalade eller 
inte. De informella kedjorna visade sig ha betydelse för deltagandet då det som är informellt ofta blir 
slumpartat och sådana kedjor kan upplevas som rykten. Alla som har behov av det inkluderas inte i de 
informella kedjorna och i förlängningen påverkar detta vi-känslan och samhörigheten. Förståelse för 
informationskedjor kan därmed också ge förståelse för vi-känsla och förutsättningar för deltagande på 
arbetsplatser och i andra organisationer. 



28 
 

Källor 

Intervjuer  
2016-04-07 Samordnande kontaktsjuksköterska 

2016-04-11 Registerproduktägare 

2016-04-12 Sjuksköterska/sektionsledare 

2016-04-19 Sjuksköterska/diagnoskoordinator 

2016-04-20 Statistiker 

2016-04-21 Enhetschef/verksamhetsutvecklare 

2016-04-28 Registeradministratör 

Texter 
Chefsbrevet, januari 2016  

Chefsbrevet, mars 2016 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrund 
‐ Forskningsetiska principer. 
‐ Går det bra att vi spelar in? 
‐ Titel, anställningstid, utbildning. 

Teman och förslag till frågor 
 
Informationsflödet 

‐ Vill du berätta lite om ditt arbete?  
‐ Hur du upplever att interkommunikationen fungerar? 
‐ Hur får du information? 
‐ Vilka olika kanaler finns? 
‐ Vilka får du information från och tvärtom? 
‐ Vilken roll har du när det gäller internkommunikation? 

Förväntningar, krav och behov 
‐ Får du den information som behövs för att kunna utföra ditt arbete? 
‐ På vilket sätt förväntar du dig att du ska få information? 
‐ På vilket sätt vill du ha information? 
‐ Vad krävs av dig för att du ska få den information du vill ha? Behöver du själv aktivt göra 

något? 
‐ Vad förväntas av dig efter att du har tagit del av information? 

Chefsbrevet 
‐ Vad tycker du om chefsbrevet? 

Projectplace 
‐ Vill du berätta lite om hur Projectplace fungerar? 

Möten 
‐ Vad tycker du om de möten ni har? 

Externa webbplatsen och intranätet 
 
Grupper på arbetsplatsen 
 
Följdfrågor 

‐ Hur tror du att andra upplever detta? 
‐ Har du fler exempel på det? 
‐ Kan du säga något mer om det? 

 

Avslut 
‐ Vill du lägga till något? 
‐ Kan jag kontakta dig om jag har ytterligare frågor? 
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