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Människan är en social varelse som kommunicerar och interagerar med andra 
individer, oavsett kontext. Kommunikation i olika former är ständigt pågående 
och påverkar människan medvetet och omedvetet både i privata och offentliga 
miljöer med såväl bekanta som med främlingar. På arbetsplatsen är kommunikat-
ion oundvikligt för de anställda i det dagliga arbetet och därför är det av vikt att 
den interna kommunikationen är god för att en organisation gynnsamt ska fun-
gera. Ytterligare en faktor som bidrar till en organisations effektivitet är lärande. 
Det är svårt att utbyta kunskaper och erfarenheter utan kommunikation vilket 
visar på att kommunikation och lärande är sammankopplade.  
 
Vi har, på Malmö Stads kommunikationsavdelning, genomfört en kvalitativ 
forskningsstudie som har tagit sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt för-
hållningssätt och det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en 
abduktiv ansats. För att besvara studiens syfte att beskriva och analysera de an-
ställdas uppfattning om kommunikation och lärande samt vilka eventuella på-
verkansfaktorer som inverkar på denna relation utfördes sju semistrukturerade 
intervjuer. Utifrån intervjusvaren uppfattas den interna kommunikationen på 
avdelningen som relativt god och den har visat sig ha en betydande inverkan på 
utveckling och lärande hos de anställda. Gällande relationen mellan dessa feno-
men upplevs den inte alltid lika god i alla situationer och kontexter på avdel-
ningen, vilket delvis beror på att avdelningens kultur och struktur har påverkats 
av externa och opåverkbara faktorer, såsom exempelvis Malmö Stads omorgani-
sation. Denna omorganisation har påverkat verksamhetens struktur och kultur 
delvis genom att kommunikationsavdelningen upplever ett avstånd mellan en-
heterna vilket resulterar i en otillfredsställande kommunikation och denna kom-
munikation har vidare effekt på i vilken utsträckning det formella och informella 
lärandet yttras och tas tillvara på. Malmö Stads kommunikationsavdelning har 
som målsättning att bli Sveriges modernaste kommunikationsavdelning vilket 
innebär att avdelningen ska vara strategisk, taktisk, operativ samt ta tillvara på 
avdelningens kunskap och kompetens. Vi tror att en fördjupad kunskap om de 
anställdas uppfattningar kring kommunikation och lärande kan gynna avdelning-
en på vägen i deras arbete till att nå sin målsättning.  

Nyckelord: Intern kommunikation, informellt lärande, organisationsstruktur,  
organisationskultur, lärandemiljö, formellt lärande 
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Förord  
Under höstterminen har vi skrivit och kämpat med vår kandidatuppsats och det har varit 
en höst med många stunder fyllda av både glädje, frustration och ibland ren förtvivlan. 
Efter ett lärorikt halvår är nu uppsatsen färdigställd och vi är äntligen redo att släppa 
taget om och säga adjö till vår älskade “bebis”. Det är många människor som vi vill 
tacka för att ha hjälpt oss med att möjliggöra att föreliggande studie har varit genomför-
bar. Ett speciellt tack till våra kontaktpersoner vid Malmö Stad som tog emot oss med 
öppna armar och ett stort tack till alla de anställda som ställde upp och intervjuades, 
utan er hade den här processen varit så mycket tråkigare. Vi vill även tacka våra fantas-
tiska kurskamrater på kandidatprogrammet i Personal- och Arbetslivsfrågor vid Lunds 
Universitet. Att få dela känslor såsom glädje och frustration, men också tankar och 
idéer, med er är en fröjd. Ett halvår går fort och det känns konstigt att lägga detta gi-
vande uppsatsskrivande åt sidan, men som vi alla vet har allting ett slut.   
 
Slutligen vill vi rikta vårt allra största, varmaste och hjärtligaste tack till vår handledare, 
Maria Löfgren Martinsson. Din kunskap och vägledning har hjälpt oss att komma till 
insikt med stora och små fel som har behövt rättas till. Dessutom har din stöttning varit 
till en obeskrivlig hjälp i de mest förtvivlade stunderna. Tack för att du har stått ut med 
våra humörsvängningar. 
 
Nu ska vi försöka återfinna ett mer normalt koffeinintag igen! 
 
Antonia Reimers och Frida Hörbäck  
Lund 2017-01-07  
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1. Inledning  

Människan har av naturen en kommunikativ karaktär (Banathy & Jenlink, 2005) och 
oavsett vilken kontext människan befinner sig i förs ständigt olika typer av kommuni-
kation mellan individer (Craig, 1999). Att kommunicera härstammar från ordet commu-
nicare och betyder att göra gemensamt och i dagens organisationer är det nästintill ett 
ofrånkomligt krav att göra gemensamt. Detta för att verksamheter ska kunna vara så 
välfungerande och effektiva som möjligt (Nilsson & Waldemarson 2005; Hård af Se-
gerstad 2002; Heide, Johansson & Simonsson 2012). Heide, Johansson och Simonsson 
(2012) beskriver en organisation som en social samhörighet och grunden för att uppnå 
uppsatta mål är att medarbetarna interagerar och kommunicerar med varandra. Vidare 
innebär detta att det är grundläggande för en organisation att se till varje enskild individ 
och deras kommunikativa behov för att få de anställda på arbetsplatsen att samverka på 
ett så bra sätt som möjligt. Genom kommunikationen kan relationer skapas och utveck-
las och vidare kan ett gott samspel även skapa förståelse samt respekt gentemot alla 
anställda. Kommunikation medarbetare emellan är också en grundförutsättning för att 
en organisation ska kunna utvecklas och överleva den snabbt föränderliga marknaden 
som genomsyrar dagens samhälle (Barnard 2009; Heide, Johansson & Simonsson, 
2012). 
 
Dewey (ref. i Jaldemark, 2013) gör gällande att när en individs kommunikation samspe-
lar med andra människor och med den omkringliggande miljön, exempelvis på en ar-
betsplats, kan lärande uppstå och vidareutvecklas. Detta visar på att kommunikation, 
lärande och organisation fungerar gemensamt och att det är omöjligt att utesluta det ena 
eller det andra för att skapa en kommunicerande och lärande organisation. En kommu-
nicerande och lärande organisation kan ses som en självklarhet men är i många fall en 
komplicerad företeelse som en organisation ständigt måste uppmärksamma och arbeta 
med. En verksamhet som uppmuntrar till en öppen kommunikation och ett lärande kan 
underlätta för medarbetare att enklare anpassa sig till, samt hantera, problem och förän-
derliga miljöer (Ellström, 2010). Vidare kan detta leda till att organisationer får en för-
bättrad effektivitet. I vårt moderna och dynamiska samhälle krävs det att organisationer 
inte bara ser till de konkreta slutmålen utan det är av stor vikt att även observera hur 
målen ska kunna uppnås. En konstant öppen kommunikation kan resultera i att medar-
betarna utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra på arbetsplatsen och kan därav 
ses som ett verktyg för utveckling för att gemensamt nå organisationens mål (Nilsson & 
Waldemarson 2005; Hård af Segerstad 2002; Heide, Johansson & Simonsson 2012). 
Studiens ämnesval grundar sig i egna erfarenheter från arbetslivet och ur dessa erfaren-
heter väcktes vårt eget intresse att genomföra en mer djupgående studie kring kommu-
nikation och lärande i arbetslivet.  
 

1.2 Bakgrund 
Föreliggande studie har genomförts på Malmö stads kommunikationsavdelning. Malmö 
Stad är en offentlig organisation bestående av 18 förvaltningar med varierande ansvars-
områden, där kommunikationsavdelningen tillhör kommunstyrelsens förvaltning, 
Stadskontoret. Stadskontoret har som funktion att effektivt stödja kommunstyrelsen i 
rollen att styra, samordna och tillse den verksamhet som Malmö Stad ägnar sig åt. 
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Kommunikationsavdelningen är kommunledningens strategiska resurs för ordnande av 
Malmö Stads interna och externa kommunikation, vilket uppnås genom att samtliga 55 
medarbetare på avdelningen verkar för olika former av värdeskapande kommunikation 
och IT. Sammantaget arbetar kommunikationsavdelningen främst på en strategisk nivå 
och har en samordnande roll för att bistå alla kommunens övriga förvaltningar, detta till 
skillnad från informationsenheter på förvaltningsnivå som arbetar operativt (Kommuni-
kationsavdelningen: verksamhetsplan 2016).  
 
För två och ett halvt år sedan gjordes en omorganisation på Stadskontoret där ett antal 
avdelningar på Stadskontoret slogs samman och bildade större avdelningar. Den tidigare 
kommunikationsavdelningen bestod främst av kommunikatörer men vid omorganisat-
ionen slogs denna ihop med IT-avdelningen. Resultatet blev en mer omfattande kom-
munikationsavdelning och avdelningen består idag av fem enheter. Dessa enheter be-
nämns som kommunikationsstyrning, IT-styrning, press och media, kommunikationsstöd 
och digital utveckling och alla enheter styrs och leds av kommunikationsdirektören. 
Enheterna går att kategorisera inom två olika arbetsinriktningar, kommunikation och IT. 
Dessa enheter återfinns på avdelningen för att skapa en god styrning och struktur som 
möjliggör ett effektivt genomförande samt innovations- och leveransförmåga. Avdel-
ningen strävar efter att bli Sveriges modernaste kommunikationsavdelning vilket inne-
bär att avdelningen ska vara strategisk, taktisk, operativ samt ta tillvara på avdelningens 
samlade kompetens. Enhetsindelningen ska dessutom skapa ett tydligare fokus på en-
heternas uppdrag och främja hanteringen av organisationens behov och krav (ibid). 
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2. Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att beskriva och analysera anställdas uppfattning av kommunikation 
och lärande på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i detta vill vi skapa förståelse för relat-
ionen mellan intern kommunikation och lärande samt studera vilka olika typer av på-
verkansfaktorer på arbetsplatsen som eventuellt påverkar denna relation. 
   
Frågeställningar: 

• Hur uppfattar de anställda den interna kommunikationen på arbetsplatsen? 
 

• Vilka eventuella påverkansfaktorer uppfattar de anställda påverka den interna 
kommunikationen på arbetsplatsen?  
 

• Hur förefaller relationen mellan den interna kommunikationen och lärande på 
arbetsplatsen?  

 
Avgränsningar  
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att fokusera på kommunikation 
och lärande samt olika eventuella påverkansfaktorer på dessa fenomen. Studien är av-
gränsad till en specifik avdelning och därmed är övriga avdelningar och enheter inom 
organisationen inte inkluderade i vår studie. Då vi har avgränsat oss till endast en orga-
nisation, en avdelning och ett fåtal respondenter, utförs en grundlig och koncentrerad 
analys av kommunikation och lärande samt olika eventuella påverkansfaktorer på kom-
munikation och lärande i denna begränsade och definierade miljö. Vi har valt att studera 
de eventuella externa påverkansfaktorerna och därmed avgränsat oss från de individfak-
torer som kan inverka på kommunikation och lärande.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras inledningsvis avsnitten sökningsförfarande och källkritik 
för att vidare behandla studiens utvalda teori. Den utvalda teorin introduceras med ett 
förberedande avsnitt med definitioner av organisation och organisationskommunikation 
för att skapa en förståelse för de ämnen som vidare berörs. I efterföljande avsnitt be-
handlas studiens tre teoretiska övergripande huvudområden som innehåller teorier om 
kommunikation, lärande samt organisationsstruktur- och kultur.  
 

3.1 Sökningsförfarande och källkritik 
Studiens sökningsprocess av litteratur har genomförts i ett flertal olika steg. För att 
finna litteratur av relevans för studien och den teoretiska referensramen, fördjupade vi 
oss till en början i tidigare forskning som berörde vårt intresseområde. Vi har sökt i da-
tabaserna LUBsearch, SwePub och Lovisa, vilket är sökverktyg som alla är kopplade 
till Lunds Universitet och i sökningsförfarandet använde vi oss av olika kombinationer 
av sökord såsom: kommunikation, intern kommunikation, informellt lärande, lärande-
miljö, organisation, kultur, struktur. För att frambringa ytterligare och ett mer omfat-
tande litteratururval har vi även översatt samtliga sökord till engelska. Dessutom har vi 
använt oss av trunkering, vilket innebär att placera en stjärna (*) efter ett grundord, ex-
empelvis “organisation*”, för att få med så många ändelser av ett ord som möjligt. 
Samtliga sökningsmetoder genererade i att litteratur i bokform, vetenskapliga artiklar 
och rapporter har använts i studiens teoretiska referensram. I vår teoridel växlade vi 
mellan artiklar, rapporter och böcker, medan vi i metoddelen främst har använt oss av 
litteratur i bokform.  
 
Utifrån ett källkritiskt förhållningssätt har vi valt litteratur och källor, dels i tryckt for-
mat men också elektroniska. Med detta förhållningssätt som grund, har vi genomgående 
försökt att vara källkritiska genom att noggrant och kritiskt bedöma det insamlade och 
lästa litteraturmaterialet. Detta för att kunna samla in så tillförlitlig och saklig informat-
ion som möjligt (Lunds Universitet, 2016-11-29). Förhållningssättet har resulterat i att 
vi har valt bort källor och information som vi har ansett vara irrelevanta, och istället har 
vi använt oss av källor som vi anser har varit av värde för vår studies innehåll och resul-
tat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vid värderingen av en källa har vi utgått från 
ett flertal olika kriterier, vilket bland annat innebär att vi har kontrollerat vem eller vilka 
som har förmedlat informationen, det vill säga vem eller vilka som är författare eller 
upphovsman bakom källan. Vidare har vi granskat vad materialet innehåller och vem 
materialet är avsett för. Detta främst för att urskilja nyanserat och vinklat litteratur-
material, oavsett källa. Slutligen har vi kontrollerat dateringen när källmaterialet är pub-
licerat i försök att hålla oss till så uppdaterade källor som möjligt (Lunds Universitet, 
2016-11-29).  
 
Gällande vetenskapliga artiklar har vi begränsat oss till att använda artiklar som är peer 
rewied, vilket innebär att artiklarna har genomgått en granskningsprocess av sakkunniga 
personer för att öka tillförlitligheten på våra källor. För att stärka och förhöja studiens 
trovärdighet ytterligare har vi i största möjliga mån även använt oss av primärkällor. I 
undantagsfall har vi använt sekundärkällor då vi inte tyckt att primärkällan har uppfyllt 
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den standard vi har eftersökt, exempelvis på grund av för gammal publikation. Vi har 
hittat ytterligare användbara källor genom att granska den valda litteraturens referenslis-
tor. Vi är medvetna om att vi främst har använt oss av litteratur i bokform men vill 
framhålla att samtliga källor har varit relevanta och viktiga på sitt sätt genom hela pro-
cessen fram till slutresultatet.  
 

3.2 Inledning till organisation och organisationskommunikation 
Bruzelius och Skärvad (2012) ger en formell definition av en organisation vilket besk-
rivs som individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat vis, för att uppnå ett 
specifikt uppsatt mål. En organisation ses därmed som ett system där medarbetarna är 
funktionellt effektiva och formulerade målsättningar nås genom ett rationellt beslutsfat-
tande. Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskrivs en organisation snarare 
som en social samhörighet där interaktion och kommunikation medarbetarna emellan är 
grunden för verksamhetens uttalade och uppsatta mål som erhålls genom ett kollektivt 
och koordinerat arbete. Inom modern organisationsteori har insikten om kommunikat-
ionens betydelse ökat. Den moderna organisationsteorin, som växte fram under början 
av 1900-talet, präglades primärt av ett tämligen rationalistiskt perspektiv där intresse 
främst riktades mot organisationers och människors beteende. Detta förändrades under 
1930-talet när intresset skiftade till att forskare började studera organisationsmedlem-
mar och deras arbetsklimat. Detta betydelsefulla synsätt om människan, arbetet och 
sambandet dem emellan har kommit att kallas the Human Relation School (Hård af Se-
gerstad, 2002). Ett sådant synsätt indikerar på att begreppen kommunikation och organi-
sation är intimt sammankopplade på så sätt att en organisation är uppbyggd av männi-
skor och utgörs därav av relationer mellan dessa olika individer. Detta visar på att 
kommunikation mellan organisationens medlemmar är avgörande och en grundförut-
sättning för att en organisation ska skapas, utvecklas och överleva (Barnard 2009; 
Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
 
Hanson (2007) menar att tydliga grundvärderingar i en organisation ger grogrund för en 
god kommunikation. Ett utvecklat kommunikationssystem i en organisation tar sin ut-
gångspunkt i att ledning, chefer och medarbetare inom systemet i sin dagliga roll som 
kommunikatörer är medskapare till organisationssystemets värdegemenskap och ut-
veckling. Jeon och Kim (2012) gör även gällande att en uppmuntran av informationsut-
byte och kunskapsspridning kan resultera i att medarbetare tenderar att skapa nya idéer 
och att effektivare lösa problem. Dewey (ref. i Jaldemark, 2013) påstår att individers 
lärande kan uppstå och utvecklas när deras kommunikationsförmåga och den omgi-
vande miljön, organisationen, samspelar. Vidare anses medarbetarnas samarbete genom 
kommunikation genererar en ökad förståelse och mening för utförandet av arbetsuppgif-
terna. En god kommunikation kan i ett allmäntillstånd bidra till organisatorisk effektivi-
tet och i mer kritiska tider kan kommunikationenssystemets kvalitet utgöra skillnaden 
mellan upp- eller nedgång för en organisation (Nordisk Kommunikation, 2011). 
 
Heide, Johansson & Simonsson (2012) lyfter fram begreppet organisationskommunikat-
ion som ett sätt att försöka förstå, beskriva och förklara en organisation som ett fenomen 
ur ett kommunikationsperspektiv. Miller (2015) anser att organisationskommunikation 
är en process av att använda meddelanden och sociala interaktioner för att skapa, upp-
rätthålla och hantera dess betydelse inom den specifika kontexten. Kommunikation, 
som en dynamisk och ständigt föränderlig process, hjälper till i skapandet av organisat-
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ionen. Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att det i princip är omöjligt att 
skapa samordning, lärande och ledning i en organisation utan kommunikation och att 
det praktiskt taget kan ses som ett axiom, ett självklart påstående, att en organisation 
inte kan existera utan kommunikation.  
 

3.3 Kommunikation 
Kommunikation möjliggör för människor att interagera med varandra (Nilsson & Wal-
demarson, 2007). Människor är sociala varelser som genom vår art, Homo Sapien Sa-
pien, är kommunikativa av naturen och kommunikation förutsätter gemenskap (Banathy 
& Jenlink, 2005). Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communi-
care som betyder just att göra gemensamt. Att göra gemensamt beskrivs som något som 
äger rum mellan två eller flera individer och som knyter dem samman. Kommunikation 
kan tolkas som ett verktyg för kontakt, påverkan och utveckling. Det innebär således att 
gemensamt dela såsom tankar, värderingar, erfarenheter och känslor och handlar snarare 
om en process än om ett tillstånd (Nilsson & Waldemarson 2007; Hård af Segerstad 
2002; Heide, Johansson & Simonsson 2012). Peter Eriksson (2011) menar att kommu-
nikation är en dubbelsidig dialog mellan en avsändare och en mottagare. Av Martin 
Buber (1993) beskrivs en dialog som ett fulländat samtal mellan två individer. Detta 
samtal fulländas genom att individerna betraktar varandra som likvärdiga inom dialogen 
och är öppna för att enas eller eventuellt förändra förståelse kring innehållet i dialogen. 
Dialog innebär därmed att individer lär av varandras erfarenheter och åsikter kring ett 
specifikt ämne. Nilsson & Waldemarson (2007) anser att vid studerandet av kommuni-
kation ökar möjligheten att förbättra medvetenheten om vilka budskap som sänds ut 
samt tas emot, till och från människor runt omkring oss. Vidare ger detta oss en bredare 
förståelse för hur en individ påverkar och påverkas av andra individer. Hård af Seger-
stad (2002) gör gällande att kommunikation är den mänskliga handlingen, medan in-
formation är det som utväxlas när individer kommunicerar och därav kan kommunikat-
ion förklaras som den sociala processen och informationen som den sociala artefakten. 
Språket kan ses som länken mellan individer eftersom den kommunikativa funktionen 
möjliggör en omvandling av människors tankar till information, vilket vidare leder till 
att individer delar föreställningar, erfarenheter och verklighetsuppfattningar med 
varandra (Säljö, 1999).   
 
R. T. Craig (1999) påstår att en specifik form av kommunikation inte förekommer, utan 
föreslår istället olika varianter av kommunikationsformer i vardagen vilka bland annat 
är; den retoriska formen - den praktiska konsten att samtala, den fenomenologiska for-
men - erfarenhet av olikheter genom dialog, den cybernetiska formen - behandling av 
information och den socialpsykologiska formen - uttryck, interaktion och inflytande. 
Författaren reflekterar över hur de olika kommunikationsformerna kan appliceras i olika 
kontexter och menar att dessa kommunikationsformer ger oss utrymme att fråga samt 
att svara på hur människor fungerar och uttrycker sig i dagens komplexa samhälle. Han-
son (2007) menar att all kommunikation innebär en möjlighet till påverkan på ett eller 
annat sätt, främst på mottagarens villkor. Dock får kommunikation inte alltid avsedd 
verkan då exempelvis förmedlad fakta misstolkas och känslouttryck får en otydlig re-
spons. Enligt Gunnarsson (2014) är feedback en form av kommunikation som kan bidra 
till färre missförstånd. Feedback översätts till föda åter och är en vanligt förekommande 
kommunikationsform som kan öka öppenheten i en grupp. Feedback har två syften, att 
uppskatta och uppmuntra det som individer utför på ett bra sätt samt att ge konstruktiva 
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förbättringsförslag i ett utvecklingssyfte. Wilhelmson och Döös (2002) anser att det 
nödvändigt att individers kommunikativa förmåga ständigt utvecklas om individers er-
farenheter och förmågor ska tas tillvara på. Intentionen med ovan nämnda kommunikat-
ionsformer är att hjälpa människor att sprida kunskaper och kompetenser men också att 
reflektera och diskutera kring detsamma. Genom kommunikationen vidareutvecklar 
därmed människor en förståelse för sig själv, omgivningen och omvärlden (Heide, Jo-
hansson & Simonsson, 2012). 
 
3.3.1 Intern kommunikation 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) förklarar intern kommunikation som all for-
mell och informell kommunikation som förekommer mellan medarbetarna inom en or-
ganisation. Erikson (2011) instämmer och beskriver begreppet intern kommunikation 
som intim förbunden till en organisations framtoning och profil. Barnard (2009) menar 
dock att intern kommunikation inte kan mätas enskilt då det inte har något egenvärde, 
utan kan snarare mätas som en del av en organisations värde. Skapandet av en intern 
kommunikation som är fördelaktig för en organisation är, enligt en rapport framtagen av 
Nordisk kommunikation (2011), således unik för varje organisation och skiljer sig åt 
beroende på hur en organisations verksamhet och kultur ser ut. Erikson (2011) menar 
vidare att det existerar organisationer som mer eller mindre tillåter en öppen intern 
kommunikation. I organisationer där hierarkiska nivåer har ersatts av en högre grad av 
dialog mellan samtliga anställda är den interna kommunikationen mer öppen och är 
uppbyggd på en princip om utbyte och ömsesidigt ansvar inom organisationen. Heide, 
Johansson och Simonsson (2012) påstår också att gränsen mellan intern och extern 
kommunikation i praktiken är otydlig och menar att detta beror på att gränserna mellan 
organisationer och deras omgivningar har blivit allt mer flytande. Förändring av organi-
sationsformer och en arbetsmarknad med allt fler bemanningsföretag, konsultfirmor och 
underleverantörer är exempel på externa faktorer som kan beröra den interna kommuni-
kationen. Erikson (2011) lyfter vikten av att ha i åtanke att den interna kommunikation-
en skiljer sig åt beroende på vilken typ av fakta som ska förmedlas.  
 
Jan Carlzon, tidigare VD för SAS, har en gång uttryckt “vi måste se varje medarbetare 
som en resurs i den interna kommunikationen.” (Erikson, s. 71, 2011) vilket syftar till 
att göra medarbetarna medvetna om vad en organisation står för och vart organisationen 
är på väg, det vill säga vikten av information och kommunikation. Erikson (2011) påvi-
sar ett antal anledningar till varför det är betydelsefullt för en organisation med en god 
intern kommunikation. Författaren menar att en effektiv intern kommunikation bland 
annat ger medarbetarna en bättre överblick, att det skapar enighet om organisationens 
mål och att det skapar vi-anda och motivation. Detta i sin tur leder till att ett samarbete 
inom organisationen främjas och kan dessutom resultera i en reducerad personalomsätt-
ning. Ur Nordisk Kommunikations framtagna rapport (2011) påtalas det att en organi-
sation som involverar sina medarbetare i organisationen har möjligheten att öka organi-
sationens handlingskraft och nytänkande och det är av vikt att medarbetarna har själv-
klara roller som medskapare i den interna dialogen. Ett kommunikationssystem som är 
samordnat och transparent genererar förutsättningar för en organisations samtliga aktö-
rer att samarbeta på ett effektivare sätt. Erikson (2011) anser att det är betydelsefullt för 
en organisation att föra en effektiv intern kommunikation då detta kan resultera i att en 
organisation blir mer konkurrenskraftiga i dagens snabbt föränderliga värld. Detta beror 
på att en effektiv intern kommunikation skapar beredskap för att på ett optimalt sätt 
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hantera oväntade förändringar. Författaren menar vidare att små medel såsom att hålla 
en kontinuerlig dialog om organisationens värdegrund och mål, samt att ge medarbeta-
ren en större förståelse för organisationen och dennes individuella arbete, skapar en 
plattform för motivation. Detta påvisar även Nordisk kommunikations rapport (2011) 
som menar att en intern kommunikation som stödjer behovet av att dela information för 
att kunna utföra det dagliga arbetet kommer att bidra till samverkan mellan organisat-
ionens anställda och utveckla verksamheten. På så sätt bidrar den interna kommunikat-
ionen till värde för alla som är involverade inom organisationen.  
    

3.4 Lärande 
Varje människas liv består av unika och individuella livserfarenheter, uppfattningar, 
känslor och interaktioner med andra individer. Därmed har varje individ utvecklat en 
subjektiv förståelse om sin omgivning som, av olika anledningar, ständigt förändras. 
Lärande är därför en ofrånkomlig del i allt som människor gör och lärande pågår oupp-
hörligt i vardagen (Wilhelmson & Döös, 2002). Säljö (1992) redogör för lärande som ett 
historiskt, kulturellt och socialt fenomen som sålunda sker i samspel med andra indivi-
der i kommunikativa processer och är nära sammankopplat till kontexter där lärande 
existerar. Individer kan därmed, med hjälp av andra individer få en ökad förståelse och 
nya lärdomar kring ett innehåll eller uppgifter. Vidare menar författaren att lärande in-
träffar under både formella och informella former. Formellt lärande är ett institutional-
iserat fenomen som fokuserar på att lära ut ett specifikt innehåll, ofta sker detta lärande i 
sammanhang såsom grundskola, universitetsutbildning eller genom ett utbildningstill-
fälle anordnat av en organisation för deras anställda. Ellström (2010) menar att infor-
mellt lärande är det lärande som sker regelbundet, oavsiktligt och omedvetet i en indi-
vids vardagliga liv och arbete, utan att vara det primära målet i de aktiviteter som utförs. 
Dewey (ref. i Jaldemark, 2013) menar att oavsett om individers deltagande i specifika 
kontexter resulterar i lärande som en formell eller en informell process, är lärandet stän-
digt en del av människors liv. 
 
Det existerar en stor mängd forskning kring de faktorer som påverkar det informella 
lärandet på ett gynnsamt sätt. Däremot existerar en mindre ansenlig mängd forskning 
gällande de faktorer som hämmar det informella lärandet, men Sambrook och Stewart 
(2000) menar dock att en otillfredsställande lärandekultur, tidsbrist och otillräckliga 
resurser är hämmande faktorer för lärande i vilken kontext du än befinner dig. Svensson 
(2005) instämmer då lärande har blivit en avsevärt mer betydelsefull och omfattande del 
inom organisationer. Det dagliga arbetet och de informella lärprocesserna hjälper med-
arbetare att förvärva normer, värderingar samt kunskaper och kompetenser (Le Clus, 
2011). Dale och Bell (1999) menar att det informella lärandet inte är formellt integrerat 
i de dagliga arbetsinstruktionerna eller i det dagliga arbetet, utan att det snarare är rela-
terat till medararbetarens arbetsprestationer och sker omedvetet inom arbetskontexten. 
Lave & Wenger (1991; Wenger, 1998) delar åsikten om att det informella lärandet kan 
ta form genom att en individs uppgifter utvecklas under tiden uppgiften utförs på ar-
betsplatsen. Det innebär att det informella lärandet är en följd av arbetsuppgiftens inne-
håll och upplägg, där utförandet är det primära syftet. Om individen deltar i en formell 
lärandeprocess blir denna kunskapsinhämtning det primära syftet istället för utförandet 
av uppgifter.  
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3.4.1  Lärandemiljö  
Begreppet miljö kan tolkas ur både ett externt och ett internt perspektiv. En miljö som 
tolkas extern är oberoende av människor som subjekt, vilket vidare innebär att en extern 
miljö beskrivs i termer av kvaliteter och egenskaper. Om miljö ses utifrån ett internt 
perspektiv innebär det att miljön är beroende av en individ och dennes påverkan samt 
betydelse för miljön. Vidare betyder det att individen också är beroende av den miljö 
som denne tillhör (Svensson, 2005). Författaren anser även att generellt när begreppet 
miljö nämns refererar vi till människors miljö, således den kringliggande miljön som 
påverkar människan. Relationen mellan miljö och människa behöver ses som en inre 
och intim relation, speciellt när det rör en lärande individ. Dessutom måste människan 
vara aktiv då relationen mellan miljö, människor och lärande påvisas genom individens 
inre och yttre aktiviteter. Vidare definierar författaren lärandemiljö som ett eller ett fler-
tal lärande subjekt i en omgivning. Ellström (2010) utvecklar denna definition och me-
nar att en lärandemiljö antas vara ett ömsesidigt förhållande mellan ett lärande subjekt 
och subjektets lärande miljö. Det finns två aspekter som är särskilt viktiga i lärandemil-
jöer. Den första aspekten är ett kollektivs gemensamt delade värderingar som styr läran-
det som gäller formell utbildning, kompetens, kommunikation samt relationer. Den 
andra aspekten är de kulturelement som formar ett lärandeinnehåll vilket i synnerhet 
innefattar de kunskaper, färdigheter och värderingar, som ingår i eller rentav utgör den 
kompetens som vidareutvecklas.  
 
En yttre miljö består av objektiva aspekter som kan observeras och granskas oberoende 
av individers subjektiva tolkningar (Ellström, Ekholm & Ellström, 2008). Den yttre mil-
jön kan se olika ut, innefatta olika delar och kan exempelvis utgöras av formella utbild-
ningssystem eller organisationers verksamheter. Den yttre lärandemiljön omfattas även 
av individens tillämpning av de möjligheter som erbjuds av omgivningen (Svensson, 
2005). Wilhelmson och Döös (2002) redogör för lärandemodellen “från pil till blomma” 
(Se Bilaga 3). Blomman påvisar hur individen som lärande subjekt står i centrum och 
blommans blad illustreras som pilar av kunskapserbjudanden vilka det lärande subjektet 
erbjuds i olika processer. Modellen förutsätter dock att den individ som ska mottaga 
dessa kunskapserbjudanden är en engagerad mottagare och fångar in det individen be-
höver genom aktivt handlande. Individen i blommans centrum måste därmed uppmärk-
samma och aktivt infånga de erbjudanden som erbjuds av den yttre miljön och som kan 
bidra till individens lärande. Svensson (2005) påtalar att ett ökande utbud av erbjudan-
den kopplat till lärande, i kombination med ett ökat behov av lärande och utbildning har 
lett till ett större behov av samordning genom kommunikation för att kunna ta nytta av 
dessa möjligheter till lärande. 
 

3.5 Organisationens struktur och kultur  
Begreppet organisationsstruktur refererar till varaktiga aspekter inom en organisation 
såsom en inramning vilket ger organisationen sitt utseende och struktur (Cheney, Chris-
tensen, Zorn & Ganesh, 2004). Hatch (2002) menar att organisationsforskare redogör 
för två olika typer av strukturer, en fysisk och en social struktur. Den fysiska strukturen 
består av element såsom geografisk placering och byggnadsdesign. Social struktur där-
emot, refererar till sociala relationer mellan individer, yrkespositioner och arbets- och 
ansvarsfördelningen. Organisationsstrukturen beskrivs även i termer av formell och in-
formell struktur. En formell struktur består delvis av föreskrifter, arbetsbeskrivningar 
och standardiserade arbetsprocesser och skapas eftersom att medarbetarna har ett behov 
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av ordningssystem, arbetsfördelning, samt stabilitet. Den informella strukturen innefat-
tar ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning vilket ofta genomförs av organisationers med-
arbetare (Heide, Simonsson & Johansson, 2012). Giddens (1984) menar att organisat-
ionsstruktur är ett resultat men även en förutsättning för interaktion och kommunikation 
i en organisation, detta visar på att de samverkar, vilket författaren kallar för strukturens 
dubbelhet. En väl uppbyggd organisationsstruktur bidrar till effektivitet i organisationer 
då individers uppgiftsutförande kan effektiviseras om medarbetarna kan följa redan ut-
formade processer och mönster.  
 
Forskare som däremot engagerar sig i att studera hur organisationer utformas och tolkas, 
studerar den så kallade organisationskulturen (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
Enligt Erikson (2011) finns intresset av att studera organisationskultur eftersom att kul-
tur existerar i varje organisation. Kulturer inom organisationer visar sig både osynligt 
och synligt och dessa två synsätt beskriver organisationskulturen som en uppsättning av 
olika faktorer som håller samman medarbetarna. Den synliga aspekten omfattar objekt 
såsom inredning, klädkoder, talat språk och även de beteende som öppet kan uppmärk-
sammas och noteras. Den osynliga kulturen i organisationen inriktar sig mot symboler, 
ritualer, myter och historia som rör sig i och runt organisationen. Dock utvecklar alla 
organisationer en unik organisationskultur med egna värderingar och normer som ge-
nomsyrar en organisation och dess anställda till att gemensamt arbeta mot uppsatta mål. 
Bang (1999) instämmer om att innebörden av organisationskultur beror på hur varje 
unik organisation och dess medarbetare vill att organisationskulturen ska framställas, 
alltså existerar inte en enda enhetlig definition. Vidare har författaren utformat sin egen 
definition av organisationskultur som han beskriver som en ömsesidig och kollektiv 
uppsättning av verklighetsuppfattningar, värderingar samt normer som formas i en or-
ganisation där medarbetarna arbetar tillsammans och med omvärlden. Heide, Johansson 
och Simonsson (2012) redogör för en liknande definition av organisationskultur som de 
beskriver som gemensamma värderingar, attityder, handlingssätt och normer som ut-
vecklas och dominerar en organisation.   
 
Organisationskulturen påverkar i vilken utsträckning anställda uppfattar att deras tankar, 
känslor och värderingar får utrymme att formas och yttras. Kulturen präglas dessutom 
av hur de anställda kommer att reagera på idéer, åsikter och uppfattningar som presente-
ras. Beroende på hur väl utvecklad kulturen är inom en organisation, uttrycks dessa fe-
nomen mer eller mindre explicit. I en väl fungerande organisationskultur uttalas tankar 
och åsikter på ett fritt och obehindrat sätt av de anställda, vilket innebär att kulturen 
existerar mellan de anställda. Detta ger till följd att kulturen blir avgörande gällande hur 
människor ska förstå varandras beteende, sociala företeelser och processer och vidare 
kan även detta leda till ökad effektivitet inom organisationen (Alvesson, 2009). 
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4. Metod 

I föreliggande kapitel redogör vi för valet av studiens utgångspunkter och fortsätter 
med att beskriva studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras studiens förhåll-
ningssätt, ansats och övergripande kvalitativa prägel. Därefter beskrivs ingående studi-
ens genomförande som bland annat består av urval, datainsamling och databehandling. 
Vidare redogörs för kvalitativa aspekter och sedan diskuteras etiska överväganden 
kring studien. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion kring eventuella brister och 
svårigheter kopplade till den utförda studien.  
 

4.1 Utgångspunkter 
Vi har genomfört en kvalitativ forskningsstudie med ett socialkonstruktivistiskt förhåll-
ningssätt och utgått från en abduktiv ansats. I avsnitten nedan kommer vi utförligt att 
beskriva och tydliggöra dessa begrepp samt redogöra för våra val kopplat till vår studie 
och dess syfte. 

 
4.1.1 Förhållningssätt och ansats 
Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgår ifrån en ontologisk synsätt vilket innebär att 
sociala egenskaper skapas ur individers interagerande (Bryman, 2011) där forskare stu-
derar vad som är den faktiska verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En 
förklaring av det socialkonstruktivistiska perspektivet är att forskare försöker besvara 
hur samtliga sociala aspekter kontinuerligt produceras och reproduceras i olika kontex-
ter. Vidare innebär detta att samhällsvetenskapsinriktade forskare, som tillämpar ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, använder olika teoretiska klargöranden för att besk-
riva hur sociala fenomen och händelser formas och verkar i olika sammanhang (Wen-
nerberg, 2010). På så sätt betraktas en social verklighet aldrig som fastställd, utan som 
ständigt föränderliga sociala varelser och fenomen (Bryman, 2011). Vi anser därav att 
det socialkonstruktivistiska perspektivet är väl lämpat att använda som förhållningssätt i 
studien eftersom vårt syfte är att beskriva och analysera de anställdas uppfattning av 
kommunikation och lärande i en specifik arbetsplatskontext. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att en studie där forskare utgår ifrån rele-
vanta och passande teorier kring ett ämne som studeras och, med grund i detta, bestäm-
mer vilket empiriskt material som ska samlas in kallas för en deduktiv ansats. En studie 
som däremot tar utgångspunkt i empirin, där resultatet kopplas tillbaka till relevanta och 
passande teorier har utformats ur en induktiv ansats (Bryman, 2011). På vår utförda 
studie kring kommunikation och lärande i arbetslivet anser vi det svårt att sätta en abso-
lut induktiv eller deduktiv prägel. Å ena sidan kan studien ses som grundad i en deduk-
tiv ansats då studien tog sin form i inläsning av flera relevanta teorier för att sedan fort-
sätta med insamling av det empiriska materialet. Å andra sidan har den inspirerats av en 
induktiv ansats då resultatet av det insamlade empiriska materialet har kopplats tillbaka 
till valda teorier för att på så vis komma fram till studiens slutsats. Som påvisats ovan 
kan vi därav inte benämna studien som varken induktiv eller deduktiv, istället har vi 
förhållit oss växlande mellan de båda ansatserna. Ett sådant förhållningssätt, som kom-
binerar och regelbundet skiftar mellan induktion och deduktion kallas för abduktion 
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(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den abduktiva ansatsen, med ett växlande förfa-
ringssätt mellan teoretiska utgångspunkter och empiriskt material, anser vi vara den 
mest lämpade ansatsen för att sammanbinda vår förförståelse, teori och empiri kring vår 
studie.    

4.1.2 Kvalitativ forskningsstudie 
I kvalitativa forskningsstudier är det betydelsefullt och eftersträvansvärt att, ur ett tol-
kande perspektiv, förstå individers subjektiva uppfattningar och åsikter i en social kon-
text. Inom kvalitativa forskningsstudier insamlas data genom beskrivande och talande 
text snarare än genom siffror. Kunskapen betraktas som socialt konstruerad och inom 
denna form av studie finns ett intresse för hur människor uppfattar och förstår saker på 
olika sätt (Denscombe, 2009; Bryman, 2011). Detta går att hänvisa till det ontologiska 
synsättet som kvalitativa forskningsstudier tar sin utgångspunkt i (Bryman, 2011). Kva-
litativa studier omfattar vanligen detaljerade beskrivningar av vad som inträffar i en 
naturlig miljö. Utgångspunkten är att utforska ett ämne eller ett fenomen ur deltagarnas 
perspektiv och ofta riktas fokus på sambanden mellan deltagarnas subjektiva och olika 
perspektiv samt beteende i den undersökta sociala miljön (Backman, 2016). Med grund 
i detta valde vi just den kvalitativa forskningsstudien som strategi eftersom vi vill besk-
riva och analysera kommunikation och lärande ur de anställdas perspektiv på arbetsplat-
sen.  
 
Inom de kvalitativa forskningsstudierna är det eftersträvansvärt för forskare att komma 
nära deltagarna som studeras för att få möjlighet att försöka uppfatta världen utifrån 
deras synsätt. Ett sådant närmande underlättas av att tillämpa en kvalitativ forskning då 
en sådan ofta är relativt ostrukturerad jämfört med andra forskningsstrategier. Kvalita-
tiva forskare menar att en längre tids insamling av detaljerad data i en specifik social 
kontext resultera ofta i fyllig och innehållsrik information (Bryman, 2011). Den kvalita-
tiva strategin karaktäriseras snarare av förlopp, skeenden och processer än resultat eller 
produkter och inom strategin ses människan som det huvudsakliga instrumentet (Back-
man, 2016). Det finns ett flertal olika datainsamlingsmetoder och till de vanligaste hör 
bland annat intervjuer, observationer och fokusgrupper (Bryman, 2011). Till vår kvalita-
tiva forskningsstudie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod då vi menar att detta är en passande metod för att försöka ta reda 
på de deltagandes uppfattningar om kommunikation och lärande i deras sociala arbets-
platskontext.  
 

4.2 Genomförande 
 

4.2.1 Urval 
Den avdelning där den kvalitativa forskningsstudien har genomförts är slumpmässigt 
utvald. Vår kvalitativa datainsamling har utförts på en avgränsad avdelning vilket har 
kommit att påverka urvalet av intervjupersoner. Inför den kvalitativa datainsamlingen 
hade vi inga specifika kriterier gällande våra respondenter, då vårt syfte inte kräver 
detta, utan ansvaret kring urvalet lämnades över till vår kontaktperson vid avdelningen. 
Under studiens gång framkom det att utvalda respondenter hade blivit särskilt tillfrå-
gade att medverka i intervjustudien. Urvalet kan därför liknas med att uppfylla kraven 
för ett strategiskt urval (Trost, 2010) som innebär att bli tilldelade en variation av re-
spondenter i en förutbestämd kontext, i vårt fall anställda på kommunikationsavdelning-
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en. Vårt urval resulterade i totalt sju intervjuer och intervjupersonerna har olika befatt-
ningar och arbetsroller och arbetar på olika enheter inom avdelningen. 
     

4.2.2 Utformning av intervjuguide 
Beroende på vilken typ av intervju som används för att samla in empiriskt material be-
höver olika typer av vägledande frågeformulär utformas. Dessa kan vara mer eller 
mindre formella och innehålla öppna frågor med möjlighet till mer fria svar eller frågor 
med svarsalternativ som är mer fasta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Bryman 
(2011) beskriver att upplägget av ett vägledande frågeformulär, en intervjuguide, för 
semistrukturerade intervjuer bör bestå av en lista med de frågeställningar som respon-
denterna ska lämna svar på. Detta görs för att säkerställa att samtliga områden är täckta 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vanligt för en intervjuguide är 
att den innehåller huvudfrågor och teman, men hur frågorna ställs finns det ingen speci-
fik guide för och följdfrågor är tillåtet och kan tillkomma.  
 
Utifrån detta valde vi att strukturera vår intervjuguide i tre teman, Organisationen och 
arbetsrollen, Kommunikation och Lärande och utveckling, detta för att underlätta för 
både våra respondenter men även för oss själva att hålla oss inom studiens ramar (Se 
bilaga 2). Då vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datain-
samlingsmetod utformade vi en intervjuguide med öppna frågor som möjliggjorde fria 
och subjektiva svar från respondenterna. Våra huvudfrågor hade dessutom underfrågor 
för att kunna vägleda respondenterna om de kände osäkerhet över deras svar på huvud-
frågorna. Frågeformuleringarna för kvalitativa intervjuer bör inte vara alltför specifika 
eftersom det kan hindra respondenternas möjlighet att yttra alternativa synsätt eller åsik-
ter (Bryman, 2011) och detta hade vi haft i åtanke under utformandet av intervjuguiden 
för att inte gå miste om värdefull data.  
 

4.2.3 Datainsamling 
I det inledande stadiet mailade vi ett flertal organisationer gällande vår idé för att se om 
någon organisation hade intresse av att få fördjupad kunskap om deras anställdas upp-
fattning kring kommunikation och lärande på arbetsplatsen. Vår kontaktperson, på 
Malmö Stads kommunikationsavdelning, besvarade vårt mail och visade intresse för 
studien och under hela processen har kontaktpersonen varit länken mellan oss och orga-
nisationen. Denna kommunikation har främst skett via mail och per telefon. Vår kon-
taktperson såg till att vi blev placerade på den avdelning där vi genomförde datain-
samlingen samt att vi kom i kontakt med studiens respondenter. Innan intervjustudien 
genomfördes skickade vi ut ett presentationsmail (Se bilaga 1) till intervjupersonerna 
där vi presenterade oss själva, studiens syfte och informerade om respondenternas sam-
tycke och konfidentialitet och detta återupprepades återigen muntligt vid intervjutill-
fället.  
 
Intervjuer som kvalitativ metod är lämplig om en studie innehåller syfte och frågeställ-
ningar gällande att få insikt i individers resonemang, känslor, erfarenheter eller hand-
lingsmönster. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är tydliga frågeställningar som ger 
omfattande och detaljrika svar (Denscombe, 2009). Som tidigare nämnts har vi som 
huvudmaterial i vår kvalitativa forskningsstudie använt oss av datainsamling i form av 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer skapar möjlighet till flexibili-
tet gällande ämnenas och frågornas ordningsföljd och dessutom möjliggör den semi-
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strukturerade intervjuformen mer öppna svar. Detta resulterar i att respondenternas tan-
kar, uppfattningar och synpunkter tenderar att bli mer detaljerade i jämförelse med öv-
riga intervjumetoder (ibid). Vi tror därav att kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 
varit en lämplig datainsamlingsmetod för att beskriva och analysera de anställdas upp-
fattning om kommunikation och lärande. Detta eftersom att respondenterna, i enlighet 
med Denscombe (2009), har haft möjlighet att besvara våra intervjufrågor med öppna 
och djupgående svar.  
 
Innan vår första intervju på kommunikationsavdelningen på Malmö stad genomförde vi 
en pilotintervju. I enlighet med Bryman (2011) intervjuade vi en utomstående person, 
eftersom författaren anser att det är önskvärt att den person som intervjuas under pilot-
intervjun inte har någon koppling till studien och dess urval. Att hålla en pilotintervju 
innan de verkliga intervjuerna ska genomföras, reducerar risken att ställa svåra eller 
oklara frågor. Genom pilotintervjun kan frågor därmed rättas till och oklarheter avlägs-
nas innan studiens intervjuer hålls. Pilotintervjun kan även skapa större säkerhet hos 
intervjuaren, då denne får en överblick hur frågorna ställs på ett tydligt sätt och vilka 
eventuella följdfrågor som kan uppstå. Med hjälp av intervjun går det också att avgöra 
om frågorna ställs i en bra ordningsföljd eller om ordningsföljden behöver ändras 
(Bryman, 2011). Intervjuerna hölls på plats i kommunikationsavdelningens lokaler vid 
två olika tillfällen, fem intervjuer genomfördes på första tillfället och två intervjuer på 
andra, och varje intervju tog mellan 25-35 minuter. Som tidigare nämnts ställdes inter-
vjufrågor under tre teman men eftersom vi har hållit i semistrukturerade intervjuer har 
eventuella följdfrågor kommit att variera, därav såg intervjuerna och dess frågeställ-
ningar inte exakt likadana ut. Utöver våra semistrukturerade intervjuer som datain-
samlingsmaterial fick vi även kommunikationsavdelningens verksamhetsplan för 2016 
till vårt förfogande.  
      

4.2.4 Databehandling 
Den utförda studien skapades ur ett intresse av att studera kommunikation och lärande i 
arbetslivet och studien tog form genom litteraturinsamling av teorier kring dessa be-
grepp, vilket har fortgått oupphörligt genom studien. Vid de sju intervjutillfällena närva-
rade vi båda två för att försäkra att ingen information som respondenterna uttalade gick 
förlorad eller förvrängdes och intervjuerna spelades in med hjälp av två olika inspel-
ningsverktyg. Vid samtliga intervjuer var det samma person som hade rollen som inter-
vjuare medan den andre antecknade under alla intervjuer. Vidare transkriberade vi all 
insamlad data tillsammans för att undvika misstolkningar eller felbedömningar av inter-
vjumaterialet. Materialet jämfördes även mot intervjuanteckningarna för att ytterligare 
förstärka trovärdigheten. Därefter påbörjades analys av det transkriberade materialet och 
vårt tillvägagångssätt vid databehandlingen kan liknas med Trost (2010) beskrivning av 
behandling av data som han menar sker genom att samla in, analysera och tolka.  
 
För att förstå respondenternas subjektiva uppfattningar inom kvalitativa forskningsstu-
dier är det tolkande perspektivet betydelsefullt att ta hänsyn till (Denscombe, 2009) och 
för att följa studiens socialkonstruktivistiska förhållningssätt och den abduktiva ansatsen 
har vi under analyseringen tagit hänsyn till och växlat mellan våra teoretiska klargöran-
den och utgångspunkter och det transkriberade empiriska materialet. Detta växlande 
tillvägagångssätt har även fortgått under tolkningsprocessen av det empiriska materialet. 
Tillvägagångssättet har möjliggjort att intervjusvaren har kunnat jämföras med varandra 
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och den teoretiska referensramen för att på ett så tydligt och objektivt sätt som möjligt 
kunna beskriva respondenternas uppfattning kring fenomenen kommunikation och lä-
rande på kommunikationsavdelningen (Wennerberg, 2010). 
 

4.3 Kvalitativa aspekter  
4.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet innebär i vilken utsträckning ett test mäter det som avses att mätas (Cohen, 
2011). Denscombe (2009) påtalar att validitet går att koppla till intervjudata men menar 
att det är svårare att kontrollera validiteten av en intervju som utgår ifrån att ta reda på 
respondenters uppfattningar och känslor i jämförelse med en kvantitativ datainsamling. 
Cohen (2011) anser vidare att validitet i kvalitativ data berör trovärdigheten i en datain-
samling det vill säga djup, ärlighet och hur innehållsrik datan verkligen är. Vidare beror 
validiteten även på vilka respondenter som intervjuas samt objektiviteten hos forskare. 
Eftersom vi inte kan mäta hur ärliga och djupgående respondenterna är i sina intervjus-
var är vi medvetna om att validiteten inte uppnås fullt ut. Dock har vi, genom valet av 
semistrukturerade intervjuer, försökt att höja validiteten i vår studie då dessa intervjuer 
skapar förutsättningar för respondenterna att ge mer utförliga svar jämfört med exem-
pelvis strukturerade intervjuer (Cohen, 2011).   
      
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning en studies insamlade data uppnår pålitlighet 
och följdriktighet (Bryman, 2011). Författaren diskuterar vidare att graden av reliabilitet 
i en studie kan påverka huruvida ett resultat kan utfalla att bli likadant eller om det på-
verkas av slumpartade förutsättningar om en identisk studie skulle genomföras på nytt, 
men inom en annan kontext. Då vi har blivit tilldelade studiens respondenter av vår kon-
taktperson är vi medvetna om att detta kan ha påverkat reliabiliteten av resultatet. Detta 
eftersom studien inte har ett slumpmässigt urval och respondenterna kan välja svara till 
organisationens fördel, vilket kan komma att påverka pålitligheten av det insamlade 
materialet. Reliabiliteten, som mäter pålitligheten i ett empiriskt material, kan öka ge-
nom att spela in och transkribera intervjumaterial (Denscombe, 2009). Genom inspel-
ning och transkribering har vi därav gjort ett försök i att öka reliabiliteten och på så 
kunnat gå tillbaka och grundligt lyssnat igenom respondenternas svar ett flertal gånger.  
       
Generaliserbarheten visar hur pass väl resultat och slutsatser vid en viss studie kan till-
lämpas i andra sammanhang såsom inom andra forskningsstudier (Denscombe, 2009). 
Kritiker framhåller att det ofta finns en problematik i att generalisera kvalitativa forsk-
ningsresultat till mer än den kontext som den skapades i. Detta då semistrukturerade 
intervjuer enbart genomförs med ett fåtal individer i en specifik situation och därmed 
omöjliggör en generalisering av de uppkomna resultaten till andra sammanhang än den 
undersökta (Bryman, 2011). Därav går det inte att generalisera studiens resultat på en 
större massa, eftersom vi har genomfört sju intervjuer på avdelningen. Att generalisera 
resultatet är inte heller den genomförda studiens syfte, utan vi vill beskriva och analy-
sera kommunikation och lärande på den undersökta arbetsplatsen.  
 

4.3.2 Etiska överväganden 
Inom svensk forskning existerar grundläggande etiska principer som berör individens 
frivilliga deltagande, integritet, anonymitet och konfidentialitet inom en forskningsstu-
die. För att respondenterna ska känna sig trygga är det eftersträvansvärt för forskare att 
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uppfylla dessa principer (Bryman, 2011). Denscombe (2009) framhåller vidare att vid 
en empirisk datainsamling är det forskarens ansvar att respektera och skydda individens 
integritet och privatliv. Vetenskapsrådet (2002) presenterar forskningsetiska riktlinjer 
att följa för att deltagande individer inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, detta 
benämns som individskyddskravet. För att kunna uppnå detta individskydd redogör Ve-
tenskapsrådet för fyra huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet. 
 
Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna via mail gällande studiens 
syfte samt deras samtycke och konfidentialitet. Detta påtalades, som tidigare nämnts, 
även vid intervjutillfället och respondenterna underrättades även om uppsatsens använ-
dande inom forskning. I enlighet med Trost (2010) fick respondenterna även informat-
ion om att de inte behöver besvara frågeställningar som kan upplevas känsliga och om 
deras möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Intervjudatan och resultatet har be-
handlats konfidentiellt vilket innebär att intervjusvaren är konfidentiella och responden-
terna som har intervjuats är anonyma för läsaren (Cohen, 2011). Därmed har vi, i enlig-
het med ovanstående författare och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer, 
tagit hänsyn och tillgodosett de fyra huvudkraven för att skydda studiens respondenter 
för otillbörlig insyn i deras privata sfär.  
 

4.4 Metoddiskussion 
Oavsett vilken forskningsstrategi eller forskningsmetod man väljer att utgå ifrån finns 
det alltid för- och nackdelar. Dessa för- och nackdelar kopplas till och utgörs av hur 
syftet och frågeställningen är formulerad, hur mycket eller lite kontroll forskaren har 
över det konkreta handlandet eller fenomenet som ska studeras (Bryman, 2011). Förfat-
taren menar att om det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för en studie kan re-
sultatet bli vagt, trots eftersträvan efter en rikhaltig beskrivning och analys av det speci-
fika fenomenet. På grund av studiens tidsaspekt och omfattning anser vi därför inte att 
det är möjligt att tillämpa forskningsstrategier eller forskningsmetoder fullt ut, men trots 
detta har vi tillämpat våra valda strategier och metoder i den grad det har funnits ut-
rymme för. Som tidigare nämnts kännetecknas en kvalitativ forskningsstudie av indivi-
ders subjektiva uppfattningar, synvinklar och åsikter (ibid). Utifrån våra val av förhåll-
ningssätt, ansats och metod innebär det att vi måste vara medvetna om och beakta att 
vår studie och dess innehåll kommer att bedömas mer eller mindre subjektivt. Dock 
anser vi att genom att ha varit två personer som har genomfört studien har detta möjlig-
gjort att vi har kunnat jämföra våra tolkningar av både teoretiskt och empiriskt material, 
samt även kunnat reflektera över och ifrågasätta varandras subjektiva uppfattningar.  
 
Vårt specifika urval är handplockat av vår kontaktperson på Malmö Stad och därmed 
har vi tagit i beaktning att detta strategiska urval kan ha haft en eventuell påverkan på 
studiens empiriska datainsamling och resultat. Vår kontaktperson har haft en tanke med 
valet av respondenter och därmed är vi medvetna om att detta urval kan ha påverkat 
intervjusvar och därmed vårt resultat. Detta genom att respondenterna kan ha svarat 
partiskt, vilket skulle kunna ha inverkat på studiens resultat, dock är vi ödmjuka inför 
det faktum att det strategiska urvalet inte behöver ha påverkat studiens resultat på var-
ken ett för- eller ofördelaktigt sätt. Under vårt första intervjutillfälle fick vi dessutom, 
trots den genomförda pilotintervjun, förtydliga en fråga då vi upptäckte att flera respon-
denter hade svårigheter med att förstå en frågeställning. Å ena sidan hade det kunnat 
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vara fördelaktigt att göra ett par pilotintervjuer för att på så vis ha undvikit missförstånd 
på plats vid första intervjutillfället. Å andra sidan var förändringen i frågeställningen så 
pass liten att den inte behöver ha haft en effekt på svaren. Ett annat dilemma som vi har 
reflekterat över under studiens gång är hur vår förförståelse för vårt ämnesområde, ge-
nom tidigare kunskap och inläsning av teoretiska referensramen, eventuellt har kommit 
att påverka studien. Vi är medvetna om att förförståelse alltid påverkar en forsknings-
studie, men i vårt fall menar vi att det har gynnat studiens databehandling och därav det 
slutgiltiga resultatet då vi har kunnat tolka och analysera på ett mer granskande och 
djupgående plan.  
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5. Resultat och analys 

I nedanstående kapitel har vi tolkat det insamlade empiriska datamaterialet och vidare 
kommer våra tolkningar av de anställdas uppfattningar om kommunikation och lärande 
på Malmö Stads kommunikationsavdelning att presenteras. Vidare har denna insamlade 
data behandlats och analyserats och ställts i relation till den teoretiska referensramen. 
Avslutningsvis dras slutsatser utifrån kopplingarna mellan studiens teoretiska och em-
piriska material. Vi har valt att strukturera kapitlet med underrubriker som liknar den 
teoretiska referensramen för att följa den genomgående strukturen i uppsatsen. Resul-
tat- och analysdelen ligger till grund för nästkommande kapitel där vi kommer att för-
söka besvara uppsatsens frågeställningar genom vidare diskussion.  
 

5.1 Kommunikation 
Ur respondenternas intervjusvar har det framkommit att kommunikation i en bredare 
bemärkelse är komplext att beskriva och förklara. Det har gått att utläsa att det främst 
finns två generella uppfattningar gällande kommunikation; att kommunikation antingen 
är något som förmedlas eller att kommunikation sker genom dialog. När kommunikat-
ion på avdelningen förmedlas sker denna förmedling både i muntlig och skriftlig form 
och det har framkommit att det är svårt att veta när och vilka kommunikationsvägar, 
exempelvis mail, avdelningens intranät eller olika mötesformer, som ska användas. 
Dessutom har det uttryckts att kommunikation via mail och intranätet handlar mer om 
förmedling av ren information i jämförelse med de dagligt förekommande mötena där 
kommunikationen främst sker genom dialog. Vidare har det även framkommit att de 
anställda tenderar att välja den kommunikationsväg som de känner sig bekvämast med, 
snarare än den som är mest lämpad. Det har visat sig att detta skapar förvirring hos de 
anställda och enligt Hanson (2007) kan den kommunikationsväg som väljs komma att 
påverka hur mottagaren uppfattar och tolkar kommunikationens innehåll, då kommuni-
kation främst sker på mottagarens villkor. Överensstämmer den valda kommunikations-
vägen med mottagarens villkor att motta den förmedlade faktan kommer informationen 
att ge avsedd verkan. Om kommunikationsvägen däremot inte stämmer överens med 
mottagarens villkor kan informationen lätt misstolkas, vilket vi har utläst är en del av 
problematiken på avdelningen.  Medarbetarna på avdelningen uppfattar även att de an-
ställda har olika förväntningar på vilka sätt kommunikationen ska förmedlas vilket dels 
beror på de olika kommunikationsvägar som finns att välja mellan, men också hur med-
arbetarna förhåller sig till varandra. Det förklaras att det existerar olika attityder och 
synsätt gällande vem som ska ta initiativ till att förmedla information genom kommuni-
kation eller vem som förväntas bli kontaktad för att bli tilldelad information, vilket 
framkommer ur följande citat: 
      
“Ehm, och sen i och med att jag jobbar med intern kommunikation så blir det ju att, jag 
haha, jag är nog lite skadad, men hela tiden söker och det gör kanske inte alla, men eh. 
Nä, utan då förväntar man sig mer att information ska komma till en.” 
 
Av detta citat går det att dra slutsatsen att det främst finns två bristande aspekter i hur 
kommunikationen på avdelningen förmedlas. Dels vilken kommunikationsväg som ska 
användas men även förväntningarna kring vem som ska förmedla information till vem. 
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Detta tyder på en otydlig kommunikation som skapar förvirring och onödiga missför-
stånd. Dock skulle detta kunna undvikas då det ur intervjusvaren har uppenbarat sig att 
dialog som kommunikation fungerar som ett sätt att skapa förståelse och att en sådan 
förståelse kan reducera missförstånd mellan de anställda. När kommunikationen besk-
rivs som dialog har det framkommit att dialogen innebär att prata och samtala men även 
vikten av att lyssna på varandra på avdelningen, vilket överensstämmer med Eriksons 
(2011) definition av kommunikation. Det poängteras även att kommunikation i arbetet 
handlar om att skapa tydlighet mellan samtliga medarbetare och att dialog är ett samspel 
som handlar om att skapa och stärka relationer. En respondent uttrycker: 
 
“...svårigheter och konflikter som ligger närmare individen är ju alltid mer utmanande 
att ha en dialog kring och det bygger ju mycket på en, en godare tilltro till, mellan indi-
vider och att det baseras på, att man litar på relationen som finns mellan medarbetare 
och medarbetare och chefen.” 
 
Av ovanstående citat går det, i enlighet med Buber (1993), att utläsa vikten av dialogen 
som ett fulländat samtal och att ett sådant samtal baseras på en likvärdig relation. Detta 
visar på att en god relation till kollegorna både bidrar till en öppen kommunikation samt 
en ödmjukhet och förståelse för varandra och för det arbete som utförs. Även respon-
denterna uttrycker detta och anser att kommunikation bygger på en god tilltro till 
varandra, men menar att kommunikationen på avdelningen är något som medarbetarna 
ständigt behöver arbeta med och prata om. I enlighet med Erikson (2011) är det dessu-
tom av relevans att den interna kommunikationen uppmärksammas och vårdas av led-
ningen i högre grad, detta för att utveckla en bättre dialog mellan alla anställda och re-
ducera de hierarkiska nivåskillnaderna. Vidare skulle detta kunna leda till att skapa en 
intern kommunikation som är mer uppbyggd på en princip om utbyte och ömsesidigt 
ansvar på avdelningen. I intervjuerna benämns kommunikation även som frihet och för-
klaras vidare som att om de anställda får ta del av den information som de förväntar sig 
och behöver är det lättare att få en känsla av att känna sig inkluderad i ett kommunika-
tivt sammanhang: 
   
“...kommunikation för mig är nog, det är nog frihet på ett sätt. Om jag känner att jag 
har den information jag behöver och får det jag förväntar mig få och ingår liksom i ett 
kommunikativt sammanhang så då blir jag fri att kunna agera som jag vill.”  
   
På samma sätt uppfattas känslan av att vara begränsad om någon istället undanhåller 
information, och att medarbetarna därav, genom en god kommunikation, lättare kan 
navigera sig. Kopplas denna definition, av kommunikation som frihet, till Jeon och 
Kims (2012) idéer kan ledning och chefer genom uppmuntrande av informationsutbyte 
på avdelningen skapa en ökad känsla av frihet hos medarbetarna, vilket i sin tur skulle 
kunna tendera till nya idéer och effektivare problemlösning. Av ovanstående empiriskt 
och teoretiskt material går det att utläsa att en öppen, jämlik dialog kan bidra till förbätt-
rade relationer mellan de anställda och generera en högre grad av ett ömsesidigt inform-
ationsansvar. Vidare kan det resultera i att det förbättrade informationsutbytet ökar de 
anställdas tydlighet och effektivitet i arbetsuppgifterna, vilket kan leda till ökad frihet.  
 
Det råder en samstämmighet kring att kommunikationen på avdelningen påverkar och i 
högsta grad är en central och väsentlig del i det dagliga arbetet. Det har påvisats att om 
de anställda tilldelas rätt information och får tydliga arbetsinstruktioner är det lättare att 
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föra sitt arbete framåt och därmed utveckla sig både på ett personligt och ett arbetsmäss-
igt plan. Det går även att utläsa att respondenterna saknar en fullständig kartläggning 
mellan enheterna och att de anställda inte har en helhetssyn över vad alla på avdelning-
en gör. Följaktligen påverkar detta respondenternas dagliga arbete både direkt men 
också indirekt, och har dessutom betydelse för förståelsen av hur det dagliga arbetet 
eventuellt påverkar övriga arbetskollegor. Detta visar på vikten av att föra resonemang 
och lyssna på sina kollegor. Dessutom krävs ett ständigt samspel på avdelningen för att 
utföra de dagliga arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vidare går detta att koppla till Erikson 
(2011) som menar att en effektiv intern kommunikation mellan de anställda möjliggör 
en bredare överblick över arbetet som pågår inom organisationen, vilket i sin tur medför 
en tydligare uppfattning kring uppsatta mål, kan öka motivationen hos de anställda och 
skapa en bättre sammanhållning. Eriksons (2011) resonemang förstärks av Nordisk 
Kommunikations rapport (2011) som anser att det är fördelaktigt för en organisation att 
involverar sina medarbetare som medskapare i den interna dialogen för att öka organi-
sationens handlingskraft och nytänkande. Genom att utveckla den interna kommunikat-
ionen mellan de enskilda enheterna skulle det ge möjligheter till att bredda helhetssynen 
av vad avdelningen och dess anställda faktiskt utför för dagligt arbete. Detta i sin tur 
skulle kunna ge de anställda en större förståelse för hur deras arbete påverkar de olika 
enheterna och avdelningen i stort.  
 
En annan viktig kommunikationskälla i det dagliga arbetet som respondenterna påtalar 
är den närmaste chefen. Detta på grund av att chefen besitter värdefull information som 
inte når medarbetarna på annat sätt än genom direkt kommunikation mellan närmaste 
chef och medarbetare. Det nämns även att ett samtal på stående fot i korridoren med en 
medarbetare också är en viktig informationskälla som underlättar det dagliga arbetet:
        
“Och just om man bara tittar på kommunikation, så faktiskt så bara över en kopp kaffe i 
korridoren eller bara ett snack i korridoren kan ge mig jättemycket information för mitt 
dagliga arbete i att, oj det här är på gång, varför?“    
    
En annan uppfattning som går att utläsa ur intervjusvaren är att, beroende på om en an-
ställd talar med en medarbetare eller en chef, finns det skillnader i kommunikationens 
påverkan på det dagliga arbetet. Kommunikationen som förs mellan kollegor uppfattas 
snarare som enkel feedback än arbetsrelaterad information. Detta kan kopplas vidare till 
att kommunikationen på avdelningen uppfattas som både formellt och informellt före-
kommande. Den formella kommunikationen kopplas mer till den professionella yrkes-
rollen, avdelningsmöten och den kommunikation som förmedlas från ledningen. Led-
ningens formella kommunikation anses i vissa avseenden brista och det finns ett pro-
blem när övergripande information, som borde nå alla medarbetare, inte alltid når fram. 
Den informella kommunikationen å andra sidan kopplas snarare till närmare medarbe-
tarrelationer, främst på den specifika enheten, den anses övergripande god. Enligt Gun-
narsson (2014) har feedback två syften som handlar om att uppskatta och uppmuntra 
individers utförda arbete samt att ge konstruktiva förbättringsförslag i ett utvecklings-
syfte. Vidare kan feedback som vardaglig kommunikation öka öppenheten i en arbets-
grupp. Utifrån intervjusvaren går det att konkludera att feedback på arbetsplatsen sna-
rare mottas från medarbetare, men med grund i Gunnarssons (2014) åsikter är det gynn-
samt att feedback är dagligt förekommande i den interna kommunikationen mellan 
samtliga anställda.  
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Intervjusvaren visar på att de mötesformer som företrädesvis äger rum är avdelningsmö-
ten och enhetsmöten, men även mindre möten i form av arbetsmöten, projektmöten och 
individuella samtal är vanligt förekommande. Det betonas att kommunikationen vid 
enhetsmöten, i jämförelse med avdelningsmöten, är mer intim vilket gör att denna mö-
tesform uppfattas som mer givande. Mötesformen benämns i högre grad som informell 
och många påtalar även att dessa informella möten som sker medarbetare emellan är 
mer kommunikativa och innehållsrika. Ur svaren går det även att tyda att avdelningsmö-
tena upplevs som mer formella och inte lika informationsgivande i jämförelse med en-
hetsmöten eller mindre möten i olika former. Det finns en övergripande förståelse kring 
syftet med att träffas under ett avdelningsmöte men respondenterna menar att det nuva-
rande mötesupplägget och mötets innehåll inte alltid uppfattas som berikande och rele-
vant. När en respondent talar om detta beskriver denne: 
 
“Sedan har vi ju avdelningsmöte en gång i månaden som fungerar lite upp och ner. Det 
känns ibland som vi har mötet för mötets skull, än att det faktiskt finns någonting man 
behöver förmedla.”  
 
Det påtalas vidare att det är väsentligt att tänka över vilken mötesform som är mest ef-
fektiv och passande i sammanhanget. Som Hanson (2007) uttrycker kan värdegemen-
skap och tydliga grundvärderingar skapa förutsättningar för god kommunikation. Inter-
vjusvaren ovan framhåller att kommunikationen på enheterna och enhetsmötena upp-
fattas välfungerande, givande och de anställda på de olika enheterna känner värdege-
menskap. Dock går det att utläsa att kommunikationen på avdelningen, i det stora hela, 
och avdelningsmöten inte är fullt lika givande. Därav vore det värdefullt för alla an-
ställda på kommunikationsavdelningen att utveckla och tydliggöra sina grundvärdering-
ar för att öka värdegemenskapen och på så vis underlätta för en god kommunikation på 
hela avdelningen. Vidare skulle detta kunna resultera i att de anställda uppfattar avdel-
ningsmötena lika givande som enhetsmötena. 
 
Generellt på avdelningen uppfattas kommunikationen som fungerande, men med för-
bättringsmöjligheter. Det har av intervjusvaren uppkommit att en anledning till varför 
kommunikationen på avdelningen inte är fullt fungerande delvis beror på enheternas 
olika arbetsområden, vilket försvårar kommunikationen mellan enhetsgränserna. Re-
spondenter uttrycker det som att medarbetarna ibland talar olika språk med varandra på 
avdelningen och att detta kan bero på att de anställda har skilda arbetsområden. Hård af 
Segerstad (2002) definierar ordet kommunikation (communicare) som att göra gemen-
samt. Ur intervjusvaren blir det tydligt att de anställda inte upplever en lika stark ge-
menskap över enhetsgränserna som på den enskilda enheten och att detta har en mindre 
gynnsam påverkan på kommunikationen. Vi vill därav framhålla att genom att försöka 
skapa en större gemenskap över enhetsgränserna skulle även den interna kommunikat-
ionen på avdelningen kunna förbättras. Ur intervjusvaren går det även att utläsa att en 
god kommunikation inte är en självklarhet fastän de anställda arbetar på en kommuni-
kationsavdelning, detta gestaltas i ett citat på följande vis: 
 
“… det är jätteviktigt att få ut kommunikationen till många andra, men gud nu har vi 
glömt oss själva.”   
 
Citatet betonar vikten av att medarbetarna ständigt måste jobba för att bli bättre på att 
kommunicera med varandra internt. Vidare påtalas kommunikation som är ett av de 
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absolut viktigaste verktygen för att kunna leda en organisation och det är även ett viktigt 
redskap för att kunna hantera förändringar eftersom att förändringar handlar om hur 
människor relaterar och accepterar saker som krävs av dem. Nilsson & Waldemarson 
(2007) stödjer denna uppfattning och menar att kommunikation inte bara kan tolkas som 
ett verktyg för förändring och utveckling, utan även fungera som ett verktyg för samspel 
och relationer. Ovanstående empiriskt och teoretiskt material ger oss underlag för att dra 
slutsatsen att kommunikationen genomsyrar och återfinns i allt på avdelningen från det 
dagliga arbetet, relationer mellan de anställda samt uppfattningen av att känna menings-
fullhet och förståelse för sitt arbete till att jobba mot uppsatta mål för att utveckla sin 
arbetsplats och sig själv.  
 

5.2 Lärande och utveckling 
Under intervjuerna ställdes frågeställningar gällande hur och till vem som intervjuper-
sonerna delar med sig av kunskaper och erfarenheter, samt när och hur respondenterna 
upplever att de får ta del av övriga medarbetares kunskaper och erfarenheter på avdel-
ningen. En allmän uppfattning bland respondenterna var att kunskaps- och erfarenhets-
utbytet mellan medarbetarna främst sker på den enskilda enheten. Utbytet på den en-
skilda enheten sker både kontinuerligt i det dagliga arbetet men även under enhetsmöten 
där det ges utrymme att berätta om erfarenheter och stötta varandra i de dagliga arbets-
uppgifterna samt även i nya utmaningar som de anställda stöter på. Denna uppfattning 
kan kopplas till Svensson (2005) som menar att den kringliggande miljön är den som 
främst påverkar en lärande individ och att relationen mellan individen och miljön där-
med bör ses som inre och intim för att möjliggöra en vidareutveckling av kunskap. Sker 
utbytet över enhetsgränserna betonas det att de anställda lär av och delar med sig av 
kunskap till de medarbetare som det finns ett nära samarbete med. Föregående mening 
visar på att de anställda kan lära över enhetsgränserna men i enlighet med Svensson 
(2005) vore det eftersträvansvärt att enheterna får ett närmare samarbete för att på så vis 
forma avdelningen till att bli mer inre och intim och därmed möjliggöra kunskapsut-
veckling hos de anställda. Vidare delgavs det även i intervjusvaren att ett viktigt och 
givande kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker i mindre formella sammanhang, exem-
pelvis i lunchrummet eller i korridoren:  
 
“...oftast när man rycker dem i korridoren och snackar lite, det är då man får, har tid 
till att sätta sig och prata...” 
 
Respondenterna påtalar vikten av dessa spontana möten, när de rycker en medarbetare i 
korridoren eller tittar in på någons rum om det är något de undrar över eller vill dela 
med sig av. Även betydelsen av att ständigt visa intresse och nyfikenhet gentemot 
varandra för att utbyta kunskaper och erfarenheter på avdelningen betonas av intervju-
deltagarna. Detta kan liknas med Ellströms (2010) beskrivning av informellt lärande 
som uttrycks som det lärande som sker omedvetet i en individs vardagliga arbete. Uti-
från teori och empiri kan vi dra slutsatsen att det blir tydligt att det informella lärandet 
på kommunikationsavdelningen existerar i hög grad och ständigt pågår. Vi drar slutsat-
sen att det dock är av vikt att uppmärksamma och uppmuntra samarbetet som sker över 
enhetsgränserna för att detta ska kunna ske mer frekvent än vad det gör idag. Detta sam-
arbete skulle vidare kunna leda till att det informella lärandet ökar på avdelningen i stort 
vilket vore gynnsamt för både de anställda och arbetsplatsen.  
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Ur intervjusvaren går det att tyda att respondenterna urskiljer att samtliga individer in-
hämtar kommunikation, information och lär på väldigt olika sätt och att det är av vikt att 
hitta det sätt som fungerar bäst för individen. Respondenternas svar överensstämmer 
med Wilhelmson och Döös (2002) som menar att varje människas liv består av indivi-
duella livserfarenheter, uppfattningar, känslor och interaktioner med andra individer 
som leder till att varje individ formar och utvecklar en subjektiv förståelse om sin om-
givning. Trots att kunskaps- och erfarenhetsutbytet främst sker inom avdelningen upp-
fattar intervjudeltagarna även att ett utbyte sker utanför avdelningen men att det kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte snarare sker genom mediala publikationer än muntlig 
kommunikation. Därav kan vi utläsa att de anställda på avdelningen, i enlighet med 
Svenssons (2005) benämning av den yttre lärandemiljön, tillämpar de möjligheter till 
information som erbjuds av omgivningen. Gällande kunskapsutbytet på avdelningen 
påtalar respondenterna en önskan om att synliggöra dokumentationer av olika slag för 
att få en bättre insyn och större inblick i avdelningens arbete i stort, för att på så vis 
kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter i en större utsträckning. Vidare 
går det att utläsa att de anställda anser att det vore värdefullt att få dela med sig mer av 
sitt arbete och även ta del av sina medarbetares arbete för att få en inblick i vad avdel-
ningen ägnar sig åt, vilka kopplingar som finns och vad deras arbete faktiskt resulterar i. 
Denna uppfattning framhävs i nedanstående citat: 
 
“...jag tror att man inte har verktygen att jobba på det sättet och jag tror att det skulle 
vara enklare om man visste, synliggjorde, att här finns allas saker och alla pågående 
projekt och här finns alla kopplingar till de projekten. Att man synliggör, det här är 
jobbar vi med i Malmö stad och hade man fått en helhetsbild på. Så hade man också 
såhär, wow vad mycket vi gör och då får man en liten boost där, liksom yes vi blir också 
klara med saker.”  
 
Detta visar på att trots förhoppningar om att synliggöra arbetet på avdelningen saknar de 
anställda ett tydligt forum där detta kan ske. Därav blir det svårt för samtliga medarbe-
tare att dela med sig av sitt arbete för att utbyta kunskap och erfarenheter i så stor ut-
sträckning som möjligt. Respondenterna betonar vikten av detta kunskapsutbyte genom 
att synliggöra avdelningens arbete för att skapa trygghet och insyn. Intervjudeltagarnas 
uppfattningar kan associeras till Säljö (1992) som förklarar lärande som ett socialt fe-
nomen som sker i samspel med andra individer i kommunikativa sammanhang och i 
kontexter där lärande existerar. Vi menar därav att genom att skapa ett tydligt forum och 
synliggöra arbetet på kommunikationsavdelningen kan det bidra till att de anställda får 
en ökad förståelse för varandras arbete samt ge nya kunskaper kring medarbetarnas ar-
betsuppgifter och pågående projekt.  
 
Gällande vad som bidrar till lärande och utveckling i det dagliga arbetet svarar intervju-
deltagarna att medarbetarna främst bidrar till detta på arbetsplatsen och intervjusvaren 
visar på att det i första hand är den närmaste kollegan som det utbyts tankar samt disku-
teras problem och lösningar med. Även problemlösning kan bidra till vidareutveckling i 
det dagliga arbetet och respondenterna påtalar även vikten av att lära sig av sina miss-
tag. Tid för reflekterande samtal med relevanta personer och djupdykning i relevanta 
ämnen anses också som en bidragande faktor till lärande och utveckling. Vidare nämns 
relationen till sina kollegor, och speciellt medvetenheten i vem som är bra på vad och i 
vilka situationer, som bidragande och stöttande till individens lärande och utveckling. 
Respondenterna nämner återigen faktorer utanför avdelningen som bidrar till utveckling 
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och påtalar att kurser, utbildningar och seminarium utanför Malmö Stad som organisat-
ion är uppskattat och givande för att få en inblick i hur andra arbetar och på så sätt ut-
veckla sitt sätt att tänka i det dagliga arbetet. Vi anser i enlighet med Ellström, Ekholm 
& Ellström (2008) att detta visar på de utvecklingsmöjligheter som de anställda uppfat-
tar i den yttre miljö som möjliggör nya tankar och idéer för individen att observera och 
subjektivt tolka, för att eventuellt ta med sig och applicera på sin arbetsplats. Avslut-
ningsvis går det att tyda ur intervjusvaren att det uppfattas att mycket av lärandet på 
avdelningen anses ske omedvetet. En respondent gestaltar detta genom att uttala:  
 
“...men jag tror, den är svår, man lär sig nog utan att man tänker på det ibland.” 
 
Det omedvetna lärandet kopplar vi till vad Dale och Bell (1999) beskriver som det in-
formella lärandet och som går att utläsa ur respondenternas svar är inte detta omedvetna, 
informella lärandet uttalat i de dagliga arbetsinstruktionerna eller i det dagliga arbetet. 
Det informella lärandet är snarare relaterat till medarbetarnas arbetsprestationer och 
sker, som påtalat, omedvetet inom arbetsplatskontexten. Detta visar på att de anställda 
på kommunikationsavdelningen i hög grad lär av informellt lärande i dagligt samarbete 
med en kollega eller när de lär av sina misstag, snarare än genom ett formellt lärande i 
organiserade utbildningssituationer. Svensson (2005) menar att lärande, oavsett form, är 
en betydelsefull del inom organisationer. Därav menar vi att både formellt och infor-
mellt lärande är utvecklande för individen men hur denne tar till sig kunskap på ett så 
gynnsamt och effektivt sätt som möjligt beror på individen själv som ett lärande subjekt.  
 
Gällande vad som hämmar lärande och utveckling på arbetsplatsen uppfattar responden-
terna ett antal faktorer med hämmande effekt, och bland annat framhålls tidsbrist som 
en av dessa. Tidsbristen hindrar de anställda från att utföra sitt dagliga arbete under 
bästa möjliga förutsättningar. Arbetet hämmas också om betydelsefull information un-
danhålls, om medarbetare “håller på sitt”, vilket resulterar i att arbetsuppgifterna var-
ken kan utföras eller slutföras på ett optimalt sätt. Vidare kan uppfattningen av att känna 
sig begränsad i sitt dagliga arbete resultera i att motivationen reduceras. Sambrook och 
Stewart (2000) menar att oavsett vilken kontext en individ befinner sig i är tidsbrist och 
otillräckliga resurser begränsande faktorer för lärande. Av ovanstående text går det 
därmed att konstatera att uppfattningen om att tidsbrist bidrar till att hämma lärande på 
avdelningen. Det går även att dra slutsats kring att en anställd inte uppfattar att denne 
kan utföra sitt arbete på det mest effektiva sättet för verksamheten om den anställde blir 
utelämnad betydelsefull information. Detta vill vi vidare likna med otillräckliga resurser 
och det bör undvikas genom samarbete på avdelningen och synliggörande av arbete för 
att de anställda ska känna motivation i sitt dagliga arbete.  
 
Intervjupersonerna har en överensstämmande uppfattning om att lärande och utveckling 
uppmuntras på arbetsplatsen, främst av sina närmaste chefer. Dock anser respondenter-
na att huvudansvaret att finna relevanta utbildningar, kurser och seminarium främst lig-
ger hos medarbetarna. Å ena sidan anses detta ansvar hos medarbetaren innebära frihet 
där ansvarstagandet uppskattas och uppfattas som en drivkraft. Å andra sidan går det att 
tyda att det finns en önskan om ännu mer uppmuntrande och ansvar från ledningens sida 
kring lärande och utveckling, då respondenterna uttrycker oro för medarbetare som inte 
är lika initiativtagande. Intervjudeltagarna uttrycker att ledningen bör ta mer ansvar än 
vad de gör i dagsläget för att alla anställda ska få möjlighet att ta större del till lärande 
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och utveckling och en respondent formulerar sin uppfattning kring uppmuntrande av 
lärande och utveckling på följande vis:  
 
“Det är där jag menar att medarbetarna kanske inte kan vara de som styr helt och hål-
let själv, utan det måste då finnas en plan från ledningen också, i vilken riktning man 
ska gå och hur man gör det. Och den tycker jag saknas här.” 
 
Vi vill koppla respondenternas svar till Wilhelmsons och Döös (2002) lärandemodell 
“från pil till blomma” och menar att det går att utläsa att inte alla anställda på avdel-
ningen tar emot de kunskapserbjudanden som erbjuds. Vidare drar vi slutsatsen att om 
ledningen skulle erbjuda möjlighet till utbildning i högre grad skulle de anställda motta 
dessa kunskapserbjudanden i en större utsträckning. I dagsläget kan vissa anställda på 
avdelningen liknas vid passiva mottagare som inte tar egna initiativ till utbildningar, 
dessa skulle dock kunna utvecklas till aktiva mottagare om de blev erbjudna fler och 
välanpassade kunskapspaket.  
 
Trots att lärande och utveckling uppmuntras på avdelningen upplever dock intervjuper-
sonerna en avsaknad av tid för att kunna ta tillvara på möjligheten till lärande och ut-
veckling, vilket beror på att de anställda har huvudansvaret att leta efter relevanta ut-
bildningar. Ansvaret innebär att finna tid både för att hitta samt genomföra en önskad 
utbildning och i många fall prioriteras därav inte utbildning på grund av tidsbrist, då det 
är ofrånkomligt att det inte ska gå ut över det dagliga arbetet. Slutligen anser responden-
terna att ledningen är medveten om att det finns ett behov av lärande och utveckling på 
avdelningen men att detta förbises genom att överlåta ansvaret till medarbetarna. I in-
tervjusvaren lyfter de anställda omorganisationen som skedde för två och ett halvt år 
sedan, då flera avdelningar slogs ihop till den större kommunikationsavdelningen som 
är verksam idag. I och med omorganisationen menar respondenterna att medarbetarna är 
i behov av olika typer av utveckling för att avdelningen ska verka effektivt. Vidare påta-
las det även att ledningen bör uppmärksamma avdelningens anställda som enskilda in-
divider och att dessa individer har olika kompetenser och behov, detta för att skapa en 
så välfungerande avdelning med så kompetenta anställda som möjligt. Gällande led-
ningens ansvarstagande över lärande och utveckling drar vi slutsatsen att det, från led-
ningens sida, finns brister i de gemensamt delade värderingar gällande formell utbild-
ning vilket påverkar de anställdas kompetens och kommunikation på avdelningen (Ell-
ström, 2010).  
 

5.3 Organisationens struktur och kultur  
Då studien genomfördes på Malmö Stads kommun, som är en offentlig organisation, 
påtalade samtliga respondenter organisationens omfattning och komplexitet i frågan 
kring hur intervjupersonerna skulle beskriva organisationen. Intervjupersonerna menar 
att organisationens storlek försvårar att skapa en helhetssyn kring kommunens omfat-
tande arbete då de anställda på Malmö Stad arbetar med alltifrån omvårdnad till infra-
struktur. Organisationen uppfattas som en diversifierad verksamhet där de anställda 
utför mycket varierande arbetsuppgifter i syfte att Malmö Stads invånare ska trivas. 
Vidare beskriver respondenterna att eftersom de anställda arbetar i en offentlig verk-
samhet styrs organisationen av politiska beslut och tunga lagstiftningar. Innebörden av 
intervjusvaren överensstämmer med Cheney, Christensen, Zorn och Ganesh (2004) de-
finition av organisationsstruktur där respondenterna påtalar de konkreta och varaktiga 



 26 

aspekter som är tydliga inom Malmö Stad som en offentlig organisation. Ur svaren går 
det även att uttyda att respondenterna liknar Malmö Stad vid en stuprörsorganisation, 
det vill säga att de anställda endast arbetar inom sitt område på sin förvaltning och att 
ett gränsöverskridande samarbete förvaltningarna emellan sällan sker. Respondenterna 
uppger även att organisationen, i vissa avseenden, kan uppfattas som hierarkisk och 
framåtsträvande. Vidare påtalas det att även den specifika kommunikationsavdelningen 
och dess anställda är duktiga på att söka nya tillvägagångssätt i arbetet och att arbeta 
målmedvetet i ambition att påverka och förändra. Respondenterna uppfattar dock att 
arbetet ibland kan upplevas trögt och otydligt, detta på grund av komplexiteten och 
mängden frågor som uppstår i det dagliga arbetet, men sammanfattningsvis uttrycker en 
av de intervjuade: 
 
“Samtidigt kan man vända på det och säga, med mängden frågor så är det ju ett fantas-
tiskt arbete som ett stadskontor med 250-300 medarbetare lyckas utföra. Stötta stadens 
övriga förvaltningar och göra förflyttningar inom en mängd olika områden, allt som är 
vårt uppdrag”  
 
Som nämnts i uppsatsens bakgrund (se avsnitt 1.2) gjordes en omorganisation på 
Malmö Stads stadskontor för två och ett halvt år sedan. Under omorganisation slogs ett 
flertal avdelningar på stadskontoret ihop, varav en av sammanslagningarna kom att 
bilda dagens kommunikationsavdelning. I och med omorganisationen har de anställda 
och avdelningens struktur och kultur i högsta grad kommit att påverkas. I enlighet med 
Erikson (2011), Heide, Simonsson och Johansson (2012) och Hatch (2002) är det både 
den osynliga kulturen, den informella- och den sociala strukturen som framförallt har 
förändrats. Genom omorganisationen slogs inte enbart två avdelningar ihop, utan det 
som främst förändrades var uppsättningen av de anställda som individer med arbetsupp-
gifter och deras vanemässiga beteende från tidigare avdelning. Det tar tid att skapa en 
ny, osynlig avdelningskultur samt en ny social avdelningsstruktur. Framförallt då en 
sammanslagning inte betyder en nystart, utan snarare att man ska försöka förena det 
gamla och anpassa det till det nya.  
 
Ur intervjusvaren går det att utläsa att respondenterna nämner att nästan alla anställda 
har blivit tilldelade nya arbetsroller på den nya avdelningen som uppstod vid omorgani-
sationen och det finns en överensstämmande uppfattning om att en arbetsdag inte följer 
ett mönster, utan ser olika ut från dag till dag. Å ena sidan anser vissa intervjudeltagarna 
att de har mycket tydliga arbetsroller och arbetsuppgifter, delvis på grund av deras be-
fattningar. Å andra sidan uttrycker vissa intervjupersoner att det finns otydligheter gäl-
lande vad som innefattas i deras arbetsroll och dessa anställda upplever det som att de 
gör “allt möjligt”. Respondenterna påtalar att det finns en arbetsbeskrivning men upp-
fattar att de utför arbetsuppgifter utöver denna beskrivning och att detta beror på otyd-
ligheter kring vad som innefattas i arbetsrollen. En respondent uttrycker det som att 
denne är “...ganska lite överallt… där det behöver röjas upp.” medan en annan inter-
vjuperson beskriver sin arbetsroll som “...en blandad tjänst”, ytterligare en respondent 
uttrycker sina arbetsuppgifter som att denne “...har en väldig spridning” och slutligen 
förklarar en intervjuperson att “...jag plockar från dels kollegor som inte har tid med 
andra saker”. Respondenternas intervjusvar visar, i enlighet med Heide, Simonsson och 
Johansson (2012) idéer, att det finns brister i den formella strukturen på avdelningen. 
Med grund i empirin och teorin drar vi slutsatsen att genom att tydliggöra arbetsbe-
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skrivningar och arbetsprocesser i den formella strukturen kan man skapa mer ordning, 
klarhet och stabilitet för de anställda på kommunikationsavdelningen. 
 
Gällande stämningen på avdelningen upplever respondenterna att den är tämligen splitt-
rad. Av intervjusvaren går det att uttyda att en av anledningarna till denna uppfattning är 
att de anställda främst arbetar inom två olika områden på avdelningen, vilket resulterar i 
att det ibland uppstår svårigheter att hitta sammankopplingen mellan enheterna och dess 
medarbetare. Vidare medför detta att intervjupersonerna uppfattar att stämningen på den 
specifika enheten är bättre än på avdelningen i stort. Däremot påtalas det att det finns en 
viss nyfikenhet och strävan efter mer samarbete och gemenskap mellan enheterna och 
att stämningen generellt är god och respektfull på avdelningen. Det framhålls förslag till 
att förbättra gemenskapen genom att bli mer initiativtagande till sociala aktiviteter som 
exempelvis fredagsfika och after work. I övrigt uppfattas den kollegiala stämningen på 
avdelningen i allmänhet som god, att man hjälps åt i den mån man kan och har ett gott 
samspel kollegor emellan. Utifrån Bangs (1999) definition av organisationskultur går 
det att utläsa att de anställda främst relaterar till de normer, tankar och värderingar på 
den specifika enheten. Detta innebär att den avdelningskultur som uppfattas idag kan 
liknas med fem olika kulturer på avdelningen snarare än en enad avdelningskultur. Vill 
vi argumentera för att det vore eftersträvansvärt för de anställda att applicera en enhetlig 
avdelningskultur i stort, istället för fem olika enhetskulturer. Detta kan vidare leda till 
en mer ömsesidig och kollektiv uppsättning av gemensamma uppfattningar och resul-
tera i en förbättrad förståelse och ökat samarbete mellan enheterna. 
      
En allmän åsikt bland respondenterna är att samarbetet på avdelningen i första hand sker 
med de närmaste kollegorna på enheten. Det går att utläsa ur intervjusvaren att en utav 
anledningar till detta är att även i situationer när det vore mer lämpligt att söka kontakt 
med kollega eller chef på annan enhet nyttjar medarbetarna hellre sitt närmaste kontakt-
nät. Detta på grund utav en rädsla och osäkerhet att överträda enhetsgränserna då det 
påtalas att detta inte är en naturlig del av avdelningskulturen. Dessa samarbetssvårighet-
er beskrivs i följande citat: 
 
“Det är lätt att man jobbar i sin lilla grupp och så kan man av en slump få reda på att 
dem jobbar med något liknande… Det kräver att man har lite tentakler ute för att få 
reda på att man kanske behöver samarbetar kring någonting. Det är inte så etablerat.” 
 
Denna osäkerhet att överträda enhetsgränserna som försvårar samarbetet på avdelningen 
vill vi koppla till synsättet som har kommit att kallas the Human Relation School som 
Hård af Segerstad (2002) belyser. Synsättet påvisar innebörden och vikten av kommu-
nikation och samspelet mellan individer inom en organisation och eftersom avdelningen 
är uppbyggd av människor påverkar samspelet mellan dessa samarbetet på avdelningen. 
Vidare hade man kunnat förbättra samarbetet mellan enhetsgränserna för att de alla an-
ställda ska bli mer intimt sammankopplade, då det, som Barnard (2009) menar, är en 
grundförutsättning för att en organisation ska kunna vidareutvecklas.  
 
Respondenterna anser att en av orsakerna till samarbetssvårigheterna, som tidigare 
nämnts, är att ledningen inte är tillräckligt tydliga och bör agera mer ansvarstagande 
gällande klarhet i medarbetarnas arbetsroller. I intervjusvaren förklaras det vidare att i 
och med att många anställda är osäkra på deras arbetsroll och vilka arbetsuppgifter de 
egentligen har, försvåras detta samarbete mellan medarbetarna då det är oklart vem man 
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ska vända sig till och när. Återigen påvisas grundtanken i the Human Relation School 
(Hård af Segerstad, 2002) om vikten av kommunikationen och samspelet mellan alla de 
anställda på kommunikationsavdelningen. En annan orsak till samarbetssvårigheter som 
framhålls är ökad arbetsbelastning. Ett exempel som beskrivs är flyktingsituationen, 
som har färgat mycket av kommunens arbete och därav även avdelningens dagliga ar-
betsförhållanden. När en sådan situation inträffar innebär det att de anställda måste 
bortprioritera sina rutinmässiga arbetsuppgifter för att kunna hantera den aktuella situat-
ionen, vilket gör det svårare att fokusera på att samarbeta. I samstämmighet med Nor-
disk Kommunikations rapport (2011) kan den interna kommunikationens kvalitet bli 
avgörande för hur man hantera arbetssituationer under kritiska tider. En ökad arbetsbe-
lastning under en krissituation är i många fall ofrånkomlig, men vi drar slutsatsen att en 
mer öppen intern kommunikation under en kris skulle kunna leda till ett förbättrat sam-
arbete mellan de anställda. Detta skulle vidare kunna resultera i en högre grad av ge-
menskap mellan medarbetarna och därmed kan kvalitén i kommunikationen på avdel-
ning påverka att skillnaden mellan upp- och nedgång i pressade perioder inte blir lika 
markant. Avslutningsvis delar samtliga respondenter uppfattningen att samarbetet på 
avdelningen är något man ständigt måste arbeta med att förbättra och trots samarbets-
svårigheter menar en av intervjupersonerna att: 
 
“Krockar i samarbetet skapar sällan oövervinneliga hinder, det brukar också hanteras 
över tid. Antingen att man får hjälp att hitta formerna eller att man själva efter en tid, 
löser det.” 
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6. Diskussion  

I följande kapitel eftersträvar vi att besvara uppsatsens frågeställningar genom att dis-
kutera kring de kopplingar som har gjorts mellan det empiriska materialet och den teo-
retiska referensramen. I kapitlet diskuteras kring en eventuell relation mellan intern 
kommunikation och lärande och vidare diskuteras förutsättningar som möjligen kan 
påverka denna relation.  

6.1 Den interna kommunikationen på avdelningen 
Ur intervjudeltagarnas svar har det gått att uttyda att den interna kommunikationen på 
avdelningen generellt uppfattas som fungerande, men med förbättringsmöjligheter. 
Detta ger intrycket av att den interna kommunikationen inte är så gynnsam och effektiv 
som den skulle kunna vara. Det som uppfattas som fungerande på avdelningen idag, och 
som upplevs som gynnsamt för den interna kommunikationen, är en god stämning på 
arbetsplatsen och ett stort intresse för att kommunicera med alla anställda på avdelning-
en. De anställda lägger vikt i de spontana mötena som sker i det dagliga arbetet, vilket 
tyder på en god kollegial atmosfär på arbetsplatsen. Dock anser de anställda att det 
främst är på den specifika enheten som den interna kommunikationen är mer utvecklad 
och öppen, och det har framkommit att detta i hög grad påverkar samarbetet mellan en-
heterna på avdelningen. Ett ökat samarbete mellan enheterna skulle kunna leda till att de 
anställda vidareutvecklar kommunikationen över enhetsgränserna. Vidare skulle detta 
kunna resultera i att den öppna och välutvecklade interna kommunikationen som upp-
fattas på enheterna idag appliceras på och genomsyrar hela avdelningen.  
 
Ur det empiriska materialet har vi även kunnat utläsa att det finns förbättringsmöjlighet-
er gällande i att skapa mer klarhet i de anställdas arbetsroller och arbetsbeskrivningar 
och skapa tydlighet i kommunikationsvägar. Otydligheter i de anställdas arbetsroller 
och arbetsbeskrivningar har visat sig att påverka och hämma den interna kommunikat-
ionen då de anställda är osäkra på hur och vem de ska kommunicera med i olika arbets-
relaterade frågor. Vi vill påstå att ett tydliggörande av de anställdas arbetsroller, och 
vilka arbetsuppgifter som innefattas i det dagliga arbetet, kan underlätta den interna 
kommunikationen för de anställda då det skapar klarhet i vem som gör vad och vart man 
därav ska vända sig. Detta tydliggörande skulle även kunna gynna osäkerheten kring 
vilka kommunikationsvägar som ska användas i det dagliga arbetet. Vidare visar detta 
på att en förbättring och ett förtydligande gällande när och hur de olika kommunikat-
ionsvägarna är lämpliga att använda även kan främja den interna kommunikationen på 
avdelningen.  

 
6.2 Påverkansfaktorer på intern kommunikation 
Under studien har det framkommit att det finns en grundläggande faktor som bidrar till 
att den interna kommunikationen på avdelningen i många avseenden brister och denna 
grundläggande faktorn är omorganisationen som genomfördes för två och ett halvt år 
sedan. I och med denna omorganisation bildades kommunikationsavdelningen utifrån 
en sammanslagning av två, sedan tidigare, fristående avdelningar. I enlighet med Hatch 
(2002) påverkade omorganisationen både den fysiska och den sociala avdelningsstruk-
turen och gällande den fysiska avdelningsstrukturen är det tydligt att de påfallande en-



 30 

hetsindelningarna som återfinns, hämmar den interna kommunikationen på avdelningen 
i stort. Som tidigare påtalats verkar detta bero på att den interna kommunikationen på 
avdelningen inte är lika utvecklad som den interna kommunikationen som existerar på 
de olika enheterna och vi menar att detta grundar sig i omorganisationens sammanslag-
ning. Vi anser därav att det vore önskvärt att uppmuntra mer samarbete över enhets-
gränserna för att skapa en enhetlig samhörighet som sträcker sig utanför den enskilde 
enheten. Vidare menar vi att detta samarbete skulle kunna främja den interna avdel-
ningskommunikationen och bidra till en ännu bättre stämning på arbetsplatsen. Även 
den sociala avdelningsstrukturen påverkas i högsta grad av omorganisationen. Detta 
eftersom de anställda på den nuvarande kommunikationsavdelningen kom från två olika 
avdelningar vilket medförde att de anställda var tvungna att från grunden bygga upp och 
anpassa sig efter en ny social avdelningsstruktur, både privat och i sin arbetsroll. Något 
som har framkommit att försvåra denna anpassning till den nya sociala strukturen är det 
faktum att de anställda på avdelningen har väldigt varierande och skilda arbetsinrikt-
ningar. Detta i sin tur bidrar till att de anställda uppfattar att det talas två arbetsrelate-
rade språk på avdelningen och att de anställda ibland har svårigheter med att förstå 
varandra. Vi har dock uppfattat att det finns ett stort intresse i att försöka utbyta kun-
skaper med varandra, men i och med de två uppfattade språken brister det i kommuni-
kationen mellan enheterna vilket leder till att den interna kommunikationen på avdel-
ningen i stort skadas.  
 
Vi har vidare kunnat utläsa att den omfattande omorganisationen även har påverkat och 
berört avdelningskulturen. En av anledningarna till detta tror vi kan bero på att två tidi-
gare existerande avdelningskulturer har medförts till den nya avdelningen. I enlighet 
med Bangs (1999) mening om att utveckla en unik organisationskultur är arbetet i att 
skapa en ny, gemensam avdelningskultur en komplex process och måhända ännu mer 
problematisk vid en sammanslagning då två olika kulturer slås samman.  Det empiriska 
materialet har visat på att sammanslagningen har inneburit att de två olika inriktningar-
na på avdelningen har haft svårt att mötas i det dagliga arbetet. Således har detta resulte-
rat i att avdelningen och dess anställda haft svårigheter att skapa en enhetlig organisat-
ionskultur. I enlighet med Erikson (2011) har avdelningen dessutom, i samband med 
sammanslagningen, också haft svårigheter att forma den osynliga kulturen med anled-
ning av att traditioner, mönster och vanemässiga beteenden från tidigare avdelningskul-
turer påverkar nyskapandet av en enhetlig kultur. Detta tror vi främst beror på att indi-
vider ofta har svårt att ändra och anpassa sina invanda mönster och beteenden till nya 
miljöer. Därav anser vi att det vore gynnsamt för kommunikationsavdelningen att vida-
reutveckla och tydligt framhålla de gemensamma värderingar och normer som bör ge-
nomsyra avdelningen. Detta skulle kunna leda till att de anställda känner en ökad sam-
hörighet vilket kan underlätta skapandet av en enhetlig organisationskultur med delade 
normer och värderingar. På längre sikt menar vi även, i överensstämmelse med Al-
vesson (2009), att detta skulle kunna gynna den interna kommunikationen på avdel-
ningen då de anställda förhoppningsvis skulle uppfatta att deras tankar och värderingar 
får ett större utrymme att formas och yttras. Alvesson (2009) menar vidare att en för-
bättrad avdelningskultur kan avgöra hur de anställda möts i sociala företeelser och ar-
betsprocesser som sker dagligen och vidare kan förbättringen leda till ökad effektivitet 
på avdelningen. 
 
Vi har kunnat uttyda problematik som vi i enlighet med Heide, Simonsson och Johans-
sons (2012) tankar vill koppla till den formella och informella strukturen på kommuni-
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kationsavdelningen, som i vissa fall har visat sig hämma och skapa osäkerhet för de 
anställda på avdelningen. Beträffande den formella strukturen har vi kunnat utläsa att 
det finns arbetsbeskrivningar som inte alltid överensstämmer med de anställdas uppfatt-
ning kring sin arbetsroll. Detta innebär att grundtanken kring en formell struktur inte 
uppfylls, då de anställda i många fall har svårt att uppfatta arbetsfördelningen på avdel-
ningen. Därmed kommer den formella strukturen i konflikt med den informella struk-
turen då föreskrifter, arbetsbeskrivningar och arbetsprocesser blir otydliga. Vidare orsa-
kar detta en osäkerhet hos många medarbetare och vi menar att en avgörande anledning 
till denna osäkerhet beror på otydlighet i kommunikationen både i det vertikala men 
även det horisontella ledet på avdelningen. Vi menar att det är ledningens ansvar att se 
till att den formella strukturen är tydlig och komplett då detta är nödvändigt för att 
skapa klarhet och stabilitet för sina anställda som är i behov av ordning och klara arbets-
fördelningar. En tydlig formell struktur kan lägga grund för att de anställda ska kunna 
utföra sitt arbete med bästa möjliga förutsättningar. Som Nordisk kommunikations rap-
port (2011) påvisar skulle ledningen, genom att förbättra den interna kommunikationen 
och förtydliga informationen kring arbetsroller och arbetsuppgifter, kunna skapa en sta-
bilare grund för de anställda i sitt dagliga arbete och vidare bidra till större samverkan 
de anställda emellan. Vi tror i förlängningen att detta tydliggörande och denna samver-
kan även kan bidra till att gynna samarbetet mellan enheterna och skapa en förhöjd 
harmoni på avdelningen då de anställda besparas förvirring och onödiga frågetecken.  
 
Ur det empiriska materialet har det slutligen framkommit att de anställda uppfattar att 
den interna kommunikationen påverkas av den så kallade “stuprörsorganisationen”. Vi 
har tolkat att eftersom Malmö Stad är en så stor och omfattande verksamhet anser de 
anställda att det är svårt att komma ifrån en relativt hierarkisk uppbyggnad. De anställda 
påtalar att till följd av avdelningens nivåskillnader når inte alltid välbehövlig informat-
ion fram till de berörda medarbetarna. I vissa fall uppfattas även den relativt hierarkiska 
uppbyggnaden frambringa omvägar då de anställda beskriver att det är många led att gå 
igenom gällande vissa specifika frågor. I många fall medför detta i sin tur en onödigt 
utdragen process. I Malmö Stads fall är vi medvetna om att det är komplicerat att helt 
avlägsna de relativt hierarkiska nivåerna som existerar på grund av den offentliga orga-
nisationens uppbyggnad. Vi menar dock, i enlighet med Erikson (2011) och som tidi-
gare nämnts, att det vore fördelaktigt för avdelningen att skapa ett större utrymme för en 
öppnare intern kommunikation i den hierarkiska uppbyggnaden. Detta genom att syn-
liggöra information som vanligtvis inte berör all personal samt synliggöra de anställdas 
dagliga arbetsuppgifter och pågående processer på ett mer tillgängligt plan. Vi tror att 
detta skulle kunna medföra en högre grad av ömsesidigt ansvar och utbyte av informat-
ion, kunskaper och erfarenheter vilket vidare kan generera en förminskad uppfattning av 
hierarkiska nivåer på avdelningen.  

 
6.3 Intern kommunikation i relation till lärande  
Efter att ha analyserat det empiriska materialet och den teoretiska referensramen har vi 
kunnat utläsa ett tydligt samband mellan den interna kommunikationen och lärande på 
kommunikationsavdelningen på Malmö Stad. Vi har kunnat uttyda ett antal faktorer 
som har både positiv och negativ effekt på lärandet på avdelningen och ur det empiriska 
materialet har det blivit påtagligt att de anställda kommunicerar och lär på olika sätt. 
Kommunikation och informellt lärande sker i ett samspel mellan individer vilket vidare 
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innebär, i enlighet med Säljö (1992), att ett lärande främst uppstår genom kommunika-
tiva processer individer emellan. Detta visar på kommunikationens betydelse för att 
kunna lära av varandra på ett så eftersträvansvärt och effektivt sätt som möjligt. Dessu-
tom påtalar Säljö (1992) kontextens betydelse för att ett lärande ska ske och vi menar att 
lärandekulturen på avdelningen inte är så tillfredställande som den skulle kunna vara. 
Ur intervjusvaren framkommer det att ett stort eget ansvar ges till de anställda för att de 
ska hitta relevanta utbildningar och vidareutvecklas och vidare har vi kunnat uttyda att 
det finns ett skiftande intresse hos de anställda att ta tillvara på detta och nyttja denna 
utvecklingsmöjlighet. Vi vill påstå att de anställda som inte är lika initiativtagande gäl-
lande att leta utbildningar, missgynnas av upplägget och vi menar att ledningen bör 
uppmärksamma samtliga individer på arbetsplatsen, oavsett om de har ett eget intresse 
av att utvecklas eller inte. En jämnare fördelning av utbildningserbjudanden mellan an-
ställda och ledning tror vi skulle kunna leda till en mer tillfredsställande lärandekultur. 
 
Tidsbrist och otillräcklig information är två andra faktorer som har visat sig ha bety-
delse för såväl lärande som kommunikation. Det empiriska materialet visar på att den 
interna kommunikationen påverkas av att de anställda på avdelningen inte uppfattar att 
de har den tiden de behöver för att kunna kommunicera tillräckligt med varandra. Om 
de anställda hade upplevt att de fanns tillräckligt med tid för att kommunicera med 
varandra på stående fot hade förmodligen ett mer tillfredsställande informationsutbyte 
skett i en större uträckning. Detta visar på att tid ökar möjligheterna för ett informat-
ions- och kunskapsutbyte och om den rådande tidsbristen inte hade uppfattats skulle 
både kommunikationen och lärande medarbetare emellan förmodligen ökat. En del av 
de anställda upplever dessutom att tidsbristen är en anledning till att prioritera sina dag-
liga arbetsuppgifter, istället för att söka efter relevanta utbildningar, vilket visar på att 
tidsbristen har en direkt påverkan på det formella lärandet i form av utbildningar. Dess-
utom har tidsaspekten, i överensstämmelse med Ellström (2010), en ständig påverkan på 
det informella lärandet då detta pågår regelbundet och omedvetet, utan att det primära 
målet är en utvecklande aktivitet. Därav menar vi, i enlighet med Sambrook och Stewart 
(2000), att både tid och otillräckliga resurser och information hämmar dels det formella 
lärandet, men även i hög grad det informella lärandet.  
 
Gällande de anställdas nuvarande arbetsbeskrivningar på kommunikationsavdelningen 
upplevs de, som tidigare nämnts, i vissa fall som otydliga. De anställda vet inte exakt 
vad som är integrerat i deras dagliga arbetsinstruktioner eller vad deras medarbetare har 
för övergripande arbetsuppgifter. Återigen går det att göra kopplingen att dessa otydlig-
heter påverkar den interna kommunikationen då de anställda känner en osäkerhet och 
förvirring kring vem som gör vad och vem man ska vända sig till för att utbyta kunskap 
och information. Lave & Wenger (1991; Wenger, 1998) menar att arbetsuppgifternas 
innehåll och upplägg bidrar till i vilken utsträckning det informella lärandet återfinns på 
arbetsplatsen och i kommunikationsavdelningen fall går det att utläsa att det informella 
lärandet hämmas på grund av otydligheter kring arbetsuppgifter. I enlighet med Gun-
narsson (2014) menar vi vidare att denna problematik även påverkar kommunikationen i 
form av feedback på arbetsplatsen då feedback dels syftar till att uppskatta och upp-
muntra sina individer i omgivningen men även till att ge konstruktiva förbättringsför-
slag. Vi menar därav att kommunikation genom feedback hämmas på kommunikations-
avdelningen då de anställda inte klart och tydligt vet sina egna eller sina kollegors ar-
betsuppgifter vilket påverkar förståelsen kring vem man ger uppmuntrande och kon-
struktiv feedback till. Intentionen med kommunikationsformen feedback är också delvis 
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att främja utveckling, kunskap och kompetens på arbetsplatsen (Wilhelmson & Döös, 
2002) och därför berörs även indirekt det informella lärandet. Återigen går det att utläsa 
att kommunikation och lärande är nära sammankopplade och vi anser, i enlighet med 
Wilhelmson och Döös (2002), att det är värdefullt att ständigt vidareutveckla den kom-
munikativa förmågan inom en organisation och hos de anställda för att kunna ta tillvara 
på individers kunskaper och erfarenheter och för att vidare möjliggöra ett kunskapsut-
byte anställda emellan.  
 
Kommunikation i relation till lärande har visat sig bidra till graden av en välutvecklad 
lärandemiljö. I enlighet med Ellström (2010) är de kollektivt gemensamt delade värde-
ringarna, en särskilt viktig aspekt för att skapa en välutvecklad lärandemiljö då dessa 
styr lärandet som berör kompetens, kommunikation och relationer. Det är ett faktum att 
dessa olika lärandefenomen har en stor utbredning på kommunikationsavdelningen, 
men det är inte alltid en självklarhet att de anställda mottar och tillämpar de olika erbju-
danden som yppar sig. Svensson (2005) påtalar att en individ behöver denne vara mot-
taglig för erbjudanden i den yttre lärandemiljön för att kunna vidareutvecklas. Wilhelm-
son och Döös (2002) utvecklar denna tanke med lärandemodellen “från pil till blomma” 
och vi har kunnat utläsa att de anställda på kommunikationsavdelningen inte uppfattar 
samma grad av engagemang och är olika aktiva i sin roll som mottagare för de erbju-
danden som tillhandahålls. Således hämmas de individer som tar en mer passiv roll gäl-
lande de lärandeerbjudanden som yppar sig då de på egen hand inte uppmärksammar 
dessa erbjudanden utan direkt kommunikation från medarbetare, chef eller ledning. Å 
ena sidan vill vi, som tidigare nämnts, påtala att det främst är ledningens ansvar att 
uppmärksamma dessa mer passiva individer och genom tydlig kommunikation påvisa 
och erbjuda kunskapspaket för att deras lärande inte ska försummas. Å andra sidan är vi 
medvetna om och vill lyfta att yttre faktorer såsom den pågående flyktingsituationen 
med hög arbetsbelastningen och förändringar i arbetet på kommunikationsavdelningen 
påverkar lärandemiljön i allra högsta grad. Detta på grund av att medarbetarna i vissa 
fall får lägga sina vanliga arbetsuppgifter åt sidan, vilket rubbar vanliga arbetsrutiner 
och försvårar medarbetarnas dagliga arbete. I enlighet med Svensson (2005) vill vi på-
tala vikten av kommunikation för att de anställda ska kunna nyttja möjligheterna till 
lärande på avdelningen. Vi menar att kommunikation är ett axiom då vi, i samstämmig-
het med Heide, Johansson & Simonsson, 2012, anser att en organisation, i dess oupp-
hörliga arbete med lärande och samordning medarbetare emellan inte kan existera utan 
kommunikation. Vi vill framhålla den explicita relationen mellan kommunikation och 
lärande på kommunikationsavdelningen och således påminna om att inte underskatta 
denna relation. Vi vill även lyfta betydelsen av att ständigt sträva efter vidareutveckling 
hos de anställda, och inom organisationen i stort, genom att vårda och förbättra relation-
en mellan kommunikation och lärande. 
 

6.4 Avslutande reflektioner  
Efter genomförd studie på kommunikationsavdelningen på Malmö Stad kan vi konsta-
tera och sammanfatta att den interna kommunikationen uppfattas fungerande på arbets-
platsen men att det finns förbättringsmöjligheter. En betydande påverkansfaktor gäl-
lande den interna kommunikationen som vi har uppfattat och uppmärksammat är omor-
ganisationen som skedde för två och ett halvt år sedan. Denna omorganisation har med-
fört ett avstånd mellan de olika enheterna på avdelningen, vilket vidare har påverkat 
avdelningens kultur och struktur i stort. Då de anställda på avdelningen uppfattar det 
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svårt att enas i en gemensam kultur med ömsesidiga normer och värderingar, blir upp-
delningen mellan enheterna ännu tydligare och två uppfattade språk återfinns på avdel-
ningen. Denna segregering mellan enheterna och i språket har dessutom effekt på ytter-
ligare en påverkansfaktor, det explicita sambandet mellan kommunikation och lärande 
på avdelningen. Utifrån det empiriska datainsamlingsmaterialet och den teoretiska refe-
rensramen går det att fastslå en tydlig koppling mellan kommunikation och lärande och 
att det ena inte utesluter det andra. Vi har kunnat utläsa att relationen mellan kommuni-
kation och lärande på kommunikationsavdelningen på Malmö Stad är bättre på de olika 
enheterna än på avdelningen i stort och vi anser att det vore önskvärt att skapa ett bättre 
samarbete mellan alla anställda på avdelningen. Detta för att en ökad gemenskap mellan 
enheterna i det dagliga arbetet kommer sammanföra samtliga anställda på avdelningen. 
Vidare kommer detta kunna resultera i att arbetsinstruktionerna tydliggörs och ett mer 
omfattande informationsutbyte sker i både ett horisontellt och vertikalt led. Genom att 
citera Jan Carlzon den tidigare VD:n för SAS (Erikson, s. 71, 2011): “Vi måste se varje 
medarbetare som en resurs i den interna kommunikationen.” vill vi slutligen poängtera 
vikten av att medvetandegöra samtliga anställda vid kommunikationsavdelningen om 
avdelningens värderingar och avdelningens individuella och gemensamma arbete för att 
nå de uppsatta målen. Genom ömsesidig kommunikation alla medarbetare emellan 
skapas en förståelse och plattform för vikten av att ta till vara på varandras kunskaper 
och erfarenheter på arbetsplatsen. Slutligen kan detta leda till vidareutveckling för med-
arbetarna på avdelningen och verka gynnsamt för Malmö Stads kommunikationsavdel-
ning i deras arbete i att uppnå målsättningen att bli den mest moderna kommunikations-
avdelningen i Sverige.  
 

6.5 Förslag på vidare forskning  
Föreliggande studie har fokuserat på kommunikation, lärande och relationen mellan 
dessa fenomen samt vilka eventuella påverkansfaktorer på den specifika avdelningen 
som kan inverka på denna relation. Under studiens process har vi reflekterat över poten-
tiella ämnen för vidare forskning som inte berörts i föreliggande studie, men som hade 
varit intressanta utgångspunkter att vidareutveckla och studera mer djupgående. Då vår 
studie har genomförts på en specifik avdelning, kommunikationsavdelningen på Malmö 
Stad, hade studien kunnat utvidgas med att samtliga avdelningar på Malmö Stad hade 
fått göra en identisk studie för att upptäcka skillnader och likheter i uppfattningar kring 
ämnet avdelningar emellan. Genom en mer omfattande studie, med eventuellt en kvanti-
tativ enkätundersökning, hade man i en större skala kunnat tyda mönster i uppfattningar 
som i sin tur hade kunnat leda till förbättringsförslag för både avdelningar och därav 
organisationen i stort. Då vi valde att fokusera på kommunikation och lärande samt ex-
terna påverkansfaktorer på fenomenens relation hade det även varit av intresse att un-
dersöka mer intima och subjektiva individfaktorer som kan påverka kommunikation, 
lärande och relationen mellan dessa. Dessa individfaktorer hade exempelvis kunnat vara 
motivation, hälsa och stress. En sådan studie hade kunnat skapa en vidare förståelse för 
människans beteende och agerande kopplat till kommunikation och lärande. Avslut-
ningsvis är vi medvetna om att föreliggande studies storlek i allra högsta grad är möjlig 
att utveckla inom flera olika områden och en tänkbar utgångspunkt är att mer ingående 
studera det teoretiska råmaterialet och fördjupa sig inom ytterligare relevanta områden.  
 



 xxxv 

Referenslista 
 
Alvesson, Mats (2009). Organisationskultur och ledning. 2., [omarb.] uppl. Malmö: 
Liber 

Backman, Jarl (2016). Rapporter och uppsatser. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Bang, Henning (1999). Organisationskultur. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Banathy, Bela. & Jenlink, Patrick M. (2005). Dialogue as a Means of Collective Com-
munication [electronic resource]. Boston, MA: Springer Science + Business Media, 
Inc. 

Barnard, Chester Irving (2009). The functions of the executive: i svensk översättning. 
Malmö: Liber 

Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo (2012). Management: att leda verksamheter 
och människor. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, Alan (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder . 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Buber, Martin (1993). Dialogens Väsen - traktat om det dialogiska livet. Ludvika: Du-
alis Förlag AB 
 
Cheney, G, Christensen, LT, Zorn, TE & Ganesh, S (2004). Organizational Communi-
cation in an Age of Globalization: Issues, Reflections, Practices. 1. edn, Waveland 
Press, Inc, Chicago. Waveland Press, Inc. 490 p. 
 
Cohen L., Manion L. and Morrison K. (2011). Research methods in education. (7:th 
edition). Oxon: Taylor & Francis.  
 
Craig R.T. (1999) Communication theory as a field. Communication Theory, 9. 119-161 
 
Dale, M. & Bell, J. (1999). Informal Learning in the Workplace, Research Report No. 
134, Department for Education and Employment, London.  
 
Denscombe, Martyn (2009).  Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 
      
Ellström, Eva, Ekholm, Bodil & Ellström, Per-Erik (2008). Two Types of Learning En-
vironment: Enabling and Constraining A Study of Care Work, Journal of Workplace 
Learning, (20), 2. S. 84-97.     

Ellström, Per-Erik. (2010). Informal Learning at Work: Conditions, Processes and Lo-
gics. I Malloch, M. (red.). The SAGE Handbook of Workplace Learning. London: 
SAGE  

Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2011).  Att utreda, forska och rap-
portera . 9. uppl. Malmö: Liber 



 xxxvi 

Erikson, Peter (2011). Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisationer. 7., [uppdaterad] uppl. Malmö: Liber 

Giddens, Anthony (1984). The constitution of society: outline of the theory of structu-
ration. Cambridge: Polity Press 

Gunnarsson, Stefan (2014). Professionell feedback: medvetna mötens magi : om kons-
ten att förbättra prestation, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål. 5. uppl. 
Bromma: Gunnarssons Förlag 

Hanson, Hans Ingvar (2007). 12 principer för kommunikation. 1. uppl. Malmö: Liber 

Hatch, Mary Jo (2002). Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv. Ny, svensk utg. Lund: Studentlitteratur 

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2012). Kommunikation i orga-
nisationer. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Hård af Segerstad, Peder (2002). Kommunikation och information: en bok om männi-
skans förmåga att tala, tänka och förstå. 1. uppl. Uppsala: Uppsala Publ. House   

Jaldemark, Jimmy (2013). Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar: 
Pedagogisk Forskning i Sverige. årg 18 nr 1-2. S. 102-118 

Jeon, K. S. & Kim, K.-N. (2012). How do organizational and task factors influence in-
formal learning in the workplace? Human Resource Development International 15, 2, 
pp. 209- 226. 

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). Situated learning: legitimate peripheral partici-
pation. Cambridge: Cambridge Univ. Press 

Le Clus, M. (2011). Informal learning in the workplace: A review of the literature. Au-
stralian Journal of Adult Learning 51, 2, pp. 355-373.  

Lunds Universitet, HT-biblioteken, Källkritik - checklista. Hämtad 2016-11-29: 
http://www.htbibl.lu.se/student/skriva-referera/kallkritik/  
 
Malmö Stad. Stadskontoret. (2015). Kommunikationsavdelningen: verksamhetsplan 
2016. Malmö. 

Miller, Katherine (2015). Organizational communication: approaches and processes. 7. 
edition Stamford, CT: Wadsworth Cengage Learning 

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin. (2007). Kommunikation: samspel mellan 
människor. Enskede: TPB 

Nordisk kommunikation. (2011) Intern kommunikation 2011. Stockholm: Nordisk 
kommunikation. 



 xxxvii 

Sambrook, S. & Stewart, J. (2000). Factors influencing learning in European learning 
oriented organisations: issues for management. Journal of European Industrial Trai-
ning, 24, 2/3/4: 209-19. 

Svensson, Lennart (2005). Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ 
verksamhet. Pedagogisk Forskning i Sverige årg nr 3/4. S. 195–208. 

Säljö, Roger (1992). Kontext och mänskliga samspel. Utbildning & demokrati, 1(2), 21-
36. 
 
Säljö, Roger (1999). Kommunikation som arena för handling: lärande i ett diskursivt 
perspektiv. Textanalys / Carl Anders Säfström & Leif Östman (red.). S. 76-94 
 
Trost, Jan (2010).  Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humaniora och sam-
hällsvetenskap. Hämtad 2016-11-15: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wenger, Etienne (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. 
Cambridge: Cambridge University Press 
 
Wenneberg, Søren Barlebo (2010).  Socialkonstruktivism: positioner, problem och per-
spektiv . 2. uppl. Malmö: Liber 
 
Wilhelmson, Lena & Döös, Marianne (2002). Dialogkompetens för utveckling i arbets-
livet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xxxviii 

Bilaga 1 – Presentationsmail 
 
Hej, 
      

Vi heter Antonia Reimers och Frida Hörbäck och vi skriver vår kandidatuppsats på PA- 
programmet (Personal och arbetslivsfrågor) vid Lunds universitet. Syftet med vår studie 
är att beskriva och analysera er uppfattning av kommunikation, lärande och utveckling 
på arbetsplatsen. Vi, Antonia och Frida, kommer båda att närvara under intervjun. Inter-
vjun kommer att ta cirka 30-40 minuter och intervjumaterialet kommer att användas 
som en grund till vår kandidatuppsats. Under intervjutillfället kommer vi att ställa inter-
vjufrågor som kommer att beröra tre områden: Organisationen och arbetsrollen, Kom-
munikation samt Lärande och utveckling.   
   

Allt som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det 
endast är vi (Frida och Antonia) som kommer att behandla intervjumaterialet och era 
personliga uppgifter är helt anonyma. Om det, under intervjun, ställs en fråga du inte 
vill besvara, så behöver du inte svara på denna. Du kan självklart välja att avsluta inter-
vjun när du vill. Intervjun kommer att spelas in, men efter transkribering kommer 
materialet att raderas. 

      
Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss på nedanstående telefonnummer: 
      

Frida Hörbäck - 0730-86 26 34  

Antonia Reimers - 0763-05 99 26  
 

Tack på förhand för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide - Kommunikation och lärande  

 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera din uppfattning av kommunikation, 
lärande och utveckling på arbetsplatsen. Intervjumaterialet kommer att användas som en 
grund till vår kandidatuppsats som vi skriver nu under vårt sista år på Personal- och 
arbetsfrågor programmet vid Lunds Universitet. Intervjun kommer att ta cirka 30-40 
minuter. Under intervjun kommer vi att ställa frågor som kommer att beröra tre områ-
den: Organisationen och arbetsrollen, Kommunikation samt Lärande och utveckling.  
 

Allt som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Om det, under inter-
vjun, ställs en fråga du inte vill besvara, så behöver du inte svara på denna. Du kan 
självklart välja att avsluta intervjun när du vill. Intervjun kommer att spelas in, men 
materialet kommer att raderas efter användandet.  
      

Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

 

Organisationen och arbetsrollen   
 

• Berätta kort om din arbetsroll. 
- Hur länge har du haft denna arbetsroll? 

- Har du haft någon annan position inom organisationen tidigare? 

 

• Hur skulle du beskriva organisationen som du arbetar för? Både ur ett subjektivt 
och objektivt perspektiv? 

 

• Beskriv en vanlig arbetsdag och dina arbetsuppgifter. 
 

• Hur uppfattar du stämningen mellan de anställda på arbetsplatsen?  
 

• Hur upplever du att ni samarbetar med varandra på arbetsplatsen? 
- Samarbetar du med kollegor? Ledning? Kunder/externa parter? 

 

Kommunikation 

 

• Beskriv vad kommunikation är för dig. 
 

• Hur uppfattar du kommunikationen på din arbetsplats? 
- Med kollegor? Ledning? Kunder/externa parter? 
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• Hur kommunicerar ni främst på arbetsplatsen? 
- Med kollegor? Ledning?  
- I vilka former och i vilka situationer? 

 

• På vilka sätt upplever du att kommunikation med andra på arbetsplatsen har be-
tydelse för ditt dagliga arbetet och din utveckling? 

 

Lärande och utveckling 

 

• Hur och till vem delar du med dig av dina kunskaper och erfarenheter på arbets-
platsen? 
- Vid något specifikt tillfälle? Ge exempel. 

 

• När och hur upplever du att du får ta del av andras kunskaper och erfarenheter?  
- Av vem? Kollegor? Ledning? Kunder/externa parter? 

 

• Ge exempel på vad som bidrar till ditt lärande och din utveckling i ditt vardag-
liga arbete? På vilket sätt? 
 

• Upplever du att det är något som hämmar lärande och utveckling på din arbets-
plats? 
 

• Hur anser du att lärande och utveckling uppmuntras på din arbetsplats?  
- Av vem uppmuntras det? Kollegor? Ledning?  

 

Avslutningsvis 
 

• Är det någonting som du önskar tillägga som du känner att vi inte tagit upp? 
 

Intervjun avslutas. Nu kommer intervjun att transkriberas och sedan kommer vi att ana-
lysera det transkriberade intervjumaterialet från alla intervjuer.  
 

Stort tack till din medverkan! 
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Bilaga 3 - Lärandemodell 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Wilhelmson & Döös, 2002) 
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