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Sammanfattning 
Alla organisationer genomgår förändringar i olika former. Ibland innebär förändringar ekonomiska 

nedskärningar i organisationen. Organisationen SJ har under senare tid gjort nedskärningar i 

samband med en förändrad situation i deras omvärld. I studien är vi intresserade av att undersöka 

hur individers lärandemöjligheter påverkas när de befinner sig i en organisation som utsätts för 

ekonomiska nedskärningar.  Syftet är att få kunskap om lärandemöjligheter i en organisation som 

har genomgått ekonomiska nedskärningar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning. Vi har 

intervjuat fem HR personer med olika chefsbefattningar med syftet att ta reda på hur individen 

tolkar och har för inställning till lärande under en nedskärningsprocess. Resultaten i studien 

beskriver att vid en nedskärning inom organisationen SJ är erfarenhetsutbytet grunden till lärandet. 

Detta eftersom det varken finns tid eller resurser till att gå en utbildning. Dessutom diskuterar vi 

informanternas förutsättningar för lärande och utveckling vid en nedskärningsprocess.  

 

Nyckelord: Ekonomisk nedskärning, HR-personal, Lärandemöjligheter,  

SJ. 
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Inledning 

Hatch (2002) menar att organisationer inte bara anpassar sig till sina egna interna mål utan även till 

det omgivande samhällets värderingar. Kulturella, sociala, tekniska och ekonomiska krav ställs 

ständigt på en organisation. De tekniska och ekonomiska kraven gör att organisationerna bör 

producera och utbyta varor och tjänster på marknaden. De sociala och kulturella kraven innebär att 

organisationerna bör ha bestämda roller i samhället samt skapa och vidmakthålla en viss yttre fasad. 

Samhällen som domineras av tekniska och ekonomiska krav belönar organisationen när den på ett 

effektivt sätt förser omgivningen med varor och tjänster. En omgivning som domineras av sociala 

krav belönar istället organisationen om den anpassar sig till samhällets normer och värderingar. 

Organisationer är således ständigt utsatta för förändringstryck av detta slag.  

Förändring betyder emellertid inte bara en förändring i organisationsstruktur eller arbetssätt utan ett 

nytänkande för individerna inom organisationen räknas också som förändring (a.a.). Lärande har på 

detta vis blivit en allt viktigare del av arbetet inom organisationer (Svensson 2005). Men intresset 

för lärandet är också styrt av omgivningens förändringstryck i organisationer (a.a.). Som följd av 

intresset av lärandet inom organisationer har vi under senare år inom näringslivet sett en expansion 

av kunskapsintensiva företag och då framför allt inom stora företag.  

I denna studie försöker vi förstå hur organisationsförändringar, i form av nedskärningar, inom 

företaget Statens Järnvägar AB (SJ) påverkar lärandet inom organisationen. Organisationen SJ är 

utsatta för många förändringar. Förutom ekonomiska nedskärningar släpps konkurrensen fri på 

tågverksamheten i Europa år 2010. Det är då viktigt för SJ att vara utrustad på ett bra sätt, 

exempelvis att de anställda har möjlighet att utvecklas. I denna uppsats kommer vi att använda oss 

av lärande enligt handlingsteorin för att på så vis kunna förklara hur kontexten är relaterad till 

lärandet. Enligt denna teori påverkas människans handlingar och lärande av den kontext de befinner 

sig i och hur denna kontext förändras. Det finns lite forskning om hur lärande påverkas av 

nedskärningar. Varpå en avsikt med denna studie är att generera mer kunskap om området. 
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Syfte och studiens avgränsningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om lärandemöjligheter i en organisation som har 

genomgått nedskärningar. Detta kommer vi att studera utifrån fem stycken HR chefers upplevelser 

av lärandemöjligheter inom organisationen SJ.  

Fokus i studien är att försöka förstå hur individen tolkar och har för inställning till lärande under en 

nedskärningsperiod. Vi avser inte att omfatta de utbildningar som ses som obligatoriska, 

exempelvis de utbildningar som SJ:s tågpersonal måste genomföra för säkerheten på tågen. Fokus 

är utbildningar som är utöver dessa obligatoriska utbildningar. Våra resultat är vidare inte generella 

utan avgränsas till våra intervjupersoners upplevelser. 

Teoretisk ram 

Det finns olika sätt att tolka och förstå lärande i en organisation. Ett sätt att betrakta lärande är 

utifrån enskilda individer, men ett lärande kan även studeras i förhållande till den kontext de 

befinner sig i. I denna studie har vi ett handlingsteoretiskt perspektiv för att beskriva lärandets 

relationer till kontexten. 

När lärande betraktas utifrån ett kontextuellt perspektiv påverkar förändringar lärandemöjligheter 

för individen i en organisation på olika sätt.  Följande teoriavsnitt ger förståelse för vårt syfte, det 

vill säga att få kunskap om lärandemöjligheter i en organisation som gör ekonomiska 

nedskärningar. För att definiera och förklara lärande har vi använt oss av kontextuell teori.  

Lärande enligt handlingsteori 

Enligt handlingsteorin är människan en handlande varelse, en lärande individ. Det sociala 

sammanhang som människan lever i utgör både möjligheter och begränsningar för lärandet. Vi 

kommer i nedanstående avsnitt att beskriva två synsätt som berör lärande enligt handlingsteorin. 

Ohlsson (2004) talar om ett handlingsteoretiskt perspektiv, det vill säga att människan är en 

handlande varelse och lär genom sitt handlande, dock menar han att människan inte alltid är 

medveten om sitt handlande. Trots denna omedvetenhet har människor ofta en ganska tydliggjord 

intention med sina handlingar, men kan ibland tona ner sina motiv i handlandet. Detta ger sig 
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tillkänna när exempelvis individen utför handlingar för egen vinnings skull. Den handlande 

uppgiften är vidare alltid knuten till ett socialt sammanhang. Det innebär att de sociala och 

kulturella sammanhang som människan lever i utgör både möjligheter och begränsningar för 

lärandet. Människors handlingar är således kontextberoende. Det är denna kontext som bidrar till att 

forma människors meningsskapande, handling och lärande (a.a.). 

Även Löfberg (1995) pekar på kontextens betydelse för människans lärande. Han menar att 

människan alltid är uppgiftsrelaterad och man kan förstå det som en uppgift att söka den kunskap 

världen har att erbjuda. Med ökad erfarenhet utvecklas uppgiftslösandet hos individen. En uppgift 

ger människan en möjlighet att analysera lärande, vilket i sin tur kan leda till bildandet av ny 

kunskap. Det finns två aspekter som är viktiga när man talar om att lösa en uppgift och dessa är 

kontextens möjlighet att erbjuda villkor för att identifiera uppgifter och dess möjlighet att erbjuda 

villkor för avsiktligt handlande (a.a.).  

Sammanfattningsvis kan man se att både Ohlsson och Löfberg menar att möjligheten att lära för 

individen är beroende av den kontext de befinner sig i. De menar vidare att kontexten utgör både 

möjligheter samt begränsningar för individens lärandemöjligheter.  

Lärande  

För att precisera innebörden av begreppet lärande kommer vi att använda oss av Ellströms (2005) 

teorier kring lärande. Dessa teorier anser vi vara relevanta som förklaringsmodell till begreppet 

lärande. Därefter presenterar vi två stycken lärande logiker som Ellström menar vara styrande för 

utformningen av verksamheten i en organisation och dessa har även betydelse för lärande 

möjligheter. Lärandets möjligheter påverkas dock även av de möjligheter till reflektion som finns 

inom en kontext. Avsnittet avslutas med teori kring reflektion. 

Utvecklingsinriktat och reproduktivt lärande 

Det som Ellström (2005) beskriver som utvecklingsinriktat lärande är att individen kritiskt 

ifrågasätter och utvecklar sin kunskap, kompetens eller sitt förhållningssätt. Det kan bland annat 

vara att individen utvecklar och prövar nya metoder och arbetssätt. Det utvecklingsinriktade 

lärandet innebär att individen har ett ifrågasättande och kritiskt prövande förhållningssätt till 

uppgifter, mål och en beredskap att påverka och förändra sina arbetsvillkor. Det förutsätter att 

rutiner ifrågasätts och omprövas och att nya tillvägagångssätt utvecklas och prövas genom ett 

experimenterande förhållningssätt. Det utvecklingsinriktade lärandet bygger på individens förmåga 

att bryta sig ur på förhand definierade kategorier och procedurer samt att konstruera och etablera 

nya mönster i tanke och i handling.  
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Ellström menar vidare att det reproduktiva lärandet ska ses som en reproduktion av kunskaper, 

värderingar och handlingsmönster. Med detta lärande menas att individen anpassar sig till givna 

förhållanden, följer givna direktiv samt att individen rutinmässigt lär sig att anpassa sig till 

uppkomna situationer. Det rutinmässiga handlandet blir ett sätt att i det vardagliga arbetet hantera 

dagliga händelser, problemsituationer, motstridiga krav och samtidigt upprätthålla en känsla av 

trygghet och stabilitet i tillvaron. Denna typ av lärande är vanligt i verksamheter där invanda 

handlingsmönster har bidragit till framgångar (a.a.). 

Utvecklingens och utförandets logik 

Det finns två olika sätt att uppfatta och hantera frågor om vad, hur och under vilka villkor vi lär 

menar Ellström (2005). Dessa är utförandets logik respektive utvecklingens logik. Dessa två logiker 

avspeglar olika sätt att tänka kring lärande i arbetslivet och de beskriver hur en organisation 

organiseras för att främja ett arbetsintegrerat lärande. Dessa logiker kan ställas i ett 

motsatsförhållande till varandra genom att de i praktiken innebär olika sätt att använda tillgängliga 

resurser i en organisation. 

Nedan kommer vi att beskriva Ellströms två lärande logiker. 

Ellström menar att utvecklingens logik fokuserar på att vidareutveckla existerande verksamhet. Det 

utmärks av en strävan efter att främja kritisk reflektion samt en strävan efter att utforska och pröva 

alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer och krav. Inom detta synsätt 

handlar det om att skapa förutsättningar för variation och mångfald. Denna logik gynnar 

alternativtänkande i relation till verksamhetens förutsättningar, mål och medel, samt i relation till 

den uppgift man förlagts eller själv valt. Detta lärande stöds av ett utvecklingsinriktat lärande.  

Ellström menar vidare att utförandets logik domineras av att främja ett effektivt och tillförlitligt 

utförande av en uppgift samt att detta utförande ska vara stabilt över en tid. För att uppnå det är det 

centralt att reducera tidigare erfarenheter, värderingar och handlingsmönster mellan individer i en 

verksamhet konsensus. Med detta synsätt ligger idealet i att människorna i en verksamhet så snabbt 

det är möjligt lär sig vad som gäller, hur man bör, får eller måste handla i olika situationer. Under 

detta lärande premieras det reproduktiva lärandet med fokus på att uppnå ett väl inlärt, rutinmässigt 

handlande (a.a.).  
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Reflektion 

Reflektion har en stor betydelse vad gäller lärande utveckling, exempelvis kan reflektion skapa 

möjligheter till olika former av lärande utveckling. 

Ohlsson (2004) menar att när individen reflekterar ställer denne sig undrande, frågande eller 

ifrågasättande till det han eller hon varit med om, hört någon berätta eller det han eller hon ser som 

ett möjligt framtida handlande. Reflektion har även innebörden av meningsskapande och kritiskt 

tänkande. Reflektion innebär att ta ett steg tillbaka för att se och tänka över sig själv, och vad man 

gör för att få perspektiv på en situation och kan endast ske när individen befinner sig i ett relativt 

lugn och har ett avstånd till det som ska göras samt till det som gjorts. Reflektion kan ske kollektivt 

då samtalar individer på ett sätt som innebär att de aktivt går in i varandras sätt att skapa mening åt 

erfarenheter och uppgifter. Dessutom kan reflekterandet ske på olika nivåer vilket i sin tur har 

betydelse för kvaliteten i lärandeprocesser och i det praktiska arbetet som ska utföras (a.a.). 

Tidigare studier 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare studier som belyser hur lärandet påverkas av den kontext som 

individen befinner sig i, såsom nedskärningar på arbetsplatser. 

En studie som undersökte vilka strategier företagen har använt sig av vid nedskärningar tyder på att 

nedskärningar kan påverka lärandemöjligheter inom organisationer på olika sätt (Drew 1994). I 

studien har telefonintervjuer med generaldirektörer i 44 kanadensiska storföretag från ”Canadian 

business 500” utförts. Samtliga av de intervjuade 44 direktörer hade genomfört 

personalnedskärningar.   

I studien framkom att en nedskärning är en av de mest störande och dramatiska typer av 

organisatoriska förändringar. En dålig utförd nedskärning kan traumatisera ett företag i flera år, och 

leda till oväntade resultat, även kostnaderna av åtföljande misstag eller förbiseende kan vara 

förskräckliga. Till följd av en dålig nedskärning kan resultaten visa sig i att arbetsmoralen hos de 

anställda avtar samt att arbetsledningen kan bli överbelastad och potentiellt utbränd. En viktig 

slutsats som lyfts fram är att strategisk planering och ledning ofta förbises i nedskärningar, kanske 

beroende på att nedskärningar ofta drabbar planerare (a.a.). Av denna studie att döma tycks 

nedskärningar kunna hämma lärandemöjligheter i en organisation. Detta för att tid för reflektion 

kan minska när arbetsledningen blir överbelastad och att det inte läggs tid på planering i 
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organisationerna. Samtidigt indikerar studien att det kan skapas viktiga lärandemöjligheter under 

nedskärningar om den är välplanerad och det ges tid till planering och reflektion, exempelvis menar 

Drew (1994) att det under en nedskärning kan uppstå lärande om ny teknik och nya arbetsmetoder.  

Även om Kolb (1984) inte har studerat nedskärningar i organisationer indikerar även denna studie 

att lärandemöjligheter kan genereras när organisationer gör nedskärningar. Kolb menar att kärnan i 

ett lärande sker genom en process som grundar sig på människors erfarenhet. I studien är lärandet 

det som sker genom en kontinuerlig process som har sitt ursprung i personens erfarenhetsutbyte 

med omvärlden. Varje människa bär med sig tidigare erfarenheter och har utifrån dessa medvetna 

eller omedvetna uppfattningar om världen. Lärande uppstår i skillnaden mellan personens 

förväntningar på en situation och i individens faktiska upplevelse av situationen (a.a.). Denna studie 

pekar således på att individers lärande utvecklas när individen möter situationer i organisationer 

som skiljer sig från vad denna hade förväntat sig, exempelvis när arbetet förändras under en 

nedskärningsperiod.  

Ett annat synsätt på förhållandet mellan lärande och nedskärningar i organisationer ges av 

Gustafsson (2004). Gustafsson har forskat kring olika möjligheter till lärande och utveckling för 

processoperatörer i deras arbete. Det empiriska materialet som ligger till grund för studien, utgörs 

av processoperatörers arbete och lärande i fyra olika skiftlag inom ett pappersbruk. 

Resultaten i Gustafssons studie beskriver att erfarenhetsutveckling framträder när operatörerna hade 

möjlighet att aktivt reflekterar över det egna lärandet. Genom att delta i teoretiska utbildningar och 

interna kurser som företaget tillhandahöll lärdes arbetet. Möjligheter att utvecklas i arbetet beror 

enligt studien på om verksamheten satsar på utbildning (a.a.). Av denna studie att döma tycks 

nedskärningar kunna hämma lärandemöjligheter i organisationer på olika sätt. Under en 

nedskärning kan tid för reflektion och möjligheter att aktivt delta i utbildning minska. Dessutom 

visar Gustavsson (2004) i sin studie att operatörerna kan skapa lärandemöjligheter genom intresse 

och egen motivation. Som Drew (1994) visade i sin studie kan såvida drivkrafter, såsom 

arbetsmotivation minska under en nedskärningsperiod. 

Sammanfattning av teorierna 

I den teoretiska ramen har vi beskrivit att det utvecklingsinriktade lärandet innebär att individen 

kritiskt ifrågasätter och utvecklar sin kunskap, kompetens eller sitt förhållningssätt. Den 

reproduktiva synen på lärandet omfattar reproduktion av kunskaper och att individen rutinmässigt 

lär sig olika uppgifter och anpassar sig till uppkomna situationer. Utvecklingsinriktat och 

reproduktivt lärandet kan ses som två komplementära aspekter av en mer sammansatt 

lärandeprocess. Definitionen av de två logikerna som vi beskrivit i den teoretiska ramen återspeglar 

olika sätt att tänka kring lärande i arbetslivet och att det i praktiken på olika sätt går att organisera 

för att främja ett arbetsintegrerat lärande inom en organisation. Dessa två logiker ses som 
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komplementära, båda behövs för att ge verksamheten bästa möjliga utvecklingskraft. Dessutom 

förutsätter utvecklingens logik ett utvecklingsinriktat lärande som primär drivkraft. Utförandets 

logik förutsätter ett reproduktivt lärande. De två lärandeprocesserna utmärks också av att de främjar 

reflektionens betydelse vad gäller utveckling.  

I den teoretiska ramen som vi har presenterat har vi således beskrivit att den kontext som individen 

befinner sig kan påverka lärandet. Exempelvis har vi sett exempel på att individers lärande kan 

påverkas på olika sätt när en organisation gör nedskärningar. Å ena sidan indikerar tidigare studier 

att nedskärningar kan generera lärandemöjligheter på grund av att individerna möter nya situationer 

och erfarenheter. Å andra sidan indikerar tidigare studier att nedskärningar kan minska utrymmet 

för reflektion och möjligheter för att gå nya utbildningar. Dessutom kan individers intresse och 

motivation att lära sig något nytt minska under en nedskärning. 

Vi betraktar inte lärandet i denna studie som något helt och hållet individburet. Istället kan lärandets 

möjligheter påverkas av de möjligheter och de hinder som finns på arbetsplatsen, exempelvis kan 

lärandet påverkas av att en organisation gör nedskärningar.  

Studiens frågeställningar som vi kommer att försöka besvara är: 

 

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för utvecklingsinriktat lärande i en 
nedskärningskontext? 

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för det reproduktiva lärandet i en 
nedskärningskontext? 

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för reflektion vid en 
nedskärningskontext? 

Metod 

I denna studie gör vi en kvalitativ intervjustudie. Vi anser detta lämpligt då våra frågeställningar är 

att förstå individers upplevelser utifrån en speciell kontext. Vi har i vår uppsats valt att genom 

intervjuer undersöka hur anställda på SJ upplever och tolkar utveckling och lärande vid en 

nedskärning. Kvalitativ forskning bygger ibland på en konstruktionistisk, ontologisk ståndpunkt 

(Bryman 2007). Det innebär att utgångspunkten för forskningen är att verkligheten är en social 

konstruktion. Dock är denna verklighet inte statisk då individer konstant skapar och återskapar den 

(a.a.). Detta innebär att vår beskrivning av anställdas upplevelser på SJ också är en konstruktion 

och ska därför inte betraktas som någon definitiv sanning.  
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Ett annat kännetecknande för en kvalitativ forskningsansats är ofta det induktiva förhållningssättet 

mellan teori och praktik, alltså teorin byggs upp och genereras av forskningsresultatet (Langemar 

2008). Den kvalitativa forskningen kan emellertid vara mer eller mindre teori respektive 

empirsiktstyrd (a.a.).  

I vår studie har vi en teoretisk förförståelse exempelvis att sammanhanget påverkar lärandet och 

också om olika former för lärandet. Vi har dock växlat mellan våra teoretiska utgångspunkter och 

empirin. Samtidigt som teorin har påverkat våra frågeställningar och analys har empirin styrt 

teoretiska val och de slutliga frågeställningarna. 

Val av organisation och informanter 

SJ har under senare tid gjort nedskärningar och vi ansåg därför att detta var en lämplig organisation 

att undersöka lärandet på. I och med att en av oss känner en informant som arbetar på SJ hade vi 

också möjlighet att få tillträde till organisationen. Vi blev tilldelade fem representativa personer 

som har en relativt hög position inom företaget, samtliga är HR-chefer. Det var informanten som en 

av oss kände som tilldelade oss dessa fem informanter. 

Hur vi fick tillgång till våra informanter kan diskuteras på olika sätt. För det första blev informanten 

som en utav oss kände även hon intervjuad. Att vi kände en av de intervjuade kan ha påverkat 

resultaten. Det kan exempelvis ifrågasättas om denna person vågade öppna sig på samma sätt som 

de övriga intervjuade. Vi upplevde dock inte att så var fallet. Den vi kände redogjorde såväl för 

möjligheter som hinder för lärandets utveckling och vi finner därför inga skillnader i hur personen 

som vi kände och de övriga intervjuade svarade på våra frågor. För det andra är det denna 

intervjuperson som en utav oss kände som bestämde vilka övriga vi skulle intervjua. Huruvida detta 

innebär att vi har fått tillgång till informanter med en speciell åsikt har inte vi kunnat styra över. Då 

informanterna var såväl kritiska som positiva har vi emellertid ingen anledning att tro att vi fick 

tillgång till informanter som exempelvis var väldigt positiva till organisationen.  

Valet att intervjua HR-chefer visade sig vara positivt för studiens frågeställningar. Detta för att HR-

chefer hade stor kunskap om lärandet och hur det hade förändrats inom SJ.  
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Pilotstudie  

Vi valde att genomföra en provintervju för att pröva den preliminära intervjuguiden som vi hade 

skapat kring teori och förförståelse fungerade och om de svar vi fick täckte vårt syfte (Bryman 

2007). Intervjuer blir mer fokuserade om man först genomför en pilotstudie, även om dessa i början 

av processen av att genomföra rapporten kan ha mer öppna frågor vad som senare kommer att 

användas i den riktiga intervjun (Aspers 2007).  

Provintervjun genomfördes med en frivillig person på SJ:s HR avdelning. Syftet var således att 

kontrollera den preliminära intervjuguiden, för att se ungefär hur lång tid som skulle komma att 

behövas under resterande intervjuer och för att kontrollera om vår inspelningsutrustning fungerade 

och var ändamålsenlig. Under provintervjun intervjuade en av oss, den andra antecknande. Efter att 

intervjun var klar diskuterade vi med informanten för att få respons på hur intervjun upplevdes.  

Responsen var god och vi kom fram till att behålla de frågor vi använt, men att i semistrukturerad 

anda även fylla på med underfrågor som uppkommer under intervjuns gång. Vår provintervju ingår 

inte i vårt resultat. 

Intervjuerna 

Vi valde således intervjuer som metod för att samla in data. Intervjuer är en lämplig metod att 

använda då vi vill undersöka deltagarnas upplevelser och få djupgående kunskap inom 

ämnesområdet. Intervjuguiden bestod av totalt 15 frågor, dessa frågor fungerade som en ram och 

struktur under intervjun.  

Den stora fördelen med intervju som metod menar Kvale (1997) är dess öppenhet. Denna öppenhet 

ställer stora krav på forskaren i intervjusituationen då denna måste vara uppmärksam på nya teman 

som kan uppkomma och då ställa följdfrågor. Man måste göra ett val om man ska hålla sig till 

intervjuguiden eller om man ska låta den som intervjuas leda och följa upp dennes tankar med nya 

frågor. De viktigaste frågorna bör vara i deskriptiv form då målet är att intervjupersonen ska 

beskriva något istället för dennes spekulativa förklaringar till varför man kände eller gjorde på ett 

visst sätt (a.a.).   

Våra intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide, (se bilaga 1). Intervjuguiden bestod av 

förutbestämda huvudämnen samt av mer öppna och deskriptiva frågor som ledde till nya 

följdfrågor. Intervjuguiden användes som ett stöd i intervjusituationerna.   

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var bra för vår studie därför att de är en intervjuform som 

bygger på tydligt angivna frågor men de ger för forskaren plats att infoga följdfrågor så att intervjun 
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blir en dialog (Aspers 2007).  Den strukturerade delen av dialogen består i att forskaren är den som 

styr och avgör vilka ämnen som ska behandlas, men att informanten får utrymme att fritt utveckla 

sina svar (a.a.).   

Under våra intervjuer var vi båda aktiva med att ställa frågor samtidigt som vi antecknade en del 

under intervjuerna. Vi var angelägna om att ge informanterna tid att fundera kring frågorna och att 

ge dem tid att svara. Vi ställde hela tiden följdfrågor, på så sätt fick informanterna möjlighet att 

berätta mera om sina uppfattningar och vad de ansåg om utveckling och lärande. Under intervjun 

var vi som intervjuare nyfikna och intresserade av vad informanterna svarade och finner att 

samtliga intervjuer gått bra. Vi valde även att sända ut intervjufrågorna till informanterna några 

dagar innan intervjutillfället, detta gjordes för att underlätta intervjuerna. Att låta informanterna i 

förväg fundera på våra frågor ansåg vi skapa förutsättningar för informanterna att svara så 

innehållsrikt som möjligt på våra frågor. Dock kan detta ha en negativ effekt då informanterna kan 

tendera att svara på våra frågor som de tror att vi vill att de ska svara (Bryman 2007). Vi upplevde 

dock inte att så var fallet. Vi försökte även undvika detta genom att ställa flexibla följdfrågor till 

intervjupersonerna under intervjuerna. 

Innan intervjuerna började vi med att förklara syftet med studien, intervjupersonens roll samt att 

intervjupersonerna svar skulle presenteras på ett konfidentiellt sätt. Vi frågade samtliga informanter 

innan vi startade intervjuerna om vi fick spela in intervjun, vilket samtliga intervjupersoner 

godkände.  Intervjuerna utfördes i separat rum där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna tog cirka 45 

minuter vardera. Vi upplyste samtliga informanter om de etiska riktlinjer vetenskapsrådet (2009) 

fastställt. Vi informerade även om att vi kunde skicka rapporten till intervjupersonerna om de så 

önskade, något som alla ville.  

Analys och kodning av materialet 

Vi inledde med att transkribera det inspelade intervjumaterialet. Det behövdes för att vi skulle 

kunna dra meningsfulla slutsatser utifrån de personer som har intervjuats och för att få en tydlig 

överblick av materialet.  Vi som forskare var vid våra intervjuer intresserade av vad 

intervjupersonerna sa och hur de sa det. Inspelning och transkribering bidrar till att vi kan göra 

upprepade genomgångar av intervjupersonens svar, samt bidrar till att förbättra vårt minne och det 

underlättar en noggrann analys av det som sagts (Bryman 2007).  

Efter transkriberingen läste vi materialet, som bestod av 34 sidor och sökte efter gemensamma 

nämnare men också skillnader i deras utsagor genom att markera det som var intressant men också 

relevant för våra frågeställningar. Därefter diskuterad vi likheter samt vad som framkommit i de 

olika intervjuerna, detta för att se vilken information som var relevant för våra olika 

frågeställningar. Vi har i resultatdelen kopplat ihop första ordningens konstruktion med andra 
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ordningen konstruktion (Aspers 2007). Detta innebär att det material som vi fått fram genom våra 

intervjuer har kopplats ihop med de teoretiska begrepp som vi har använt. 

Aspers menar att kodning innebär att materialet bryts ner i en mängd olika delar som kallas koder. 

Koderna kan vara teoretiskt skapade men kommer från empirin (a.a.). För att tillgodogöra oss det 

råmaterial som vi samlat in har vi använt oss av kodning med avsikt att skaffa oss en översikt av 

vårt ämne.  

Eftersom vi valt att koda fem stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer har vi en stor mängd 

relativt osorterat råmaterial. Intervjuerna har transkriberats i ordbehandlingsprogrammet Word och 

sedan har de kodats med samma program eller manuellt med hjälp av ett kodschema och färgpennor 

(Aspers 2007). Allt vårt material har kodats, men inga koder har lagts till efterhand.  Det för att 

kunna hålla oss i största möjliga mån konsekvent till teorierna.  

Vi har skapat våra koder utefter våra frågeställningar. Koderna har alltså uppstått utifrån vårt 

empiriska insamlade material i form av transkriberade intervjuer. Kodschema är nödvändigt att 

skapa, för att lättare strukturera och tillgodogöra sig informationen och kunna analysera och tolka 

det insamlade materialet (Aspers 2007). Kodschemat tydliggör studiens frågeställningar och vårt 

syfte som är att försöka förstå hur individen tolkar och har för inställning till lärande under en 

nedskärningsprocess. 

Vår studies kodschema är indelat i tre huvudkategorier som bygger på våra frågeställningar som 

lyder: 

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för utvecklingsinriktat lärande i en 
nedskärningskontext? 

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för det reproduktiva lärandet i en 
nedskärningskontext?  

• Hur beskriver intervjupersonerna möjligheter och hinder för reflektion vid en 
nedskärningskontext? 

 

Vi har strukturerat vårt kodschema så att det ska vara enkelt att överblicka snabbt för att 

effektivisera kodningen (Aspers 2007).  Valda koder är också ett resultat av att vi tror att dessa 

stämmer bra överens med de teorier vi valt.  
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Studiens tillförlitlighet 

Validitet handlar om man verkligen undersökt det som man var avsedd att undersöka (Kvale 1997). 

Validiteten bedöms i alla stadier av forskningsprocessen, hur man utformar frågor, hur man 

genomför intervjuerna, hur man bearbetar materialet och tolkar sina resultat. Det innebär att 

forskare ha ett kritiskt förhållningssätt till de egna resultaten (a.a.).  

Vi har valt att spela in våra intervjuer för att sedan överföra dem till text. Anledningen varför vi valt 

att gå tillväga på det viset är för att underlätta vår analys av materialet och för att inte missa relevant 

information. Vi har skrivit ut intervjuerna ordagrant med upprepningar för att återge dem så levande 

som möjligt och för att minska risken för egna tolkningar. Vi tycker att det var svårt att skriva ut 

intervjuerna samt att det tog lång tid att transkribera.  

En studies reliabilitet ligger i dess tillförlitlighet, det vill säga skulle man genom samma förfarande 

få fram liknande resultat (Kvale 1997). Vid kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att mäta 

reliabilitet eftersom varje intervjutillfälle är ett unikt möte mellan forskare och den intervjuade. När 

man talar om forskareffekten menar man i intervjusammanhang att ett möte mellan två människor 

kan ha en negativ effekt på studiens tillförlitlighet. Med det menas att den intervjuade kan känna sig 

påverkad att svara på ett visst sätt i mötet med den som utför intervjun.  Detta kan också vara en 

fördel då den intervjuade kan uppleva själva intervjun som positiv eftersom de själva kanske får en 

chans att reflektera över sitt arbete. Det kan kallas för en positiv intervjuareffekt (a.a.).  Under våra 

intervjuer upplever vi inte att de intervjuade skulle ha känt sig påverkad att de måste svara på ett 

visst sätt som de tror att vi vill att de ska svara.  

Vi kan inte generalisera vårt resultat över andra sociala kontexter. Kvalitativ forskning syftar sällan 

att på systematisk väg överföra sina resultat till andra kontexter än den som undersöks (Bryman 

2007). Vi har istället gett en fyllig redogörelse av vad som ingår i SJ`s kontext och sökt förståelse i 

vidare mening. Det kanske finns vissa karakteristika som är gemensamt med SJ samt liknande 

företag, trots detta kan vi ej generalisera våra resultat utöver den del av populationen vi undersökt. 

Detta har inte heller varit studiens syfte, då vi endast har varit intresserade av att undersöka hur 

informanterna tolkar och har för inställning till lärande under en nedskärningsperiod. Vi kan inte 

heller generalisera i denna kontext, eftersom vi endast intervjuat fem personer och kan inte uttala 

oss generellt om SJ. 

Kritisk reflektion  

Under våra intervjuer kunde vi ha använt oss utav fler frågor för att få mer förståelse för HR 

personernas subjektiva känslor. Vi kunde också ha ställt fler frågor om hur intervjupersonerna har 

gjort i olika situationer och vilka förutsättningar som har funnits med i bilden. Vi är emellertid inte 
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vana att intervjua. Intervjuerna gick bättre när vi hade gjort några stycken. Om vi hade haft 

möjlighet att göra fler intervjuer hade vi därför troligtvis fått ett rikare material. 

Etik 

När det gäller etik inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen har 

Vetenskapsrådet (2009) ställt upp vissa grundkrav i syfte att särskilt ta hänsyn till de personer som 

utgör en grund inom dessa forskningsområden. Dessa kallas för individskyddskravet och består av 

fyra huvudpunkter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet.  

Vetenskapsrådet menar att informationskravet innebär att forskaren ska informera alla de personer 

som deltar i forskningsstudien om syftet med undersökningen. Det vill säga uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare. De ska vidare upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan.  

Vetenskapsrådet menar att samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Ibland kan det innebära samtycke även från 

vårdnadshavare/förälder till exempel om undersökningsdeltagaren är under 15 år.  

Konfidentialitetskravet ska ge alla personer som ingår i undersökningen största möjliga 

konfidentialitet samt så bör personuppgifter förvaras i säkerhet så att inte obehöriga kan komma åt 

denna information vetenskapsrådet.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om personer i en undersökning endast används inom 

forskningens ändamål och inte publiceras eller exponeras i andra sammanhang än dessa (a.a.). 

Inom all forskning i Sverige är det viktigt att följa dessa etiska riktlinjer. Syftet är att värna både 

forskningskollektivet men främst de personer som medverkar. Innan varje intervju har vi därför 

informerat informanten om de etiska riktlinjer som finns. Vi har i vår studie garanterat 

informanterna om att informationen de delger, inte kommer att användas utanför studiens ramar, 

allt enligt ovan ställda krav. Då vi fått informanter tilldelade till oss har en person inom SJ 

kännedom om vilka som har intervjuats. Detta var dock något som samtliga informanter var 

medvetna om och gav samtycke till. För att skydda informanterna är vi noga med att presentera 

resultaten på sådant sätt att de inte ska kunna identifiera varandra.  
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Bakgrund SJ 

Från att ha varit ett statligtverk är SJ sedan 2001 ett aktiebolag ägt av svenska staten och 

uppdragsgivare är regeringskansliet och trafikhuvudmännen (SJ 2009). Mellan år 1988 och idag har 

företagsförändringen inneburit att företaget gått från att vara ett statligt verk med 28000 anställda 

till ett vinstdrivande tjänsteföretag med 3200 anställda. År 2002 genomgick SJ en finansiell kris och 

till följd av detta fick företaget omstruktureras. Personal avskedades och arbetssätt förändrades. 

Företaget drivs idag allt mer med lönsamhetskrav. SJ lägger idag till exempel mindre pengar på 

utbildningar, de har även stramat om strukturen för att få ett mer lönsammare företag. På vissa 

linjer i Sverige har SJ monopol och många av dessa är mycket lönsamma. 

EU arbetar för en fri konkurrens inom järnvägstjänster och 2010 släpps konkurrensen fri på 

tågverksamheten i Europa och detta kommer leda till att SJ kommer att börja konkurrera med sina 

konkurrenter på lika villkor. Då är det viktigt för SJ att vara på topp med service. För att SJ ska 

klara av att anpassa sig till de nya krav som marknadsanpassningen för med sig kommer SJ vara 

tvungna att göra vissa organisationsförändringar. Vilka dessa kommer att bli beror dels på den nya 

marknadens utformning samt företagets valda strategi. 

SJ är uppdelat i fyra divisioner och sex staber. De fyra divisionerna service, trafik, fordon och 

försäljning arbetar främst med produktion och har det operativa ansvaret.  

Divisionerna trafik och service omfattar flest anställda, drygt 2 000, bland andra 

ombordmedarbetare och lokförare. I fordon finns allt från anskaffning och underhåll av fordon till 

växling. Division försäljning omfattar såväl SJ resebutik som kundtjänst och telefonförsäljning. 

Divisionen har också hand om externa säljkontakter som exempelvis resebyråer staberna 

affärsutveckling, ekonomi, trafiksäkerhet, verksamhetsutveckling, kommunikation och juridik 

ansvarar bland annat för den strategiska styrningen och samordningen (a.a. ). Våra fem 

intervjupersoner arbetar på HR avdelningen på SJ. 

Sammanfattningsvis har det skett förändringar i de anställdas arbetssätt inom SJ som följd av 

ekonomiska svårigheter. Hur lärandemöjligheter upplevs av fem HR chefer i denna situation 

beskriver och analyserar vi under nästa avsnitt.  



 15

Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi hur de fem HR chefer som vi har intervjuat tolkar och har för 

inställning till lärandemöjligheterna inom SJ i samband med att organisationen har genomgått 

ekonomiska nedskärningar. Kapitlet är uppdelat i tre teman som vi har utformat efter våra tre 

frågeställningar, detta för att tydliggöra studiens syfte som är att få kunskap om lärandemöjligheter 

i en organisation som genomgått nedskärningar. Vi kommer att presentera hur 

utvecklingsmöjligheterna påverkas vid en nedskärning, därefter kommer vi att presentera hur det 

dagliga arbetet på SJ påverkas vid en nedskärning, det tredje temat kommer att beskriva hur de 

anställda upplever tid för reflektion vid en nedskärning. Presentationen av resultatet kommer att ske 

med hjälp av olika citat som vi därefter kommer att koppla till våra valda teorier.  

För att följa de etiska riktlinjerna som anonymitet så har vi döpt om våra informanter, de namn vi 

presenterar nedan ska inte kunna sammankopplas med våra intervjupersoner.  

Utvecklingsinriktat lärande i en 

nedskärningsprocess: en hämmande eller 

utvecklande process 

Vad gäller utvecklingsmöjligheterna inom SJ kan vi se att de flesta intervjupersonerna är ense om 

att detta är ett lärande som hämmas vid en ekonomisk nedskärning. 

Informanterna förklarar att när SJ är mitt uppe i en nedskärningsprocess finns det inga möjligheter 

alls för utbildning, då det varken finns tid eller ekonomi till detta. Utbildningar kostar en massa 

pengar samtidigt som SJ hela tiden måste sträva efter att vara så sparsamma som möjligt: 

”Sen känner ju inte jag att det finns ett läge och gå till min chef och fråga om jag kan gå en 

utbildning när vi har en stor organisationsförändring för allting kostar pengar, allt som kostar 

måste vi dra ner på”. (HR chef 2). 

Vidare sa en annan informant: 

”När vi är uppe i en nedskärningsprocess då finns inga möjligheter alls för utbildning, det finns 

varken tid eller resurser. Man hinner liksom inte gå iväg på utbildningar då”. (HR chef 5). 

Informanterna beskriver att kostnadsbesparingar ofta innebär att färre personer måste utföra fler 

arbetsuppgifter på ett mer kostnadseffektivt sätt samtidigt som kvalitén ska hålla samma mått. 

Informanterna förklarar att vid en nedskärning hinner de inte ta till sig nya arbetsuppgifter då fokus 
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ligger på själva nedskärningsarbetet. Den ökade stressen som detta medför innebär att de inte hinner 

kritiskt ifrågasätta de arbetsuppgifter de åläggs.  

Samtliga informanter tog upp begreppet att jobba smartare. Vi bad personalen vidareutveckla detta 

begrepp för att ge oss en förståelse vad de menar med det. Sammanfattningsvis förklarar 

informanterna att de hela tiden måste jobba kostnadseffektivt, begreppet att jobba smartare gick ut 

på att lägga ett pussel, där pusselbitarna är personalen och det viktiga är att se vart man kan dra bäst 

nytta av de anställda: 

”Ja just vid kostnadsbesparingar så blir det inga utbildningar. Man skickar inte folk på 

utbildningar för att det kostar och för att det tar tid. Då handlar det mycket om att lära av varandra 

och att få det effektivare genom att dela upp jobbet på ett annorlunda sätt. Ja, då måste vi jobba 

smartare helt enkelt”. (HR chef 5). 

En annan aspekt av utveckling är att en informant beskriver utveckling som något mer positivt. 

Informanten menar att när man gör besparingar måste man utveckla kompetensen samtidigt. Vidare 

beskriver informanten att parallellt med besparingarna måste verksamheten satsa på 

kompetensutveckling, bägge delarna måste göras samtidigt för bäst resultat. Informanten förklarar 

att den nya och ökade konkurrensen som SJ utsätts för gör att personalen ständigt måste förändra 

sig för att klara av rådande förändringstryck: 

”Det nya arbetstrycket gör att vi måste utbilda för att klara av arbetsuppgifterna. Det är ny och 

ökad konkurrens och det kommer in flera aktörer som gör att vi förändrar oss också. Jag känner 

liksom för att man ska vara på topp måste man liksom satsa på utbildning och 

kompetensutveckling det är nödvändigt alltså”. (HR chef 1). 

Informanten menar att det är nödvändigt att SJ har personal tar till vara på kundernas behov, samt 

att personalen klarar av att hantera alla tänkbara situationer: 

”Förr tänkte man nog inte kund i slutändan. Nu har vi det fokuset mer än förr.  Nu är det en helhet 

i större perspektiv, man löper liksom linan ut på ett annat sätt och detta innebär en massa 

utveckling för min del. Det är kunden i fokus helt enkelt. Detta handlar ju om den konkurrensen vi 

utsätts för ja SJ står ju hela tiden inför nya förändringar”. (HR chef 1). 

Sammanfattningsvis har fyra av våra fem informanter samma inställning till utbildningsmöjligheter 

vid en ekonomisk nedskärning. Informanterna förklarar att möjligeter till utbildning vid en 

nedskärning i stor utsträckning begränsas då det varken finns pengar eller tid för det. När vi tolkar 

det till våra teorier kan vi se att det utvecklingsinriktade lärandet samt utvecklingens logik hämmas 

och stannar av vid en nedskärningsprocess. För att en organisation skall främja lärande med en 

utvecklingsinriktad inriktning bör de anställda kritiskt ifrågasätta rådande rutiner samt söka nya sätt 

att arbeta på.  



 17

När det råder en nedskärningsprocess hinner inte de anställda utveckla nya rutiner då fokus ligger 

på att lösa de aktuella arbetsuppgifterna. Det utvecklingsinriktade lärandet kräver av organisationen 

tidsmässiga möjligheter till att utveckla detta men som begränsas för personalen på SJ under en 

nedskärning.  

En av våra informanter var emellertid positiv till utveckling, informanten är nöjd med det 

bemötandet vad gäller utbildningar. Informanten anser att utveckling i form av utbildningar är en 

viktig del i själva nedskärningsprocessen. Informanten menar även att man måste utveckla 

personalens kompetens så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Dessutom menar informanten att det ny arbetssätt som har implementerats i samband med 

nedskärningarna, att ha kunden i fokus innebär ständig utveckling i arbetet. 

I nästa avsnitt kommer vi att presentera det reproduktiva lärandet som har en betonad roll när SJ 

genomgår ekonomiska nedskärningar 

Vardagligt reproduktivt lärande i en 

nedskärningsprocess: en betydelsefull process 

Under intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna i dag är vana att jobba under 

ekonomiska nedskärningar. Informanterna beskriver att SJ har ständiga effektivitetskrav på sig och 

för att klara av detta arbetar ofta färre personer med samma eller utökad arbetsmängd. Att de måste 

jobba effektivare i vardagsarbetet upplever de som en slags utveckling i sig. Intervjupersonerna är 

eniga om att erfarenhetsutbyte är viktigt för att klara av ständigt nya arbetsuppgifter: 

”Ehh och det som ger mest är ju det här erfarenhetsutbytet eh man byter med varandra hela 

dagarna, jag tycker ju faktiskt att det ger mer än att gå en utbildning, ehh man lär ju sig liksom av 

varandra hela tiden och det är ju en utveckling i sig anser jag”. (HR chef 1). 

Under intervjuerna kommer informanterna fram till att de upplever arbetsstrukturen som mera 

handfast idag jämfört med tidigare. Idag jobbar SJ personal efter en tydlig process för hur de bland 

annat ska genomföra olika nedskärningar, exempelvis i hur de förhandlar om vissa frågor. Det 

framkommer att intervjupersonerna ständigt arbetar med olika förändringsprocesser tillsammans. 

Det är dessa återkommande möten med reproduktion av kunskaper samt erfarenhetsutbyte som gör 

att de klarar av det dagliga arbetet som råder inom SJ:  

”Men jag personligen går med i det här nätverket, jag träffar 100 personalchefer i de större 

bolagen regelbundet då. Så utbyter man erfarenheter med varandra å så. Man berättar lite hur de 

har funkar hos er hur gjorde ni och jag berättar hur vi gjorde å sånt där. Det är ju liksom mycket 

kompetens det handlar om, man får lära sig mycket av andras erfarenheter”. (HR chef 1). 
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Samtliga informanter beskriver att under en nedskärningsprocess minskar både tid och resurser för 

utbildning. De förklarar att den dagliga interaktionen är viktig för personalutvecklingen. 

Informanterna betonar vikten av att ständigt bolla nya idéer och dela erfarenheter med varandra. I 

detta sammanhang framhåller de att erfarenhetsutbytet är av vikt för att klara av de ökade 

arbetsuppgifterna som tillkommer vid en nedskärningsprocess: 

”Det man däremot får är ju den här dagliga utvecklingen när man jobbar med det då. Och det jag 

gör ja det är ju att jag delar väldigt mycket i gruppen, jag bollar jätte mycket med gruppen, men 

avdelningschefen eftersom det är väldigt viktigt att det blir rätt det här så jag känner att jag 

utvecklas jätte mycket genom att stämma av och bolla idéer med andra, genom att höra att så här 

kan vi göra och så vidare.  Ja, det är väldigt mycket sånt och det är ju utvecklande”. (HR chef 5). 

Informanterna förklarar att vid en nedskärning handlar det om att föra över den tysta och den mer 

vardagliga erfarenheten mellan anställda: 

”Men jag tycker även att dela rutiner och vanor med varandra här på avdelningen gör att man lär 

sig nya saker hela tiden vilket jag tycker är oerhört lärorikt för min del”. (HR chef 3). 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att vid en nedskärning finns det inga möjligheter att 

gå utbildningar då de kostar pengar samt är tidskrävande. Den utveckling som är mest framträdande 

i denna process är erfarenhetsutbytet, det vill säga det reproduktiva lärandet samt utvecklingens 

logik. Av våra resultat att döma tycks det finnas en parallell mellan att dela erfarenheter med 

varandra för att klara av sina arbetsuppgifter vid en nedskärningsprocess.  

Samtliga intervjupersoner menar att under en nedskärningsprocess är det i synnerhet viktigt att följa 

givna instruktioner samt att anpassa sig till uppkomna situationer. Det invanda arbetet blir för de 

anställda ett sätt att hantera den dagliga strömmen av händelser, problemsituationer och krav. Det 

reproduktiva lärandet samt utförandets logik strävar efter att främja ett effektivt genomförande av 

en arbetsuppgift och för att detta ska kunna möjliggöras är det av betydelse att de anställda delar 

med sig av tidigare erfarenheter, värderingar samt tanke samt handlingsmönster. Vi har utifrån 

informanterna fått beskrivet att SJ främjar denna typ av lärande.  

Reflektion vid en nedskärning: en bristfällig 

process  

När informanterna talar om möjlighet till reflektion i sitt arbete framkommer det att flertalet anser 

att detta är något som de inte hinner med under en ekonomisk nedskärning. De beskriver att de vill 

ha mer tid för att reflektera och ifrågasätta det dagliga arbetet. Informanterna beskriver att den 

största anledningen till att det råder brist vad gäller reflektion är den ständiga tidsbristen i arbetet. 

De förklarar att efter varje avslutad process så talar de ofta om vikten av tillbakablick och 
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utvärdering men att de aldrig hinner med detta, på grund av att det alltid kommer nya 

arbetsuppgifter som ska genomföras. Flertalet av informanterna beskriver reflektion som icke 

prioriterat och då speciellt vid en ekonomisk nedskärning: 

”Jaaa ehhh det är vi ju då lite sämre på. Hehehe vi bara gör. Neej men vi är inte alls bra på att följa 

upp vi är jätte dåliga på det tyvärr, för du vet man hinner inte, så är det heller inte prioriterat och 

sen så kommer nästa ju nästa uppdrag och då börjar man med det och speciellt vid en 

nedskärningsprocess blir det verkligen dåligt på den fronten”. (HR chef 2). 

 De hårda arbetstryck som vilar över de anställda på SJ beskrivs som ett bekymmer under 

intervjuerna, tidspressen bidrar till att de anställda inte hinner samla kraft för reflektion: 

”Det är ju det vi vill göra, vi vill ha tid för detta, tid till vad som gjorts bra och det som gjorts 

mindre bra. Men vi är dåliga på det. Varje gång vi utfört en ny process säger vi att nu måste vi 

sätta oss ner och utvärdera det här.  Men där kommer ju problemet in att det nästa alltid kommer 

in något nytt som ska genomföras. Vi skulle absolut kunna bli mycket bättre på det, ja helt klart”. 

(HR chef 5). 

En informant beskriver den bristande reflektionen som ett bekymmer, informanten menar att 

stressen och de ökade arbetsuppgifterna som råder inom SJ under en nedskärning kommer att 

påverka bland annat möjligheten att sitta ner och samtala om exempelvis vision och att detta 

kommer att påverka utvecklingen i negativ riktning. Informanten förklarar att den typen av 

utveckling kan vara något som SJ kan komma att tappa i längden utan att SJ själv märker det. 

Informanten betonar det även som en risk som inte så många tänker på i en nedskärning.  

”Man blir mer stressad och pressad, det är färre personer som ska utföra fler sysslor och detta 

kommer ju leda till att det finns mindre tid för reflektion . Man kommer inte ha samma tid för att 

sitta ner och samtala om exempelvis vision och det kommer nog att påverka utvecklingen. Det kan 

nog bli så att det är något som vi kommer att tappa i längden utan att vi märker det.  Det är ju en 

risk och det tror jag ingen tänker på när man skär”. (HR chef 3). 

En annan informant anser att personalen har mycket tid för reflektion. Informanten beskriver det 

som något SJ har lagt mycket tid på och att det är viktigt att reflektera i vardagen. Informanten 

beskriver att det är av vikt att varje individ själv tar ansvar för att reflektera och fundera över sitt 

arbete och ställningstagande: 

”Ja, jag tycker vi har haft jättemycket tid för reflektion. Vi har ju lagt jättemycket tid på ett 

utvecklingsarbete under hösten vi på HR, ja det har vi lagt mycket tid på. Ibland måste man ju 

göra det för att kunna spara också. För om man bara kör på i samma mönster, man måste liksom 

för att kunna göra bättre börja tänka lite nytt.  Annars kanske du inte sparar som du behöver”. (HR 

chef 4). 

Sammanfattningsvis menar fyra av fem informanter att det inte finns tid för reflektion vid en 

nedskärning. Det kommer ständigt in nya arbetsuppgifter som ska utföras vilket innebär att den 
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rådande tidspressen skapar hinder för reflektion. Det finns en medvetenhet hos de anställda på SJ 

om att reflektion är viktigt för organisationsutvecklingen på lång sikt. Men att den ständiga pressen 

och stressen gör att reflektion inte hinns med.  

Den femte informanten beskriver att reflektion hinns med. Informanten poängterade reflektionens 

betydelse i vardagen. Dock påpekar informanten att alla individer har ett eget ansvar vad gäller att 

kritiskt ifrågasätta, fundera och dra slutsatser. Informanten reflekterar ofta över jobbet på sin tid 

utanför jobbet, köper böcker samt går på kortare föreläsningar och mässor, för att införskaffa sig 

inspiration. Det ökade arbetstrycker som råder inom SJ gör att personalen känner mer stress och 

press.  

Sammanfattande analys 

Syftet med denna studie är att få kunskap om lärandemöjligheter i en organisation som genomgått 

ekonomiska nedskärningar. Vi tycker oss se att en ekonomisk nedskärning skapar olika 

lärandesituationer. Flertalet av de intervjuade HR cheferna beskriver att möjligheten att gå en 

utbildning och finna tid för reflektion i arbetet påverkas negativt medan lärandet i det vardagliga 

arbetet har fått större betoning. Det tycks således som att ekonomisk nedskärning påverkar det 

utvecklingsinriktade lärandet i negativ riktning medan det reproduktiva lärandet påverkas positivt.   

Vad gäller det utvecklingsinriktade lärandet samt utvecklingens logik är det gemensamt för 

informanterna att vid en nedskärningsprocess finns det varken tid eller resurser till utbildningar. 

Under en ekonomisk nedskärning är det svårt för informanterna att påverka och förändra sina 

arbetsuppgifter. Istället måste de fokusera på att försöka hinna med de dagliga arbetsuppgifterna. 

Detta innebär att de saknar möjligheten att gå på utbildningar.  

En informant anser att nedskärningar innebär ett ökat behov av utbildningar och att dessa två 

processer måste ske parallellt för att ge bäst resultat. Det går dock inte att uttyda från materialet om 

behovet faktiskt uppfylls eller om det handlar om behov som informanten endast registrerar.  

Det gemensamma för informanterna angående det reproduktiva lärandet samt utförandets logik är 

att det under en nedskärning är av vikt att dela med sig av sin kunskap, lösa problem tillsammans 

samt att genomföra det vardagliga arbetet tillsammans. De beskriver detta lärande som viktigt för 

att kunna hantera sina arbetsuppgifter. Det reproduktiva lärandet omfattar att individen anpassar sig 

till uppkomna situationer och detta kan vi se att de anställda på SJ gör dagligen i sitt arbete. 

Exempelvis anpassar de sig till det ökade arbetstempot och försöker få det dagliga pusslet att gå 

ihop. Av våra resultat att döma är lärandet av människor en nödvändighet för att de anställda ska 

klara av att göra de nedskärningar som de hela tiden gör. 

När det kommer till tid för reflektion under en nedskärningsprocess är majoriteten av informanterna 

ense om att detta är behövligt för att internalisera kunskap på bästa sätt men att det varken finns tid 
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eller är prioriterat inom SJ. De beskriver det som önskvärt att få mer tid till just detta. I rådande 

tidspress saknas tid för reflektion. En av informanterna anser dock att det finns tid för reflektion. En 

förklaring till denna informants skilda åsikt tycks vara att denna informant förlade ansvaret på 

individen och även menade att fritiden kan och ska ägnas åt reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi se att en nedskärning inom SJ domineras av det reproduktiva samt 

utvecklingens logik. Under en nedskärning inom SJ åläggs de anställda att sköta sina 

arbetsuppgifter mer kortsiktigt vilket främjar denna typ av lärande. Denna typ av lärande kan även 

ses som en konsekvens av en alltför stark fokusering på kortsiktig produktivitet och lönsamhet.  

Diskussion 

Syftet med denna studie har således varit att få kunskap om lärandemöjligheter i en organisation 

som genomgått ekonomiska nedskärningar. Som vi beskrev i föregående avsnitt tycker vi oss se att 

förändringar skapar olika lärande situationer. Nedan kommer vi att sammanfatta våra tankar kring 

informanternas förutsättningar för lärande och utveckling vid en nedskärningsprocess samt 

diskutera hur de olika påverkansfaktorerna förhåller sig till varandra. Vi kommer även att koppla 

samman våra resultat med valda teorier. Kapitlet avslutas med att vi presenterar våra tankar kring 

vidare forskning på området.  

Handlingsteorin menar att människan är en handlande varelse och en lärande individ. Individens 

lärande är kontextberoende och kontexten bidrar till att forma individens lärande. Vi kan i resultat 

se ett tydligt mönster att man inom organisationen SJ hela tiden lär av varandra utifrån att se och 

lära av varandras handlingar. Handlingsteorin pekar även på att den kontext som individen befinner 

sig i påverkar möjligheter till lärande. I denna studie har vi sett att möjligheter till lärande tycks 

påverkas av att en organisation gör förändringar på grund av nedskärningar.  

Lärandets möjligheter och hinder när det sker 

nedskärning i en organisation 

Möjligheten att satsa på det utvecklingsinriktade lärande tycks enligt våra resultat vara begränsad 

inom SJ vid en nedskärning. SJ har under de senare åren ständigt funnits under åtstramningar och 

därigenom ökad tidspress samt besparingskrav vilka hämmar det utvecklingsinriktade lärandet på 

just detta plan. Det tycks i organisationen SJ sakna utrymme för de anställda att vara kritiskt 
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ifrågasättande till arbetssituationen. Samtidigt som informanterna är kritiska till 

lärandemöjligheterna inom SJ visar våra resultat på att de accepterar förhållandena.  

Det kan dock även diskuteras om besparingskraven till viss del främjar det utvecklingsinriktade 

lärandet. Eftersom SJ ständigt arbetar med olika besparingskrav på grund av förändringskrav från 

omvärlden måste de anställda förhålla sig till nya arbetssätt och metoder. Vad gäller utvecklingens 

logik är det viktigt att pröva nya alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer 

och krav. Personalen inom SJ måste till viss del pröva nya metoder och arbetssätt för att kunna 

möta de nya situationer och krav de ständigt ställs inför.  

Enligt våra resultat tycks det reproduktiva lärandet vara det lärande som är mest framhävande under 

en nedskärning. Informanterna förklarade att för att klara av att utföra sina dagliga arbetsuppgifter 

måste de utbyta erfarenheter, bolla idéer sinsemellan samt anpassa sig till uppkomna situationer. 

Detta arbetssätt främjar det reproduktiva lärandet inom SJ, eftersom denna form av lärande främst 

syftar till att anpassa sig till rutiner.  

Vi kan i undersökningen samtidigt se att informanterna är pressade i sina arbetssituationer, detta 

som en konsekvens av en nedskärning inom SJ.  Att avsätta mer tid för reflektion verkar inte vara 

praktiskt genomförbart för informanterna. Utifrån den teori vi presenterade i avsnittet om reflektion 

menar vi dock att det skulle vara positivt för SJ om det nu fanns möjligheter för reflektion för de 

anställda. Som vi såg i teoriavsnittet kan reflektion skapa möjligheter till utveckling. Reflektion har 

även innebörden av meningsskapande och kritiskt tänkande. Om inte de anställda ges tid för 

reflektion kan organisationen SJ således tappa en bit av sin grundpelare som omfattar vision och 

mål. Detta kan i sin tur påverka lärandemöjligheterna inom SJ i negativ riktning.  

Av våra resultat att döma kan dock ett visst mått av tidspress främja problemlösning och 

uppkomsten av nya tillvägagångssätt varför obegränsat med tid inte heller är det ultimata. Det har 

hos alla våra informanter varit påtagligt att de vill ha mer möjligheter till lärande, utveckling och 

reflektion. Utveckling och lärande av nya tillvägagångssätt uppfinns och prövas. Resultaten 

indikerar att det ständiga nya lärandet är väldigt krävande och tröttande av de personer som utför 

dem. Av denna anledning kan det upplevas som en avlastning att emellanåt uträtta mer 

standardiserade sysslor och på så vis får möjlighet att hämta andan.  

Sammanfattningsvis menar Ellström (2005) att det reproduktiva lärandet och det 

utvecklingsinriktade lärandet kan ses som två komplementära aspekter av en mer sammansatt 

lärandeprocess. Lärande ska enligt detta perspektiv ses som en pendelrörelse mellan rutin och 

reflektion. Vi har i denna studies resultat sett att det reproduktiva lärandet är det lärande som är 

mest betonat i en organisation vid nedskärning. Våra resultat pekar också på att de anställda känner 

brist för tid för reflektion i sitt arbete. En av Ellströms (2005) två komplementära aspekter för att en 
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lärandeprocess ska vara sammansatt tycks således ha försvunnit inom SJ med de 

organisationsförändringar som har uppkommit med ekonomiska nedskärningar.  

Avslutande reflektion 

När vi intervjuade blev vi förvånade över att informanternas uttalanden kring lärande och 

utveckling var övervägande positivt. Det var förvånande med tanke på de hinder för lärande som de 

samtidigt beskrev att de stötte på i sin arbetsvardag. I analysen märkte vi också att det finns 

märkbara brister i förutsättningarna för att uppnå en högre lärande och en långsiktig utveckling för 

SJ som kan fås genom det utvecklingsinriktade lärandet. Vår åsikt är att organisationen SJ bör 

arbeta mer aktivt med att hitta en balans i de faktorer som påverkar lärande och utveckling. 

Exempelvis skulle ett sätt vara att avsätta mer tid för reflektion, detta skulle då innebära att både 

utveckling och lärandemöjligheterna skulle kunna förbättras.  

I vår studie har vi fått ta del av möjligheter för lärande i en kontext där det sker nedskärningar. Vi 

inser dock att det finns fler faktorer än de som vi identifierat i vår undersökning att ta hänsyn till för 

SJ.  Exempelvis är hanteringen av tid inte det enda som kan förbättras för att öka möjligheterna till 

utveckling och lärande och på så sätt skapa långsiktiga konkurrensfördelar för SJ.  

Förslag på vidare forskning 

I denna studie har vi begränsat oss till fem HR chefers beskrivning av lärandemöjligheterna inom 

SJ under nedskärningar. HR chefer kan ha en upplevelse av lärandet som skiljer sig från andra som 

saknar en beteendevetenskaplig utbildning. Dessutom kan upplevelsen av utbildning skilja sig 

mellan högre och lägre positioner. En intressant studie som man skulle kunna genomföra är att se 

om utvecklingsmöjligheter upplevs olika beroende på vilken uppgift samt position den anställda har 

i en organisation. Upplever högt uppsatta anställda större möjligheter och tvärtom? Det vore också 

intressant att studera detta utifrån en kvantitativ metod. På så vis skulle vi som forskare kunna 

generalisera resultatet i högre utsträckning.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Bakgrund 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började? 

4. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Utveckling/lärande 

5. Vad är din definition av utveckling och lärande? Vad innebär utveckling och 

Lärande enligt dig? 

Hjälpförtydligande: Dels formella utbildningsinsatser i form av kurser och 

fortbildningar, dels andra utvecklingsmöjligheter till exempel genom nya 

uppgifter och ansvarsområden. 

6. Vad har du för möjligheter till utbildning genom ditt arbete? Hur har dessa möjligheter till 
utbildning sett ut under en nedskärning? 

7. Hur har ekonomiska nedskärningar på SJ påverkat lärandemöjligheter? 

8. Vilka möjligheter och begränsningar har påverkar lärandemöjligheter vid nedskärningar. 

9. Har du möjligheter till nya uppgifter och ansvarsområden i ditt arbete? 

10. Hur har dina uppgifter och ansvarsområden påverkat dig vid nedskärningar 

11. Kan du berätta om något område du har utvecklats på inom ditt arbete under 

senaste året/åren? 

12. Vilka faktorer upplever du påverkar dina möjligheter till utveckling och lärande i 

ditt arbete? 

Ekonomi 

13. Hur känner du att du skulle behöva utvecklas framöver för att möta de krav som 

ditt arbete ställer? 

14. Hur ser du på dina möjligheter att kunna utvecklas inom detta när en pågående nedskärning 
görs? 

15. Hur skulle du beskriva bildandet av ny kunskap när en pågående nedskärning görs?
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