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Sammanfattning 

SCA, Sveriges Cellulosa AB, är Europas största privata skogsägare med flera verksamheter 

belägna i norra Sverige. Ortvikens pappersbruk är en av SCA:s verksamheter och är ett 

pappersbruk som tillverkar bestruket och obestruket tryckpapper från mekanisk massa. SCA 

och Ortvikens Pappersbruk arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling och har, likt all 

skogsindustri i Sverige, lyckats minskat sin belastning på miljön kraftigt sedan 60-talet. 

Företagets ledning anser att öka kunskap och medvetenhet hos personalen kan minska 

fabrikens belastning på miljön. Därför vill Ortvikens pappersbruk erbjuda personalen en 

hållbarhetsutbildning med miljöfokus för att höja kompetens och engagemang kring 

miljöfrågor. Detta går i linje med vad FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 

(UNESCO) framhäver, att utbildning som främjar hållbar utveckling krävs för att nå FN:s 

globala mål för hållbar utveckling. UNESCO har tagit fram mål för lärande för hållbar 

utveckling (LHU) med syftet att individer ska utveckla kompetenser som anses viktiga för att 

agera ansvarsfullt ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Arbetets syfte är att utforma ett underlag till en hållbarhetsutbildning med miljöfokus till 

Ortvikens Pappersbruk. Detta görs genom en undersökning som inkluderar intervjuer och 

enkäter, som besvarar de didaktiska frågorna för vem, hur och vad. Innan undersökningen 

genomfördes en förstudie som skapade en bild av fabrikens verksamhet och gav 

förutsättningar till undersökningen. Eftersom utbildningen riktas till vuxna och har som mål 

att öka hållbarhetskompetenser har vuxnas lärande och LHU varit en teoretiskt grund till 

arbetet.  
 
I undersökningen framkom det att utbildningen bör vara flexibel och gärna i form av en e-

utbildning, men även att personalen lär sig bäst genom diskussion. Personalen har varierande 

erfarenhet av utbildning, då högsta avslutade utbildningsnivå varierar från grundskola till 

universitet. Personalen har även varierande förkunskaper när det kommer till hållbarhets- och 

miljöfrågor. Av den anledningen rekommenderas utbildningen börja med en introduktion till 

miljöproblem och hållbar utveckling. Några av de hållbarhetskompetenser UNESCO 

beskriver framkom i undersökningen, däribland systemtänkande kompetens, 

självreflekterande kompetens, förutseendekompetens samt samarbetskompetens. Dessa har på 

olika sätt inkluderats i utbildningen. 

 
Utbildningen föreslås vara uppdelad i 6 olika moment där de första 5 momenten är e-

utbildning och det sista är ett avslutande diskussionstillfälle. Utbildningen behandlar: 
 

1. Introduktion till miljöproblem och hållbar utveckling 

2. SCA:s hållbarhetsmål och hållbarhetsarbete 

3. Hur kemikalier och utsläpp påverkar vår natur 

4. Sundsvalls och fabrikens historia ur ett miljöperspektiv 

5. Ortviken som ett kretslopp 

6. Avslutande diskussion och Workshop.   
 

Nyckelord: miljöundervisning, vuxenutbildning, lärande och hållbar utveckling, 

hållbarhetskompetenser, e-utbildning, transformativt lärande, pappersbruk, skogsindustrin 
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Abstract 

SCA is one of the biggest private forest owners in Europe and includes different mills in the 

north of Sweden, where Ortviken Paper mill, a pulp and paper factory, is one of these. 

Ortviken Paper mill produce publication paper from its own mechanical pulp and have both 

uncoated qualities and LWC-paper. SCA and Ortviken Paper mill works continuously 

towards a sustainable development and have lower their impact on the environment 

considerably over the last decades, just as all forestry in Sweden. The company’s management 

want to offer their staff a sustainability education with focus on environmental aspects to rise 

the staff’s competence in sustainability. Rise sustainability competencies is in line with what 

UNESCO (United Nation Education Science and Culture Organisation) highlights, education 

is crucial if we want to reach the global sustainable development goals. UNESCO have 

developed goals for ESD, education for sustainable development, with aim that individuals 

should develop competences which is considered important to act responsible in a sustainable 

manner in complex situations.  

 

The aim with this work is to design a sustainability education with an environmental focus to 

Ortviken Paper Mill. To do so, a pre-study and a survey have been done. The pre-study was 

an observation and created a picture of the mills activities and was a basis for the survey. The 

survey included interviews and a questionnaire which have been analysed thematically. Since 

the education is directed to adults and its goal is to rise the staff’s competence in 

environmental questions, adult education and ESD is chosen as a theoretical basis to the 

work.  

 

It was relieved in the survey that the education should be flexible, preferable designed as an 

e-learning and the staff learns best through discussion and communications with others. It 

also relieved that the staff’s experiences of education differ from elementary school to 

university, and that their knowledge about environmental issues and sustainable development 

varies. For the content in the education, it relieved in the survey that system thinking, 

chemicals and emissions impact on nature, and what individuals can do to lower the mills 

emissions as important or interesting. Since the staff’s knowledge varies and according to the 

chosen theory, an introduction about environmental issues and sustainable development is 

highly recommended. The education suggests being divided into six different parts, where the 

first five are designed as e-learning and the last part is a concluding discussion meeting. The 

parts in the education suggest focussing on: 

 

(i) Introduction to environmental issues and sustainable development 

(ii) SCA: s sustainability goals  

(iii) Chemicals and emissions impact on nature 

(iv) Sundsvall and the paper mills history from an environmental view 

(v) Ortviken as a cycle  

(vi) Concluding discussion and Workshop  

Keywords: environmental education, adult education, Education for Sustainable Development, 

sustainability competences, e-learning, transformative learning, paper mill, forestry  
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1 Introduktion 

Att miljöproblemen är ett faktum och att det är mänsklig aktivitet som orsakar den globala 

uppvärmningen är de flesta forskare eniga om (Harlos, et al., 2017). Människans utsläpp av 

växthusgaser har en inverkan på klimatet, något alla kommer påverkas av. Världens länder 

står därför inför en global utmaning, att minska utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 

2019). Idag motsvarar industrins utsläpp en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen, 

vilket främst kommer från förbränning av fossila bränslen till industrins 

produktionsprocesser. Det är därför viktigt att industrin effektiviserar och ställer om sin 

produktion till att bli fossilfri (WWF, 2019) och på så sätt sträva mot en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling berör tre dimensioner, sociala, ekonomi och miljön och FN har tagit fram 

17 globala mål för hållbar utveckling, där målen berör nån av de tre dimensionerna (UNDP, 

2017). FN:s definition av hållbar utveckling lyder ” Hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (UNDP, 2017).  

 

För att lyckas orientera oss mot en hållbar utveckling behöver människan ändra sitt tankesätt 

och agerande. Individer behöver bli handlingskraftiga när det kommer till frågor som beror 

hållbar utveckling, och för att bli det behövs kunskap, kompetenser, värderingar och attityder 

(UNESCO, 2017). Enligt UNESCO (2017), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och 

kultur, är utbildning avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen och betonar utbildnings 

betydande roll i en föränderlig värld. UNESCO (2019) har tagit fram mål för lärande för 

hållbar utveckling, LHU (eng Education for sustainable development, ESD), vilket är ett 

lärarsynsätt som ämnar att främja ett holistiskt och transformativt lärande. Syftet med LHU 

är att individer ska utveckla nödvändiga kompetenser som behövs för att agera ansvarsfullt i 

komplexa situationer ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

I Sverige har skogsindustrin en betydande roll, både för sysselsättningen och ekonomin 

(Skogsindustrierna, u.å.a). Skogsindustrin har även en nyckelroll vid omställning till ett 

hållbart samhälle då deras produkter baseras på förnybar råvara (Skogsindustrierna, u.å.d). 

Att arbeta kontinuerligt mot hållbar utveckling inom skogsindustrin är därför en viktig grund, 

där miljöarbetet har en essentiell roll i arbetet (Skogsindustrierna, u.å.b). Redan på 70-talet 

började de svenska skogsindustrierna arbeta med att minska miljöpåverkan från deras 

verksamheter, och trots en ökning med 50% av produktionen har de minskat utsläppen av 

organiskt material med 90% och svavelföreningar med över 95% (Skogsindustrierna, u.å.c). 

Men skogsindustrin har fortfarande stora miljöutmaningar, där en fossilfri värld, minskning 

av vattenanvändning och kemikalier är några av dessa (Skogsindustrierna, u.å.c). 

 

Det finns ett flertal stora skogsföretag i Sverige, där SCA (Sverige Cellulosa AB) är ett av 

dem. SCA är Europas största privata skogsägare och äger 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad 

skog i norra Sverige (se årsredovisning 2018, (SCA, 2019e)). Företaget har ett antal 

verksamheter, däribland sågverk, massa- och pappersbruk, och producerar träprodukter, 

massa, förpackningspapper, tryckpapper och förnybar energi (se årsredovisning 2018 (SCA, 

2019e)). Att företaget har verksamheter som producerar olika produkter har skapat en 

förutsättning så att de kan ha en effektiv resursanvändning (SCA, 2019a). Idag kan SCA ta 

till vara på hela trädet, där 70% av trädets biomassa går till diverse träprodukter och resterande 

till direkt energi eller biobränslen som pellets (SCA, 2019a). SCA anser att de har ett ansvar 

som skogsbolag att bidra till en mer hållbar värld och påpekar att de vill vara en del av 

lösningen på den globala uppvärmningen (SCA, 2019b). För att vara en del av lösningen 

måste företaget fortsätta utvecklas i samklang med det samhälle vi lever i så att deras 
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produkter motsvarar det samhället efterfrågar (SCA, 2019c). SCA menar att de stödjer 

Agenda 30, att de direkt eller indirekt bidrar till samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål 

(SCA, 2019d). För att uppnå detta har SCA tagit fram en hållbarhetspolicy som gäller för 

samtliga verksamheter inom företaget. Policyn betonar att hållbarhetsarbete ska vävas in på 

ett naturligt sätt i allt arbete inom företaget och att hållbarhet ska vara en grundläggande och 

vägledande princip. I policyn står även att företaget ska arbeta med ständiga förbättringar och 

kompetensutveckling av personal. Att erbjuda en hållbarhetsutbildning kan anses vara ett sätt 

att arbete med kompetensutveckling av personal (SCA, 2019c). 

 

Ortvikens pappersbruk är en verksamhet inom SCA beläget i Sundsvall som tillverkar 

tryckpapper från dess egna TMP-massa (termomekanisk massa). Detta arbete skrivs åt 

Ortvikens pappersbruk och ämnar ta fram ett underlag till en hållbarhetsutbildning med fokus 

på fabrikens miljöpåverkan. Ortvikens pappersbruk menar att den personal som arbetar i 

verksamheten bör vara medvetna om de mål och den hållbarhetspolicy som ligger till grund 

för deras ledningssystem. De menar även att personalen bör agera på ett hållbart sätt i deras 

vardagliga arbete och att en utbildning skulle kunna öka personalens medvetenhet. En mer 

detaljerad beskrivning av SCA och Ortviken finns i resultatavsnittet 5, observation och 

dokumentstudie.    

 

1.1  Rapportens struktur 
 

I figur 1 illustreras rapportens struktur. Rapporten inleds med syfte, frågeställning och 

avgränsningar följt av det teoretiska ramverk som ligger som grund till arbetet och utgår från 

ett sociokulturellt perspektiv och fokuserar på Lärande för Hållbar utveckling och vuxnas 

lärande. Därefter presenteras de metoder som används i arbetets genomförande däribland 

observationer (förstudie), intervjuer och en enkät-undersökning (undersökningen). Resultatet 

presenteras därefter i tre avsnitt, avsnitt 5, 6 och 7. Den första resultatdelen beskriver det som 

framkom under observationen och de interna dokumenten, alltså information om Ortvikens 

Pappersbruk och SCA. Resultatavsnitt 6 och 7 presenterar det som framkommit i 

undersökningen och är uppdelad i utbildningens upplägg och innehåll. Därefter analyseras 

och diskuteras resultatet med det teoretiska ramverket, och landar i ett förslag på ett underlag 

till utbildningen. Sist presenteras en validitetsdiskussion och slutsats.  

FIGUR 2: RAPPORTENS STRUKTUR 

FIGUR 1 RAPPORTENS STRUKTUR 
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2 Syfte  

Syftet med arbetet är att genom en undersökning utforma ett underlag till en 

hållbarhetsutbildning med miljöfokus till Ortvikens Pappersbruk, SCA. Detta avser att ta reda 

på hur utbildningen kan utformas för att främja en god kunskapsutveckling inom 

hållbarhetskompetenser och brukets miljöpåverkan hos de anställda, samt vad som är ett 

relevant innehåll till detta. Utbildningen ska öka de anställdas medvetenhet och kompetens 

kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Den ska även inkludera företagets hållbarhetsmål 

och hållbarhetsarbete. 

 

2.1 Frågeställningar 
Två frågor har formulerats till arbetet, en som berör utbildningens upplägg och en som berör 

utbildningens innehåll. Frågorna lyder: 

• Hur kan en utbildning för pappersbruket vara utformad så att den främjar en god 

kunskapsutveckling inom hållbarhetskompetenser och brukets miljöpåverkan? 

• Vilket innehåll bör omfattas inom utbildningen för att ge en ökad kunskap och 

engagemang kring miljöfrågor på Ortvikens pappersbruk? 

 

2.2 Avgränsningar 
I arbetets uppdragsbeskrivning ställdes ett krav och ett önskemål. Önskemålet var att 

åtminstone delar av utbildningen ska vara utformad som en e-utbildning och kravet var att 

utbildningen ska inkludera SCA:s hållbarhetsmål och policy. Pappersbrukets mål med 

utbildningen är att öka personalen kunskap om SCA:s hållbarhetsmål samt öka en 

medvetenhet hos personalen om fabrikens miljöpåverkan och hur den kan minskas. De menar 

att den personal som arbetar ute i verksamheterna bör känna till den hållbarhetspolicy och 

profil som ligger till grund för deras ledningssystem för att kunna bedriva verksamheten i 

linje med detta.  

 
En annan aspekt som avgränsat arbetet är utbildningens målgrupp. I dialog med 

uppdragsgivaren beslutades att utbildningen skulle riktas till hela personalen. Fabrikens 

organisation inkluderar olika arbetsroller, såsom operatörer, säljare, process- och 

produktingenjörer, underhållsarbetare, tekniker, blockledare etcetera, där arbetsuppgifter 

varierar beroende på avdelning. Att ta fram en utbildning till hela personalen leder till att 

utbildningens innehåll inte kan inkludera detaljer från ett specifikt område i produktionen, då 

detta kan anses irrelevant för personer med arbetsuppgifter som inte berör det området. 

Utbildningens innehåll bör således avgränsas till att ta upp ett generellt, övergripande synsätt 

som kan anses relevant oavsett avdelning eller arbetsroll. En annan avgränsning är tidsramen. 

Detta har medfört att materialet inte har testats på personalen, vilket hade varit önskvärt 

eftersom målgruppen är stor med varierad kunskapsbakgrund. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenteras arbetets teoretiska ramverk som har ett avstamp i Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv om lärande. Det sociokulturella perspektivet betonar att individer 

lär sig i sociala och kulturella sammanhang. Lärande sker i ett utbyte mellan människor, och 

således blir språket centralt (Säljö, 2014). Säljö (2014) beskriver språket som 

flerdimensionellt, och menar att värderingar och attityder påverkan såväl budskapet som hur 

vi tar in informationen. Detta visas med ett exempel, att en älv kan beskrivas som en 

naturresurs eller ett naturlandskap, och uppfattas därefter som något som kan brukas eller 

bevaras (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet betonar även den proximala 

utvecklingszonen, zone of proximal development, vilket beskriver ett förhållande mellan vad 

en person kan göra på egen hand, vad en person kan göra tillsammans med andra och vad en 

person inte klarar av alls. Enligt Vygotskij (1999) är det viktigt att ta hänsyn till vad en person 

kan göra tillsammans med andra, och menar att människor i sociala sammanhang kan förstå 

och lösa betydligt mer än vad de klarar på egen hand. En individ kan på så sätt lära sig väldigt 

mycket om undervisningen ligger i den proximala utvecklingszonen och utförs i sociala 

sammanhang (Vygotskij, 1999). Det situerade lärandet har en utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet och har ett fokus på den kringliggande miljöns deltagande i 

lärandet. Strandberg (2006) menar att de mänskliga aktiviteterna alltid är situerade eftersom 

de utspelar sig i specifika situationer och kulturella kontexter. Strandberg (2006) menar även 

att en människa lär sig bättre om platsen anpassas till det som ska läras ut, att var är du är en 

viktig pedagogisk fråga.  

 

Då utbildningen ska främja vuxnas engagemang och arbete med hållbar utveckling har 

lärande för hållbar utveckling (LHU) och vuxnas lärande varit ett övergripande perspektiv 

genom arbetet. Från dessa synsätt har didaktiska egenskaper, karaktäristiska drag och 

nyckelkompetenser identifierats som i sin tur har lett till att transformativt lärande 

inkluderats. Eftersom uppdragsgivaren önskar att åtminstone delar av utbildningen ska vara 

en e-utbildning har forskning om undersökande gemenskap (eng. Community of Inquiry, CoI) 

inkluderats. CoI är ett etablerat lärandeperspektiv som identifierar tre viktiga element för 

undervisning och har applicerats på digital utbildning som beskriver dess möjligheter och 

utmaningar vid datorbaserad undervisning. 

 

3.1 Lärande för hållbar utveckling, LHU 
För att uppnå en hållbar utveckling har utbildning blivit centralt, med forskningsfältet lärande 

för hållbar utveckling, LHU (eng. Education for Sustainable Development, ESD). Genom ett 

faktabaserat förhållningssätt ska individer bemöta etiska frågor som berör såväl människor 

som naturen. Forskning kring utbildning för hållbar utveckling har skiftat fokus genom åren, 

där den under 70-talet fokuserade på lärande om hållbar utveckling, där kunskapsinnehåll var 

primärt, till dagens forskning som snarare berör utveckling för hållbar utveckling, skapa en 

delaktighet i agendan (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Idag ligger fokus i en sådan utbildning alltså 

på att utveckla kompetenser snarare än att förmedla ett visst ämnesinnehåll, där individer ska 

utveckla handlingskompetens (Hasslöf, 2009). 

 

UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, trycker på att LHU är 

direkt nödvändigt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. De publicerade 2014 Global 

Action Plan on Education for Sustainable development (GAP) och menar att utbildning ska 

vara utformad så att det främjar en hållbar utveckling (UNESCO, 2015). LHU ämnar främja 

ett holistiskt och transformativt lärande (se avsnitt 4.4) och inkluderar kunskapsinnehåll, 

kunskapsmål, pedagogik och lärandemiljö (UNESCO, 2019). Syftet är att möjliggöra för 
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individer till att ta ansvarsfulla beslut som gynnar en hållbar utveckling (UNESCO, 2017). 

Det kunskapsinnehåll som tas upp är kritiska problem såsom global uppvärmning, hållbar 

produktion och konsumtion, fattigdom etcetera, och intentionen är att detta ska integreras i 

utbildning. Den lärandemiljö som föreslås till detta är en studentcentrerad miljö som 

uppmuntrar ett transformativt lärande. Målet är att eleverna ska utveckla de 

nyckelkompetenser som anses viktiga för att kunna agera handlingskraftigt. Detta innebär att 

personerna ska kunna identifiera, reflektera, diskutera och komma på lösningar i komplexa 

situationer för att kunna ta ansvar för nuvarande och framtida generationer ur ett lokalt och 

globalt perspektiv (UNESCO, 2017) (UNESCO, 2019). De nyckelkompetenser som 

UNESCO (2018) presenterar är: systemtänkande kompetens, förutseendekompetens, normativ 

kompetens, strategisk kompetens, samarbetskompetens, kritiskt tänkande, självreflekterande 

kompetens och problemlösningskompetens. 

 
Systemtänkande kompetens handlar om att förstå komplexa system och på så sätt ha en 

förmåga att se hur olika delar i systemet påverkar varandra. Förutseendekompetens handlar 

om att förstå konsekvenser och skapa en egen bild av framtida scenarion. Normativ 

kompetens handlar om att reflektera över normer och värderingar och förstå hur dessa kan 

skapa intressekonflikter, okunskap och motsägelser. Strategisk kompetens innebär att 

kollektivt utveckla och implementera innovativa lösningar. Samarbetskompetens innebär att 

respektera och förstå andra människors behov och perspektiv och en förmåga att kollektivt 

lösa dessa problem. Kritiskt tänkande innebär att kritisera andras utövande, ta ställning och 

värdera vad som är viktigt. Självreflekterande kompetens innebär att se sin egen roll i såväl 

det lokala som globala samhället. Problemlösning innebär att, genom att använda de tidigare 

nämnda kompetenserna, lösa komplexa problem ur ett hållbarhetsperspektiv (UNESCO, 

2018). 

3.2 Vuxnas lärande 
 

Vuxnas lärande skiljer sig från barns lärande, framförallt eftersom vuxna har mer erfarenheter 

och en tydligare bild av hur världen fungerar (Illeris, 2010). Den kunskap och de erfarenheter 

vuxna besitter kan de dra nytta av vid nya utbildningstillfällen (Östlund, 2008; Knowles, 

1989). Vuxnas erfarenheter ställer såväl krav som skapar möjligheter till undervisning för 

vuxna (Ahl, 2004) och något som kan vara relevant är att fokusera på är en problemlösande 

diskurs snarare än kunskapsförmedlande (Knowles, 1989). 

 

Det finns ett flertal karaktäristiska drag hos vuxnas lärande, däribland lågt fokus på att lära 

sig något de inte betraktar som meningsfullt, de utnyttjar tidigare erfarenheter och de tar så 

mycket ansvar de själva vill för att lära sig, om de tillåts ta eget ansvar (Illeris, 2010). En 

övergripande utmaning vid vuxnas lärande är att få vuxna att vilja lära sig, bli motiverade. 

Vuxna tenderar att vara mål- och relevansinriktande vid inlärning, därav är det viktigt att 

påvisa innehållets syfte för deras individuella, inre drivkraft (Östlund, 2008). En inre 

motivation kan vara avgörande för att vuxna ska vilja lära sig, och för att ha en inre motivation 

är det viktigt att förstå utbildningens syfte (Illeris, 2007). Därför, menar Illeris (2007), kan det 

vara avgörande att flytta resurser till att klargöra varför det är meningsfullt att lära sig detta 

och att en utbildning endast hålls när de som ska lära sig har förstått att inlärningen är i deras 

eget intresse. En annan aspekt Illeris (2010) tar upp kring vuxnas lärande är rädsla för att 

utmanas på för hög nivå. Vuxna tenderar nämligen att ha en rädsla för att misslyckas. Om de 

misstänker att de inte kommer klara av uppgiften, är det enklare att inte ha försökt, och tar då 

avstånd från uppgiften och/eller utbildningen. Detta kan betraktas som ett hinder för såväl 

motivation som lärande.  
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Teorier om motivation i relation till vuxnas lärande utgår i allmänhet från diverse hinder för 

lärande, alltså att motivation hämmas av hinder, och utan hinder finns god möjlighet till 

motivation (Ahl, 2004). Illeris (2007) tar upp olika hinder för lärande och kategoriserar detta 

i tre olika dimensioner fellärande, försvar mot lärande och motstånd mot lärande. Fellärande 

kan antingen innebära att utbildningens innehåll förmedlas felaktigt eller att innehållet tolkas 

felaktigt. Anledningar till att ett innehåll kan tolkas felaktigt kan bero på missuppfattningar 

eller otillräckliga förutsättningar. Försvar mot lärande handlar mer om psykologiska 

försvarsmekanismer och kan till exempel handla om ork att ta till sig ny information, eller att 

informationen motsätter individens identitet. Motstånd mot lärande har inte studerats mycket, 

och kan vara svårt att frånskilja från försvar av lärande. Den stora skillnaden är dock att 

försvar byggs upp under en längre tid, innan situationen uppstått, medan motstånd är en 

reaktion på specifikt tillfälle. Motståndet uppstår ofta på grund av något som individen inte 

kan acceptera (Illeris, 2007). 

 

Med de tidigare erfarenheterna och kunskapen som vuxna redan besitter formas en världsbild 

och meningsperspektiv, något som kan behöva justeras när ny kunskap ska anammas. Att 

anamma ny kunskap och justera sina meningsperspektiv är en viktig del i vuxnas lärande och 

kallas för transformativt lärande (Illeris, 2007).  

 

3.3 Transformativt lärande 
Begreppet transformativt lärandet härstammar från Jack Mezirow och har inspirerats av 

Piagets teorier om kognitivt lärande, men inkluderar sociokulturella aspekter. Innan det 

transformativa lärandet beskrivs presenteras Piagets kognitiva syn på lärande.  

Den kognitiva synen på lärande utgår från att individer självständigt konstruerar en förståelse 

för omvärlden. Förståelsen utgår från den kunskap individen besitter. Det utgår också från att 

lärande är en kontinuerlig process genom hela livet, där kunskap byggs på successivt (Piaget, 

2013) och att den kunskap individen besitter är strukturerad i så kallade scheman (Illeris, 

2007). Dessa scheman innehåller kunskap, förståelser och kompetenser inom ett begränsat 

område, en ontologi, vilket hjälper individen att tolka och förstå ny kunskap. Beroende på 

individens förkunskaper och inställning kan ett kumulativt, assimilativt eller ackommodativt 

lärande uppstå (Illeris, 2007). Kumulativt lärande uppstår om individen inte har några 

förkunskaper inom området, en avsaknad av ett strukturellt schema. Detta sker framförallt hos 

barn, men kan även uppstå hos vuxna. Assimilativt lärande uppstår när ny kunskap relateras 

till redan befintlig kunskap, individens mentala schema byggs ut. Detta gestaltas ofta som en 

stabil kunskapsutveckling, där individen får en djupare förståelse för ämnet. Det 

ackommodativa lärandet uppstår när individen inte kan bygga på den befintliga 

kunskapsstrukturen.  Individen måste först strukturera om tidigare kunskaper, lära på nytt, för 

att anamma den nya kunskapen. Ofta beror detta på en kunskapskrock, där den bild som 

tidigare skapats av omvärlden inte stämmer överens med den nya kunskapen (Illeris, 2007).  

Det finns många likheter mellan transformativt och ackommodativt lärande, men i 

transformativt lärande ingår även sociokulturella aspekter, där individens beteende, kultur och 

vardagliga agerande inkluderas. Mezirow (2003) beskriver den bild individen har om 

omvärlden som meningsperspektiv och inkluderar, utöver kunskap, individens värderingar, 

kultur och beteende. Likt det ackommondativa lärandet beskriver det transformativa lärandet 

att svåra situationer kan uppstå när ny kunskap krockar med befintlig, men när ny kunskap 

krockar med individens meningsperspektiv kan svåra, emotionella, dilemman uppstå (Illeris, 

2007). Ett transformativt lärande uppstår alltså när den nya kunskapen inte stämmer överens 

med individens tidigare meningsperspektiv och individen väljer att justera, transformera, sina 
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meningsperspektiv (Illeris, 2007). Vid ett transformativt lärande genomgår individen en 

process bestående av 10 steg (Cranton, 2010), däribland uppleva ett dilemma, rannsaka sig 

själv, kritisera antaganden och känna av förväntningar från det sociala kontext denne befinner 

sig i, relatera sina egna känslor till andra individer som stött på ett snarligt dilemma, utforska 

nya sätt att agera, bygga kompetenser och självförtroende, strukturera upp en handlingsplan, 

anamma ny kunskap och utforska den nya kunskapen och slutligen ta del av samhället med 

sina nya perspektiv (Cranton, 2010). Lärandet kan betraktas som transformativt först då 

individen har växlat sin syn på sig själv eller omvärlden och agerar därefter (Cranton, 2010). 

Det här medför att transformativt lärande ofta innehåller känslomässiga aspekter, där 

individer måste ta ställning till den nya kunskapen för att sedan ta ett beslut om att ändra sin 

världsbild, och kanske även beteende, attityder och kultur.  

 

3.4 Undersökande gemenskap, CoI 
Datorförmedlad kommunikation (Computer-mediated communication, CMC) blir allt 

vanligare eftersom den kan utföras närsomhelst och varsomhelst (Garrison, et al., 1999). 

Likaså går det att antyda att datorbaserad undervisning kommer att bli allt vanligare i 

framtiden. I detta avsnitt presenteras en lärandeteori som applicerats från Dewey och Pierce 

koncept undersökande gemenskap (eng. Community of Inquiry, CoI) (Seixas, 1993). 
Konceptet utgår från ett kognitivt och ett sociokulturellt perspektiv (Seixas, 1993) och har 
applicerats på ett flertal områden, däribland datorbaserad- och onlineutbildning (Garrison, 

et al., 1999). Nedan benämns undersökande gemenskap som CoI och de svenska 

översättningarna är tagna från Malin Engquists (2018) examensarbete. 

 

I en artikel av Garrisson et al (1999) presenteras ett konceptuellt ramverk med tre avgörande 

element för en lyckad utbildning. Ramverket utgår från CoI, och menar att undervisning har 

två sidor, en psykologisk och en sociologisk, och har således en utgångspunkt från det 

sociokulturella och kognitiva perspektivet (Garrison, et al., 1999). Ramverket inkluderar tre 

nivåer av närvaro, kognitiv närvaro, social närvaro och lärarnärvaro (Garrison, et al., 1999). 

Garrison et al. (1999, 2007) belyser utmaningar och möjligheter med datorbaserad 

undervisning och kommunikation. Detta eftersom vid utbildning via dator försvinner ett 

flertal aspekter som naturligt ingår i de mer traditionella undervisningsformerna. Nedan 

beskrivs de tre nivåerna av närvaro.  

 

Kognitiv närvaro 

Den kognitiva närvaron innebär att genom undersökning och bekräftelse skapar individen 

mening av den kunskap som förmedlas. Det innebär även att ge individen förutsättningar att 

bygga på kunskap (Garrison & Arbaugh, 2007). Det primära med närvaron är att stimulera 

individerna genom en progressiv utveckling och sätta kunskapen i ett sammanhang 

(Garrison, 2007). För att uppnå detta har fyra delelement tagits fram: utlösande händelse, 

undersökande, integrerande och upplösning. Garrison (2007) menar att delelement ska 

utföras i den ordning de presenterades ovan för optimal inlärning.  

 

Den utlösande händelsen innebär att förmedlad kunskap eller frågor skapa ett intresse hos 

individen, detta genom att skapa ett bakomliggande problem. Problemet kan gestaltas som en 

förvirring hos eleven, och därifrån vilja undersöka problemet vidare (Garrison, 2007). Eleven 

ska undersöka problemet själv och med stöd från en lärare, ett utbyte av information. Eleven 

ska även skapa en förmåga att bedöma vilken information som är relevant eller inte (Garrison 

& Arbaugh, 2007). Den information som eleven tagit till sig skapar förutsättning för nästa 

steg, integrerande. I det här stadiet skapas en förklaring till problemet utifrån den kunskap 

som hittats och bearbetats genom undersökning. Upplösning innebär att med kunskap från de 

tidigare stegen övergå till att skapa nya idéer och tankar kring ämnet i fråga (Garrison, 2007).  
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Sociala närvaron 

Den sociala närvaron kan beskrivas som förmåga att beskriva sig själv och sina erfarenheter, 

med hjälp av kommunikation, och på så sätt skapa personliga och meningsfulla relationer. I 

den här närvaron presenteras tre delelement, affektiva uttryck, interaktiv och 

sammanhängande.  

 

Affektiva uttryck inkluderar hur emotionella uttryck gestaltas i den kommunikation som sker 

mellan lärare och elev, eller elever sinsemellan (Garrison, et al., 1999). De affektiva uttrycken 

blir naturliga vid traditionell undervisning, där språklig kommunikation kompletteras med 

kroppsspråk, uttryck och känslor. Detta måste istället kompenseras på annat sätt om 

kommunikationen förekommer genom dator (Garrison & Arbaugh, 2007). Interaktiv innebär 

den öppna kommunikationen mellan elev och lärare (Garrison, et al., 1999). Med den öppna 

kommunikationen skapas en trygghet att ställa frågor och reflektera, och kan besvaras med 

en support från läraren (Garrison et al, 2007). Sammanhängande uppmuntrar till samarbete 

(Garrison, et al., 1999) och innebär all den kommunikation som blir nödvändig under ett 

samarbete, både för att skapa ett önskvärt klimat i gruppen och lösa den tilldelade uppgiften 

(Garrison, 2007).  

 

Beroende på utbildningens syfte och utformning blir de tre delelementen olika viktiga. 

Garrison (2007) menar, om syftet för en utbildning primärt är ta till sig av den kunskap som 

förmedlas, och samarbetsövningar eller arbete i grupp exkluderas, blir den sociala närvaron 

mindre viktig. Den sociala närvaro har vid utbildning via dator sin primära utmaning då den 

interagerar med den kognitiva närvaro, där eleven får stöd genom det sociala sammanhang 

denne befinner sig i (Garrison, 2007).  

 

Lärarnärvaro  

I elementen lärarnärvaro inkluderas den roll en lärare har i ett traditionellt klassrum, vilket 

kategoriseras under delelementen utformning av undervisning, underlättande av diskurs, och 

direkta instruktioner (Garrison, et al., 1999).  

 

Utformning av undervisning inkluderar utformning av utbildningsmaterial, det vill säga 

definiera vilket innehåll och undervisningsmetoder som ska ingå i utbildningen (Garrison, et 

al., 1999). Underlättande av diskurs syftar på de pedagogiska metoderna som används för att 

skapa mening, engagemang och motivation att lösa den tilldelade uppgiften (Garrison, et al., 

1999). Direkta instruktioner är då relevant information blir tillgänglig för eleven, beskrivning 

av vad som ska göras samt direktiv på hur de kan gå tillväga (Garrison, 2007). En lärares 

närvaro bör således gestaltas genom instruktioner som ger eleverna stöd genom utbildningen.  
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4 Metod 

Nedan beskrivs de metoder som används i arbetets genomförande. Arbetet består av en 

undersökning samt en utveckling av underlaget till utbildningen. Innan undersökningen 

påbörjades genomfördes två observationer samt dokument och litteraturstudie. 

Undersökningen består av en metodkombination av intervjuer och en enkätundersökning, där 

den sökta informationen inkluderade fabrikens miljöarbete, personalens kunskap om 

fabrikens miljöarbete, förkunskaper om miljö och hållbar utveckling samt 

utbildningsbakgrund. Avsnittet är uppdelad i fyra delar och tar upp följande, 4.1 arbetets 

tillvägagångssätt, 4.2 insamling av data, 4.3 analys av data och 4.4 etiska överväganden.  

4.1 Tillvägagångssätt 
Arbetets tillvägagångssätt illustreras i figur 2 och består av ett förarbete, undersökning och 

utformning. 

 

FIGUR 2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Förarbetet inkluderade observationer i form av rundvandring och en studie av interna 

dokument. Det gav en övergripande förståelse för fabrikens processer och produktionskedja, 

vilket lade en grund till den undersökning som genomförts. Utifrån förarbetet och dialog med 

en miljöingenjör på pappersbruket beslutades vilka som skulle intervjuas i undersökningen 

och vad som efterfrågades. Den information som samlades i undersökningen blev en grund 

till utformningen av utbildningen. I utformningen genomfördes en tematisk analys av 

undersökningen, följt av en teorianalys och diskussion. Utformningen landade i ett förslag till 

hållbarhetsutbildningen i form av ett underlag som inkluderar utbildningens upplägg och 

innehåll. Arbetets tillvägagångssätt har tagit inspiration från aktionsforskning. 

Aktionsforskning är (ofta) småskalig forskning med inriktning på verkliga problem och kan 

beskrivas med fyra karaktäristiska drag: praktisk inriktning, förändring, cyklisk process och 

deltagande (Denscombe, 2016). Praktiskt inriktad innebär att den delvis fokuserar på att ge 

en bättre förståelse av ett problem, men framförallt ämnar den att vilja förändra något, där 

förändringen är en del av forskningsprocessen (Denscombe, 2016). Aktionsforskningens 

cykliska process illustreras i figur 3, och inkluderar professionell praktik, kritisk reflektion, 

forskning, strategisk planering och handling (Denscombe, 2016). Den professionella 

praktiken innebär att befinna sig i den verklighet som arbetet ska utföras i, skapa en förståelse 

för dess miljö. Den kritiska reflektionen innebär att identifiera problem, men kan även 

innebära att utvärdera förändringar. Aktionsforskningens tredje steg, forskning, inkluderar ett 

systematiskt arbete, ofta i form av en undersökning, där information samlas in. Den 

strategiska planeringen innebär att undersökningens resultat ska införas i en plan, där planen 
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ämnar skapa en förändring. Det sista steget, handling, handlar om den verkliga 

implementeringen av arbetet (Denscombe, 2016). 

 

I det här arbetet ingår en professionell praktik och kritisk reflektion (förarbete), forskning 

(undersökningen och tematisk analys) samt en strategisk planering (slutgiltiga underlaget). 

Det sista processteget, handling, ligger utanför arbetets tidsram men diskuteras i avsnittet 

vidare forskning (11.1).  

 

4.2 Insamling av data 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som används för insamling av data till arbetet, vilket är 

observation, litteraturstudie, dokumentstudie, intervjuer och enkätundersökningen.  

 

4.2.1 Observation 
För att skapa en kunskapsgrund till arbetet har en observation i form av en rundvandring på 

fabriksområdet genomförts. I rundvandringen visades och förklarades fabrikens 

produktionssteg. Under observationen fördes fältanteckningar i form av stödord och citat från 

personen som höll i rundvandringen.  

 

Syftet med observationen var att skapa en grund till arbetet genom att lära sig om de olika 

stegen i produktionskedjan. Med en observation i form av en rundvandring på fabriken kunde 

en översiktlig bild över vilka processer som ingår och vad de olika processerna gör skapas. 

Detta ansågs viktigt att få i ett tidigt skede så att författaren bakom arbetet kunde orientera sig 

i arbetet och få en uppfattning om vilka delar som kan vara viktiga att lära sig mer 

om. Observationen delades upp till två separata tillfällen. Under den första observationen 

studerades fabrikens massa- och papperstillverkning samt fabrikens ångcentral. Under den 

andra observationen visades fabrikens interna vattenreningsprocess.  

 

Den första observationen startade vid produktionsprocessens första steg, i 

massaproduktionen, och följde därefter produktionen steg för steg till de färdiga 

pappersprodukterna. Därefter visades fabrikens ångcentral, med beskrivning om vad som 

eldas i de olika pannorna. I den andra observationens visades vattenreningen från att vattnet 

kommer till reningsverket, därefter steg för steg tills att vattnet analyseras och pumpas ut i 

havet. Den information som antecknades finns med under avsnittet 5.1 Ortvikens 

Pappersbruk. 

 

FIGUR 3: AKTIONSFORSKNING, ÅTERSKAPAD AV DENSCOMBE (2016) S.183 



11 
 

4.2.2 Litteraturstudie 
Undersökningen har parallellt genomförts med en litteraturstudie. Teorier och forskning om 

miljöundervisning och vuxnas lärande har legat i stort fokus. Den teori och forskning som 

studerats har hämtats från programmet civilingenjör och lärares kurslitteratur, databaserna 

ERIC, KTH-bibliotek och Google Scholar. De sökord som använts i databaserna är 

Sustainable development, adult education, education for sustainable development, forestry, 

forest industry, transformative learning, Community of Inquiry, kognitivt lärande och 

sociokulturella perspektivet. 

 

4.2.3 Dokumentstudie 
I arbetet har interna dokument och rapporter från SCA studerats, såsom årsrapporter, 

riskanalyser, miljörapporter, företagets klimatnytta och hur olika de olika processerna går till. 

Dessa dokument har framförallt hämtats från SCA:s webbsida, men även från SCA:s intranät.  

 

4.2.4 Intervjuer 
I arbetet har 6 intervjuer genomförts. Intervjuer kan vara olika strukturerade, där vanligt 

förekommande är strukturerade, semistrukturerade, och ostrukturerade. I en strukturerad 

intervju har den som intervjuar stor kontroll över när och hur frågorna ställs, där frågorna ofta 

är konkreta och kan ha standardiserade svarsalternativ (Denscombe, 2016). I en 

semistrukturerad intervju är frågor och samtalsämnen förutbestämda (Denscombe, 2016), 

men frågornas ordningsföljd och följdfrågor anpassas under intervjun (Gillham, 2008). En 

ostrukturerad intervju har förutbestämt samtalsämnen eller teman, där intervjuaren låter 

respondenten föra samtalet och utveckla sina idéer självständigt (Denscombe, 2016). 

Ostrukturerade och semistrukturerade kan även kallas flexibla intervjuer, då ordningsföljden 

inte är förutbestämd. En sådan intervju inkluderar ofta öppna frågor, och beroende på svar 

och följdfrågor anpassas intervjun till efter hur samtalet fortlöper. Vid denna typ av intervju 

kan det vara fördelaktigt med en intervjuguide, vilket är en guide med teman och frågor som 

intervjun ska förhålla sig till, men även förslag på följdfrågor (Bjørndahl, 2005). Bjørndal 

(2005) menar att i de flesta intervjuer är det bra att ha uppföljningsfrågor för att säkerställa att 

bra och informationsrika svar ges, och att det blir extra viktigt när intervjuerna är 

ostrukturerade. 

 

Intervjuer kan även ske i olika former, personliga intervjuer, gruppintervjuer och 

fokusgrupper är tre exempel på intervjuformer (Denscombe, 2016). Personliga intervjuer 

innebär att en forskare och en respondent ingår i intervjun. Fördelar med denna intervjuform 

är att de är lätta att arrangera, kontrollera och lokalisera idéer till specifika personer 

(Denscombe, 2016). Gruppintervjuer hålls på snarlikt sätt som personliga intervjuer, men där 

flera respondenter deltar samtidigt. Fördelen med gruppintervjuer är att det är lättare att 

inkludera fler människor i undersökningen då flera personer kan delta samtidigt, 

undersökningen får då ett bredare underlag (Denscombe, 2016). Fokusgrupper är ett möte 

mellan den som intervjuar med ett flertal respondenter. Skillnaden mot gruppintervju är att i 

en fokusgrupp har intervjun ett specifikt fokus som hela intervjun kretsar kring, och alla 

deltagare har snarlik kännedom kring ämnet. Ett sådant fokus kan vara att undersöka gruppens 

attityder, känslor eller uppfattningar om ett ämne (Denscombe, 2016).  

 

Intervjuernas syfte, struktur, form och frågor 

Syftet med intervjuerna var att få en djupare bild över valda områden i produktionsprocessen 

ur ett miljöperspektiv, få en inblick i hur de på fabriken arbetar med miljöfrågor, vad de 

förväntar sig att personalen kan om miljörelaterade frågor, hur tidigare utbildningar på 

fabriken har sett ut och hur en miljöutbildning på fabriken kan se ut. I detta arbete har sex 
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personliga, semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta valdes på grund av intervjuernas 

syfte, urval av respondenter och arbetets tidsram. Personliga intervjuer valdes eftersom 

respondenterna inte behöver ha snarlik kännedom om ämnet då de arbetar inom olika 

produktionsområden. Semi-strukturerade intervjuer valdes eftersom en förbestämd 

information söktes, dvs ett flertal frågor var förbestämda till alla respondenter, men då 

respondenterna arbetar inom olika produktionsområden fanns ett behov av en mer flexibel 

form. En intervjuguide med förutbestämda öppna frågor med tillhörande följdfrågor användes 

som stöd under samtliga intervjuer. Frågorna kategoriserades under tre teman, (i) Allmänt om 

deras arbetsroll och miljöarbete (ii) Utvecklingspotential (iii) Utbildning (se bilaga 1). 

Frågorna testades på två personer innan de användes i intervjun.  

 

Urval av respondenter 

De sex personerna som intervjuats valdes efter observationen i samråd med en miljöingenjör 

på fabriken. Då syftet var att få en djupare bild över produktionsprocessen ur ett 

miljöperspektiv och hur de arbetar med miljöfrågor, valdes personer som ansågs besitta stor 

kunskap över ett större område i produktionen. De som intervjuades hade arbetstitlar som 

processingenjör och miljötekniker. Respondenterna arbetade även inom olika områden och 

avdelningar, såsom pappersproduktion, massaproduktion, smettillverkning, vattenrening, och 

energi.  

 

Upptagning av data 

Vid fem av sex intervjuer användes ljudinspelning för insamling av data. Vid de ljudinspelade 

intervjuerna användes anteckningar som stöd för att notera vilka frågor som hade ställts samt 

tidsnoteringar för när frågorna samtalades om. Ibland antecknades även relevanta följdfrågor 

som inte skulle glömmas bort. Vid den intervju som inte spelades in blev anteckningarna desto 

viktigare. Vid denna intervju antecknades även citat och svar från respondenten.   

 

Transkribering av data 

Efter intervjuerna transkriberades dem. Transkriberingen genomfördes inom kort tid efter 

intervjun, detta eftersom det ansågs viktigt att det som sades under intervjun var bekant. Att 

transkriberingen genomfördes inom kort blev desto viktigare med den intervjun som inte 

spelades in.  

 

4.2.5 Enkäten 
I arbetet har en enkätundersökning genomförts och 64 respondenter deltog. Enkät är en bra 

metod när den sökta informationen anses vara okomplicerad och det finns behov av 

standardiserade data (Denscombe, 2016). En självadministrerande enkät är utformad så att 

respondenten svarar i egen takt, oberoende av den som gett ut enkäten (Denscombe, 2016). 

Hagevi & Viscovi (2016) tar upp vanlig problematik med enkäter, där frågornas utformning 

framhävs, och menar att ställa två frågor i en fråga, upprepningar och krävande frågor är 

vanliga misstag. En annan viktig aspekt som Denscombe (2016) tar upp är att enbart 

nödvändiga frågor ställs, annars kan enkäten bli lång och svarens kvalité försämras. En annan 

viktig aspekt är formulering av frågorna, respondenterna måste förstå de begrepp som används 

i enkäten och ska tolka frågorna på samma sätt (Bjørndahl, 2005). En enkät kan både 

inkludera kvalitativa som kvantitativa frågor. En kvantitativ fråga inkluderar ofta orden vad, 

när, och hur, där respondenten ska ge ett svar på hur någonting är, vilket ofta kan mätas i 

siffror. En kvalitativ fråga kräver ofta mer resonemang, där respondenten kan behöva svara 

på varför någonting är, vilket ofta kräver ett längre svar. Hur framgångsrik en enkät är beror 

av tre kriterier, svarsfrekvens, ifyllnadsgrad och svarens validitet (Denscombe, 2016). 

Enkätens svarsfrekvens och ifyllnadsgrad kan påverkas av hur krävande enkäten är. Svåra 
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frågor och enkätens längd kan påverka hur krävande respondenterna upplever enkäten 

(Denscombe, 2016). 

 
Enkätens syfte, struktur, form och frågor 
Intervjuerna kompletterades med en enkätundersökning eftersom information om 

utbildningens målgrupp ansågs önskvärt. En del frågor i enkäten påverkades av 

intervjuresultatet, såsom frågor om vad de anser att de har kunskap om (se bilaga 2). Syftet 

med enkäten var att besvara de didaktiska frågorna för vem, vad och hur. Svar som beskriver 

kunskaper och inställning till miljöarbete besvarar frågan för vem. Åsikter och erfarenheter 

om tidigare internutbildningar och inlärningsförmåga besvarar frågan hur. Vad 

respondenterna vill lära sig mer om och vad de ansåg att de redan hade kunskap om lade en 

grund till vad som ska undervisas. Den enkät som skickades ut till personalen på Ortviken var 

självadministrativ och inkluderade både kvalitativa och kvantitativa frågor. De kvalitativa 

frågorna i enkäten kan anses vara mer krävande att svara på än de kvantitativa, därför 

placerades enkätens frågor så att kvalitativa frågor inte kom efter varandra. Detta ansågs 

viktigt då enkäten skulle kännas så enkel som möjligt att genomföra. Enkäten bestod av 25 

frågor som var kategoriserade under miljö eller utbildning och uppskattades ta 10–15 minuter 

att genomföra. Enkäten fanns tillgänglig att besvara under två veckors tid.  

 
Urval av respondenter 
Då utbildningen ska utformas till hela personalen var ett så stort underlag som möjligt 

önskvärt, med en spridning av respondenter från olika avdelningar på fabriken. Genom dialog 

med uppdragsgivaren bestämdes att enkäten lades ut som en nyhet på företagets intranät med 

en tillhörande beskrivning, på så sätt kunde hela personalen på fabriken ta del av enkäten. Det 

var 64 som deltog i enkätundersökningen, vilket motsvarar ungefär 10% av personalen. Alla 

respondenter var anonyma i undersökningen. För att hålla koll på respondenternas spridning 

lades en fråga till i enkäten om deras avdelning tillhörde drift, underhåll eller övrigt. 

Påminnelser och information om enkäten nådde personalen även genom ett “veckobrev” som 

skickas ut samt att arbetets författare gick en rundvandring längst produktionslinjerna och 

informerade om enkäten.  
 
Pilottest 
Innan enkäten skickades ut till personalen genomfördes ett pilottest på en operatör och en 

miljöingenjör på fabriken. När personerna testade enkäten tog arbetets författare tid på hur 

lång tid enkäten tog att genomföra. Efter att de testat enkäten diskuterades enkätens 

utformning, frågor och personens svar. Detta för att undersöka om frågorna tolkades på rätt 

sätt och om frågorna var relevanta för enkätens syfte. Efter pilottestet justerades några av 

frågorna och några togs bort.  
 
Enkätprogram och datainsamling 
Enkäten utformades i Google Formulär och svaren hamnade i ett tillhörande dokument. Det 

var enbart arbetets författare som hade tillgång till enkäten och svaren.  

 

4.3 Dataanalys 
Resultatet presenteras i en tematisk analys. En tematisk analys innebär att mönster, teman, 

identifieras i datamaterialet och presenteras under dessa kategorier (Braun & Clarke, 2006). 

En tematisk analys kan antingen vara induktiv eller teoretiskt. En induktiv analys innebär att 

de mönster som identifieras och presenteras enbart utgår från respondenternas svar, och att 

lämplig teori väljs därefter ut till de identifierade mönstren. En teoretisk analys innebär att 

mönster söks efter den förbestämda teorin som forskaren utgår från (Braun & Clarke, 2006). 
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En tematisk analys kan även vara semantisk eller latent, vilket beskriver analysens nivå. En 

semantisk analys innebär att respondenternas svar är det explicita, svaren tolkas inte eller 

varför respondenten svarat så diskuteras inte. En latent analys tolkar en respondents svar och 

försöker sätta den i ett mer teoretiskt sammanhang. De identifierade mönstren kan även 

placeras utifrån tolkningen (Braun & Clarke, 2006). Ett problem vid utskriften av 

transkriberade intervjuer kan enligt Denscombe (2016) vara att människor inte alltid talar i 

fullständiga satser. I analysen kan det då bli nödvändigt att bygga ut respondentens svar i en 

fullständig meningsbyggnad så läsaren förstår citatet.  

 

Arbetets tematiska analys 

Den tematiska analysen som präglar arbetet har både varit induktiv och teoretiskt. Analysen 

är även latent, då respondenternas svar har tolkats och analyserats och försökts sättas i ett 

större sammanhang. Den tematiska analysen är kategoriserad under utbildningens innehåll 

och utbildningens upplägg. Detta beslutades för att göra resultatet mer tydligt, men även för 

att undvika att resultatet om utbildningens upplägg ska påverka resultatet om utbildningens 

innehåll, och vice versa. Den tematiska analysen upplevdes dessutom enklare att tolka när 

utbildningens innehåll och utbildningens upplägg var distinkta, då det blev mer strukturerat 

och lättare att följa. Analysresultatet presenteras därför i två avsnitt, avsnitt 7 och 8. De teman 

som identifierats under utbildningens innehåll presenteras i resultatet.  

 

Kodning av respondenter 

Totalt, med intervjuer och enkätundersökningen, har 70 respondenter deltagit i 

undersökningen. I resultatet presenteras respondenternas svar med citat som exempel. Alla 

respondenter har fått en kodning, med bokstav och siffra. Respondenterna från enkäten har 

kodning E1-E64 och respondenterna från intervjuerna har kodning I1-I6.   

 

4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav för att säkerställa att forskning bedrivs 

etiskt. De fyra huvudkraven är:  

 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i en forskning känner till arbetets syfte och deras 

egen roll i arbetet. Innan någon väljer att delta, ska det känna till varför de ska delta och hur 

de ska bidra (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskraven innebär att de som deltar själva ska 

lämna ett samtycke att delta, detta efter att de fått information om arbetets syfte. En deltagare 

ska även få bestämma om de vill avsluta sin medverkan, och ska få göra detta utan yttre 

påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som 

medverkar ska vara oåtkomligt för oberoende, likaså personliga svar som angetts om ingen 

annan överenskommelse har framkommit i samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet innefattar att uppgifter från enskilda personer enbart får användas i arbetets 

syfte och forskningsändamål, det får alltså inte nyttjas kommersiellt i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Hur de etiska kraven tagits hänsyn till i detta arbete 

Arbetet har utgått från de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet (2002) har tagit fram för att 

säkerställa att forskning bedrivs etiskt. Detta innebär att alla respondenter har fått information 

om arbetets syfte och deras roll i undersökningen. Innan intervjun började informerades 
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respondenten om arbetet, deras roll, att deras svar kan komma att användas i denna rapport 

och att de kommer vara anonyma. Därefter fick respondenten ge ett samtycke på medverkan. 

De fick även välja om intervjun skulle spelas in eller inte. Det är enbart intervjuaren som haft 

tillgång till den inspelade intervjun. På enkätens startsida fanns information om arbetet och 

deras roll för arbetet. Därefter ställdes en fråga där de fick godkänna att deras anonyma svar 

kan komma att användas i denna rapport. Ett annat etiskt övervägande var att ha en nära 

kontakt med den tilldelade handledaren på Ortvikens pappersbruk. På så sätt kunde 

uppdragsgivaren vara insatta i hur arbetet fortlöpte och ta del av processen.  
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5 Resultat: Observation och dokumentstudie 

I detta avsnitt presenteras information om SCA och Ortvikens Pappersbruk. Information om 

pappersbruket kommer framförallt från observationer som genomförts, och kompletteras med 

interna dokument. Den information som kommer från observationen saknar referens.  

5.1 SCA 
 
SCA är ett av Sveriges största skogsindustriföretag och Europas största privata skogsägare. 

Dess kärnverksamhet och 2,6 miljoner hektar skog är beläget i norra Sverige (se 

årsredovisning 2018, (SCA, 2019e)). Skogen är miljöcertifierad inom FSC (Forest 

Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
och företaget har olika ledningssystem, såsom ISO14001, ISO50001 och ISO9001 (SCA, 

2019e). SCA är indelat i fem olika affärsområden - skog, trä, massa, papper och förnybar 

energi. Till dessa finns en stödjande enhet, inköp och logistik, och en forskningsenhet, R&D 

Centre, som samarbetar med Mittuniversitetet (SCA, 2019e). Se figur 4.  

 

Inom dessa affärsområden ingår ett flertal verksamheter, däribland skogsförvaltning, 

skogsplantering, sågverk, massafabriker, pappersbruk, biobränsle och pelletstillverkning och 

vindkraft. Dessa verksamheter producerar bland annat träprodukter, pappersmassa, 

förpackningspapper, tryckpapper och förnybar energi (se årsredovisning 2018 (SCA, 2019e)). 

Att ha olika verksamheter som producerar olika produkter har skapat en förutsättning så att 

företaget kan ha en effektiv resursanvändning (SCA, 2019d). Idag kan SCA ta till vara på hela 

trädet, där varje del nyttjas av någon av företagets verksamheter (SCA, 2019c). Av trädets 

biomassa går 70% till diverse träprodukter och resterande till direkt energi eller biobränslen 

som pellets (SCA, 2019d). En av SCA:s verksamheter är Ortvikens Pappersbruk. Då detta 

arbete skrivs åt dem kommer arbetet fokusera på deras produktion och miljöpåverkan.  

 

5.2 Ortvikens Pappersbruk 
Fabriksområdet som Ortvikens Pappersbruk befinner sig på har en lång historia och hade 

redan på 1800-talet en produktion i form av ett sågverk. Sedan dess har produktionen ändrats 

och uppdaterats ett flertal gånger. I början av 1900-talet installerades en cellulosafabrik som 

kom i drift 1908, och fabriken har sedan dess tillverkat cellulosaprodukter. Från emballage 

och wellpapp under 50-talet, tidningspapper under 60-talet till dagens produktion av 

tryckpapper. 

 

FIGUR 4 SCA:S AFFÄRSOMRÅDEN 

FIGUR 3 SCA:S AFFÄRSOMRÅDEN 
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Idag har Ortviken runt 600 anställda och producerar sin egen TMP-massa, termo-mekanisk-

massa, som används i deras tre produktionslinjer, LWC1, LWC4 och PM5. TMP-massa 

innebär att pappersmassan tillverkas genom en malningsprocess, där fibrer frigörs från träflis 

mekaniskt. Produktionslinjerna tillverkar framförallt olika kvaliteter av tryckpapper (papper 

till magasintidningar och reklam). De olika kvaliteterna innebär att produkterna har olika 

egenskaper såsom ytvikt, färgnyans och glans. De olika produktionslinjerna har olika 

förutsättningar att producera de olika kvaliteterna, då deras maskiner skiljer sig åt en aning. 

Ortvikens pappersbruk har en kapacitet på 770 000 ton per år. De levererar även värme till 

Sundsvalls fjärrvärmesystem som motsvarar uppvärmning av 10 000 villor (SCA, u.å). 

 

 Tillverkningsprocessen består i huvudsak av tre steg, (i) massafabriken (ii) smetblandning 

till bestruket papper och (iii) pappersfabriken. Utöver tillverkningsprocessen tillkommer 

ytterligare två steg, (iv) vattenreningen och (v) ångcentralen, som är direkt nödvändiga för 

produktionsprocessen. Se figur 5 för illustration av fabriken.  

  

Nedan beskrivs en kort sammanfattning över samtliga steg och i vilka steg kemikalier och 

utsläpp förekommer.  

 

Massaproduktion 

Massan som tillverkas på fabriken har i huvudsak gran som råvara och är en termo-mekanisk 

massa, TMP. Detta innebär att massan tillverkas mekaniskt genom att träd sågas ned från 

stock till småflis som sedan mals tillsammans med hett vatten i raffinörer. Det finns både 

primärraffinörer och rejektraffinörer, där primärraffinörerna är det första steget och 

rejektraffinörerna hanterar den massa som inte malts ned tillräckligt i primärraffinörerna. 

Skillnaden mellan raffinörerna är att primärraffinörerna består av två diskar och 

rejektraffinörerna av en disk. Processen är energikrävande, och förbrukar ungefär 70% av 

fabrikens energiförbrukning. Efter att massan malts filtreras den från stora fibrer och vatten 

pressas ut. När massan pressas bildas vattenånga som bland annat återanvänds vid 

torkningsprocesser i papperstillverkningen. Innan massan bleks tillsätts en mindre andel 

sulfatmassa (kemiskt framställd massa) som tillverkats i Östrands Massafabrik (en annan 

enhet inom SCA). Detta görs för att höja papprets styrka. Därefter bleks massan med 

väteperoxid, men även andra kemikalier som EDTA (komplexbildare) och lut (basiskt ämne) 

tillsätts i processteget. Blekningen sker i ett eller två steg beroende på vilken produktionslinje 

i pappersfabriken massan ska till, men resultatet av blekning i ett eller två steg är densamma. 

Anledningen till att två steg används är för att minska svinn av kemikalier, där de kemikalier 

FIGUR 5 ILLUSTRATION FABRIKEN 

FIGUR 5 SYSTEMFLÖDEN 
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som inte förbrukats vid tidigare blekningar återanvänds i två-stegsprocessen. Efter blekningen 

justeras massans ljushet och färgnyans med färgämnen. Massan består nu av 1% fibrer och 

99% vatten och är färdig att användas i pappersfabriken.  

 

Smetköket 

Vid tillverkningen av vissa produkter bestryks pappret med en blandning av kemikalier och 

lera, en smet, som tillverkas i ett ”smetkök”. Smeten bidrar till att pappret mer glansigt och 

lent och bestryks på papperet i en bestrykningsmaskin. Bestrykningsprocesser sker i 

produktionslinjerna LWC1 och LWC4 i pappersfabriken. 

 

Pappersproduktion 

Pappersproduktionen sker i tre produktionslinjer i fabriken och tillverkar färdiga 

pappersprodukter från TMP-massan. De tre produktionslinjerna skiljer sig åt en aning, och 

producerar således pappersprodukter med olika kvaliteter såsom tjocklek, ljushet och 

glansighet. Alla produktionslinjer börjar med att pumpa ut massan på en vira som fördelar 

massan och avdunstar en del av vattnet. Därefter pressas pappret i en virapress, följt av en 

torkningsprocess. Efter torkningsprocessen har papperet en torrhalt på 90%. Därefter 

genomgår produktionslinjerna lite olika steg, eller genomför stegen på olika sätt.  

 

Pappret skarvas i en skarvrullare, vilket innebär att pappret skannas och repareras från 

eventuella skador från de tidigare stegen. Därefter bestryks papperet med den ”smet” som 

tillverkades i smetköket, antingen separat eller on-line beroende på produktionslinje. Papperet 

kan, beroende på produktionslinje, efter bestrykningen genomgå en ytterligare skarvprocess, 

där eventuella skador på papperet repareras. Därefter kallanderas papperet, antingen i en on-

line process eller separat, vilket innebär att papperet pressas ihop och slipas för att ta bort 

skrovligheten i pappret. De olika produktionslinjerna har olika typer av 

kallanderingsprocesser, vilket medför att papperet blir olika glasigt.  

 

När pappret är färdigt beskärs det och rullas upp efter kundens beställning. På grund av 

produktionsfel, haverier och byte av kvalitet skapas ett svinn av papper i samtliga 

produktionssteg som inte kan skickas till kund. Detta papper löses upp till ett utskott och 

återgår till pappersmassa. Massan i utskottet kan cirkulera mellan de produktionslinjerna som 

bleker och bestryker pappret. 

 

Vattenreningsverket 

Fabrikens egna vattenreningsverk rengör allt processberört vatten, vilket innebär allt vatten 

som används vid produktionsprocessen. Med vattnet följer restprodukter från massa-, smet- 

och papperstillverkningen. I reningsverket rengörs vattnet i flera steg. I stegen ingår filtrering, 

sedimentering, och biologiska steg som bryter ner organiskt material.  

 

Först separeras vattnet från papper i en filtreringsprocess, där det bortfiltrerade pappret bränns 

i ångcentralen. Därefter kyls vattnet ned med hjälp av luft. Efter nedkylningen går vattnet till 

försedimenteringen, en bassäng, där fiberslam som följt med vattnet genom filtreringen 

sjunker till botten och skrapas bort. Det bortskrapade fiberslammet pressas och går till 

förbränning i ångcentralen. Efter sedimenteringen går vattnet till ett förbiologiskt steg, där 

mikroorganismer bryter ner organiskt material. Att bryta ned det organiska materialet är 

syrekrävande, så syre tillförs i processen. Därefter går vattnet till en lagun, vilket också är ett 

biologiskt steg. Även här bryter mikroorganismer ner organiskt material. Det tar ungefär 5–6 

dagar för vattnet att transporteras genom lagunen. Efter lagunen pumpas vattnet till 

eftersedimenteringen, där mikroorganismer, bioslam, sjunker till botten och skrapas bort från 

vattnet. Även bioslammet pressas och går till förbränning. Totalt tar rengöringsprocessen 
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ungefär en vecka. Därefter analyseras vattnet och pumpas ut i havet. Från vattenreningsverket 

släpps pappersbrukets primära utsläpp via vattnet ut. Utsläppen består till största del av COD 

(Chemical Oxygen Demand) och kväve och fosfor.  

 

Ångcentralen 

Ångcentralen ansvarar för ett flertal förbränningspannor. Dessa förbränningspannor har olika 

kapaciteter och möjligheter att bränna olika typer av material. Energin som bildas används 

både internt till fabriken och förser Sundsvalls fjärrvärmesystem med värme på en kapacitet 

till 10 000 villor. Det som förbränns i de olika pannorna är eldningsolja, pellets, bark 

(restprodukt vid massatillverkning), fiberslam och bioslam (från vattenreningen). Hur mycket 

eldningsolja som förbränns beror bland annat på tillgång till pellets och annat biobränsle, men 

även utomhustemperaturen och interna händelser som haverier påverkar. Från ångcentralens 

skorstenar släpps det primära utsläppet till luft ut. Utsläppen består bland annat av NOx, CO2, 

SO2 och stoft. Utsläppen beror bland annat på val av bränsle och hur effektiv förbränningen 

är.  

 

5.2.1 Ortvikens miljöpåverkan 
Ortviken pappersbruk har en miljöpåverkan, framförallt från energiförbrukning och utsläpp 

till vatten och luft. Den mekaniska massan som Ortviken tillverkar är energikrävande och står 

för en stor del av fabrikens energiförbrukning. Vilken mängd utsläpp pappersbruket har 

tillåtelse att släppa ut till luft och vatten har bestämts i det tillstånd som fabriken har fått för 

sin produktion, där utsläppskrav och restriktioner tillkommer. Hur mycket som produceras, 

tillgång till bränsle och eventuella haverier kan påverka mängden utsläpp. 

 

I produktion av massa och papper används en hel del vatten. Allt vatten som används i 

produktionen kallas för processberört vatten och rengörs i flera steg på fabrikens egen 

vattenreningsanläggning och släpps sedan ut i havet. Det processberörda vattnet får med sig 

bland annat träfibrer från massa- och pappersresten och upplöst organiskt material. Utsläpp 

som följer med vattnet är bland annat COD (organiskt material), kväve och fosfor. Stora 

utsläpp av COD och kväve och fosfor kan leda till syrefattigt hav, försurning och 

övergödning.   

 

På fabriken finns en ångcentral som förser fabriken och Sundsvalls fjärrvärmesystem med 

energi. Ångcentralen har ett flertal pannor som har olika kapaciteter och är byggda för att 

bränna olika typer av bränslen. Det som förbränns är eldningsolja, pellets, bark, bio- och 

fiberslam. Ortviken strävar mot att bli fossilfria och har halverat sin användning av fossila 

bränslen sedan 2013 (se figur 6).  

FIGUR 6 ORTVIKENS 

KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN FOSSILA 

BRÄNSLEN [KTON] (SE ÅRSRAPPORTER 

2006–2018 (SCA, 2019E)) 
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En anledning till att förbrukningen av fossila bränslen har halverats är på grund av en 

installation av en ny pelletspanna som genomfördes 2012. Andra utsläpp till luft från 

förbränningspannorna är NOx, SO2, och stoft. Utsläpp av NOx, SO2 kan leda till bland annat 

sur nederbörd och övergödning, vilket kan påverka såväl mark som vattendrag. 

 

Genom cirkulation internt har fabriken minskat sitt svinn av kemikalier, fibrer och löst 

organiskt material som följer med det processberörda vattnet till den interna vattenreningen. 

Exempel på cirkulationer är upplöst papper till utskott som cirkulerar mellan produktionslinje 

LWC1 och LWC4 och två blekningssteg.  
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6 Resultat: Utbildningens upplägg 

I detta resultatavsnitt presenteras det som genom enkätundersökning och intervjuerna 

framkommit som viktigt för utbildningens upplägg. Resultatet är av analytisk form då 

tematisk analys har använts.  

 

Avsnittet är indelat efter de teman som identifierats i intervjuerna och enkäterna där citat från 

respondenterna visar på exempel. De teman som identifierats är kategoriserade under 

utbildningsform, hur de lär sig bäst samt tidigare utbildningar. Under dessa har följande teman 

identifierats: flexibilitet, kritik mot e-utbildning, samtal och samsyn, ökat fokus, stöd och kritik 

mot utbildningsdag. Då respondenterna är anonyma används kodningar för att särskilja de 

olika personerna. De intervjuade benämns I1-I6 och enkätsvaren benämns E1-E64. 

 

6.1 Utbildningsform 
I enkätundersökningen ställdes frågan “vilken utbildningsform föredrar du?” där 

respondenterna fick välja mellan ett flertal svarsalternativ. Respondenterna kunde även välja 

flera alternativ (se bilaga 2). De tre utbildningsformer som flest föredrog var e-utbildning 

(57%), utbildningsdag (46) och diskussionstillfällen (40%). Alla som blev intervjuade 

föredrog utbildning i form av e-utbildning. I följdfrågan ”varför föredrar du det upplägget” 

framkom varför de föredrar det upplägget, men även kritik mot utbildningsformerna. Kritik 

framkom även i frågorna som berörde hur tidigare internutbildningar varit utformade. 
 

6.1.1 E-utbildning 
I undersökningen föredrog 57% av respondenterna e-utbildning. Den främsta anledningen till 

att respondenterna föredrar e-utbildning dess flexibla egenskap. En flexibel utbildning, med 

avseende på när utbildningen går att genomföra, är ett identifierat tema i undersökningen. 

 

Flexibilitet 

En flexibel utbildning är det mest återkommande svaret i undersökningen angående varför de 

föredrar e-utbildning och framkommer som extra viktigt i undersökningen. Respondenterna 

menar att e-utbildningar är flexibla, då de kan genomföra utbildningen när det passar dem 

själva. Varför respondenterna tycker flexibelt är viktigt verkar bero på att stor del av 

personalen arbetar i skiftgång, där hälften av arbetspassen genomförs nattetid. Det anses 

krångligt för respondenterna med anordnade utbildningsdagar då de riskerar att hamna på de 

skiftgående lediga dagar, något som inte uppskattas från ett flertal respondenter. I enkät-

undersökningen framkom det att respondenterna vill välja när de ska genomföra utbildningen 

så att det passar dem själva under arbetsdagen. Respondenter uttrycker dessutom ett missnöje 

kring utbildningar utanför arbetstid. De menar att med e-utbildningar går det att genomföra 

utbildningen under arbetstid. 

 

“Föredrar E-learning eftersom man kan göra utbildningen närsomhelst” -E59 

“Med E-learning går det att anpassa utbildningen till lämplig tid” -E23 

“Går att göra utbildningen när vi jobbar och inte på ledig tid” -E39 

 

En annan anledning till att majoriteten av personalen föredrar en flexibel e-utbildning är att 

den kan genomföras i deras egen takt. Eftersom e-utbildningar kan genomföras individuellt, 

när det passar under arbetstid, kan personalen få möjlighet att läsa och svara på frågorna i 

lugn och ro. Dessutom får de möjlighet att själva reflektera och fundera över frågorna.  

 

“Man kan ta den tid man behöver för att fundera på frågorna”-E51 
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“Kan genomföra i lugn och ro” -E32 

 

Utöver att respondenterna betonar e-utbildningars flexibla egenskap och att detta är att 

föredra, framkommer både kritik och förbättringsförslag till e-utbildningar. 

 

Kritik mot e-utbildning 

Trots att majoriteten föredrar e-utbildningar framkom kritik mot hur de tidigare varit 

utformad. En stor del av kritiken kom även från personer som föredrar e-utbildningar. Kritiken 

handlar framförallt om hur frågorna varit utformade och hur informationen 

förmedlats. Respondenterna menar att tidigare utbildningarna har varit utformade så att det 

enkelt går att gissa sig fram till rätt svar, eller att det går att testa svaren obegränsat antal 

gånger. Personalen har riktat kritik mot att man varken behöver läsa frågor eller svar, det enda 

som spelar roll är att markera rätt svar. På så sätt går det inte att säkerställa att individen kan 

ämnets innehåll trots att de klarat utbildningen. 

 

“Det är dåligt med e-learnings där man kan göra om hur många gånger som helst. 

Man lär sig endast vart man ska sätta kryssen - på så sätt behöver jag varken läsa 

frågor eller svar” -E15 

 

“E-learnings säkerställer inte att du kan ämnet, så länge du svarar rätt på frågorna”-

E34 

 

En annan kritik mot tidigare e-utbildningar är att de har gått för snabbt fram och informationen 

har varit svår att förstå.  

 

“E-learnings är inte dåliga i sig, men de är för snabba. Det finns ingen tid för 

reflektion eller diskussion.” - E23 

 

“E-learnings kan vara svåra att förstå” -E50 

 

En annan kritik, vilket framkom framförallt i intervjuerna, är bristande kontroll och handlar 

om att det inte går att veta vem som genomför utbildning och till vilken grad som personalen 

har hjälpt varandra. Respondenterna menar att det kan förekomma att personer gör 

utbildningarna åt varandra och berättar om ett tillfälle då ett helt skift hade identiska svar.  

 

“E-utbildningarna är ju lättsamma för man kan göra dem när man vill, men då 

kommer ju frågan om alla har gjort det. Jag har hört att nån sån utbildning, svaret från 

ett helt skift såg likadana ut och då vet man ju inte om alla satt och gjorde men 

samarbetade, vilket är okej, eller om en gjorde åt alla. Det var liksom ordagrant. 

Nackdelen är att man inte vet. Sen är ju det där eftersom det är många skiftlag, 

utbildningar måste kanske ske på ledig tid, alla kanske inte vill komma in en ledig 

dag osv.” -I1 

 

“Man gör kanske även utbildningar åt varandra då, då är det ju så.” - I4 

 

Ytterligare en kritik som framkommit mot e-utbildning, framförallt från de som inte föredrar 

e-utbildningar, är att en blir splittrad under arbetsdagen.  

 

 “E-learnings tar mycket tid från arbetstiden” -E33 
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Istället för att lägga fokus på att genomföra sitt jobb måste personalen parallellt med det 

vardagliga arbetet lägga ned tid och kraft på en utbildning.  

 

Förbättringsförslag för e-utbildning 

I undersökningen har olika förslag på hur e-utbildningar kan genomföras på ett bättre sätt 

framkommit. Ett frekvent återkommande förslag är att e-utbildningar kan kompletteras med 

någon form av diskussionstillfälle eller genomförs på en mer kontrollerad plats.  

Ett förbättringsförslag som framkom var e-utbildning i en gruppsammankomst. På så sätt 

skulle personalen få möjlighet att ställa frågor och få stöd från ett kollektivt genomförande, 

där alla utför utbildningen individuellt i sin egen takt, men i en sal tillsammans med andra. 

 

“Jag tror att en e-utbildning i någon form av gruppsammankomst inte är ett jättedåligt 

alternativ…[]...att man kanske kan ha en e-utbildning i datasalen, att man får jobba i 

sin egen takt men det finns nån där man kan ställa frågor till. Få en känsla att man 

sitter i en grupp tillsammans, men ändå få jobba i sin egen takt. Att sitta på skift och 

göra en e-utbildning, det blir bara att klicka sig igenom den så att man blir klar, sen 

är kunskaps-absorptionen kanske tveksam.” - I4 

 

En önskan om att e-utbildningar kan kompletteras med diskussion framkommer i 

undersökningen. Respondenterna menar att det är bra med e-utbildningar eftersom det är 

flexibelt, men indikerar att det vore bra om det följdes upp med diskussion.   

 

“E-learning är bra då man kan göra dessa när man har tid. Man bör dock även ha 

någon typ av diskussionstillfällen kring ämnet.” -E62 

    

“E-learning är snabbt och smidigt. Går att planera in på eget bevåg, nackdel 

är att diskussioner inte kommer till. Därav föredrar jag även utbildningstillfällen och 

föreläsningar där innehållet kan diskuteras. ” - E21 

 

“E-learning kan vara OK men det vore bra att följa upp sånna med typ diskussion 

eller någon timmes genomgång” -E29 

 

Att e-utbildningar är den utbildningsform som flest föredrar är tydligt, men även att 

personalen saknar diskussionstillfällen vid sådana utbildningar.  

 

6.1.2 Diskussionstillfällen 
I undersökningen svarade 40% av respondenterna att de föredrar utbildning med 

diskussionstillfällen. Respondenterna visar även en positiv inställning till diskussionstillfällen 

generellt, och en majoritet menar att de lär sig bäst genom att prata och diskutera med andra. 

Ett flertal av respondenterna från enkätundersökningen menar att ny kunskap sätter sig bättre 

för dem om de får möjlighet att prata och diskutera detta med andra.  

 

Samtal och dialog 

Det mest återkommande svaret till varför respondenterna föredrar diskussionstillfällen är att 

det sker i samtal och dialog med andra.  

  
“Diskussionstillfällen är ett sätt som gör att man kommer ihåg bäst och mest, att man 

verkligen får engagera sig i och även fråga om man inte fattar” - E17 
“Vid diskussioner lär jag mig mer” - E38 
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“Diskussion kan ge en ökad förståelse” -E24 

 

Att få möjlighet att diskutera med andra kursdeltagare kan medföra såväl en ökad förståelse 

som ett större engagemang.  

 

Samsyn på företaget 

En annan anledning till att diskussion föredras är för att skapa en samsyn med kollegor och 

testa sina idéer på varandra. Respondenterna menar att diskussionstillfällen främjar en samsyn 

inom företaget.  
 

“Det är roligt att diskutera och få andras syn på saker och ting” -E13 
“Diskussion är bra för samsyn” E15 

 

Diskussionstillfällen framkommer även som positivt från respondenter som föredrar andra 

utbildningsformer. De menar att de saknar diskussionstillfällen i e-utbildningar, och kritiserar 

därav hur e-utbildningar de känner till är utformade.  

 

“E-learning kan vara smidigt, men nackdel är att diskussioner inte kommer till. Därav 

föredrar jag utbildningstillfällen där innehållet kan diskuteras” E21 
 
Av de respondenter som föredrar utbildningsdag framkommer det att en anledning är att just 

diskussionstillfällen ofta är en naturlig del i utbildningsdagar. Negativ kritik riktat mot 

diskussionstillfällen framkom knappt i undersökningen, den enda kritiken som framkom var 

från en respondent som menade att det finns en risk att fokus hamnar på vem som svarar rätt 

och vem som svarar fel vid diskussionstillfällen.  

 

6.1.3 Utbildningsdag 
I enkätundersökningen framkom det att 46,3% av respondenterna föredrar utbildningar 

utformade som utbildningsdag och menar att de under utbildningsdagar kan fokusera med på 

utbildningen och inte på det vardagliga arbetet 

Ökat fokus på utbildningen 

Den främsta anledningen till att de föredrar upplägget är ökat fokus på utbildningen. 

Respondenterna menar att de vare sig behöver tänka på att återgå till eller avbryta sitt 

vardagliga arbete för att genomföra utbildningen. På så sätt kan de lägga allt fokus på 

utbildningen, och slipper att känna sig splittrad under arbetsdagen. 

 ”Slipper tänka på återgång, kan koncentrera dagen för utbildning” -E14 

”Med utbildningsdag behöver man inte känna sig splittrad utan kan ägna sig åt 

utbildningen” – E25 

Det framkom även att om utbildningen sker parallellt med det vardagliga arbetet kan man 

känna sig stressad.  

”Man får fokusera på bara det ämnet som utbildningen menar. Ingen stress att man 

ska tillbaka till arbetet eller stress att man ska hinna klart innan man ska göra 

utbildningen” -E18 

Respondenter menar att de kan både kännas stressigt att hinna klart med utbildningen för att 

återgå till arbetet, eller att bli klar med arbetet för att genomföra utbildningen. 
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Stöd 

En annan aspekt som framkom kring utbildningsdag var det ger möjlighet till ett ökat stöd i 

utbildningen. Detta eftersom utbildningen kan hållas av någon pedagog eller person som är 

insatt i ämnet som kan handleda dagen. 

”Fördelen med dags- eller halvdagskurs är att man då får en intressant utbildning med 

en handledare/utbildare. Detta ger också mer möjlighet att ställa frågor och få 

fördjupa sig” E-56 

Ett stöd kan på så sätt ges från någon typ av lärare, som både kan förklara och svara på frågor 

som uppstår under utbildningen.  

6.2 Hur de lär sig bäst 
I undersökningen ställdes frågan ”hur de lär sig bäst” där de fick välja mellan ett flertal 

svarsalternativ (se bilaga 2). En majoritet menade att de lär sig bäst genom diskussion 

(67,2%), följt av praktiska övningar (54%), läsa (53,1%) och lyssna (53,1%). Kritiken till 

utbildningsformerna ovan har framförallt handlat om att inkludera diskussionstillfälle, något 

som kan bero på att respondenterna lär sig bäst genom diskussion.  

6.3 Tidigare internutbildningar på Ortvikens Pappersbruk 
Majoriteten av all personal på Ortviken har gått någon form av internutbildning. Av de 64 

respondenter som deltog i enkätundersökningen svarade 56 att de gått någon utbildning 

genom Ortviken eller SCA. Av de som svarade att de hade gått utbildning genom Ortviken 

svarade 55 att de gått minst en e-utbildning och 38 att de deltagit i någon utbildningsdag. 

Respondenterna hade även varit med om diskussionstillfällen på möten och enskilda 

föreläsningar. I intervjuerna framkom det att det finns utbildningar som hela personalen 

behöver gå, men även mer specifika som är riktas till delar av personalen. Det framkom även 

att under det senaste året har all personal gått en utbildning om företagets uppförandekod samt 

om återvinning. Dessa två utbildningarna har båda varit e-utbildningar. 
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7 Resultat: Utbildningens innehåll 

I detta resultatavsnitt presenteras det som genom enkät-undersökning och intervjuer 

framkommit som viktigt innehåll i utbildningen. Alltså, vad är viktigt för personalen att 

kunna, vad vill de lära sig, vad kan de redan kan och vilket innehåll tycker de är 

intressant. Avsnittet är indelat efter de teman som identifierats i undersökningen där citat från 

respondenternas svar visar på exempel. De teman som identifierats angående utbildningens 

innehåll kategoriseras under förkunskaper, fördelaktiga kunskaper på bruket och intresse.  

 

Under dessa kategorier presenteras ett flertal teman, däribland fabriksöverskådande, enskilda 

individen, kunskap om fabrikens inverkan på miljön, ekonomi, historia samt hållbar 

utveckling. 

 

Då respondenterna är anonyma används kodningar för att särskilja de olika personerna. De 

intervjuade benämns I1-I6 och enkätsvaren benämns E1-E64.  

7.1 Fördelaktiga kunskaper på bruket och intresse 
I undersökningen framkom teman som berörde vad respondenterna anser är viktigt innehåll 

och vad de vill lära sig mer om. Dessa teman är fabriksöverskådande, den enskilde individen, 

kunskap om fabrikens inverkan på naturen samt ekonomiska aspekter.  

Fabriksöverskådande och den enskilde individen 

Ett tema som identifierats som viktigt innehåll i en hållbarhetsutbildning är ett 

fabriksöverskådande synsätt. Respondenten menar att detta kan skapa en större förståelse för 

fabrikens komplexa system, vilket kan leda till ett större generellt miljöansvar hos personalen. 

“Jo men en sådan här utbildning kan behövas. Det är inte så himla mycket 

sådant här vi diskuterar. Här på avdelningen har vi ett mål att vi inte ska 

släppa ut ånga, då tar ju vi ansvar för det. Men man kanske inte tänker ‘oj 

nu rinner det över vatten där och det måste åtgärdas’, för det stör ju inte oss 

på vår avdelning, egentligen. Lite fabriksöverskådande kan vara bra. Förstå 

vad som händer senare i processen om vi släpper ut här. “- I1 

 

Detta kan även styrkas från en av frågorna i enkätundersökningen. I frågan “vad vill du lära 

dig mer om” (se bilaga 2) svarade 57 % av respondenterna att de vill lära sig mer om hur de 

som individer kan minska fabrikens miljöpåverkan. Att ha en fabriksöverskådande syn kan 

öka en förståelse för vad som händer tidigare och senare i processen och hur ett agerande 

påverkar detta, på så sätt kan en individ skapa förståelse för sin egen miljöpåverkan på 

fabriken.  

 
Kunskap om fabrikens inverkan på naturen 

I enkäten ställdes frågan “vad vill du lära dig mer om” med ett flertal tillhörande 

svarsalternativ kopplad till miljöfrågor. Respondenterna fick möjlighet att välja flera 

alternativ samt ange ett eget alternativ (se bilaga 2). De tre områdena som störst andel av 

respondenterna ville lära sig mer om var hur kemikalier påverkar naturen (62,4%), hur de 

som individer kan minska fabrikens miljöpåverkan (57%) samt fabrikens utsläpp till luft och 

vatten (54,7%). Hur de som individer kan minska fabrikens miljöpåverkan ligger under temat 

den enskilde individen (se avsnitt 7.1.2), och de resterande två har valts att slås ihop under ett 

tema: fabrikens inverkan på naturen.  
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Ekonomiska aspekter 

Ett annat tema som framkom i undersökningen är ekonomiska aspekter. En del respondenter 

menar att miljöfrågor och ekonomi ibland går hand i hand och tror att den ekonomiska 

aspekten kan vara mer motiverande för den lärande än den miljömässiga aspekten.   

 

“Men även vad det kan kosta att åtgärda saker, till exempel hur mycket det kostar 

att rengöra en viss mängd överskott kemikalier i vattnet, låt oss säga en viss mängd 

per kubik, det tror jag hade varit nödvändigt. Den typen av förståelse behövs här 

också. Framförallt för jag tror att ekonomiska aspekter motiverar mer än bara miljö” 

- I1 

När ekonomiska och miljömässiga aspekter går hand i hand kan det därför vara värdefullt att 

presentera den ekonomiska aspekten, till exempel hur stor kostnad det innebär att rengöra 

vattnet eller hur eventuella böter kan se ut om utsläpp överskrider de miljömål och krav som 

fabriken har tilldelats från myndigheter. 

 

7.2 Respondenternas förkunskaper 
I undersökningen framkom även teman kopplat till respondenternas varierade förkunskaper. 

Dessa teman är kategoriserade under historia, SCA och Ortvikens miljömål samt hållbar 

utveckling. 

Historia 

En aspekt som personalen verkar ha varierande kunskaper om är hur fabrikens miljöarbete 

har förändrats. Samtliga av respondenterna nedan har arbetat i fabriken under längre tid än 20 

år. En del menar att miljöarbetet på fabriken inte har förändrats speciellt mycket. 

 

“Men själva miljöarbetet tycker jag inte har förändrats. Eller det har gjorts några 

förändringar, vi släpper ut mindre fiberförenade till biosteg.” - I1 

 

Andra respondenter menar på motsatsen, att miljöarbetet har förändrats väldigt mycket. 

 

“Ja, alltså jag har ju jobbat med det här jättelänge då, det är en jäkla skillnad från 

när jag började med det här… [] ...Det var väldigt roligt, hela tiden utmaningar, och 

jag har fått varit med om en resa - från att Ortviken var usla till att bli en av de 

bästa… [] ...Det finns något som heter Sundsvalls resipientförening, där man mäter 

upp i hela Sundsvallsfjärden och delar upp hela fjärden i rutor. Där tar man prover 

på havsbotten och analyserar den. På 80-talet var hela botten död - det fanns inga 

bottenlevande djur. Det fanns väl någon gädda och abborre som simmade förbi, men 

det fanns ingen biologisk aktivitet på botten. Det berodde såklart inte bara på 

Ortviken, utan även på grund av kommunal verksamhet och andra fabriker med, och 

med indalsälven kom också massa utsläpp. Sedan dess har man mätt med jämna 

mellanrum, om det är var 7e eller 8e år, och i de sista mätningarna som gjorts så ser 

man att sundsvallsfjärden är ju frisk.” -I5   

 

En annan respondent, som var väl insatt i företagets hållbarhetsarbete, svarade följande: 

 

“Förutom att vi har gått från strikt miljöarbete till hållbarhetsarbete så måste jag ju 

säga att det är mer kontroll nu. Mer instruktioner till områden. Sen har det ju skett 

mer miljöinvesteringar och miljöförbättringar, men då pratar vi inte bara 10år utan 

mer 20 år. Man har byggt till reningsverk och satsat på fossilfria maskiner och 
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pannor. Jobbar med transporter på olika sätt eftersom transporter är en stor 

utmaning.” I2  

 

Respondenternas kunskaper om hur miljöarbetet har förändrats verkar därför variera 

beroende på vart i fabriken de jobbar. 

 

SCA:s Miljö- och hållbarhetsmål 

Vilka miljö- och hållbarhetsmål fabriken strävar mot visade personalen en varierad kunskap 

om. I enkät-undersökningen svarade 34,4% att de inte kände till några av fabrikens miljömål 

eller krav (se figur 7), och de 65,6% som svarade att de kände till något eller några av 

fabrikens miljömål och krav visade varierande kunskaper om detta.  

 

Ett frekvent återkommande svar var ett generellt mål som hela SCA arbetar mot, en fossilfri 

värld.  

“Vår värdekedja ska vara fossilfri” -E7 

 

Ett annat frekvent återkommande svar om fabrikens miljömål kan också ses som ett generellt 

mål, som såväl fabriken som SCA strävar mot, en god källsortering av avfall.  

 

“Ökad källsortering och minskad mängd osorterat avfall” -E23 

 

Det framkom även svar som visade på låg kunskap om fabrikens miljömål, där respondenter 

menade att ett mål är att inte smutsa ned i naturen.  

 

“inget smuts i naturen” - E11 

 

Det framkom även svar som var direkt kopplade till fabrikens egna mål som berör 

restriktioner och krav på utsläpp från fabriken. 

 

“minska suspenderade ämnen till försedimentering i vattenreningen” - E3 

 

En del av respondenterna visade att de har kunskap om mer generella mål som hela SCA 

strävar mot, medan andra visade på kunskap om mer interna mål och en del av respondenterna 

visade att de hade lite, eller ingen, kunskap om detta.  
 

 

FIGUR 7 KUNSKAP OM MILJÖMÅL 
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Hållbar Utveckling 

I enkätundersökningen ställdes frågor som berörde begreppet hållbar utveckling och FN:s 

globala mål för hållbar utveckling (se bilaga 2). Respondenterna visade att de har varierad 

kunskap om detta.  

I frågan ’vad betyder begreppet hållbar utveckling för dig?’ hade 84% av enkätens 

respondenter en uppfattning om begreppet, och resterande svarade att de inte visste vad 

begreppet betyder. Av de som hade en uppfattning av begreppet var det enbart en som gav ett 

svar som berörde flera hållbarhetsaspekter.  

”Arbeta för miljömässiga, sociala och ekonomiska mål” -E22 

Resterande respondenter från enkäten, 82%, gav svar som enbart berör miljöaspekter. En del 

av svaren indikerar att de har kunskap om vad den miljömässiga aspekten inom hållbar 

utveckling kan innebär:   

”det innebär att vi producerar produkter som har en så liten påverkan på naturen som 

möjligt” -E1 

” Minska miljöbelastning vid t.ex. produktion och sträva mot ständiga förbättringar” 

-E42 

Medan andra gav svar som indikerar att inte har kunskaper om vad hållbar utveckling innebär. 

”lång hållbarhet”-E26 

En del respondenter visade således att de har kunskap om begreppet, en del en ofullständig 

kunskap och en del saknade kunskap. I enkäten ställdes även följdfrågan ’Vet du vad FN:s 

globala mål för hållbar utveckling är för något?’ där 14,1% av respondenterna svarade ja, 

43,8% svarade att de hade ett hum om det och 42,2% svarade nej (se figur 8). 

 

FIGUR 8: KÄNNEDOM OM FN:S GLOBALA MÅL (ENKÄT-UNDERSÖKNING) 

Vilken syn och kunskap respondenterna har om FN:s globala mål för hållbar utveckling 

framkom dock inte i undersökningen, så huruvida respondenterna har kunskap om detta eller 

inte är svårt att bedöma. 

Respondenternas utbildningsbakgrund  

I undersökningen framkom respondenternas utbildningsbakgrund. Av de 6 respondenter 

som intervjuades hade fem genomgått någon form av utbildning vid universitet, antingen i 
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form av en utbildning eller fristående kurser. Den som inte genomgått utbildning vid 

universitet hade arbetat på fabriken under en längre tid och fått större ansvar med tiden.  

I enkäten ställdes en fråga angående högsta avslutade utbildning, där respondenterna fick 

välja mellan ett flertal svarsalternativ. Av enkätens 64 respondenter hade 7,8% grundskola, 

45,3% gymnasium, 35,9% utbildning vid universitet och 11% fristående kurser vid universitet 

som högsta avslutade utbildning (se figur 9).  

 

FIGUR 9 UTBILDNINGSBAKGRUND 

Respondenternas utbildningsbakgrund variera alltså från grundskola till universitetsnivå.  
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8 Analys och tolkningsdiskussion 

I det teoretiska ramverket beskrivs Illeris (2007, 2010) teori om vuxnas lärande. Illeris (2007) 

menar att vuxna behöver ett inre driv, en motivation, för att vilja lära sig. Han menar även att 

det kan vara svårt att hitta motivation om individen inte förstår varför utbildningen gynnar 

dem. Förslaget på utformningen i detta examensarbete tar avstamp i aktuell forskning om 

lärande och fokuserar särskilt på att bemöta fabrikspersonalens åsikter, önskemål, 

erfarenheter och kunskapsnivåer, detta för att främja personalen inre driv och motivation. 

 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från avsnitt 6 och 7 med teori och forskning 

som presenteras i avsnitt 3. Avsnittet är uppdelat i utbildningens utformning (8.1) samt 

utbildningens innehåll (8.2).  

 

8.1 Utbildningens utformning 
I undersökningen fick respondenterna frågan vilken utbildningsform de föredrar. I resultatet 

framkom det tre utbildningsformer som respondenterna föredrar, e-utbildning (57,4%), 

utbildningsdag (46,3%) och utbildning med diskussionstillfällen (39,1%). Respondenterna 

fick även frågan hur de lär sig bäst, där en majoritet menade att de lär sig bäst genom 

diskussion och kommunikation med andra. 

 
I undersökningen framkom en specifik egenskap som ansågs viktig för en utbildning, 

flexibilitet. I avsnitt 8.1.1 analyseras varför en flexibel utbildning är att föredra och hur 

flexibla dessa tre utbildningsformer kan anses. Utöver detta framkom positiv och negativ 

kritik angående dessa utbildningsformer. Kritiken diskuteras i avsnitt 8.1.2 i relation till de 

tre utbildningsformerna. Syftet med diskussionen är att utforma utbildningen med hänsyn till 

den kritik som framkommit. I avsnitt 8.1.3 diskuteras huruvida dessa tre utbildningsformer 

kan kombineras och utformas för att bemöta de åsikter personalen har angående en utbildnings 

upplägg. 

 

8.1.1 En flexibel utbildning 
Många respondenter menar att en flexibel utbildning är viktigt och anser därför att 

utbildningen bör anpassas efter det. I rapporten innebär en flexibel utbildning att den går att 

anpassa efter personalens arbetstider, vilket kan anses relevant för Ortvikens pappersbruk då 

personalen har varierande arbetstider. Av fabrikens 600 anställda arbetar en stor andel i 

skiftgång. Att arbeta i skiftgång på fabriken innebär att hälften av arbetstiden är på nätterna 

och de arbetar såväl vardagar som helger. Produktionen är dessutom igång varje dag, dygnet 

runt. 

 

Utbildningsdag 

Det finns många fördelar med att ha en utbildning under en utbildningsdag. En fördel som 

framkommer i undersökningen är att personalen endast behöver fokusera på utbildningen. En 

annan är att det som Garrison et al (1999) benämner som lärarnärvaro kan få större inflytande 

under utbildningen, detta genom att ge stöd under utbildningen. Däremot är en utbildningsdag 

inte så flexibel. Att planera in en utbildningsdag kommer innebära att de som arbetar i drift 

den dagen inte kan närvara, då produktionen alltid är igång. Det kommer också innebära att 

de som arbetar i driften, men inte den dagen, behöver delta under sin lediga dag. En del av 

respondenterna har svarat i undersökningen att de inte uppskattar att gå en utbildning på deras 

lediga dag. Ur den aspekten går det att anse att en utbildningsdag inte är idealt. De 

respondenter som förespråkar utbildningsdag är inte ute efter en flexibel utbildning, snarare 

en utbildning de kan lägga fullt fokus på och inte bli avbruten av det vardagliga arbetet.  
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Diskussionstillfällen 

I undersökningen framkom diskussionstillfälle som önskvärt och att majoriteten lär sig bäst 

genom diskussion. Det framkom dock inte huruvida de anser att ett diskussionstillfälle är 

flexibelt eller inte. Diskussionstillfällen kan anta flera former, antingen att de som ska delta 

är närvarande samtidigt eller asynkront. Om deltagarna är närvarande samtidigt måste en 

grupp människor träffas, antingen i ett digitalt forum eller på en samlingsplats. På samma sätt 

som utbildningsdag måste ett sådant diskussionstillfälle inträffa på förbestämd tid och plats, 

vilket kan betraktas som oflexibelt. Däremot behöver inte ett diskussionstillfälle ta lika lång 

tid som en utbildningsdag, och kan därför lättare anpassas. Eftersom personalen har 

regelbundna möten några gånger per år finns redan tillfällen där de träffas. Ett 

diskussionstillfälle skulle kunna förekomma under ett redan befintligt möte. Om 

diskussionstillfället istället sker asynkront, att de inte deltar samtidigt, till exempel i ett digitalt 

forum där de successivt skriver in diskussionsfrågor och svarar på andra deltagares 

diskussionsfrågor, kan diskussionstillfället bli mer flexibelt. Att inkludera 

diskussionstillfällen kan även skapa tillfällen att främja samarbetskompetens och 

problemlösande, två av de hållbarhetskompetenser som UNESCO (2017) betonar, då 

individer skulle kunna diskutera ett problem som de ska komma på en lösning till. 

Diskussionstillfällen kan även främja transformativt lärande, framförallt de stegen i 

transformativt lärande som berör sociala aspekter, såsom relatera till andra individers känslor 

och erfarenheter (Cranton, 2010). 

 

E-utbildning 

Den främsta anledningen varför respondenterna föredrar e-utbildningar var på grund av dess 

flexibla egenskap. Utbildningen kan genomföras när den passar personalen bäst under 

arbetsdagen. Den kan genomföras mellan arbetspass, under en lugn arbetsdag eller när 

produktionen har en störning, det vill säga när maskinerna inte är i drift som de ska. 

Respondenterna menar att e-utbildningar är smidiga, att den går att genomföra i lugn och ro 

när det passar. En nackdel är dock att den förutsätter att personalen har tid att genomföra en 

utbildning under sin arbetsdag. Detta framkommer också i undersökningen, där respondenter 

som föredrar utbildningsdag har uttryckt en specifik kritik mot upplägget e-utbildning. De 

menar att den typen av utbildning tar för mycket tid av arbetsdagen och gör att en känner sig 

splittrad, de kan inte lägga fokus på utbildningen, det går därför att ifrågasätta hur flexibel 

utbildningen egentligen är. Denna åsikt kan ha uppstått då en stor del av personalens arbetsdag 

inte är förbestämd i detalj, vilket kan leda till att de inte kan planera när de kan genomföra 

utbildningen. Av den anledningen är det inte bara viktigt att personalen kan välja när de ska 

utföra utbildning, utan även ha möjlighet att pausa utbildningen vid behov. Personalen ska 

närsomhelst kunna pausa utbildningen och återuppta den vid ett senare tillfälle för att den ska 

vara tillräckligt flexibel för att föredra. För att utbildningen ska bli så flexibel som möjligt 

kan det vara bra att utbildningen kan genomföras successivt. Ju mer omfattande utbildningen 

kommer att vara desto viktigare blir det att utbildningen är uppdelad i olika moment som kan 

genomföras ett i taget.   

 

8.1.2 Bemötande av kritik mot e-utbildningar 
Det framkom en specifik kritik mot e-utbildning, att det saknas diskussionstillfällen i dessa 

utbildningar. Respondenter som inte föredrar utbildningsformen poängterade att det är en 

smidig form, men föredrar utbildningar som innehåller diskussionstillfällen. En del 

respondenter menar att genom diskussion skapas en möjlighet att både få engagera sig och att 

ställa frågor vid behov, det ger även personalen ett tillfälle att träffas och diskutera och på så 

sätt också skapa en samsyn. Att inkludera ett diskussionstillfälle kan därför anses fördelaktigt. 

Men om personalen vill få möjlighet att ställa frågor vid behov, och få en snabb respons, kan 
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det vara fördelaktigt om diskussionstillfället sker så att deltagarna är närvarande samtidigt 

med en ansvarig ledare för tillfället. Att diskussionstillfällen framhävs som positivt, och att 

respondenterna som föredrar detta menar att de lär sig bättre genom diskussion med andra 

kan tyda på en brist i den sociala närvaron. Genom att kombinera e-utbildning med 

diskussionstillfällen skulle den sociala närvaron kunna stärkas (Garrison, 2007). 

En annan kritik mot e-utbildning är att utbildningen kan gå för snabbt fram och vara svår att 

förstå. I teorin för undersökande gemenskap, CoI, framhävs tre element som är viktiga vid en 

utbildning, social närvaro, kognitiv närvaro och lärarnärvaro (Garrison et al, 1999). Kritiken 

ovan kan bero på erfarenheter av låg närvaro av något av elementen ovan. Något som tydligt 

försvinner i en datorbaserad undervisning är en lärares närvaro. I det traditionella klassrummet 

gestaltas lärarnärvaron naturligt i och med att läraren fysiskt är närvarande. I klassrummet 

fyller läraren en roll genom att förklara, ge instruktioner, uppgifter och stöd. När utbildningen 

förflyttas från ett klassrum till en digital form blir det viktigt att lärarnärvaron gestaltas på 

annat sätt. I en digital utbildning blir det därför viktigt att den information som ges är tydlig, 

men även att de frågor och uppgifter som ges har tydliga instruktioner så deltagarna förstår 

vad som ska göras (Garrison & Arbaugh, 2007). För att utbildningen inte ska vara för svår 

eller gå för snabbt fram är det viktigt att den kunskap som förmedlas är tydlig och att det finns 

tydliga instruktioner till de tilldelade frågorna och uppgifterna. Att ge tydliga instruktioner 

kan även skapa förutsättningar till den kognitiva närvaron, som primärt handlar om att 

anamma ny kunskap och sätta kunskapen i ett större sammanhang. Att förmedla kunskapen 

på ett bra sätt så att individerna kan applicera kunskapen i större sammanhang kan anses vara 

den kognitiva närvarons största utmaning, framförallt när den interagerar med den sociala 

närvaron. I det socio-kulturella perspektivet betraktas språket som centralt (Vygotkij, 1999), 

och språk som sker ansikte-till-ansikte förstärks med ett kroppsspråk. Garrison och Arbaugh 

(2007) betonar detta i den sociala närvaron och menar att affektiva uttryck, såsom kroppsspråk 

och känslor, bör gestaltas på annat sätt då information förmedlas via dator. Ett sätt kan vara 

att variera text med bilder, video-klipp eller symboler som hjälper deltagarna att förstå 

informationen i det kontext det förmedlas i.  

 

I undersökningen framkom även att respondenterna tidigare kunnat ”chansa på frågor”. Detta 

skulle kunna bero på att de inte ser någon mening att lära sig den kunskap som förmedlats. 

Illeris (2007) betonar detta, och menar att det kan vara fördelaktigt om resurser förflyttas för 

innehåll till varför innehållet är meningsfullt för deltagarna, framförallt när utbildningen 

riktas till vuxna individer. Att introducera utbildningen på ett sätt så att deltagarna får 

möjlighet att förstå utbildningens syfte, och att de som individer har nytta av utbildningens 

innehåll, kan göra innehållet mer meningsfullt för deltagarna. Att skapa mening av den 

kunskap som förmedlas tar även Garrison och Arbaugh (2007) upp i den kognitiva närvaron. 

Kognitiv närvaro kan dock anses inte ha lika många utmaningar inom digitalt lärande då det 

primärt handlar om att stimulera individerna och sätta kunskap i ett sammanhang. Några 

aspekter som kan främja den kognitiva närvaron är att anpassa innehållet efter personalens 

intressen, men även att förmedla varför innehållet är meningsfullt för dem som individer 

genom att presentera innehållet i till ett större sammanhang. Detta fördjupas i avsnitt 8.2 

utbildningens innehåll.  

 

8.1.3 Kombinera e-utbildning med andra utbildningsformer 
Eftersom e-utbildning var den utbildningsform som föredrogs från såväl personalen som 

företaget kan det anses fördelaktigt att utbildningen blir utformad så. Men med den kritik som 

nämnts och bemötts ovan kan det vara lämpligt att kombinera utbildningen med andra 

utbildningsformer. Genom att kombinera olika utbildningsformer skulle det vara möjligt att 
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utforma utbildningen så att den bemöter respondenternas åsikter gällande utbildningens 

upplägg.  

 
Att kombinera utbildningsdag och e-utbildning kan anses svårt eftersom syftet med e-

utbildning skulle vara dess flexibilitet, vilket försvinner med en bestämd utbildningsdag. 

Däremot att erbjuda personalen ett alternativt tillfälle att genomföra en utbildning utformad 

som e-utbildning, ett tillfälle där utbildningen kan genomföras utanför arbetstid i en lokal, kan 

vara ett bra alternativ. Då kan personal som vill utföra utbildningen under arbetstid göra det, 

och personal som inte haft möjlighet att genomföra utbildningen under arbetstid genomföra 

den utanför arbetstid i en lokal. En aspekt som styrker varför utbildningen bör kompletteras 

med ett sådant tillfälle är att det är svårt att garantera att det uppstår ett bra tillfälle att 

genomföra utbildningen under arbetstid. Det kan vara så att det inte uppstår ett bra tillfälle att 

genomföra utbildningen under en längre tid. Därför kan det vara fördelaktigt om en sådan här 

utbildning kompletteras med en möjlighet att genomföra utbildningen utanför arbetstid i en 

lokal. Det här upplägget har en av respondenterna föreslagit i undersökningen. Detta kan även 

vara ett alternativ till de personer som föredrar utbildningsdag och menar att de känner sig 

splittrade under arbetsdagen om e-utbildningen ska genomföras parallellt med det vardagliga 

arbetet. 

 
Att inkludera ett diskussionstillfälle i utbildningen kan anses fördelaktigt då många antytt att 

de saknar diskussionstillfällen under tidigare utbildningar. Respondenter har specifikt uttryck 

att e-utbildning är bra men vill att de kompletteras med diskussion. Ett avslutande 

diskussionstillfälle kan skapa den samsyn på fabriken som respondenterna menar är viktigt 

när det kommer till miljöfrågor. Att kombinera e-utbildning med ett diskussionstillfälle 

kommer dock att medföra att utbildningen blir mindre flexibel. Men genom att anpassa 

längden på tillfället och när det ska hållas behöver det inte påverka utbildningens flexibilitet 

för mycket. Ett exempel är att tillfället hålls under ett möte eller en träff som redan finns. Ett 

avslutande diskussionstillfälle kommer även medföra att det ställs krav på när personalen ska 

utföra den digitala delen av utbildningen då personalen behöver ha genomgått den innan 

diskussionstillfället. Det kan därför vara fördelaktigt om personalen får möjlighet att börja 

genomföra e-utbildningen ganska lång tid innan det avslutande diskussionstillfället ska hållas. 

Men ett för långt tidsintervall att genomföra utbildningen på är inte heller bra, då den kunskap 

som personalen tagit tills sig under utbildningen bör vara relativt färsk under 

diskussionstillfället. 

8.2 Utbildningens innehåll 
LHU betonar kompetenser som anses viktig för att främja en hållbar utveckling (UNESCO, 

2018). Då arbetets syfte är att ta fram ett underlag till en hållbarhetsutbildning med miljöfokus 

för att öka personalens kompetens kan de hållbarhetskompetenser UNESCO (2018) betonar 

vara en utgångspunkt för utbildningens innehåll.  Utifrån de svar som framkommit i 

undersökningen, som besvarar vilken kunskap som är viktig att inkludera i en miljöutbildning 

samt vad personalen vill lära sig mer om, kan fyra hållbarhetskompetenser identifierats. Alla 

hållbarhetskompetenser kommer inte inkluderas i utbildningen. Den primära orsaken är 

utbildningens storlek, då en för stor utbildning hade varit svår att implementera. Att ta med 

alla kompetenser, utan att göra utbildningen större, hade med stor sannolikhet gjort 

utbildningen ytligt. Innehållet har därför valts utifrån det innehåll och kompetenser som 

personalen anser viktigast samt vilka som berör pappersbrukets miljöpåverkan mest.   

 

I avsnitt 8.2.1 analyseras personalens förkunskaper och hur utbildningen kan främja ett 

transformativt lärande. I avsnitt 8.2.2 presenteras de hållbarhetskompetenser som inkluderas 

i utbildning och hur utbildningens innehåll kan främja dessa. I avsnitt 8.2.3 analyseras och 
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diskuteras varför en del kompetenser bör uteslutas. I avsnitt 8.2.4 analyseras övriga aspekter 

om utbildningens innehåll.  

 

8.2.1 Förkunskaper och meningsperspektiv 
I ett traditionellt klassrum kan en lärare känna av målgruppens erfarenheter, kunskapsnivå 

och förståelse. Vygotskij (1999) tar upp den proximala utvecklingszonen, som beskriver ett 

förhållande mellan vad en individ klarar av att genomföra på egen hand, med stöd eller i grupp 

med andra, och vad en individ inte klarar av alls. I undersökningen framkom det en kritik att 

tidigare e-utbildningar “har gått för snabbt fram” och att de “har varit svåra att förstå”. Dessa 

synpunkter kan bero på att nivån i utbildningarna har legat utanför respondentens proximala 

utvecklingszon. I en digital utbildning bestäms hela utbildningens innehåll på förhand och 

individer ska på egen hand klara av detta. Det blir därför viktigt att känna till vilken 

förkunskap målgruppen har innan utbildningens innehåll bestäms.  
 
I undersökningen framkom det att personalen har en varierad bakgrund, där högsta avslutade 

utbildningsnivå går från grundskola till universitetsnivå. Det framkom även en varierad 

förkunskap kring miljöfrågor och hållbar utveckling. För att alla ska ha samma förutsättningar 

att förstå det innehåll, uppgifter och frågor som tilldelas kan det vara viktigt att inkludera en 

introduktion till ämnet. Att lägga resurser på en introduktion går även att finna stöd för i Illeris 

teori om vuxnas lärande. Illeris (2007) menar, eftersom vuxna tenderar att vilja lära sig om de 

förstår hur utbildningen gynnar dem, är det viktigt att klargöra varför innehållet i utbildningen 

är meningsfullt för dem. Genom att förklara varför miljöproblem har uppstått, ekologiska 

principer, samt industrins globala miljöpåverkan kan personalen skapa en förståelse för 

utbildningens syfte.  

 
I teorin för LHU betonas att utbildning ska uppmana till transformativt lärande (UNESCO, 

2019). Ett transformativt lärande uppstår då individen anammar ny kunskap och ändrar sina 

meningsperspektiv (Illeris, 2007). Vuxnas lärande karaktäriseras av deras tidigare 

erfarenheter (Illeris, 2010), och hinder för lärande kan uppstå vid fellärande eller då individen 

inte vill ändra sin syn på ett fenomen (Illeris, 2007). I en hållbarhetsutbildning med miljöfokus 

kan det finnas en risk att den nya kunskapen som förmedlas krockar med den befintliga 

kunskapen. Av den anledningen kan det anses extra viktigt att utbildningen ger förutsättningar 

att ändra deltagarnas meningsperspektiv. Ny kunskap kring människans påverkan på miljö 

har uppkommit under de senaste decennierna, där allvaret i frågan har blivit allt mer tydligt 

och fokus skiftats. SCA har fossilfri värld som ett hållbarhetsmål (SCA, 2019b), och för att 

förstå syftet kan det därför vara fördelaktigt för personalen att vara uppdaterad inom världens 

miljö- och hållbarhetsutmaningar. Primära områden såsom befolkningsökning, ekonomisk 

tillväxt och tekniska innovationer har påverkat miljön och framförallt den globala 

uppvärmningen. En ökad förståelse om dessa områden skulle kunna ändra en persons 

meningsperspektiv och främja en motivation att vilja lära sig. 

 

Ett introducerande moment i utbildningen kan därför anses önskvärt, så att alla som går 

utbildningen får förutsättningar att förstå kunskapen, men även en möjlighet att förstå 

utbildningens syfte och skapa en mening med den förmedlade kunskapen.  

 

8.2.2 Hållbarhetskompetenser som inkluderats i utbildningen 
I LHU betonas kompetenser som anses viktiga för att kunna agera handlingskraftigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Dessa kompetenser ska på olika sätt, eller i samverkan med varandra, 

skapa en förmåga att ta ansvarsfulla beslut (UNESCO, 2018). Utifrån resultatet kan fyra av 

dessa kompetenser identifieras, nämligen systemtänkande kompetens, självreflekterande 
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kompetens, förutseendekompetens och samarbetskompetens. UNESCO (2018) presenterar 

även fyra andra hållbarhetskompetenser, normativ kompetens, strategisk kompetens, kritiskt 

tänkande och problemlösningskompetens som också kan anses relevant att inkludera i en 

hållbarhetsutbildning. Av dessa fyra som inte identifierats i resultatet har en kompetens 

betraktats som relevant för utbildningen ändå, den problemlösande kompetensen. Denna har 

inkluderats då den på ett naturligt sätt kan främjas, tillsammans med samarbetskompetens, 

genom diskussionsuppgifter där potentiella problem kan diskuteras.  Resterande kompetenser 

har valts bort av olika anledningar, vilket motiveras i avsnitt 8.2.3.  
 
Systemtänkande kompetens 
I undersökningen framkom fabriksöverskådande som viktig kunskap ur ett miljöperspektiv 

på fabriken. Fabriksöverskådande kunskaper främjar systemtänkande kompetens och kan 

stärkas genom att utbilda personalen hur fabriken kan betraktas som ett system. Ett problem 

är att fabriken är stor och har många enheter, så en detaljerad beskrivning av systemet skulle 

bli omfattande. I observationen framkom det att fabriken i huvudsak har två typ av utsläpp: 

till vatten och luft. Material, vatten och energi flödar genom fabrikens alla enheter och 

cirkulerar till viss del inom fabriken. En övergripande illustration över hur material, vatten 

och energi flödar inom fabriken kan skapa en förståelse för fabrikens systemflöden. För att 

stärka den systemtänkande kompetensen ytterligare kan ekonomiska aspekter om fabrikens 

miljöpåverkan inkluderas. Till exempel så kan vattenreningsprocessen vara kostsam, till 

exempel om mycket upplöst organiskt material ska brytas ned. Genom att försöka minska 

utsläpp till vatten kan ekonomiska aspekter i vattenreningsprocessen således påverkas. Att 

inkludera historia om hur fabrikens miljöarbete har förändrats kan även skapa en större för 

förståelse för hur systemen har förändrats, och men även en förståelse för varför en del 

förändringar inom fabriken har implementerats.   

 
Självreflekterande kompetens 
I undersökningen svarade respondenterna att de vill lära sig mer om hur de som individer kan 

minska miljöpåverkan. Hur de som individer kan minska miljöpåverkan på fabriken kan 

främja den självreflekterande kompetensen. Genom att ha en förståelse för fabrikens 

systemflöden skulle en uppgift där deltagarna reflekterar över sin egen påverkan på 

systemflödena konstrueras. På så sätt får personalen fundera över hur de som individer kan 

minska miljöpåverkan och träna på sin självreflekterande kompetens samtidigt som den 

systemtänkande kompetensen stärks. Att inkludera personalen vardagliga arbete i 

utbildningen kan anses relevant utifrån teorier om situerat lärande. Strandberg (2006) menar 

att var är du är en viktig didaktisk fråga och genom att ställa öppna frågor om personalens 

vardagliga arbete kan således gynna inlärningen. 
 
Förutseende kompetens 
I undersökningen svarade även respondenterna att de vill lära sig med om hur kemikalier och 

utsläpp påverkar den yttre miljön. Genom en förståelse för detta kan personalen skapa en bild 

av konsekvenser som kan uppstå vid utsläpp. På så sätt, genom att inkludera information om 

hur kemikalier och utsläpp påverkar den yttre miljön, skulle den förutseende kompetens 

styrkas. Att främja den förutseende kompetensen innan systemtänkande och 

självreflekterande kompetens skulle kunna ge utbildningen ett bra helhetsperspektiv. Att utgå 

från den förutseende kompetensen, i en självreflekterande övning om fabrikens system, kan 

sätta individernas agerande i ett större perspektiv, där de förstår hur deras individuella 

agerande kan påverka systemet och därifrån få framtida konsekvenser. Att inkludera hur 

industrier har påverkat den närliggande naturen historisk kan stärka den förutseende 

kompetensen, då individen kan få ett större perspektiv på hur den närliggande naturen har 

påverkats av de utsläpp som funnits.  
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Samarbetskompetens och problemlösande kompetens 

Eftersom personalen önskade diskussionstillfällen för att skapa en samsyn kan även uppgifter 

som framhäver en samarbetskompetens inkluderas. I situerat lärande påpekas att en person lär 

sig bäst om innehållet och den kringliggande miljön stämmer överens. Genom att inkludera 

en samarbetsövning på det avslutande diskussionstillfället, förslagsvis ett ’case’ som berör en 

situation ur deras vardagliga arbete, skulle skapa såväl samsyn som en ökad 

samarbetskompetens. En problemlösande kompetens identifierades inte i undersökning, men 

om en uppgift i form av ett case skulle inkluderas, behöver personalen tillsammans lösa ett 

problem. Problemlösande kompetens skulle då inkluderas i utbildningen. 

 

8.2.3 Kompetenser som uteslutits från utbildningen 
Utbildningens primära fokus är att öka personalens kompetens kring pappersbrukets 

miljöpåverkan. Kompetenser som primärt inte berör detta kan därför anses relevanta att 

utesluta från utbildningen. Dessutom, kan det anses önskvärt att utbildningen inte blir alltför 

stor då den då skulle bli svår att implementera. De kompetenser som utesluts är: 

 

Strategisk kompetens 

Strategisk kompetens innebär att kollektivt utveckla och implementera innovativa lösningar 

(UNESCO, 2018). Eftersom utbildningen ska riktas till hela personalen och då personalen har 

olika arbetsuppgifter kan den strategiska kompetensen betraktas som övermäktig för den här 

typen av utbildning.  

 

Normativ kompetens 

Den normativa kompetensen handlar om att kunna reflektera över normer och värderingar, 

men även förstå hur dessa kan skapa intressekonflikter, okunskap och motsägelser (UNESCO, 

2018). Eftersom hållbarhetsutbildningen kommer ha ett primärt fokus på miljö kan även 

denna kompetens uteslutas då utbildningen hade fått ett annat fokus om denna kompetens 

inkluderades.  

 

Kritiskt tänkande kompetens 

Kritiskt tänkande innebär bland annat att kritisera andra människors utövande, och då också 

ta ställning och värdera vad som är viktigt (UNESCO, 2018). Denna kompetens kan vara 

relevant att inkludera i utbildningen trots att den inte framkom under undersökningen. På 

grund av utbildningens storlek har dock kompetensen trots detta beslutats att uteslutas.   
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9 Presentation av utbildningen 

En övergripande planering till utbildningen presenteras nedan. Ortvikens Pappersbruk har 

utöver detta dokument fått en mer detaljerad planering där förslag på innehåll och hur 

innehållet kan presenteras med text, bilder och videos.  
 

Övergripande lektionsplanering 

Utbildningen är uppdelad i 6 olika moment - där de fem första momenten är e-utbildning och 

det avslutande momentet är ett diskussionstillfälle. Det är viktigt att momenten utförs i rätt 

ordning då de till viss del bygger på varandra. Det är även viktigt att e-delen utförs innan det 

avslutande diskussionstillfället  

 

Tidsåtgång: Ca 5 timmar totalt, men varje moment kan genomföras separat.  

 

Syfte: Öka kunskap kring hållbar utveckling, SCA:s hållbarhetsmål och hur Ortvikens 

pappersbruk påverkar miljön. Skapa ett engagemang hos personalen att självständigt vilja 

bidra till en minskad miljöpåverkan från fabriken.   

 

Momenten:  

1. Introduktion till varför miljöproblem uppstått och hållbar utveckling 

2. SCA:s Hållbarhetsmål och hållbarhetsarbete  

3. Hur kemikalier och ämnen från utsläpp påverkar naturen, förutseende kompetens 

4. Sundsvall, den svenska skogsindustrins och Ortvikens historia ur ett miljöperspektiv, 

systemtänkande, förutseende kompetens 

5. Ortvikens kretslopp, systemtänkande kompetens, självreflekterande 

6. Avslutande diskussion och workshop, samarbetskompetens och problemlösning 

 

Tillvägagångssätt 

Nedan presenteras ett förslag på hur utbildningen kan genomföras. 

 

Förslag: De fem första momenten genomförs digitalt som e-utbildning och moment 6 är ett 

avslutande diskussionstillfälle. Under moment 4 och 5 kommer funderingsövningar att 

tillkomma där kortare svar ska ges. Dessa svar kommer att ligga som grund till den avslutande 

diskussionen.  

 

Gruppstorlek i moment 6: 4–40, där samtliga är uppdelade i mindre diskussionsgrupper om 

3–5 personer.  

 Komplement till förslaget: Ordna en sal som personalen kan välja att 

genomföra e-utbildningen i utanför ordinarie arbetstid. Detta för att erbjuda ett 

alternativt tillfälle till personal som inte hunnit genomföra utbildningen under 

arbetstid, eller till personal som känner sig splittrad när de ska genomföra utbildningar 

under ordinarie arbetstid.  

 

Utbildningens mål: 

• Utveckla en grundläggande förståelse över varför miljöproblem har uppstått samt 

förstå industrins påverkan på miljön.  

• Kunskap om FN:s definition av hållbar utveckling 

• Kunskap om SCA:s hållbarhetsmål 
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• Förstå Ortvikens flöden ur ett systemperspektiv och hur olika delar i processen 

påverkar varandra: Utveckla systemtänkande kompetens 

• Kunskap om hur de vanligaste utsläppen och kemikalierna som används på Ortviken 

påverkar den yttre miljön: Utveckla förutseende kompetens 

• Genom reflektionsövningar visa en självreflekterande kompetens i relation till den 

tidigare kunskapen  

• Aktivt delta och samarbeta under ett diskussionstillfälle: Utveckla 

samarbetskompetens samt problemlösande kompetens 

 

Viktiga synpunkter: 

• Personalen ska ha möjlighet att avbryta utbildningen när som helst och återuppta den 

vid ett senare tillfälle. Detta eftersom personal kan behöva pausa utbildningen och 

fortsätta vid ett lugnare tillfälle under arbetsdagen. 

• Ett introducerande moment är viktigt i utbildningen då personalen har varierande 

förkunskaper.  

• Ett diskussionstillfälle är viktigt då många menar att de lär sig bäst genom att prata 

med andra och diskuterar. Diskussionstillfället kan dessutom skapa en samsyn. 

• Utbildningen bör variera bilder, videos och text då alla tenderar att lära sig bäst på 

olika sätt. Text ska vara kort och enkelt formulerad. Långa och komplicerade texter 

kan försvåra inlärningen hos de som upplever att de inte lär sig bra genom att läsa 

och de med läs- och skrivsvårigheter.  
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10 Validitetsdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetets interna och externa validitet. 

 

Metodkombinationen bestod av en observation, sex intervjuer, en enkät-undersökning med 

64 respondentsvar, dokumentstudie och litteraturstudie. 

 

Enkät är en bra metod när den sökta informationen anses vara okomplicerad och det finns 

behov av standardiserade data (Denscombe, 2016). Enkät som metod valdes eftersom en del 

standardiserade data efterfrågades, ett stort underlag var önskvärt och på grund av tidsbrist 

kunde inte intervjuer ge ett sådant underlag. En alternativ metod hade kunnat vara intervjuer 

i fokusgrupper, men då ett stort underlag var önskvärt valdes enkät ändå. Eftersom 

enkätundersökningen användes som underlag för att svara på flera av de didaktiska frågorna 

blev enkäten omfattande, 25 frågor som varvade mellan kvalitativ och kvantitativ struktur och 

uppskattades ta 10–15 minuter att besvara. En lång och krävande enkät kan ge sämre resultat 

då respondenterna inte orkar svara utförligt på frågorna. Enkätens omfattning kan ha påverkat 

respondenternas svar och hur många som svarade på enkäten. För att få en känsla av hur 

krävande respondenterna tyckte enkäten var, ställdes en avslutande fråga om detta. Av de 64 

som besvarade enkäten svarade 60 att enkäten inte var krävande, 3 svarade att enkäten var 

något krävande och 1 svarade att enkäten var krävande. Som helhet bedöms därför enkäten 

som inte speciellt krävande och då respondenterna gav utförliga svar kan enkätens underlag 

betraktas som ganska trovärdigt.  

  

En svaghet med enkätens utformande har upptäckts i efterhand, något som kan ha påverkat 

resultatet. En del av frågorna var utformade med flervalsalternativ, där respondenten kunde 

välja flera alternativ som svar.  En sådan fråga var “Vilken utbildningsform föredrar du”. 

Några av respondenterna valde då många utbildningsformer, och det framkom inte i alla svar 

om de föredrog alla utbildningsformer lika mycket. I följdfrågan “varför föredrar du det 

upplägget” specificerades detta något, men inte fullt ut. Ett annat utformande på frågan hade 

således kunnat ge en annan procentfördelning av vilken utbildningsform respondenterna 

föredrar. Och eftersom de kunde välja flera alternativ, kan procentfördelningen anses se 

märklig ut. En bättre utformning på dessa frågor hade kunnat vara att rangordna de olika 

utbildningsformerna. En sådan utformning hade gett ett tydligare och säkrare resultat.  

 

I undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer. En risk med denna form är att 

resultatet kan bli spretigt och svårt att jämföra. Detta eftersom följdfrågor till de teman som 

tas upp i intervjun varierar. Eftersom de som intervjuade arbetade med olika delar i 

produktionen anpassades frågorna något efter detta, och deras kunskap om miljöarbetet 

varierade. Syftet med intervjun var att få en helhetsbild av hur fabriken arbetar med 

miljöfrågor, vilken kunskap de har om detta, vad de anser är viktigt kunskap på fabriken ur 

ett miljöperspektiv. För att få svar på dessa frågor ansågs en semistrukturerad intervju trots 

risk för spretigt resultat som det mest lämpade.  

 

10.1 Vidare forskning 
 

Något som inte hunnits med under arbetets gång är att testa det innehåll som tagits fram till 

underlaget. Att testa utbildningen på en fokusgrupp som kan ge feedback är önskvärt. Detta 

för att undersöka om uppgifterna och frågorna är svåra, eller om utbildningens innehåll är 

svårt att tyda. Innan en implementering av utbildningen genomförs rekommenderas därför 

utbildningens innehåll testas. Ett förslag på hur utbildningen kan testas är att välja ut en 
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fokusgrupp på personer som arbetar inom olika områden på pappersbruket och låta dessa 

genomföra utbildningen. Efter varje del kan de få möjlighet att diskutera innehållet eller 

svara på en enkät om utbildningens upplägg och innehåll.   

 
Då utbildningen tar upp företagets hållb (Engquist, 2018)arhetsmål och policy kan 

utbildningen behövas uppdateras vid behov. Framförallt om utbildningen även kommer att 

erbjudas till personal om flera år. Då utbildningen i nuläget presenterar hållbar utvecklings 

samtliga aspekter, men fördjupar sig enbart inom miljöpåverkan, kan det även tänkas att 

utbildningsblock inom samtliga hållbarhetsaspekter tas fram. Detta för att ge personalen en 

mer djupgående helhetsbild av vad hållbar utveckling är.  
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11 Slutsats 

Utbildningens utformning 

En utbildning vid ett pappersbruk kan behöva vara så flexibel som möjligt då de anställda har 

olika arbetstider och delar av personalen går i skift. E-utbildning kan vara svaret på 

flexibiliteten eftersom personalen då får möjlighet att välja när de ska genomföra 

utbildningen. Personalen kan då även få möjlighet att pausa utbildning och återuppta den vid 

ett senare tillfälle. I undersökningen på Ortvikens pappersbruk framkom att 57,4 % av 

respondenterna föredrar e-utbildningar, på stor del på grund av dess flexibilitet, och 67,2 % 

av respondenterna anser att de lär sig bäst i diskussion med andra. En utmaning med e-

utbildning är att interaktiva moment som diskussion och kommunikation, en social närvaro, 

ibland exkluderas. En annan utmaning med e-utbildning är lärarnärvaron. Kritik mot tidigare 

internutbildningars frågeformulering har framkommit då respondenterna menar att 

information, frågor och svar inte behöver läsas, det räcker att testa sig fram för att klara 

utbildningen.  

Hållbarhetsutbildningen med miljöfokus på Ortvikens pappersbruk föreslås vara uppdelad i 

sex olika moment, där de första fem momenten är utformad som e-utbildning och det sista 

momentet är ett avslutande diskussionstillfälle. Detta upplägg har valts eftersom e-

utbildningars potentiella flexibilitet har framkommit som viktigt och en majoritet av 

respondenterna anser att de lär sig bäst i diskussion med andra. För att stärka lärarnärvaron är 

det viktigt att instruktionerna och frågorna i e-utbildningen är tydligt formulerade. Även en 

variation mellan faktafrågor och mer reflekterande frågor rekommenderas. Informationen i e-

delen ska variera mellan textform, video och bilder. Texten ska vara enkel och synas i ‘små 

intervaller’ så det inte blir för ansträngande att läsa långa texter. 

Varje moment ska fokusera på olika områden och ska gå att genomföra var för sig, och på så 

sätt kan personalen successivt genomföra utbildningen. Utbildningen rekommenderas att 

kompletteras med en möjlighet att genomföra utbildningen i en lokal utanför ordinarie 

arbetstid. Detta för att underlätta om det inte uppstår tillfällen att genomföra utbildningen 

under arbetstid. Under det avslutande diskussionstillfället kommer personalen arbeta i grupp 

med ett verklighetstroget case. Personalen får då möjlighet att utveckla sin 

samarbetskompetens.  

Utbildningens innehåll 

Vuxnas lärande har ett karaktäristiskt drag som är viktig att ta hänsyn till, deras motivation, 

och de tenderar att vara motiverade om de själva vill lära sig eller förstår hur de gynnas av 

den kunskapen som ska läras ut. Det finns en risk att hinder mot lärande uppstår, vilken kan 

uppstå om ny kunskap krockar med individens befintliga världsbild, ett dilemma uppstår. Det 

transformativa lärandet förklarar att lärandet kan vara en emotionell påfrestning om ett sådant 

dilemma uppstår och att det därför kan vara viktigt att lägga fokus på att öka deras motivation 

så de är villiga att genomgå den emotionella påfrestningen. I undersökningen framkom 

systemtänkande kompetens som viktig att utveckla i utbildningen. Detta går även att styrka 

med att respondenterna vill lära sig mer om hur de på individnivå kan minska fabrikens 

miljöpåverkan då systemtänkande kompetens skapar en förmåga att förstå hur sin egen del i 

produktionen påverkar andra. Men för att se deras egen påverkan behövs även 
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självreflekterande kompetens och förutseende kompetens. Den förutseende kompetensen 

rekommenderas att styrkas genom att inkludera några av fabrikens kemikaliers och utsläpps 

inverkan på naturen. Den systemtänkande kompetensen rekommenderas att styrkas genom att 

inkludera en översiktlig illustration om fabrikens systemflöden, med vatten-, material- och 

energiflöden. Den självreflekterande kompetensen inkluderas med reflekterande övningar, 

där individen ska reflektera över hur de kan påverka fabrikens systemflöden och koppla detta 

till förutseende kompetens.    

Utbildningen rekommenderas alltså att fokusera på fyra hållbarhetskompetenser: 

Systemtänkande kompetens, förutseendekompetens, självreflekterande kompetens och 

samarbetskompetens.  

Utbildningen rekommenderas ha en introducerande genomgång som på ett grundläggande och 

övergripande sätt förklarar varför miljöproblem har uppstått, industrins roll och hur samhället 

påverkas av dessa miljöproblem. Den introducerande delen kan på så sätt ge personalen en 

bakgrund till miljöproblem samt en förståelse för hur de gynnas av utbildningen. Utbildningen 

rekommenderas inkludera information om hur kemikalier och utsläpp påverkar naturen samt 

systemtänk. För att möta Ortvikens krav kommer SCA:s hållbarhetsmål inkluderas i 

utbildning, målen kommer även kopplas med begreppet hållbar utveckling. 

Till miljöutbildningen på Ortviken föreslås följande moment:  

• Introduktion till varför miljöproblem uppstått och hållbar utveckling 

• SCA:s Hållbarhetsmål och hållbarhetsarbete  

• Hur kemikalier och ämnen från utsläpp påverkar naturen  

• Sundsvall, den svenska skogsindustrins och Ortvikens historia ur ett 

miljöperspektiv  

• Ortvikens kretslopp  

• Avslutande diskussion och workshop  
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13 Bilaga 1: Intervjuguide 
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14 Bilaga 2: Enkäten 
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