
	  

	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lärande av energifrågor i Storuman  

- analys av NV Eko:s seminarium 2012 01 21 
 

 

Gunnar Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Luleå Tekniska universitet 

HT2012 



	  

	  

Innehållsförteckning	  
 

Innehållsförteckning	  ....................................................................................................................	  2	  

Inledning	  .....................................................................................................................................	  1	  
Perspektiv	  på	  lärande	  och	  kunskap	  ........................................................................................................	  1	  

Lärprocesser	  ..............................................................................................................................................	  1	  
Kunskap	  som	  lärandets	  produkt	  ................................................................................................................	  2	  

Syfte	  ............................................................................................................................................	  3	  
Centrala	  begrepp	  ...................................................................................................................................	  3	  

Metod,	  urval	  och	  analys	  ...............................................................................................................	  4	  
Analys	  ...................................................................................................................................................	  4	  

Analysfrågor:	  .............................................................................................................................................	  4	  

Resultat	  .......................................................................................................................................	  5	  
Det	  avsedda	  lärandeobjektet	  .................................................................................................................	  5	  
Det	  iscensatta	  lärandeobjektet	  ..............................................................................................................	  5	  
Det	  erfarna	  lärandeobjektet	  ..................................................................................................................	  8	  

Kommunalrådet	  ........................................................................................................................................	  8	  
Industriföretagaren	  ...................................................................................................................................	  9	  
Kommunens	  förste	  vice	  ordförande	  ........................................................................................................	  10	  
Folkbildaren	  .............................................................................................................................................	  10	  

Slutsatser	  ....................................................................................................................................	  12	  
Relationen	  mellan	  det	  avsedda,	  det	  iscensatta	  och	  det	  erfarna	  lärandeobjektet	  ..................................	  12	  
Vad	  möjliggjorde	  lärandet?	  .................................................................................................................	  12	  
Hinder	  och	  möjligheter	  för	  att	  genomföra	  förändringar	  .......................................................................	  13	  
Möjliga	  vägar	  vidare	  ............................................................................................................................	  13	  

Referenser	  .................................................................................................................................	  15	  
	  



	  

	   1 

Inledning	  

Den 21:a januari 2012 genomförde NV Eko (Norrbottens och Västerbottens energi- och 
klimatoffensiv) seminarium och rundabordssamtal i Storuman. Syftet var att informera kommunala 
politiker och tjänstemän samt representanter för näringslivet om Storumans nuvarande 
energianvändning och hur den med utgångspunkt i deras potentiella energitillgångar skulle kunna se 
ut i framtiden. Seminariets titel löd: Storumans möjligheter till hållbar näringslivsutveckling. Deltagarna på 
seminariet var politiker, kommunala tjänstemän, samt företrädare för näringslivet. Föreläsningarna 
videofilmades och delar av rundabordssamtalen spelades in med ett digitalt fickminne. I efterhand 
har intervjuer genomförts med deltagare som var med under dagen. 

I denna text redovisas resultatet av en analys av det lärande som seminariedagen ledde till. 
Resultatet visar dels på det lärande som själva seminariet erbjöd och dels på vad de som deltog i 
seminariet, i efterhand beskriver att de fick ut av seminariet samt hur de relaterar seminariets 
innehåll och till de sammanhang och de verksamheter som de verkar inom. 

Perspektiv	  på	  lärande	  och	  kunskap	  

Vad menas med lärande? Lärande är ett fenomen med många olika betydelser. Vanligt är att det 
beskrivs som den process varvid lärandet sker eller som den produkt, det vill säga den kunskap, 
kompetens eller förmåga som processen leder till (Illeris, 2001). Eftersom det primärt är individer som 
lär sig, tar processperspektivet fokus på individens lärande. Ibland benämns detta lärandeperspektiv 
som konstruktivistiskt. Utgångspunkten är att vi tillägnar oss kunskaper, genom att med hjälp av våra 
sinnen uppleva någonting. Viktiga förutsättningar för att lärande ska ske blir då att det finns något att 
uppleva eller erfara. Det som vi lär oss kan benämnas lärandeobjektet. Det har alltid ett innehållsligt 
och affektivt element. Det vill säga individen tillägnar sig och förstår i de flesta fall något som denne 
uppfattar som meningsbärande. Känslor och motivation har därför en avgörande betydelse för vad vi 
lär oss. 

Lärprocesser	  

För att ur ett processorienterat perspektiv kunna beskriva lärande, är det meningsfullt att beskriva 
dels hur själva lärandeobjektet presenterades och dels i vilken mån det är motiverat och har betydelse 
för den lärande individen, till exempel; hur det relaterade till dennes kompetens liksom till framtida 
planer och önskemål. I sammanhanget i Storuman blir det sannolikt viktigt att lärandeobjektet 
relaterar till seminariedeltagarnas arbetsuppgifter. Det blir då relevant att analysera: 

Vad gavs seminariedeltagarna möjlighet att lära sig? Hur förhöll de sig till lärandeobjektet? Vilken relevans 
ser de att lärandeobjektet har för det sammanhang som de själva verkar inom? 

Förutom det ovan beskrivna fokus på individens lärande kan fokus även läggas på det lärande som 
sker i sociala sammanhang, det vill säga, de lärandeprocesser som äger rum mellan individer och 
deras omgivning. Ett sådant perspektiv benämns socialkonstruktivistiskt eller sociokulturellt. 
Kommunikation, diskussion, och gemensamt meningsskapande är då väsentliga komponenter i 
lärandet. Själva kunskapsprodukten och vilken mening den har, vad som är sant eller falskt, bra eller 
dåligt o.s.v., blir något som gruppen tillsammans konstituerar utifrån gemensamma värderingar, 
visioner och mål. I detta exempel från Storuman är det ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv 
relevant att fråga: Vilket meningsskapande skedde i kommunikationen mellan såväl seminarieledare och 
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deltagare som mellan seminariedeltagarna sinsemellan? Vilka värderingar kom till uttryck? Hur och i vilken mån 
diskuterades lärandeobjektet i relation till deltagarnas eget och gemensamma sammanhang som företrädare för 
Storuman? 

Kunskap	  som	  lärandets	  produkt	  

Liksom lärande är ett mångfacetterat begrepp har även begreppet kunskap många olika innebörder. 
Vanligt är att ord som kompetens, information, fakta, förståelse, färdighet, och förtrogenhet associeras 
till kunskapsbegreppet. En distinktion som i detta sammanhang är viktig att klargöra är skillnaden 
mellan information och kunskap. Något förenklat skulle processen vid seminariet kunna beskrivas 
som att seminarieledarna erbjöd deltagarna information som dessa via lärprocesser kunde omsätta till 
kunskap. Information är dock något som ständigt strömmar över oss utan att för den skull bli till 
kunskap. För att den ska kunna bli till kunskap måste den tolkas och förstås av människor. För att 
förståelse ska uppstå måste informationen sättas i ett sammanhang. Det avgörande är att information 
blir till kunskap när en människa tolkat och förstått informationen. Kunskap bärs inom oss som 
individer och ingår i det sätt vi tolkar världen, dess utveckling och sammanhang. 

Olika kvalitéer av kunskap kan beskrivas och ibland graderas från enkla till mer komplexa kunskaper, 
se t.ex. Marton och Booth (2000). Det sannolikt vanligaste sättet att beskriva kvalitativa skillnader av 
kunskap är med hjälp av Blooms taxonomi (Bloom, 1956). Denna taxonomi beskriver sex olika 
kunskapskvalitéer där den lägsta graden är den att ha kännedom om något, till exempel kunna 
besvara frågorna, när, var eller hur. Nästa högre grad av kunskap blir att ha förståelse, det vill säga 
kunna återberätta något. Den tredje kunskapskvalitén är att kunna tillämpa, det vill säga att kunna 
tillämpa det man lärt sig i ett sammanhang i ett nytt sammanhang eller område. Därefter följer tre 
ännu djupare nivåer, i tur och ordning, att kunna analysera, syntetisera och slutligen den högsta 
formen, att kunna värdera. 
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Syfte	  

Studiens övergripande syfte är att analysera och diskutera det lärande som NV Eko:s seminarium i 
Storuman 2012-01-21 gav upphov till. 

Centrala	  begrepp	  

Många av de termer och begrepp som används är lånade från det fenomenografiska och 
variationsteoretiska forskningsfältet, se till exempel Marton och Pong (2005) eller Marton och Pang 
(2007). Några begrepp som förtjänar att förklaras närmare är avsett, iscensatt och erfaret lärandeobjekt. 

Med avsett lärandeobjekt avses i detta fall det som seminarieledarna från NV Eko ville att 
seminariedeltagarna skulle förstå. Med Iscensatt lärandeobjekt avses det som faktiskt framkom 
under presentationer och samtal under seminariedagen. Här i ingår även kommentarer, frågor och 
inspel från seminariedeltagarna. Det Iscensatta lärandet kan därmed beskrivas som; det som var 
möjligt att lära sig för seminariedeltagarna. Med erfaret lärandeobjekt avses det som deltagarna 
erfor, med andra ord och lite förenklat beskrivet; det som deltagarna lärde sig. 
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Metod,	  urval	  och	  analys	  

I samband med att NV Eko den 21 januari besökte Storuman för att genomföra seminariet Storumans 
möjligheter till hållbar näringslivsutveckling, påbörjades genomförandet av denna lärandeanalys. Jag som 
forskare satt med under seminarium och rundabordssamtal och förde observationsprotokoll. Till min 
hjälp hade jag ett digitalt fickminne som dokumenterade den kommunikation som fördes. Cirka fyra 
veckor efteråt genomfördes fyra uppföljande intervjuer med personer som deltog i seminariet 

Det avsedda lärandeobjektet har beskrivits utifrån samtal med seminarieledarna samt utifrån 
dokument som beskriver projektet. Det iscensatta lärandeobjektet har dokumenterat genom video 
och ljudinspelning samt genom observation av seminariet. Det erfarna lärandeobjektet har fångats 
genom kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997) med fyra utvalda seminariedeltagare. Dessa genomfördes i 
Storuman vecka 15, alltså fyra veckor efter att seminariet hölls. I urvalet av intervjupersoner 
eftersträvades det efter att få informanter som representerade olika sektorer och funktioner. 

Följande datamaterial har legat till grund för analysen: 

• NV Eko:s projektplan 
• Anteckningar från samtal med företrädare för NV-Eko 
• 4,5 timmars videoinspelning av föreläsningar, rundabordssamtal samt intervjuer av utvalda 

seminariedeltagare 
• Ljudupptagning av föreläsningar samt delar av rundabordssamtal 
• Observationsprotokoll från föreläsningar och rundabordssamtal 
• Ljudinspelningar av fyra intervjuer samt transkriptioner av dessa. Transkriptionerna omfattar 

totalt 32 sidor text 

Analys	  

Materialet är analyserat med hjälp av intentionell analys. Det är en analysmodell som är framtagen vid 
pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (Halldén 2001; Halldén m.fl. 2007). Modellen 
fokuserar meningsskapande och väver samman såväl individuella som sociala lärprocesser. Genom att 
sammanföra dem ges en rikare beskrivning av lärande eftersom den ger möjlighet att ta hänsyn till 
såväl individens erfarande som till yttre sociala faktorer så som kommunikation, sociala och kulturella 
omständigheter. Modellen tittar också särskilt på hur individer i sitt lärande kontextualiserar de 
kunskaper de utvecklar till sitt eget sammanhang, det vill säga det kontext som denne verkar inom. 

Analysfrågor:	  

(1) Hur kan det avsedda lärandeobjektet beskrivas? 
(2) Hur kan det iscensatta lärandeobjektet beskrivas? 
(3) Hur kan det erfarna lärandeobjektet beskrivas utifrån de kontextualiseringar som deltagarna 

gör? 
(4) Hur kan relationen mellan (1), (2) och (3), d.v.s. det avsedda, iscensatta och erfarna 

lärandeobjektet beskrivas? 
(5) Hur beskriver intervjupersonerna att de har lärt sig genom seminariet? 
(6) Vilka faktorer ser seminariedeltagarna som viktiga för att idéer som väcks under seminariet 

ska kunna realiseras? 
(7) Svaren på frågorna (4), (5) och (6) utgör studiens huvudsakliga slutsatser. 
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Resultat	  

Det	  avsedda	  lärandeobjektet	  

Den övergripande intentionen från NV Eko var att presentera och ge information om de ”rikedomar 
av lokala resurser och möjligheter” som kommunen sitter på. Förhoppningen var att det med 
utgångspunkt ur detta skulle startas processer, där kommunen och det lokala näringslivet börjar nyttja 
sina tillgångar på ett energi- och klimatsmart sätt. För att åstadkomma detta gjordes ett program för 
dagen som innehöll föredrag om: 

• Kriterier för och beskrivningar av hållbar utveckling, t ex Det naturliga stegets 
systemvillkor. 

• Presentation av lokala energiscenarier för år 2025 fördelat på ett BAU-scenario och ett 
grönt scenario. 

• Presentation av det lokala skafferiet av energiresurser, som bl a kan användas för att fasa ut 
elvärme och fossila energikällor, liksom för att locka hit energikrävande verksamheter. 

• Presentation av några möjliga tekniker och lösningar för ökad användning av det lokala 
energiskafferiet. 

Det	  iscensatta	  lärandeobjektet	  

Utifrån att ha deltagit i seminariet och fört protokoll, samt att ha lyssnat igenom de ljudinspelade 
föreläsningarna och delar av rundabordssamtalen kan det iscensatta lärandeobjektet beskrivas på 
följande sätt: 

Inledningen av dagen 

Seminariet inleddes med att Storumans kommunalråd hälsade alla välkomna. Vi fick en vink om ett 
viktigt incitament för deras deltagande: Gör vi en insats för miljön, gör vi också en insats för 
resultaträkningen. Projektledarna från NV Eko tog därefter en kort introduktion av själva projektet, 
dess bakgrund och syfte. Som första föreläsning gavs en introduktion till begreppet hållbar utveckling 
och hur ekonomiska, ekonomiska och sociala förhållanden och förlopp ömsesidigt påverkar varandra. 
Naturgivna förutsättningar för mänskliga samhällen såsom de fyra systemvillkoren, ekosystems- 
tjänster och ekologiska fotavtryck behandlades. Mot slutet av föreläsningen försköts fokus mot energi 
och klimatfrågan. Tydliga referenser gavs till nationella och regionala miljömål. Under denna 
introduktion, liksom i efterföljande genomgångar gavs många uppmuntrande och 
motivationsstärkande kommentarer, till exempel: Ni är på jättegod väg, ni jobbar jättebra i Storuman! 

Kommentar ur ett lärandeperspektiv: All förståelse är kontextuell, det vill säga, det vi förstår relaterar 
alltid till ett sammanhang som utgör den bakgrund mot vilken vi förstår detta. Samma sak gäller när 
vi diskuterar något. Detta kan exemplifieras på följande sätt; att diskutera hållbar utveckling på 
Stockholmsbörsen är inte samma sak som att göra det på Naturskyddsföreningens årsmöte. Denna 
ovan beskrivna inledning av dagen kan ses som den bakgrund mot vilket de följande föreläsningarna 
och skulle förstås och kontextualiseras. Det framstod som klart och tydligt att NV-Eko:s intention 
var att vi nu skulle diskutera energi och energianvändning i sammanhanget hållbar utveckling, så 
som hållbar utveckling var beskriven under denna inledning av dagen. 
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Fortsättningen av dagen. 

Efter en gemensam fikarast lades fokus på Storumans energiresurser och framtida energibehov. Vi 
fick en redogörelse för olika energiscenarios som beskrev hur kommunens energianvändning kunde 
komma att se ut i framtiden utifrån olika antaganden om bland annat demografiska förändringar, 
trender och vilka energislag kommunen väljer att använda sig av i framtiden. Storumans ”skafferi” av 
förnyelsebara energikällor redovisades. Konsekvenserna i form av utsläpp av växthusgaser vid olika 
scenarier visades med hjälp av grafer. Som avslutning innan rundabordssamtalen startade, följde en 
kortare föreläsning med fokus på energieffektivisering. I denna visades bland annat två goda exempel 
på framgångsrika energieffektiviseringar. Efter föreläsningarna följde rundabordssamtal utifrån på 
förhand uppställda frågeställningar. 

På en analytisk nivå kan lärandeobjektet beskrivas utifrån olika aspekter av Storumans nuvarande 
och framtida energiförsörjning. Tre aspekter dominerade: Ekonomiska konsekvenser, Klimatnytta och 
Konkreta möjligheter. En fjärde aspekt gavs också, om än inte lika frekvent: politisk och ekonomisk 
styrning. De olika aspekterna relateras och varieras frekvent till varandra. De vävs in i varandra och 
ger lärandeobjektet mening. 

Ekonomiska konsekvenser. Detta är den i särklass mest frekvent återkommande aspekten. Den 
karaktäriseras av att den på ett eller annat sätt beskriver någonting i termer av, eller i relation till, 
ekonomiska konsekvenser. Några exempel: 

När seminarieledaren ska öppna upp för att beskriva solfångares och solcellers potential som 
energikälla gör denne det genom att relatera till ekonomiska konsekvenser: Men jag får frågan 
ibland, sol, är inte det för dyrt? I nedanstående exempel visas hur den ekonomiska aspekten används som 
ett motiv för att minska användningen av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara resurser. Av 
kommentaren från en av deltagarna framgår det att budskapet är uppfattat och att denna relaterar 
detta till sitt eget sammanhang. 

Föreläsare: Det skulle ju givetvis vara önskvärt att minska på el och kolbiten och framförallt, minska på bidraget 
från fossila bränslen. Det här är ju värt en hel del pengar och räknar man ut vad det kostar, inklusive skatter, så 
handlar det om kanske 100 miljoner som bara lämnar regionen. 

Deltagare: Då är det ju bara att vi klipper ledningarna och skippar olja, och istället kör på el… vi är ju 
självförsörjande på el! 

Lite längre fram i föreläsningen vill föreläsaren poängtera att den kostnad vi har för att använda 
energi påverkar vilket energislag vi använder. Även här framgår av deltagarens kommentar att 
budskapet har uppfattats: 

Föreläsare: Jag får inte ihop det där… vi gnäller så in i bomben för att det är dyrt att tanka men ändå kör vi bil. 

Deltagare: Jag läste att jämfört med 1974 och en industriarbetarlön, borde bensinen kosta 18 kr. Den har alltså 
blivit billigare. 

Konkreta möjligheter. Aspekten beskriver möjliga lösningar och sådant som går att göra. I vissa 
fall relaterar det till tekniska lösningar, i andra fall till förändringar av konsumtionsmönster, 
kommunikationsvanor eller beteendeförändringar. Denna aspekt förkom frekvent i alla föreläsningar 
samt även i rundabordssamtalen. En av föreläsarna redogjorde särskilt för två goda exempel på hur 
andra aktörer lyckats bra med energieffektivisering. 
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För att förklara för seminariedeltagarna att det i ett större sammanhang i längden kan vara motiverat 
att lokalt använda mer energi, ges ett konkret exempel på när det skulle vara motiverat: Ni kanske 
ska använda mer energi i framtiden? Kanske ska ni tillverka ammoniak att använd i gödsel för att få skogen att 
växa bättre. (Framställning av ammoniak är en mycket energikrävande process). 

Det framgår ofta att deltagarna relaterar den information de får till sitt eget sammanhang och då 
beskriver konkreta möjligheter till vad de själva skulle kunna göra: Vi skulle kunna odla Rörflen… fem 
meter på varje sida av alla de skogsvägar vi har. 

Klimatnytta. Inom denna aspekt beskrivs relationer till och konsekvenser för miljö och framförallt 
klimat. Aspekten framkom huvudsakligen i föreläsningarna och då både explicit och implicit. 

Följande resonemang förklarar hur förväntade klimatförändringar sannolikt kommer att påverka 
energiproduktionen: Klimatförändringarna kommer att innebära mer nederbörd och en del av det kommer att 
gå genom kraftverken, ungefär 10 % ökning säger man… 

Även i nedanstående citat finns en outtalad relation till klimatnytta: Genom att minska elanvändningen 
kapar vi bort de värsta koldioxidutsläppen från kolkondenskraftverken. 

Politisk och ekonomisk styrning. I denna aspekt visar betydelsen av politisk och ekonomisk 
styrning för att det ska vara möjligt att genomföra förändringar. Aspekten förekom frekvent i 
kommentarer av seminariedeltagarna men berördes inte nämnvärt av seminarieledarna. 

Ofta framgick det att seminariedeltagare såg möjligheter till utveckling, samtidigt som de gav uttryckt 
för att de inte själva ägde hela situationen: Vi har bäst förutsättningar i Europa men det krävs duktiga 
politiker… 

I följande citat ger en föreläsare en vink om att höga energipriser i Norrland skulle kunna vara bra 
för att få fart på produktionen av biobränslen: Det här får man inte säga högt men det skulle inte skada 
med lite högre energipriser, det skulle göra att lönsamheten på anläggningarna ökade. Det är inte säkert att 
intentionen med påståendet var att visa på ekonomiska styrmedels (energibeskattning) möjligheter 
eller på möjliga konsekvenser av marknadskrafter. I vilket fall som helst öppnade det upp för 
deltagarna att se på politisk och ekonomisk styrning. 

En deltagare omsätter information till vad denna anser att politiker måste möjliggöra: Politisk styrning 
med skatter, här har vi svaret. Vi har dåliga subventioner jämfört med Europa, dåliga investeringsstöd. 

Kommentar ur ett lärandeperspektiv. De ovan beskrivna aspekterna kan ses som de delar, vilka 
tillsammans byggde upp det lärandeobjekt som iscensattes mot den bakgrund om hållbar utveckling 
som gavs i inledningen av dagen. Det iscensatta lärandeobjektet dominerades självklart av de 
intentioner som NV Ekos föreläsare hade och vad de därmed ville att seminariedeltagarna skulle 
förstå, men även kommentarer och frågor från seminariedeltagarna påverkade vad som blev möjligt 
att lära sig. 

Att lära sig vad någonting är, handlar till stor del om att lära sig se skillnader och likheter. 
Exempelvis; för att förstå hur kyla känns behöver vi förstå hur värme känns. Hade vi inte upplevt 
denna variation hade vi inte kunnat förstå skillnaden mellan hur kyla och värme känns, och hade allt 
haft samma temperatur hade det inte överhuvudtaget varit meningsfullt att tala om kyla. På samma 
sätt är det med en information av det slag som här beskrivits. För att det ska vara möjligt att lära sig 
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måste det vara möjligt att erfara variation. Ur ett lärandeperspektiv är det därför viktigt att iscensätta 
variation. När både seminarieledare och seminariedeltagare ”vände och vred” på lärandeobjektet 
iscensatte variation och blev budskapet tydligt och möjligt att förstå. 

Det	  erfarna	  lärandeobjektet	  

Den 11:e och 12: april 2012 i Storuman, genomfördes kompletterande intervjuer med fyra utvalda 
personer som hade deltagit i seminariet den 21 februari 2012. I urvalet strävades det efter att få 
informanter som representerade olika sektorer och funktioner. Informanterna kom att bestå av ett 
kommunalråd, kommunens förste vice ordförande, en lokal företagare som företräder en 
energiintensiv industriverksamhet, samt en företrädare för folkbildning (folkhögskola), denne 
sistnämnde person visade sig också vara egen företagare inom turismnäringen. 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga, istället för på förhand uppställda preciserade frågor, 
utgick intervjusamtalen från på förhand uppställda samtalsteman (Kvale, 1997). Med utgångspunkt ur 
dessa teman fördes ett öppet samtal. Varje Intervju tog ca 60 minuter att genomföra. Intervjuerna 
inleddes med att informanten ombads att berätta om sitt helhetsintryck av seminariet. Därefter talade 
vi om mer specifika inslag i seminarierna som de mindes, t.ex. sådant de hade fäst sig vid, eller idéer 
som hade väckts under seminariet. Vi talade också om idéer som väckts vid seminariet och vilka 
möjligheter och hinder de såg i att realisera dem. Utifrån några utvalda bilder ur de digitala 
presentationer som de sett under seminariet fick de ge kommentarer, bland annat fick de 
kommentera vilka de ansåg var de mest ”lättplockade frukterna” för att göra energieffektiviseringar. 
Avslutningsvis talade vi om hur man som aktör i Storuman på bästa sätt kan få kunskaper som kan 
leda till utveckling och förändring. Fördelar och nackdelar med det seminarium de bevistat jämfördes 
med andra sätt att få information och andra sätt att lära sig. 

När de intervjuade personerna återger sina upplevelser av seminariet, berättar de om sådant som de 
menar har betydelse för dem själva och för det sammanhang i Storuman inom vilket de verkar. Detta 
sätt att ge mening åt sådant som kommit ut ur seminariet kallas för kontextualisering. Genom att 
titta på dessa kontextualiseringar blir det möjligt att beskriva både det erfarna lärandeobjektet samt 
också få förståelse för hur kunskapen har konstitueras i sociala sammanhang. 

I nedanstående redovisning ges först en kort och övergripande beskrivning av hur varje 
intervjuperson reflekterar över seminariet. Därefter redovisas kortfattat hur denne resonerar om 
faktorer som möjliggör eller kan vara ett hinder för att realisera idéer som kan ha väckts under 
seminariet. Avslutningsvis redovisas reflektioner om dels det lärande som seminariet ledde till men 
också till generella omständigheter som påverkar möjligheterna till lärande för den aktuella 
målgruppen. 

Kommunalrådet	  

Storumans kommunalråd beskriver att seminariet huvudsakligen handlade om satsningar på 
förnyelsebar energi med tydlig lokal koppling och uttrycker att vad som gjordes var; att sätta lampan 
på energifrågor som en del av ökad lönsamhet. Han poängterar att detta passar väl in i de verksamheter 
som de håller på med. Han påpekar också att det är viktigt att behålla pengarna i regionen så de inte 
går dem förbi; Det finns ju en historisk bakgrund för om du ser utbyggnaden av vattenkraften. De pengarna har 
ju gått bygden förbi. 
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För att det ska bli möjligt att realisera idéer som kan ha uppkommit påpekar han att det behövs 
kapital. Han diskuterar även att det är viktigt att det finns eldsjälar som jobbar med idéerna: 

En nyckelfaktor tror jag är att man har en bra trädgårdsmästare. Han ser också problem i att när idéer ska 
genomföras sätts alltför ofta fokus på sådant som kan kännas jobbigt och bökigt: man snöar in på de saker som är 
svårast att göra något åt istället för att fokusera de parametrar man kan påverka” (på tal om skattelagstiftning som 
hinder för regionens utveckling). 

Storumans kommunalråd menar att seminariet var lyckat. Han förklarar att det kan bero på att det 
var skickliga föreläsare och bra mix av deltagare; en bra uppställning av föreläsare, och god nivå på 
föreläsningarna, det var också bra uppställning från näringslivet. Han påpekar att det är viktigt att skapa 
tillfällen för dialog mellan olika aktörer; många har så fullt upp med att hinna med den dagliga 
verksamheten så att tiden att tänka nytt det har man inte. Han poängterar vid flera tillfällen under 
intervjun att samverkan mellan kommun och näringsliv är viktig och att det är viktigt att skapa 
samverkan på olika nivåer: 

Men sen kanske det är så att man ur ett hängränneperspektiv skulle försöka hitta några hängrännor längre ner, där 
man knyter ihop frågorna igen. Jag tror till exempel att några av de som var med från näringslivet nog grunnar och 
gör en del som har koppling till seminariet, likväl som vi startar en del processer i kommunen. 

Industriföretagaren	  

När industriföretagaren beskriver vad seminariet har handlat om är den dominerande aspekten hur 
olika energilösningar kan sänka kostnaderna och därmed öka lönsamheten för företagen: Så 
energikostnaden är jätteviktig, För företaget är det jätteviktigt att hålla nere energikostnaden för det syns på sista 
raden. Han uttrycker även att det kan vara bra och ekonomiskt att tänka på miljön: 

Man måste lyfta in det där med att spara energi och vara miljömedveten… man får en bättre lönsamhet på företaget 
och man får en bättre hållbarhet både för företaget och för miljön. (---) Fördelen med vindkraften är att den är billig 
då den fungerar och så gör den litet ingrepp på naturen. Det är lite visuellt och lite ljud men om vi river kan vi 
plantera igen med tall och det syns inte på fem år… 

Han berör vid flera tillfällen under samtalet politiska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter 
som ibland försvårar möjligheterna att vara energieffektiv eller att vara konkurrenskraftig. 
Energiförlusterna i södra Sverige är det vi norrlänningar som betalar för. (…) Vi har många goda idéer men det 
finns inget riskkapital. 

Angående möjligheter att förverkliga idéer som har berörts under seminariet är han positiv och menar 
att driftiga eldsjälar samt riskkapital är vad som behövs: 

Ja man måste vara eldsjäl. För det första måste man själv ge sig tid och sen kan det gå enkelt och snabbt. I ett annat 
projekt tog det 4-5 timmar att samla in en halv miljon då man hade rätt affärsidé. Så jag tror nog att det skulle gå 
att få många företag att satsa pengar (…) Men alltså det hade ju varit kul att få dra igång ett elbolag. 

Angående de möjligheter till lärande som seminariet gav poängterar han det lärande som uppstår i 
kommunikationen som uppstår då olika aktörer med olika kunskaper träffas: 

Ja men det är viktigt att man träffas och ser möjligheter tillsammans. Det är som et nätverk, ju mer man puttar in 
själv av kunskap och information, ju mer får man tillbaka (…) 

Småföretagare är slimmade i sin verksamhet och har inte tid att fara på sådana här möten. Man måste hitta den där 
kärnan att trycka på, att det är lönsamt att spara energi och vara miljömässig. Att ingå i nätverk för att kunna 
utveckla sin egen verksamhet, att ta del av varandras kunskap, därför är det viktigt att fara på sådana här möten. 
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Kommunens	  förste	  vice	  ordförande	  

Kommunens förste vice ordförande beskriver att seminariet främst handlade om hur man kan spara 
energi; kärnan i seminariet var hur vi hittar sparåtgärder för att spara energi, det tycker jag var 
kärnpunkten och sen att man fick exempel på enkla åtgärder som andra hade gjort. Hon ger också 
flera exempel på sådant som hon menar är en konsekvens av eller relaterar till vad som togs upp på 
seminariet: 

I tisdags tog vi beslut i kommunstyrelsen om en satsning på vindkraft (---) Vi har försökt få in en ansökan om det vi 
gör med energisparåtgärder och vi har tagit med det i en ansökan till tillväxtverket under benämningen håll bar 
utveckling. (---) och jag har även fått in en skrivning om att man ska titta på testverksamhet i kallt klimat, bland 
annat luftvärmepumpar. 

Vid flera tillfällen under samtalet berörs organisatoriska och politiska omständigheter som har 
inverkan dels på samspelet mellan olika aktörer i möjliga utvecklingsprojekt. Hon menar att alla inte 
har bilden klar för sig, vad som är kommunens roll och vad man måste ordna själv; man tycker att 
man ska göra mycket mer men vi har ju inte det uppdraget enligt kommunlagen. Hon diskuterar att 
lagstiftning ofta upplevs som ett hinder för miljövänlig utveckling, till exempel miljövänlig 
upphandling, men menar att så behöver det inte vara: Alltså jag menar ju att du bestämmer ju kriterierna 
i upphandlingen och kan lägga in miljöperspektivet. Så man kan faktiskt med kriterier ställa de här kraven. 

Seminariet gav bra möjligheter till lärande, bland annat för att seminarieledarna gav bra och tydliga 
exempel på hur andra kommuner hade gjort. Även förtjänsten med att föreläsningen är möjlig att se i 
efterhand via datorlänk poängteras. Hon menar också att seminariet bekräftade att de arbetar på rätt 
sätt i Storuman: 

Jag kommer inte ihåg vem det var som berättade att vi i Storuman har kommit långt i förhållande till andra 
kommuner, men då kände jag att det har haft betydelse det vi har jobbat med.(…) I den enkätundersökning som vi 
fick tillgång till igår visar det sig man upplever att vi arbetar för en hållbar utveckling. 

Folkbildaren	  

Folkhögskolerepresentanten menar att seminariet har handlat om Storumans resurser och hur de kan 
utnyttjas på ett energieffektivt och lönsamt sätt: 

De visade ju vad vi hade för resurser och vad som är outnyttjat (…) man ser ju en möjlighet att starta en verksamhet 
och tjäna pengar på det här. Antingen gör man det själv eller så sår man ett frö åt någon annan som kan bredda sin 
verksamhet. 

Han beskriver flera tänkbara tekniska lösningar för att generera energi och menar att det är viktigt att 
synliggöra sådana möjligheter. Under intervjun återkommer han flera gånger till att det vore bra att få 
till stånd en demoanläggning: 

Som jag nämnde tidigare så har jag ju redan talat med Erika om att vi kanske skulle försöka få till stånd någonting, 
en demoanläggning eller någonting så att folk kan komma och titta på och som man kan driva utbildningar om. 

Ett problem för att det ska vara möjligt att realisera idéer är ekonomin; Ja alltså problemen är ju 
förstås ekonomin. Det kostar ju pengar men möjligheterna finns ju… (…) I slutändan är det 
penningen som styr. Förutom ekonomiska möjligheter menar han att det behövs eldsjälar som driver 
projekten. Dessa behöver stöd och hjälp av andra för att orka fullfölja sina projekt: Det blir eldsjälar 
som jobbar, och så brinner de för en sak, och så orkar de inte mer. 
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Möjligheterna att lära sig genom att delta i ett sådant här seminarium anser han är goda. Han 
diskuterar att det är i mötet mellan människor som kunskap uppstår. Han skiljer på den kunskap som 
kan finns lagrad i kunskapsbanker som kan googlas fram och sådan kunskap som han menar endast 
kan nyskapas i mötet mellan människor. 

Det är i mötet mellan människor som lärandet sker, så är det. Så någon kombination av att använda modern 
teknik för att sprida information, sen att man skapar arenor där man kan mötas, som till exempel ett sådant här 
seminarium, det är jättebra. (---) Politiker har sin syn på saken, företagare har sin syn på saken och någon som, 
inom citationstecken, bara är miljöintresserad, har en annan syn på saken. (---) Som från det här seminariet, det 
finns en film och jag kan gå och se den när jag vill. Det finns befintlig kunskap, jag behöver inte gå och bära på 
kunskapen. Jag ser bara på mina barn, om de ska ha reda på någonting då googlar de. De hämtar kunskapen när 
de behöver den. Men när vi pratar om att skapa ny kunskap då måste man mötas för att jag tror att det är i 
mötet mellan människor som ny kunskap skapas. 
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Slutsatser	  

Relationen	  mellan	  det	  avsedda,	  det	  iscensatta	  och	  det	  erfarna	  lärandeobjektet	  

Relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet kan förklara om, hur 
och i vilken mån seminariet fick avsedd effekt. Relationen är viktig eftersom den kan visa på faktorer 
som möjliggjorde lärande samt peka på sådana faktorer, som om de tydligare hade lyfts fram, hade 
haft potential att i ännu högre grad möjliggöra lärande och förhoppningsvis i förlängningen 
förändring. 

Utifrån det ovan redovisade delresultaten kan man på goda grunder dra slutsatsen att informationen 
var framgångsrik, och att seminariet ledde till ett lärande. Detta visar sig bland annat på följande sätt: 

• På en kollektiv nivå (intervjuerna sedda som en helhet) visar deltagarna att de har urskilt de 
aspekter som fanns beskrivna under rubriken: Det iscensatta lärandeobjektet. I viss mån 
lägger enskilda individer tyngdpunkten på olika aspekter, till exempel på ekonomi eller på 
möjligheter och tekniska lösningar. Detta kan förklaras av att olika aspekter har olika 
relevans för dem, beroende av deras personliga intressen men också på hur de ser på sin 
egen roll inom kommunen eller näringslivet. 

• När de intervjuade deltagarna återberättar sina reflektioner gör de det genom att återberätta 
sådant som seminariet handlade om, i sitt eget sammanhang. Därmed kan man säga att de 
kontextualiserar vad seminariet handlade om till sitt eget sammanhang som företrädare för 
Storuman. Att kunna återberätta något i ett nytt sammanhang är enligt Blooms taxonomi ett 
grundläggande kriterium för att kunna säga att man inte bara har förstått, utan dessutom kan 
tillämpa kunskaperna i ett nytt sammanhang. Många av de utsagor som görs under 
intervjuerna visar också på förståelsekvalitéerna analys, syntes och värdering. Av detta kan 
slutsatsen dras att det skedde ett kvalitativt lärande och att kunskap genererades under 
seminariet. 

• I flera fall berättar intervjupersonerna om hur tankegångar och idéer som väckts under 
seminariet satt spår i verksamheten. Exempel på sådant är beslut tagna i kommunstyrelsen, 
skrivningar i ansökningar och kontakter som i efterhand har tagits mellan olika 
seminariedeltagare. Det finns också exempel på idéer som är i sin linda men har goda 
förutsättningar att bli realiserade. 

Vad	  möjliggjorde	  lärandet?	  

Utifrån att ha deltagit i och observerat seminariet, granskat videoinspelningen samt lyssnat på de 
ljudinspelade föreläsningarna och rundabordssamtalen upprepade gånger går det att peka på faktorer 
som sannolikt har gynnat lärandet. 

• De intervjuade seminariedeltagarna beskriver att personliga möten och dialog är väsentligt 
för de ska kunna lära sig och därmed skapa ny kunskap. Citat som styrker detta och återgetts 
ovan förtjänar att upprepas: det är i mötet mellan människor som ny kunskap skapas. (-/-)Ja 
men det är viktigt att man träffas och ser möjligheter tillsammans. Det är som i ett nätverk, 
ju mer man puttar in själv av kunskap och information, ju mer får man tillbaka. På det sätt 
som seminariet genomfördes skapades goda möjligheter för gemensam kunskapande. 

• Seminarieledarna lyckades på ett bra sätt variera och relatera lärandeobjektet om energi och 
klimatfrågor till hållbar utveckling för Storuman. Genom att skillnader och likheter mellan 
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olika faktorer såsom olika energislag, olika framtidsscenarier skapades ett tydligt 
lärandeobjekt. 

• I de allra flesta fall relaterade lärandeobjektet väl till de intentioner och förväntningar som 
seminariedeltagarna hade. Lärandeobjekten låg väl i linje med deltagarnas egna uppfattningar 
om vad de förväntas göra inom ramen för sitt yrke. 

• Seminariedeltagarna blev uppmuntrade, motiverade och smickrade genom kommentarer 
som till exempel: Ni har energimässigt väldigt goda förutsättningar, och som sagt; jag har 
förstått att ni jobbar bra! 

Hinder	  och	  möjligheter	  för	  att	  genomföra	  förändringar	  

Under seminariet lyfte deltagarna problem som relaterade till politisk och ekonomisk uppifrån- 
styrning. Subventioner, skatter, transportstöd o.s.v. beskrevs som hinder. Sannolikt är detta inte ett 
kunskapsrelaterat problem utan istället faktorer som ligger utanför seminarieledarnas kontroll. Det är 
möjligt (men inte alls säkert) att om denna aspekt medvetet hade fått framträda tydligare i 
föreläsningarna hade det fått en förändrad betydelse. Under intervjuerna kommer även sådana aspekter 
upp men ges då en betydligt mer nyanserad framställning. Fler av intervjupersonerna påpekar med 
tydlighet att man måste fokusera på lösningar istället för problem. Såväl kommunalrådet som 
kommunens vice ordförande påpekar att det är en tolkningsfråga och att det finns sätt att kringgå 
bestämmelser, t.ex. genom att specificera kriterierna i upphandlingar. 

• Samtliga intervjupersoner menar att eldsjälar har en avgörande betydelse för om idéer som 
väckts kommer att bli realiserade. De menar att det är viktigt att dessa eldsjälar inte lämnas 
ensamma, att de får stöd och ges tid och utrymme att också sprida kunskaper och 
engagemang. 

• Tillgång av kapital lyfts fram som en viktig förutsättning för att nyinvesteringar ska 
kunna göras. Lokal finansiering som leder till att vinsten stannar i bygden ses som önskvärd. 

Möjliga	  vägar	  vidare	  

På längre sikt vore det intressant att studera hur inblandade aktörer, efter att ha fått ta del av 
NV Ekos information, arbetar vidare med klimat och energifrågor. Vad händer med de idéer som 
har väckts under seminariet? Hur förs kunskapen vidare inom kommunen och näringslivet? Vilket 
stöd kan ges av utomstående aktörer för att underlätta genomförandet? 

Ett dilemma vid den här typen av informationsinsats är att de idéer och den inspiration som väcktes 
under seminariet kan komma att stanna hos individen. Det är viktigt att individerna kan få möjlighet 
att åstadkomma en delad mening inom den organisation de tillhör, det vill säga att kunskaperna 
insikterna och idéerna blir ett gemensamt mål för en grupp människor (t.ex. en kommunal 
förvaltning). I en sådan process brukar man säga att kunskaperna integreras och institutionaliseras. 
Vi behöver förstå villkoren för hur detta kan ske och det finns modeller för att studera detta, till 
exempel beskriver Argyris och Schön (1974), hur lärande inom organisationer sker genom olika 
processer av feedback. 

En möjlig fortsättning skulle kunna bestå i att följa en eller flera idéer som har sitt upphov i något av 
NV Ekos seminarier och se vad som händer fram till att de eventuellt realiseras. Till exempel 
skulle det gå att följa upp idén om att bilda ett kraftbolag i Storuman. Sannolikt finns det även 
andra lämpliga och möjliga fall i andra kommuner. Väsentligt blir då att få insikt i hur NV Eko efter 
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seminarierna kan ge feedback och bidra till realiserandet av idéerna. 

Om huvudsyftet med att införa ett lärandeperspektiv är att optimera NV Ekos möjligheter att bidra 
till energimässigt hållbar näringslivsutveckling i kommuner, finns det nog fler ”lättplockade frukter” 
att hämta genom att studera det lärande som sker efter seminarierna än vad det finns genom att 
studera lärandet vid själva informationsseminarierna. Det ena utesluter dock inte det andra och 
självklart finns det en naturlig relation mellan dessa två processer. 
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