
Att överföra kunskaper och 

erfarenheter från teori till 

praktik 
En analys av utbildningar hos IVL Kunskap 

  

Linnéa Törnqvist 

Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare, inriktning matematik 
och kemi 

Stockholm 2015  

 

                  

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik vid Stockholms Universitet 

Avdelningen för fusionsplasmafysik vid Kungliga Tekniska Högskolan 

Examensarbete 30 hp 

Teknik och lärande 

UMK900, examensarbete inom programmet Civilingenjör och Lärare 

Apr 2010 – Jun 2015 

Huvudhandledare: Karim Hamza 

Biträdande handledare: Jan Scheffel 

Examinator: Carl-Johan Rundgren 

English title: To transfer knowledge and experience from theory to 

practice 



 

 

Att överföra kunskaper och 
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En analys av utbildningar hos IVL Kunskap 

Linnéa Törnqvist 

Sammanfattning 

Denna undersökande rapport redogör för implementering av kunskap från olika miljörelaterade 

utbildningar presenterade hos IVL Kunskap. Fokus i rapporten ligger på om transferproblematik utgör 

en faktor för huruvida deltagare själva menar att innehåll från utbildningar medför ett förändrat 

arbetssätt tillbaka på arbetsplatsen samt hur erhållen kunskap förmedlas vidare till kollegor. Resultatet 

är baserat på en intervjustudie av deltagare hos IVL Kunskaps kurser. Resultatet av analysen visar på 

en bristfällig implementering i den faktiska verksamheten vilket belyser behovet av fortsatt arbete med 

hur kunskap kan överföras från teori till praktik. 

Nyckelord 

Implementering, transfer, utbildning, miljöutbildning 

Abstract  

This investigative report describes the implementation of knowledge from various environmental 

programs featured at IVL Kunskap. The focus of the report is on how the transfer problem may be a 

factor in whether the participants themselves believe that the content of training programs involve a 

change in work back on the workplace and how acquired knowledge is passed on to colleagues. The 

result is based on an interview study with participants of the courses at IVL Kunskap. The results of 

the analysis show a lack of implementation in the actual activity which highlights the need for further 

work on how knowledge can be transferred from theory to practice. 
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Bakgrund 

Detta projekt har utförts som ett examensarbete för programmet civilingenjör- och lärare inriktning 

matematik och kemi vid KTH och SU inom ramen för kursen, UMK900. Vidare har arbetet 

genomförts i samarbete med Svenska Miljöinstitutets kunskapsavdelning, IVL Kunskap. För att vi 

människor skall kunna erhålla insikt, kompetens och för att öka vår professionella förmåga inom 

hållbar utveckling erbjuder IVL Kunskap kurser och seminarier till de som arbetar med nämnda 

område. Dessa utbildningar kan ses som en del av fortbildning inom vuxenutbildningen. 

 

Syftet med studien är att studera hur kunskaper erhållna i en viss fortbildningssituation tas vidare till 

deltagarnas praktiker. Jag har studerat detta genom att inom ramen för IVL Kunskaps kurser utvärdera 

huruvida dessa kurser faktiskt visat sig resultera i någon förändring hos företag som låtit anställda 

delta på kurserna.  

Inledning 

Idag influeras människor i alla åldrar och sociala grupper över hela världen av miljön med siktet på en 

hållbar utveckling ur ekologiska, sociala samt ekonomiska aspekter för kommande generationer. Ett 

sådant förhållningssätt påverkar samhället på flertalet sätt, bland annat ur miljösynpunkt och ur ett 

ekonomiskt perspektiv, från källsortering av avfallsprodukter till att spara in på onödigt 

materialutnyttjande som de fossila bränslena och skogsskövling. Scott (2009) lyfter fram att för att 

dessa influenser ska nå oss krävs att människor forskar på dessa områden, rapporterar forskningen, 

kommunicerar den och forskar vidare inför framtiden. Det är också ett internationellt område som 

kräver att alla hjälps åt och bidrar till den hållbara utvecklingen för att motverka en eventuell global 

miljökris. 

För att veta hur man som individ ska agera i dessa sammanhang erbjuds utbildningar inom 

miljörelaterade områden så vi kan skapa oss ett eget miljötänk. Ett miljötänk för att kunna sätta sig in i 

situationer, förstå andra sätt att resonera och arbeta och på så vis hitta nya lösningar. Walter (2009) 

redogör för var den mesta miljöundervisningen äger rum, nämligen redan på grundskolan, för att från 

tidig ålder pränta in synsättet som idag nästan anses vara ett grundvärde. Alla påverkar och påverkas 

av hur miljön hanteras och detta kräver en medvetenhet hos alla.  

Som med alla områden krävs det vidare att en intresserad skara via universitetsutbildningar och kurser 

specialiseras på olika områden inom miljösammanhang. Men för att inte tappa den breda skaran krävs 

det att ständigt hållas uppdaterad och influeras av hur en hållbar utveckling kan bibehållas. 

Grundläggande kunskap om miljö och hållbar utveckling många erhåller som ung glöms bort och 

sätten vi kan påverka förändras. Såväl miljön som de påverkande faktorerna förändras och vi måste 

ständigt uppdatera oss. I form utav vuxenutbildningar och fortbildningar erbjuds vi att hållas ajour 

med miljöundervisning. En stor del av miljöundervisningen sker för att vi privat ska tänka långsiktigt 

och miljövänligt. Många intresserade tar del i så kallade communities, som är sociala nätverk där folk 
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arbetar mot gemensamma mål, exempelvis WWF (se nedan). Dessa sociala kurser hamnar på en 

allmännivå, som en populärvetenskaplig utbildning. Men för att hela samhället ska samarbeta mot ett 

gemensamt mål krävs det även att parter med större inflytande, som företagen, engagerar sig. För att 

belysa detta kan Walter (2009) åter lyftas fram, som resonerar kring att det krävs att flera parter med 

olika inriktningar och från områden alla hjälps åt med rätt förutsättningar för att leda 

miljömedvetenheten framåt till att få människor och sociala institutioner att agera långsiktigt.  

Steget mellan den allmänna utbildningen för hållbart lärande och det plan, arbetsplatsen, där många 

kunskaper ska tillämpas är för många högskolan. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har låtit ta 

fram en kurs vid namn just ”Lärande och hållbar utveckling”, där högskolestuderande ges en överblick 

över möjligheter, förutsättningar och hot inom området med teorier som kan innefatta livsstil och 

teknisk utrustning. Målet med kursen är att förstå hur en produkt eller verksamhet kan påverka den 

hållbara utvecklingen och hur ingenjörens arbete många gånger innefattar dessa. Vidare erbjuder KTH 

kurser inom mer specificerade områden inom industriell ekologi och teknik och hållbar utveckling.  

För ska vi förändra något som påverkar hela planeten krävs att den forskning som kan hjälpa oss 

förändra också når ut och ger oss möjligheten att bidra till en mer hållbar utveckling. Över hela 

världen bedrivs också forskning på hur miljöundervisning kan utvecklas. Scott (2009) listar flera sätt 

som miljöundervisningen bör komma vidare, som att öka medvetenheten hos människor, värdesättning 

av miljörelaterade händelser och öka tankesättet för problemlösning på ett miljövänligt vis. 

En på lång sikt hållbar lösning fås genom realistiska utbildningar. Alla ska inte handla på exakt lika 

grunder i alla situationer utan alla ska handla på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Varje människa 

är unik, likt varje situation hon kan tänkas befinna sig i är unik. Många gånger måste för och nackdelar 

vägas mot varandra för att alla parter ska få mesta och bästa utfallet. Att agera på ett sätt kanske är bäst 

för miljön men ohållbart för företaget. Då får man hitta en gynnsam kompromiss. Scott (2009) lyfter 

fram hur individbetonad problematiken är med betoning på medvetenheten och det moraliska ansvaret. 

Som en kunskapskälla för företagen på den svenska marknaden finns bland andra IVL Kunskap. De 

erbjuder seminarier samt kurser, såväl reguljära som specialdesignade för företag inom 

miljöundervisning. De forskar själva fram kunskap inom miljöhantering på moderföretaget IVL 

Svenska Miljöinstitutet, som de sedan förmedlar vidare i den miljöundervisning som IVL Kunskap 

tillhandahåller. 

Globalt sett sker insatser över världen för att öka vår medvetenhet kring miljöfrågor, genom såväl 

lokala och nationella aktörer likt IVL Kunskap, som världsomspännande organisationer. Flera av dessa 

organisationer är så kallade NGOs, non-governmental organisations (sv. Enskild organisation). Flera 

av dessa organisationer strävar efter att människor tillsammans med FN bland annat ska arbeta för en 

hållbar utveckling (Svenska missionsrådet). 

Organisationer inom nätverket NGO kännetecknas av att vara fristående från staten, icke vinstdrivande 

samt bygger på frivilliga initiativ och ideellt arbete. Ett exempel på en oberoende och obunden 

partipolitisk organisation är den ideella miljö- och naturvårdsorganisationen, WWF. Financial Times 

(2010-12-04) redogör för en del av organisationen och hur en stor del av deras arbete bygger på just 

förmedling av kunskaper för hållbar utveckling och det är genom utbildning som de kan nå sitt mål. 

WWF har satsat på en rad globala utbildningar för barn och ungdomar, högre utbildning samt 

utbildning för lärare inom hållbar utveckling. I en utvärdering av WWFs utbildningar försöker man ta 

lärdom av vilka utfall man kan förväntas få av utbildningar. De lyfter fram att de få utvärderingar som 

finns på fältet fokuserar på ”short-term”, alltså på den mänskliga kunskapen, attityden och beteendet 

som resultat från utbildningar istället på faktiska miljöförändringar, så kallade ”long-term”. 
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Området där fokus ligger på att utbilda företagen inom hållbar utveckling är en lika viktig del där 

människor inte bara agerar utifrån företagets utan även utifrån sin privata livsstil. För bägge delar 

spelar ekologiska, politiska och socio-ekonomiska kontexter roll för lösningar och scenarios, för att 

lägga fram arbetsplaner och arbeta mot att implementera dem effektivt. 

På IVL Kunskaps agenda är det första steget för att få folk bildade med miljöundervisning att få dem 

att överhuvudtaget gå kurserna. Men sedan ska deltagarna lära sig något med målet att kunna använda 

den nya kunskapen väl tillbaka vid arbetsplatsen. Det innebär en transferproblematik som många 

gånger påverkar hur väl implementerade de nya kunskaperna blir. Transferproblem kan innebära 

svårigheten att överföra kunskaper från en del av organisationen till en annan eller som i dessa fall från 

en helt annan kontext. Fan (1998) redogör för fem aspekter som påverkar dessa. Urval efter sina 

förutsättningar, anpassning, tillämpning, utvärdering och integrationsmöjligheterna. 

Goldstein & Ford (2001) definierar transfer som möjligheten att överföra en kunskap från en kontext 

till en annan. De menar att man för att minska transferproblem ska jobba med såväl deltagare som 

indirekt med icke deltagare på arbetsplatsen. Detta för att öppna upp förutsättningarna för 

implementeringen av kunskaperna tillägnade på utbildningen, att man ges chans att testa dem samt ett 

klimat som uppmuntrar till vidareutveckling.  

Johansson (2002) lyfter fram transferproblematiken, att det är ett dåligt utforskat område och att man 

ofta bara tar för givet att kunskap inhämtad i en situation enkelt tillämpas i en annan. Vidare menar 

han att det man som kunskapsförmedlare kan göra är att förmedla forskning och skapa ett intresse för 

vidare engagemang. Att komma bort från arbetsplatsen är på många sätt nyttigt för de anställda men 

att sedan verkligen ta till sig av de nya kunskaperna kräver både intresse, socialt lärande och förmåga 

till anpassning. Men fördelarna blir både att individen ökar sin kompetens och bidrar till utveckling av 

arbetsinsatsen samt får möjligheten att utvärdera sin egen insats om vad man kan förändra. Genom att 

arbeta med generaliserade modeller kan man även bygga och utveckla nya modeller. Johansson hävdar 

dock att all kunskap bör kopplas till en praktik för att den ska vara meningsfull i yrkeslivet. 

Ahlberg (2010) redogör för hur man bör uppmärksamma transferproblematiken för kursdeltagare. Att 

man som chef eller kollega kan öppna upp för reflektion och diskussion inom arbetsmiljön och så få 

större utveckling, inte bara för sig själv utan även för andra som erbjuds fortbildning.  Med stöd av 

detta skulle transferproblematiken underlättas för kommande deltagare från samma företag om 

arbetsmiljön tillåter och kollegor är med och öppnar upp för diskussion. Vidare skulle 

implementeringen av kunskaper och idéer bli starkare om flera drev samma anda. Den första från varje 

plats blir viktig för utvecklingen och transfer i nätverket. Detta skulle säkerligen öppna upp för fler 

deltagare på utbildningarna då genomslaget tillbaka på företagen blir större om fler engagerar sig. 

Att observera är dock att inget av alternativen, utbildas på plats eller i annan miljö, är helt optimalt. 

För- och nackdelar finns inom bägge utbildningsmöjligheter. Här spelar inte endast 

transferproblematik in utan även olika typer av kognitionsteorier in. Det finns en rad områden listade 

som påverkar hur kunskaper används av människor. Bland annat hur människan bearbetar information, 

interagerar med den sociala och materiella omgivningen samt tar beslut och löser problem 

(Kognitionscentrum). 
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Avgränsning 

Det finns flera metoder att implementera färdigheter från inhämtade kunskapsområden som lämpar sig 

mer eller mindre med avseende på tillämpning. Avgränsningen för vad som tas upp här baseras på de 

svar jag erhåller från de intervjuade och övriga arbetssätt kommer endast att diskuteras övergripande. 

Det pedagogiska ämnesområdet är omfattande vilket leder till att en avgränsning måste göras vad 

gäller belysta teorier.  Den kvalitativa intervjustudien angränsades inte till en särskild grupp utan en 

variation av grupperingar för att ge ett perspektiv av olika inställningar till miljöutbildningar från såväl 

myndigheter som entreprenörer.   

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskaper från miljöundervisning för företagsanställda kan 

återföras till den praktik som är aktuell på deltagarnas arbetsplatser.  

Frågeställningar 

Den övergripande problemställningen som arbetet syftar till att besvara är: 

Hur går kursdeltagare tillväga för att implementera kunskaper och färdigheter från en teoretisk 

utbildning till den praktik de verkar inom?  

För att lättare kunna besvara denna fråga har den brutits ner i dessa mindre frågeställningar. 

 Vilka konsekvenser anger deltagarna på utbildningarna själva att utbildningen får?  

 Vad menar deltagarna att de får för kunskaper när de genomfört kurserna? 

 Hur beskriver kursdeltagarna vilka kunskaper de sedan har nytta av och kan använda i 

arbetslivet?  

Genomförande 

Den huvudsakliga informationen till arbetet erhölls genom intervjuer med deltagare på utbildningar 

samt potentiella deltagare som prenumererar på IVL Kunskaps nyhetsbrev. Ämnen som behandlades 

under intervjun är vilka faktorer som kan påverka varför man går en fortbildningskurs, vilka 

konsekvenser fortbildningen får på företaget i form av genomslag och hur deltagarna själva beskriver 

överföringen av kunskaper från utbildning till yrkessammanhanget gått till. 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

 

På den svenska marknaden spelar IVL Kunskap en stor roll som förmedlare av kunskaper till företag. 

Deras utbildningar har också passande legat till grund som studiesystem för min undersökning. Det 

företag som vid dess start 1966, bildades på ett uppdrag av staten och näringslivet, gick under namnet, 

IVL; Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning men utvecklades senare till att arbeta med forskning 
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rörande hela miljön och lade sakligt till - Svenska Miljöinstitutet. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar 

idag riktat både mot forskning samt uppdrag, vilka många gånger har stöd av varandra.  

Idag har IVL, med sina 170 anställda och med uppdrag världen över, kontor i Stockholm, Göteborg, 

Malmö samt i Beijing, Kina. Och trots det ringa antalet medarbetare omsatte företaget 2008 ca 200 

Mkr. 

IVL har delat upp sin verksamhet i sex miljöområden och ytterligare kompetensområden utanför 

ramen av miljöområden. En av de kompetenserna är kunskapsspridning som genomförs med 

utbildningsverksamheten, IVL Kunskap. IVL Kunskap är den del av Svenska Miljöinstitutet som 

arbetar med kunskapsspridning och med att skapa vidareutbildningar för dem som arbetar inom miljö 

och hållbar utveckling. Utbildningarna fungerar som en del för att finna lösningar på miljöproblemen i 

samhället och hos företag. Alla utbildningar som erbjuds är begränsade till ett tillfälle. I de flesta fall 

innebär detta en heldag. IVL Kunskaps tanke med verksamhetens utbildningar är att de som deltar i en 

kurs efter genomgången kurs ska ha nya konkreta kunskaper kring ett område som personen kan 

använda genast efter genomgången kurs. Vad utbildningen ska innehålla bestämmer de ansvariga på 

IVL Kunskap själva tillsammans och i samråd med experter och sakkunniga. Målet med 

utbildningarna är kort sagt att öka den professionella nyttan. Kunskapsspridning är en viktig del av 

verksamheten som via kurser, utbildningar, seminarier och konferenser får ett djupare genomslag än 

via de forskningsrapporter som tillhandahålls inom diverse miljörelaterade områden. Det är här jag har 

kommit med i bilden, för att undersöka konsekvenserna av de utbildningar som erbjuds. 

Dessa egenskaper hos IVL Kunskaps verksamhet gör den lämplig för att studera frågor kring 

transferproblematiken och hur kunskaper kan återföras från en teoretisk utbildning till praktiken och 

miljön som råder för anställda på företag. Möjligheten att i samtal med deltagare och potentiella 

deltagare höra deras uppfattningar kring dessa frågor gör att IVL Kunskap kommer att utgöra mitt 

studiesystem. 

Urval av informanter 

Från IVL Kunskap erhöll jag listor på deltagare och sökte via företagens hemsidor efter 

kontaktuppgifter i form av telefonnummer till personerna. 

Datainsamlingen och fältstudien började med att identifiera ett antal respondenter att intervjua. Till 

förfogande fanns deltagarlistor ordnade i bokstavsordning efter förnamn på deltagare av utbildningar 

arrangerade av IVL Kunskap samt på de som valt att inte delta i någon utbildning men ändå 

prenumererade på IVL Kunskaps nyhetsbrev. Från dessa som var arrangerade i bokstavsordning valde 

jag helt enkelt ut att kontakta de 40 första från respektive lista. Med målet att efter bortfall intervjua ett 

20 tal av bägge grupperna. På detta sätt blev såväl företagen slumpvis valda precis som ålder och kön 

samt vilken utbildning deltagarna kunde knytas till. De som ännu inte deltagit i någon utbildning men 

som likväl prenumererar på nyhetsbrevet har jag valt att se som en kontrollgrupp för att jämföra hur 

resultat från deltagargruppen faller ut. Jag mailade ut en kort information och ringde upp efter ett par 

dagar. De flesta av respondenterna gav ett positivt bemötande och sakliga svar.  

 antal kursdeltagare: 18 (samtal under 10 min) 

 antal icke-kursdeltagare: 19 (samtal under 5 min) 

Efter genomförda intervjuer bedömde jag att svaren inte varierade i så stor utsträckning, och att jag 

därför närmade mig datamättnad. Jag drog därför slutsatsen att dessa intervjuer räckte som underlag. 
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Av de respondenter som deltagit på utbildningar visade det sig efter den slumpvisa fördelningen att de 

representerade sju olika utbildningar. Kursutbudet hos IVL Kunskap varierar inom sakområden samt 

med antalet kurser men i regel tillhandahålls ett tiotal kurser och seminarier per år inom miljö och 

hållbar utveckling. Nedan representerade kurser har genomförts mellan åren 2007-2010, flera kurser 

har dessutom varit återkommande med mer eller mindre modifikationer. Dessa utgör ett representativt 

urval av kursutbudet med förbehåll för att andra kurser skulle kunna ge andra synpunkter.  

Nedan visas de sju representerade kurserna samt fördelningen av de informanter som deltagit i 

utbildningar (Tabell 1). De 18 kursdeltagarna har således grupperats efter kön, ålder och 

yrkesverksamma år.  

Tabell 1 

Som framgår av tabell 1 är spridningen av de 18 deltagarna jämnt fördelad över de sju utbildningarna liksom 

över könen. Kategorierna som lockat flera deltagare kan möjligen vara de som är inom byggnadssektorn. Det är 

en övervikt av deltagare över 30 år dock med en variation av yrkesverksamma år.  

Utbildning Deltagare Man Kvinna Över 30 år Under 

30 år 

Mer än 10 

yrkesverk-

samma år 

Mindre än 10 

yrkesverksamma 

år 

Innemiljö för 

Miljöinspektörer 

3 1 2 3 0 1 2 

Kvalitetssäkrade 

klimatdeklarationer 

baserade på EPD 

2 1 1 1 1 1 1 

Hållbara transporter 3+1 som gått 

två 

utbildningar 

2 1 +1 3+1 0 0 3+1 

Tillståndet i miljön 2 0 2 2 0 1 1 

Framtidens av-

fallshantering 

1 0 1 1 0 1 0 

Att bygga passivhus 

i Sverige 

4 3 1 4 0 3 1 

Byggprodukter utan 

farliga ämnen 

3 2 1 2 1 1 2 

Totalt: 18 9 9 16 2 8 10 

 

Nu visste inte jag vilka utbildningar respektive respondent genomfört innan jag intervjuade dem men 

kan i efterhand konstatera att flera utbildningar enligt de deltagande passar såväl privatpersoner som 

yrkesverksamma inom de flesta verksamhetsområden som vill bredda sina kunskaper. 

I denna analys har inte utbildningarnas innehåll i sig legat till så stor grund men då utbildningarna är 

uppbyggda på olika grunder innehållsmässigt gör jag en kort presentation av dessa enligt kursplanen 

för att senare kunna diskutera hur de kan uppfattas av deltagare med utgång i kursupplägg.  

 Innemiljö för Miljöinspektörer – tillsyn och måluppfyllelse 
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”Den här kursen ger dig uppdaterad fakta om den senaste forskningen och lagstiftningen kring 

innemiljö, du får också rätt kunskap och verktyg för att uppnå och säkerhetsställa en god 

innemiljö. Genom att göra rätt från början kan stora kostnadsbesparingar uppnås. Kursen ger 

dig en god helhetssyn på hur en effektiv tillsyn ska bedrivas samt hur du bäst kan arbeta för att 

bidra till miljömålet om god bebyggd miljö.” 

 Kvalitetssäkrade klimatdeklarationer baserade på EPD (EPD, Environmental Product 

Declaration) 

”Ger dig kunskaperna att ta fram och använda miljödeklarationer för att bedriva och bedöma 

varor och tjänsters miljöpåverkan med fokus på klimatpåverkan.” Valfritt att avsluta kursen 

med ett prov som leder till diplomering för verifierare av EPD-systemet. 

 Hållbara transporter – aktuella lösningar och nya möjligheter 

”Fokuserar på lösningar och möjligheter för att uppnå effektiva transporter. Dagen börjar med 

det vida perspektivet, med presentationer som handlar om transportsektorns möjligheter att 

uppnå hållbarhet för att på eftermiddagen snäva in och bland annat fokusera på förnyelsebara 

bränslen, konsekvenser av att flyget går in i handeln med utsläppsrätter, goda exempel på 

intermodalitet och verktyg för att rapportera och beräkna miljöpåverkan. Dagen avslutas med 

en konkret diskussion mellan olika aktörer om vad som krävs för att uppnå hållbara 

transporter” 

 Tillståndet i miljön 

”En mötesplats och arena för den seriösa miljöforskningen och ger miljöchefer och andra 

professionella aktörer inom miljöområden en chans att analysera och värdera olika miljöhot, 

åtgärder och planering.” 

 Framtidens avfallshantering 

”Om avfall, policy och forskning” 

 Att bygga passivhus i Sverige – definitioner och praktisk erfarenhet för att bygga 

energieffektiva bostäder 

”Utbildning i vad som krävs för att bygga passivhus och hur du gör för att nå dit” 

 Byggprodukter utan farliga ämnen – att bedöma och registrera produkter i BASTA 

”BASTA är byggsektorns initiativ för att avveckla användningen av farliga ämnen ur kemiska 

produkter och byggvaror.” ”Kursdagen guidar dig till hur du får kontroll över vilka farliga och 

hur farliga kemiska produkter dina ämnen innehåller, liksom vilka regler som gäller nu och i 

den närmsta framtiden. Vi går stegvis igenom hur du gör för att registrera en produkt i 

BASTA, vad som är skillnaden mellan huvudregistret och den nya riskmodulen och diskuterar 

kring hur du svarar på krav från kunder.” 

Som synes är utbildningarnas innehåll skilda. Vissa utbildningar fokuserar på att lyfta upp aktuella och 

intressanta idéer medan andra inriktas på mer praktiska nyttor. Målet med utbildningarna är att vunna 

kunskaper ska kunna användas direkt efter avslutad kurs. Några av utbildningarna kan ses som 

abstrakta riktlinjer och andra mer som konkreta program att följa. 
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Datainsamling 

Den huvudsakliga informationen fick jag genom att genomföra intervjuer med deltagare samt 

potentiella deltagare för utbildningar arrangerade av IVL Kunskap. För att få ut mesta möjliga av 

dessa intervjuer studerade jag bakomliggande metodik för att genomföra intervjuer och vilken typ utav 

intervjuer som passade bäst in på mitt område. 

Vid forskning med människor är det viktigt att följa ett par etiska råd för att en säker och behaglig 

situation skall råda, Kvale (1997) belyser detta. Informerat samtycke, konfidentialitet och vilka 

konsekvenser intervjun medför är punkter som är viktiga att klargöra för den intervjuade. Denna studie 

inleddes med att informera respondenten kring syfte och förutsättningar för att etablera samförstånd.  

Min ambition var att sikta mot kvalitativa intervjuer, genom att fokusera på korta och tydliga 

intervjufrågor som låter den intervjuade berätta så fritt som möjligt. Kvale (1997) menar att kvalitativa 

intervjuer med fördel genomförs med så kallad face to face interaktion, då man får en bättre kontakt 

med respondenten och allt fokus hamnar på intervjun. En nackdel är dock att det kan innebära problem 

om man ska utföra intervjuer med människor över ett stort geografiskt område. Så var det i mitt fall. 

Då återstod valet mellan enkäter eller telefonintervju.  

De intervjufrågor min studie krävde innebar inte några djupintervjuer så med den anledningen hade 

enkäter med fördel kunnat skickas ut, då man på så vis nått en större grupp. Men jag föredrog 

telefonintervjuer för att ändå fånga upp en personligare kontakt. Fördelar med telefonintervjuer är 

också att man snabbt kunde fånga upp spontana svar, förklara oklarheter, erhålla en hög svarsfrekvens 

med ett mindre bortfall av respondenter. 

Metod för bearbetning av material och dataanalys 

Metoden för bearbetning av material och dataanalys gick ut på att finna samband mellan kursdeltagare 

och deras yrkesverksamma bakgrund, deltagarnas mål med att genomföra utbildningen samt vad de 

efter avslutad utbildning menar att de kunnat tillgodogöra sig för kunskaper. För att kunna göra en 

tydlig och beskrivande analys av vilka resultat utbildningar för med sig tillbaka på företagen har jag 

valt att koppla intervjuerna till utbildningarnas kursplaner. Om kursmålen stämmer med vad 

respondenterna från början anser ha fått dem att deltaga och vidare själva menar ha tillägnat sig för 

kunskaper. Olika typer av utbildningar har olika upplägg och får därmed olika stort genomslag och 

uppfattas olika, detta medför även olika förutsättningar för implementering. 

Jag analyserade också eventuella samband mellan om deltagaren själv tagit beslut om att gå kursen 

eller om någon ansvarig chef eller dylikt tagit beslutet, och hur man förankrar kunskaperna från 

utbildningen. För att erhålla en bredare analys här skulle man med fördel även ha intervjuat den som 

tog beslutet att skicka personen på utbildningen. För att höra hur denna uppfattar att utbildningen 

påverkat arbetet tillbaka på arbetsplatsen, om de nya kunskaperna har kunnat implementeras i 

särskilda projekt, förts vidare till kollegor eller bidragit med ett nytt tänk generellt på arbetsplatsen. 

Men på grund av bristande tillgång till kontaktuppgifter till dessa kunde inte detta undersökas 

närmare.  
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Resultat 

Resultaten har jag valt att dela upp i två grupper. De huvudsakliga resultaten baseras på de informanter 

som deltagit i utbildningar, och här genomförs en djupare analys av deltagarnas svar i förhållande till 

mina frågeställningar. Vidare lyfter jag fram hur resultaten visar på samband mellan utbildningarnas 

konsekvenser och huruvida man valt att delta själv i utbildningen och hur utbildningens innehåll 

påverkar implementeringsmöjligheterna. Resultatet sammanställer därmed vilka konsekvenser 

deltagarna anser att utbildningen får samt vad deltagarna anser att de får för kunskaper när de 

genomfört kurserna. 

Därefter presenteras svaren från dem som utgjorde potentiella deltagare men som tackat nej till att 

delta i de arrangerade utbildningarna.  

Meningen med alla utbildningar är att deltagarna ska få med sig nya kunskaper inom området de valt 

att engagera sig inom.  

Nedan illustreras hur de 18 deltagarna mellan 30-65 år uppfattade utbildningen de deltagit på (Figur 

1). Jag har valt att kategorisera deltagarna efter om de varit mycket nöjda, nöjda, missnöjda eller som 

inget svar. Anledningen till ”inget svar” är att de svarande inte kunnat besvara frågan på grund av 

tidsaspekten från när de läste kursen. Här har jag dock inte tagit hänsyn till vilken utbildning 

respektive informant deltagit på.  

 

 

Figur 1 

Diagrammet visar inställningen till tillägnade kunskaper hos dem som deltagit i någon av de kurser som ingår i 

studien. Antalet deltagare = 18. 
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Vilka konsekvenser anger deltagarna på utbildningarna själva att 

utbildningen får?  

Elva informanter ansåg att de var mycket nöjda med utbildningen. Exempel på vad som poängterades 

av respondenter i denna kategori är; 

 

”Jättebra, trender var man är på väg” 

”Lyssna ger möjligheter att ta sig vidare och hitta nya idéer och lösningar på egna projekt” 

 

Övergripande menade flera på att de fått insikt på området, blivit uppdaterade på den aktuella 

forskningen med nyheter och insikt med innebörder i regelverk. 

 

Till kategorin Nöjd har jag klassat alla svar som inte ansåg sig få några nya kunskaper men ändå är 

nöjda med utbildningen. Jag exemplifierar detta med dessa citat; 

 

”Allmängiltiga, alltid bra med repetition” 

”Matnyttigt, inget upplysande” 

”Bra, grundläggande” 

 

De som inte menar sig ha tillgodogjort sig några kunskaper har jag klassat som Missnöjda. 

Uppfattningar av dessa deltagare var bland annat; 

 

”Riktat mot miljöchefer, teknikaliteter” 

”Gav inget som jag minns” 

 

Vad menar deltagarna att de får för kunskaper när de genomfört 

kurserna? 

Här kan konstateras att uppfattningen av tillägnade kunskaper lite har att göra med varför man valt att 

delta i den aktuella kursen. Utbildningens genomslag och konsekvenser kan knytas samman med 

varför man valt att delta. För att tydliggöra detta resonemang kan dessa kommentarer redovisas från 

mycket nöjda respektive nöjda informanter som många kunde poängtera mer precisa kunskaper av vad 

de förväntade sig av utbildningen; 

 

”uppdatering kring vad som händer i utvecklingen kring lågenergihus” 

”få reda på krav enligt miljölagar så man uppfyller dem” 

”för att lära mig mer om tekniken och regelverket” 

”för at lära mig mer om passivhus” 

”för att registrera våra produkter i BASTA” 
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Medan de som inte menat sig vara fullt nöjda med utbildningarna inte heller haft samma mål och 

fokus med att delta i aktuell utbildning. De presenterade mer övergripande anledningar till 

deltagandet; 

 

”transport och miljöfrågor” 

”intressanta ämnen som berörde arbetet” 

 

Alla de som varit mest positiva till utbildningen har dessutom valt att delta på eget initiativ. De hade 

också ett större intresse för utbildningen och målet att få med sig nya kunskaper medan de som ingivit 

den mer negativa tonen inte valt själva att delta i utbildningen. De flesta av informanterna hade själva 

valt att delta själva i utbildningen, medan en mindre grupp blivit ombedda eller rekommenderade att 

delta av chef eller kollega (Figur 2). 

 

Figur 2 

Diagrammet visar andelen informanter som själva valt att genomföra sin utbildning och andelen som blivit 

beordrade. Antalet deltagare=18. 

 

Hur beskriver kursdeltagarna vilka kunskaper de sedan har nytta utav 

och kan använda i arbetslivet?  

Implementerade och spridning av kunskaper 

Den övergripande anledningen till att många valt att delta i vald utbildning är att den verkat intressant 

och inte att de förväntat sig en speciell kunskap. Generellt verkar det vara svårt för många att konkret 

beskriva vad de haft för nytta av kursen. De menar istället att de fått en säkrare grund för det dagliga 

arbetet. Undantaget är de som gått mer precisa utbildningar som fokuserat på en viss kunskap (t.ex. 
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BASTA-register som behandlas i utbildningen Byggprodukter utan farliga ämnen), de har utnyttjat 

kunskaperna i praktisk tillämpning och flera har tagit det vidare för certifiering.  

Huruvida kursernas tekniska innehåll påverkar kursdeltagarnas erfarenheter saknar dessvärre arbetet 

djupare insikt i. Detta då deltagarnas åsikter kring utbildningarnas tekniska innehåll inte lyftes fram 

under intervjustudien. För en förståelse kring detta borde intervjustudien omarbetats för att täcka in 

detta område. Validiteten i rapporten blir således bristande då studien inte avsett täcka in de områdena 

i undersökningen. 

Några kommentarer angående vad deltagare ville få ut av vald utbildning är; 

 

Innemiljö för miljöinspektörer:  

 

”uppdatera mig på ämnet” 

 

Klimatdeklarationer:  

”lära mig regelverket” 

 

Hållbara transporter:  

”intressant och värt att lyssna på” 

 

Tillståndet i miljön:  

”rubrikerna var lockande, överblick över aktuella frågor” 

”uppdatering av nyheter, överblick, trender inom miljö” 

 

Framtidens avfallshantering: 

”bra och aktuell bild av nytankar och presentationer av utredningar” 

 

Att bygga passivhus i Sverige:  

”få reda på krav och miljölagar, så man uppfyller dem” 

 ”uppdatera mig inom mitt område, passivhus” 

 

Byggprodukter utan farliga ämnen: 

 ”fortbildning” 

”för att registrera våra produkter i BASTA-registret” 

 

Den röda tråden för flertalet utbildningar är att de ska ge en övergripande uppdatering inom respektive 

område gällande en hållbar miljö. Detta kan också utläsas från flera av kommentarerna ovan då flera 

informanter lyfter fram den övergripande uppdateringen kring de aktuella kunskaperna och 
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tankebanorna. Deltagarna genomgår utbildningen för att få en aktuell överblick. Resultatet blir 

sedemera att utbildningens innehåll avgör hur utfallet av utbildningens innehåll ger konsekvenser 

tillbaka på arbetsplatsen. Inte i några specifika handlanden utan en handlingskraft som genomsyras av 

ett tänkande på en hållbar miljö. 

Alla deltagarna sprider vidare sina kunskaper och vad de fått information om (Figur 3). Främst är 

samtal med kollegorna det som låter företagets kunskapsnivå uppdateras framför olika typer av 

internutbildning.  

 

 

Figur 3 

Diagrammet visar andelen informanter som sprider kunskaperna från utbildningen antingen i form av 

internutbildning eller i form av samtal med kollegor. Antalet deltagare=18. 

Med internutbildning har jag här räknat alla de som på olika sätt delat med sig av sina erfarenheter 

inom företaget, som kan vara allt från frukostmöten till formella möten och internutbildningar. 

Deltagarnas svar på frågan om hur de delat med sig av sina erfarenheter var till exempel; 

 

”Till arbetskollegor, kutym att de som vidareutbildar sig berättar för de andra på företaget och delar 

med sig av kunskaperna” 

”Efter varje utbildning skriver man ett PM som man delger de som jobbar i ens närhet” 

 

Till gruppen Samtal med kollegor menar jag de som inofficiellt delar med sig av sina kunskaper. Här 

menar jag de som tipsar om en idé, hjälper och instruerar och diskuterar allmänt. Här finns också de 

som tillhör små företag utan medarbetare eller de där flera från avdelningen medverkat. Vanliga 

uppfattningar här var; 

 

”Svårt att säga, säkert pratat om det” 

”Inte praktiskt men säkert pratat om det man lärt sig” 

”Diskussion med kollegor” 
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Majoriteten av deltagarna är mycket nöjda med utbildningen trots svårigheten att förklara hur den 

praktiska implementering gått till och menar att de fått nya influenser som de även spridit vidare på 

arbetsplatsen via diskussioner med kollegor vilket kan resultera i praktiskt implementering med. Flera 

tror sig omedvetet ha agerat utifrån de nya kunskaperna i form av diskussioner med kollegor och i 

samtal med kollegor (se diagrammet i Figur 3 ovan, Implementering och spridning av kunskaper). De 

som i störst mån lyft fram denna aspekt är de som inte haft en direkt praktiskt implementering i sikte 

utan fokuserat på en mer allmän uppdatering inom området. 

 

Presumtiva kursdeltagare  

 

Figur 4 

Diagrammet visar fördelningen av skäl till varför man inte deltagit i erbjudna utbildningar. Antalet 

informanter=18, mellan 30-65 år. 

Många prenumeranter av nyhetsbrevet väljer att inte delta i en kurs. Dessa presumtiva kursdeltagare 

har tillfrågats om anledning till detta. Ungefär hälften av de tillfrågade ansåg sig inte ha något intresse 

av att delta i utbildningen innehållsmässigt och andra hälften hänvisade till andra prioriteringar.  

I fördelningen över de tillfrågade om varför de inte deltagit i erbjudna utbildningar har jag valt att 

kalla en grupp för inte relevant, vilken innefattar de som menar att utbildningarna inte passat deras 

yrkesmässiga behov eller inte är intresserade. Inom gruppen andra orsaker har jag placerat de som av 

diverse anledningar inte kunnat delta trots intresse för utbildningarna. 

Flera respondenter i den första gruppen, inte relevant, menar att de inte vet varför de får nyhetsbrevet 

överhuvudtaget. Flera har bytt jobb internt från när de anmälde sig till nyhetsbrevet och finner det 

därmed inte längre aktuellt.  

De som jag kategoriserat som andra orsaker tar upp en mängd olika faktorer, många svåra att påverka 

som utbildningsarrangör. Nedan presenterar jag ett urval av kommentarer och anledningar. 
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- Förhinder 

- Minskade utbildningsinsatser 

Flera poängterar prioriteringsfrågan för andra arbetsuppgifter som går utöver sakfrågorna och inte 

enbart berör miljöarbete. Inom den kommunala sektorn är sparkravet och minskade utbildningsinsatser 

en betungad anledning. 

Som sammanställning av varför man väljer att inte delta så beror det inte på utbudet eller innehållet 

generellt utan snarare bristande intresse och engagemang från de potentiella deltagarna, många är helt 

enkelt inte intresserade. Flera tryckte först på att kurserna inte känts relevanta för deras yrkesroller 

men kunde senare inte berätta vad som inte känts relevant då det kommer fram att de inte studerat 

utbudet närmare.  

Utbildningar på andra håll 

Majoriteteten av de tillfrågade har inte gått någon utbildning på annat håll heller men de utbildningar 

många lyfter fram är sina högskoleutbildningar och ett fåtal nämner internutbildningar och 

fortbildande konferenser. Andra parter som dök upp som kunskapskällor var naturvårdsverket, diverse 

energispecialister samt för företag belägna utanför Stockholm, lokala företag inom miljöhantering. 

Diskussion och slutsatser 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur kunskaper från miljöundervisning för företagsanställda 

återförs till den praktik som är aktuell på deltagarnas arbetsplatser. Fokus har legat på underfrågorna 

för att utifrån dem sammanställa svaren mot huvudfrågan.  

 Vilka konsekvenser anger deltagarna på utbildningarna själva att utbildningen får?  

 Vad menar deltagarna att de får för kunskaper när de genomfört kurserna? 

 Hur beskriver kursdeltagarna vilka kunskaper de sedan har nytta utav och kan använda i 

arbetslivet?  

Härifrån har jag utvärderat vad deltagarna själva menade att genomförd kurs bidrog med för kunskap, 

hur de har kunnat nyttja utbildningens material samt om de givit några mätbara konsekvenser eller 

förändringar. 

Studien visade att implementering av kunskaper efter avslutad utbildning är bristande. Många anger ett 

generellt tänk som främsta konsekvens och endast ett fåtal menar att de fått direkta angivelser för hur 

de ska agera i särskilda sammanhang. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas de som angav 

registrering av produkter samt kännedom kring regelverk som specifik och direkt applicerbar kunskap. 

Ett annat samband för hur utbildningarna får genomslag och medför konsekvenser tillbaka på 

arbetsplatsen genom att implementera kunskaperna verkar vara kopplade till innehållet i kurserna. 

Flera menar att de får ett nytt tänk som belyser deras arbete i stort men kan inte sätta fingret på och 

förklara i detalj hur kunskaperna kunnat bidra mer specifikt. Hade någon ledningsgrupp, chef eller 

motsvarande tagit beslutet om att utbildningen skulle genomföras hade de kanske fått mer press på sig 

att implementera kunskaperna och låta utbildningen komma till större nytta.  
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Sättet att dela med sig av sina nya kunskaper från miljöutbildningar varierar inte i någon större 

utsträckning beroende på kursinnehåll utan snarare mer på företaget/arbetsplatsen och individens egen 

inställning till olika traditioner. Från att på mindre företag, hålla en kort presentation för övriga 

medarbetare eller skriva ett PM till att på större företag via internutbildningar och seminarier föra 

vidare kunskaper. Vanligast är dock att kunskaperna förs vidare genom mindre diskussioner med 

kollegorna om vad man fått erfara, uppleva och funnit intressant. Vi lär oss genom att testa teorier och 

testar för att lära oss nya teorier, på så sätt fungerar miljöundervisning lite som en 

utvecklingsmöjlighet som öppnar upp för möjligheter till självförändring inte minst genom 

diskussioner med kollegor. Detta innebär att även om kunskaperna från utbildningen inte 

implementerats direkt kan de ha lett till andra kunskaper och på så sätt fått genomslag på företaget. 

Många kunskaper kommer även till nytta via andra kanaler som diskussionerna med kollegorna leder 

fram till.  

En av de tidigaste slutsatserna jag kunde dra av mina intervjuer är att de flesta som deltar i 

utbildningar av det här slaget har tagit beslut om att genomföra dem själva, för att bli mer insatta i ett 

område de brinner för. En minoritet hänvisar till fortbildning. Detta medför att de genomgår 

utbildningen med en positiv anda och med ett öppet intresse för att inhämta ny kunskap. Nackdelen 

med detta verkar dock bli att det inte är någon som kontrollerar att det faktiskt får några konsekvenser, 

att teorin återförs till praktik tillbaka på arbetsplatsen och att kunskaperna implementeras.  

Vid jämförelse med kursplan och kursmål vänder sig utbildningarna till en ganska bred grupp 

individer, verksamma inom diverse områden, såväl övergripande för de involverade indirekt i 

miljöfrågor som till de direkt ansvariga för ett område. Utifrån detta är det klart att alla deltagare 

känner att de får med sig olika kunskaper efter avslutad kursdag. De kommer dit med olika kunskaper 

och förutsättningar beroende på insikt, erfarenheter och verksamma år inom yrket. Därmed får några 

en uppdatering inom området och andra en ny värld presenterad. 

Bron & Wilhelmson (2005) belyser hur lärandesituationer med vuxna kan förstärkas och få en starkare 

implementering om man drar nytta av deras egna erfarenheter. Till exempel genom så kallade case 

studier när de får testa kunskaperna i exempel tagna ur den egna arbetsmiljön under kursens gång. 

Detta medför att kunskaperna blir förankrade praktiskt och man lättare kan relatera till dem vid senare 

tillfällen. Även då flera utbildningars fokus ligger på en allmän kunskapsspridning kring begrepp och 

agerande kan dessa testas genom olika typer av integration mellan utbildare och deltagare för att lyfta 

utbildningens innehåll till att deltagare får en personlig anknytning till kunskaperna.  

För att göra en tolkning av de grupper som valt att delta och de som valt att avstå ser man ingen 

skillnad åldersmässigt, bägge grupperna har en spridning från 30 år till 65 år och vad gäller deras 

yrkeserfarenhet kan man spekulera och möjligen dra en slutsats om flera av deltagarna på 

utbildningarna inte varit verksamma riktigt lika länge och kanske därmed känner ett större 

utbildningsbehov eller en större entusiasm för att utveckla sig. Nästan alla intervjuade har själva tagit 

initiativ till att delta och vidare endast fått godkänt för deltagande av eventuell chef. 

Studien har visat att det endast är i viss mån som själva överföringen av kunskaper från en kontext till 

en annan verkligen tillämpas i praktiken. Då definitionen av transfer är själva överföringen av 

kunskaper från en kontext till en annan (Goldstein&Ford, 2001) tappar min studie viss relevans här. 

En orsak till detta är att det inte är ett huvudsyfte med genomförd kurs att faktiskt implementera 

kunskaperna för kursdeltagaren. Detta resulterar i att man inte heller utifrån resultatet kan fastställa 

med säkerhet huruvida det är arbetsklimatet på arbetsplatsen som utgör ett hinder (Ahlberg, 2010) eller 

implementeringen i sig (Johannson, 2002). 
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I tillägg till de fem aspekter som Fan (1998) redogör för (urval efter sina förutsättningar, anpassning, 

tillämpning, utvärdering och integrationsmöjligheterna) visar sig även kunskapernas ämnesområde i 

viss månspela in i möjligheterna för transfer som BASTA-registret identifierat. 

Påverkar utbildningens innehåll genomslaget? 

Varje utbildning som IVL Kunskap tillhandahåller är unik. Kursplan och kursmål arbetas fram och 

utformas speciellt för varje kurs. Det är föreläsare som besitter expertkunskap inom området som 

tillsammans med IVL Kunskap avgör om utbildningen ska vara enbart teori eller varvas med praktiska 

uppgifter. Varje utbildning hålls under en heldag med lunch och fika på en konferensanläggning eller 

på plats i IVL kunskaps lokaler.  

De utbildningar som mina respondenter genomgått undergår titlarna; Innemiljö för miljöinspektörer, 

Klimatdeklarationer, Hållbara transporter, Tillståndet i miljön, Framtidens avfallshantering, Att bygga 

passivhus i Sverige och Byggprodukter utan farliga ämnen. Då dessa utbildningar är utformade på 

olika vis med utförande och innehållsmässigt är det med en viss svårighet man kan göra jämförelser 

mellan deltagares synpunkter. I vissa fall kan utbildningens kursupplägg och kursinnehållet i sig 

påverka genomslag och implementeringen och eftersom olika utbildningar är upplagda på varierande 

sätt kan utbildningarna innebära skilda transfer möjligheter. Detta kan tolkas som att utbildningarna 

faktiskt fått eftertraktat genomslag i form av intresseväckande engagemang då flera utbildningar inte 

fokuserats på en viss praktisk nytta utan snarare på ett nyttotänk. 

Jag har haft tillgång till en del utvärderingar som gjorts direkt efter avslutad kurs och att döma av dem 

ligger kurserna med byggnadstema bäst till avseende det allmänna intrycket av kurserna. Är det så att 

de kurserna lockar fler deltagare som är mer beroende av en utbildande och utvecklande kurs och 

därmed känner ett större utbyte av den som de kan relatera till och också tillgodogöra sig 

innehållsmässigt? Konkreta kurser ger sannolikt en tydligare bild för respondenten att ta med sig 

därifrån. Kanske skulle en tydligare presentation av alla kurser behövas där mål och kursplan lättare 

kan följas så deltagarnas förväntningar anpassas efter underlaget för kursen/utbildningen.  

Vid jämförelse med dem som ännu inte deltagit i någon utbildning arrangerad av IVL kunskap har 

många inte genomgått någon utbildning alls sedan deras högskolestudier och känner inte heller 

avsaknaden av kunskaper inom något område.  

Anledningen till att en majoritet av prenumeranterna på IVL Kunskaps nyhetsbrev där aktuella 

utbildningar presenteras, ändå inte tar steget att delta på utbildningarna är många gånger på grund av 

bristande intresse. Många anser flera utbildningar vara av intresse men menar att de saknar tiden eller 

pengarna. Detta trots att utbildningarna kostar 3000-5000 kr och endast kräver närvaro under en dag. 

Då många av utbildningarna endast hålls under en dag och därmed är engångstillfällen, gör det att det 

inte tar så stor tid i anspråk att många faktiskt kan ta sig tiden. En tid som många kan tjäna in genom 

att använda sina nya kunskaper. Men detta kan också hållas emot utbildningarna. En uppföljande 

kursdag eller en kurs uppdelad på ett par tillfällen för att ge plats för reflekterande och en chans och tid 

för deltagare att återknyta till arbetsplatsen för att själva arbeta aktivt med kunskaperna under lärandet.  

Ett alternativ kan vara att använda sig utav digitala verktyg över en nätbaserad plattform där man kan 

låta deltagare innan kursen se en introduktionsfilm för att förbereda frågeställningar och bygga 

förväntningar. Vid utbildningstillfället öppnar detta upp för reflektioner, diskussioner och byggande av 

nätverk mellan deltagare som via plattformen kan leva vidare som ett forum även efter utbildningen.  
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Deltagarnas förväntningar inför en kurs kan karaktäriseras av att många inte förväntar sig att gå 

därifrån med en ökad kunskap inom ett specifikt område utan snarare en överblick för att få en bredare 

kunskap inom miljöfaktorer, en uppdatering inom aktuella områden. Detta kan jämföras med de som 

deltar i mer ämnesinriktade kurser som till exempel Byggprodukter utan farliga ämnen, där deltagare i 

större utsträckning förväntar sig gå hem med en ny lärdom. 

Ser man till den grupp informanter som gjorde det aktiva valet att inte delta i någon utbildning trots att 

den innehållsmässigt kunde passa med givande information kan man resonera kring en rad 

anledningar. I den här studien går jag endast på vad informanten själv anser vara orsaker men verkliga 

anledningar som inte blir officiella kan man bara resonera kring. Kan det vara så att många anser sig 

kunna allt redan? Är man rädd för att komma till andra insikter?  

Lösningar som kan leda till större deltagande och 

engagemang 

Då flera potentiella deltagargrupper inte deltar trots intressanta ämnen kan man tänka sig att de inte vet 

fullt ut vad de kan vinna på att delta och få för effekter inom ramen för kompetensutveckling. En idé 

kan då vara att i inbjudan till utbildningarna konkretisera utbildningarna och trycka på effekter som 

utbildningarna ger. Detta kan också få deltagarna att förvänta sig mera och engagera sig mer under 

tillfället för en djupare kunskapsinhämtning och förståelse. 

För att få ett större deltagande skulle webbkurser kunna vara ett alternativ. Det skulle kunna bli 

billigare samt eliminera den geografiska aspekten. Tidsmässigt skulle den kunna varieras utefter 

deltagarens behov. 

En annan idé kan vara att skicka IVL Kunskaps utbildare på företags egna konferenser. Ett par av de 

intervjuade menar att de haft utbildare på plats och hävdar att en anledning varit att det blivit billigare 

och mer tidseffektivt. En sådan utbildning skulle kanske få ett större genomslag om den anpassades 

mer till företagets arbetsinsatser. Alternativet är att lägga in mer praktiska övningar i utbildningarna 

för att öka insikten och den egna chansen till att ackommodera kunskaperna till den egna 

verksamheten och ens erfarenheter.  

Med tanke på den rådande situationen och miljöintresset som influerar många världen över borde 

många känna sig manade att agera och dra sitt strå till stacken om inte för sin yrkesmässiga roll så 

åtminstone för sin personliga. Självklart är ovan angivna orsaker anledningar till varför många tyvärr 

inte kan delta i utvecklande utbildningar men många är när det väl kommer till kritan kanske inte 

tillräckligt intresserade.  

  



19 

 

Eventuell vidareutveckling av 

studien 

Då implementeringen inte kunde påvisas i någon större grad hade det varit intressant att intervjua 

miljöchefer angående deras synpunkter på kunskapsbehov, förväntningar och implementering av 

kunskaper i de fall någon från dennes avdelning deltagit på fortbildande utbildningar. Vidare hade 

djupintervjuer med deltagare angående deras synpunkter på utbildningarna i sig kunnat diskuteras men 

då hade man som intervjuare behövt vara djupare insatt i utbildningarna.  

En omarbetad intervjustudie där man täcker in kursernas tekniska innehåll skulle stärka arbetets 

resultat. Då man i en större utsträckning kan analysera huruvida deltagarnas uppfattning kan kopplas 

samman med kursinnehållet. 

Eftersom deltagarna många gånger anmäler sig efter presentationen i nyhetsbrevet kan en effektiv 

marknadsföring av detta generera att man når en större grupp individer och företag. Vidare undersöka 

alternativ för hur man får folk att prenumerera på nyhetsbrevet och därmed kan nå ut med information 

kring fortbildande utbildningar till flera. 

Här hade man också kunnat jämföra hur en utbildning som genomförs på plats på företaget får 

genomslag, om det blir lättare för de medverkande att återföra kunskap från teori till praktik om 

exempel och fakta är direkt knutna till företagets verksamhet. 
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Bilagor 

Nedan syns det informationsmail jag sände ut till de jag önskade intervjua samt den information jag 

förmedlade innan en intervju genomfördes. 

 

Hej, 

  

Jag arbetar just nu med ett examensarbete som avslutning på mina studier på KTH. Examensarbetet 

omfattar en studie för IVL Svenska Miljöinstitutet, IVL Kunskap. Syftet är att undersöka utfallet av 

deras utbildningar genom att samtala med deltagare som deltagit i utbildningar samt de som inte 

deltagit. Detta för att undersöka kursutbudet och vilka kunskaper och erfarenheter genomförd 

utbildning medfört tillbaka på arbetsplatsen. Målet är att kunna göra en utvärderande analys som kan 

leda till förbättrade utbildningar. 

  

Med detta som grund ber jag att få föra en intervju på några minuter på telefon med dig under maj 

månad för att höra dina åsikter, som naturligtvis analyseras som anonyma. 

  

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att ge en så fullständig dokumentation som möjligt.  

 

Jag kommer att ringa dig inom ett par dagar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Törnqvist 

08-598 56 337 

linneat@kth.se  

 

Vem är jag: Examensarbetande student från KTH 

Mitt syfte med intervjun: Omvärldsanalys för IVL, intresserad av utfallet av deras kurser. Vad de gett 

för erfarenheter och konsekvenser tillbaka på arbetsplatsen.   

Spela in 

Vilka har tillgång: Skriver en rapport, där inga namn kommer nämnas eller uttalanden som kan ledas 

tillbaka till individer. 

Frivilligt: Deltagandet i intervjun är frivillig och du får avbryta den när du vill. 

Tiden: Det är bra om man har avsatt tid för 30 minuter, troligen kortare. 
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Intervjuguide 

Kursdeltagare  

Kön? 

Hur många år har du jobbat med ditt yrke? 

Ålder? 

Vad är din roll på företaget/organisationen? 

 

Varför deltog du i aktuell kurs? 

Vem tog beslutet att du skulle gå kursen? 

Vad kan du säga om de kunskaper du tillägnade dig? (ge exempel) 

Hur har du kunnat implementera kunskaperna på företaget? (ge exempel på i vilka situationer du 

använt kunskaperna, inom vilka områden?) 

Hur har du delat med dig av dina tillägnade kunskaper?  

Skulle du rekommendera IVL Kunskap till andra? 

Hur uppfattar du IVL Kunskap?  

 

Vilka tycker du borde delta på kursen? (Befattningar?) 

Kan du se andra arbetsgrupper på kurserna? 

Icke kursdeltagare  

Kön? 

Hur många år inom yrket har du? 

Ålder? 

Vad är din roll på företaget/organisationen? 

 

Varför har du inte deltagit på IVL Kunskaps kurser eller seminarier? 

 Beroende på vad den intervjuade svarar… pga pris, avstånd, andra kurser… 

Hade inga kurser det utbud som motsvarade dina önskemål? 

Har du fått önskad utbildning på annat håll? 

 Vilka erbjöd de kurserna? 

 Vilka områden behandlades på den kursen? 
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Hur hade IVL Kunskaps kurser kunnat attrahera dig? 

Hur uppfattar du IVL Kunskap? 

 

Miljöchefer  

Kön? 

Hur många år inom yrket har du? 

Ålder? 

Vad är din roll på företaget? 

 

Vilka hållbarhetsfrågor jobbar ni med idag?  

Behöver ni någon vidareutbildning inom något område? 

Varför satsade du/satsade du inte på denna kurs? 

Vad ville du ha för utfall? 

I vilken utsträckning har kunskaperna från kursen implementerats? 

 

Vilka frågor jobbar ni med idag? 

Vilken utbildning ser ni kan behövas för dessa områden? 

Vilka frågor tror ni kommer vara aktuella inom den närmsta framtiden? 

Kan du se en utbildning som kan hjälpa er på vägen då? 

Hur uppfattar du IVL Kunskap
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