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Abstract  
Kalmar municipality has commissioned a computer-based environmental education which 
all municipal employees are going to attend. The aim of this research was to evaluate the 
education program to see what expectations the employees had for the education, how they 
experienced it, if they learned anything and if they felt that the education has given them 
useful information and knowledge. 
 
To become a more environmentally friendly establishment a change in behavior among the 
employees is required and education is a strategy to achieve this. A study from Hong Kong 
in suggests that there is a relationship between sustainability performance and 
environmental attitudes respective employee training. Studies suggest that EMS helps and 
encourages employees to create a culture where the environment is in focus, which in turn 
helps them reach goals. This 'environment culture' is created largely through education. 
 
A group interview was organized to obtain a picture of the participants' expectations and 
thoughts before the education. Two surveys were sent, one before the training and one after. 
In these were six questions of general knowledge about the environment to measure 
knowledge change, and a number of open questions to investigate the participants' attitude. 
 
The expectations of the participants were mixed, but concerned more general environmental 
knowledge and understanding. After the training, there was no mention of this specifically, 
but the expectations seem to have been met as the education contained just this and the 
comments after the training were positive. 
 
The participants mainly found it positive that the education was computer-based as it 
provides the opportunity to do the training when there is time, and the method of education 
seemed to be adapted to the participants' needs. The participants were not as happy with the 
variation in the training, which is an important factor in a successful education program. 
This is something Kalmar municipality should look in to and try to attain. The content and 
the language were generally considered to lie at a moderate level, although some remarks 
were made regarding that the text contained too many technical terms. The potential for 
knowledge change may have been influenced by it. The differences of knowledge before 
and after the education were small. The issues with many chemical technical terms had 
almost no change in knowledge. 
 
The answers from the participants were ambiguous and varied regarding if the training 
provided them with useful information for their professional and private life. However, 
most respondents believed that the training was professionally positive because it created 
discussions and made the municipal's environmental goals clearer. Privately it was not 
considered as useful as many of the participants said that they already possessed knowledge 
that they could use outside of work. 



 

 

Sammanfattning  
Kalmar kommun har låtit ta fram en datorbaserad miljöutbildning som samtliga 
kommunanställda ska ta de av. Syftet med denna undersökning var att utvärdera 
utbildningen för att se vad de anställda hade för förväntningar på utbildningen, hur de 
upplevde den, om de lärt sig något och om de kände att utbildningen har givit dem 
användbar information och kunskap.  

För att verksamheten ska bli mer miljöanpassad krävs en beteendeförändring bland de 
anställda och utbildning är en strategi för att uppnå detta. En studie från Hong Kong tyder 
på att det finns ett samband mellan hållbar utvecklingsprestanda och miljöattityd respektive 
utbildning av anställda. Studier tyder på att miljöledningssystem hjälper och uppmuntrar 
anställda att skapa en kultur där miljö står i fokus, vilket i sin tur hjälper dem nå mål. Denna 
'miljökultur' skapas till stor del genom utbildning. 

En gruppintervju anordnades för att få en bild av deltagarnas förväntningar och tankar innan 
utbildningen. Två enkäter skickades ut, en före utbildningen och en efter. På dessa ställdes 
sex stycken allmänna miljökunskapsfrågor för att mäta kunskapsförändring, samt ett antal 
öppna frågor för att undersöka deltagarnas inställning.  

Testpersonernas förväntningar var blandade, men gällde ökad allmän miljökunskap och 
förståelse. Efter utbildningen nämndes inget av detta specifikt, men förväntningarna tycks 
ha möts då utbildningen innehöll just detta och kommentarerna efter utbildningen var 
positiva.  

Huvudsakligen upplevde deltagarna det positivt att utbildningen var databaserad då det ger 
möjligheten att göra utbildningen när det finns tid, och utbildningsmetoden verkade vara 
anpassad efter testpersonernas behov. Deltagarna var dock inte lika nöjda med variationen i 
utbildningen, vilket är en viktigt faktor för en framgångsrik utbildning. Detta är något 
Kalmar kommun bör titta på och försöka efterleva. Språk och innehåll ansågs överlag ligga 
på en lagom svår nivå, även om vissa kommentarer gavs om att texterna innehöll många 
tekniska termer. Potentialen för en kunskapsförändring kan ha påverkats av detta. 
Skillnaderna i kunskap före och efter utbildningen var små. För frågorna med kemiska 
facktermer var kunskapsförändringen nästintill obefintliga.  

Svaren från deltagarna angående om utbildningen givit dem användbar information för 
yrkes- och privatlivet var tvetydiga och varierade. De flesta ansåg likväl utbildningen var 
positiv yrkesmässigt då den skapar diskussion och  gör kommunens miljömål tydligare. 
Privat ansågs den dock inte lika användbar då många av deltagarna sa sig redan ha 
kunskaper kring det de kan använda utför arbetet.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  
Kalmar kommun är den första kommunen i Sverige att bli certifierad enligt ISO 14001 och 
ISO 9001 (Först i landet, 2011). De som är ISO 14001-certifierade ska "Organisationen skall 
säkerställa att varje person som utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som 
organisationen identifierat som betydande har kompetens grundad på lämplig teoretisk och 
praktisk utbildning eller erfarenhet." (SS-EN ISO 14001:2004, s.11). Mycket forskning tyder 
på att utbildning är essentiellt för att uppnå detta krav och nå framgång inom miljöarbete, 
vilket kommer redovisas nedan. Utbildning har nämligen identifierats som ett av de viktigaste 
medlen för att uppnå hållbar utveckling (Martin & Rigola, 2001). Kalmar kommun har därför, 
genom ett samarbete med Linnéuniversitetet, tagit fram en två timmar lång 
kommunövergripande databaserad utbildning som samtliga anställa av Kalmar kommun ska 
ta del av. Utbildningen är uppdelad i två delar; en del om allmänna miljöfrågor, till exempel 
global uppvärmning, biologisk mångfald och övergödning, och en del om Kalmar kommuns 
egna miljöpåverkan, till exempel transporter, avfall och inköp, och hur Kalmar kommun 
försöker arbeta med miljöfrågor.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att utvärdera Kalmar kommuns kommunövergripande 
miljöutbildning för att se om de anställda lärde sig något av utbildningen. Även att undersöka 
de anställdas inställning till utbildningen, hur de upplevde den och om de ansåg den 
användbar och givande.   
 
1.3 Frågeställningar 
Examensarbetets avsikt är att besvara följande frågor: 

 Vilka förväntningar hade personalen på utbildningen?  
 Hur upplevde testpersonerna från kommunen utbildningen?  
 Ökade utbildningen deras kunskap kring miljö?  
 Upplevde de att utbildningen givit dem information och kunskap de kan använda i 

yrkeslivet och/eller privat?  
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2. Teori 
Avsikten med Kalmar kommuns kommunövergripande miljöutbildning var att göra sin 
verksamhet mer miljöanpassad, hållbar och öka miljötänket bland alla de anställda. För att 
upp nå detta krävs en beteendeförändring bland de anställda. Därför kommer nästa avsnitt 
handla om beteende, och därefter följer avsnitt om bland annat fördelar med utbildning, 
samband mellan miljömedvetenhet och hållbar utveckling, viktiga faktorer som påverkar en 
utbildnings framgång, samt vikten av att utvärdera.  

2.1 Beteende  

En vanlig uppfattning är att det finns ett samband mellan människors attityd och beteende, att 
människor med positiv attityd även har ett beteende som är positivt för miljön (Eagly & 
Chaiken, 1993). Eagly och Chaiken (1993) konstaterar dock att attityd endast utgör en av flera 
viktiga faktorer som leder till ett beteende. Därmed kan endast ett begränsat samband mellan 
attityd och beteende påvisas (Eagly & Chaiken, 1993).  

Teorin "Theory of planned behavior", utvecklad av Izak Ajzen (1991), förklarar hur 
människors beteende styrs av fler faktorer än attityd (Alriksson & Henningsson, 2013). 
Beteendet beror både på intentionen och förmågan (beteendekontroll). Intentioner anses fånga 
de motiverande faktorerna som påverkar vårt beteende. De indikerar hur mycket folk är 
villiga att försöka och hur mycket de tänker anstränga sig för att bete sig på ett visst sätt. Ju 
starkare avsikten är att bete sig på ett visst sätt desto troligare är det att det kommer utföras 
(Ajzen, 1991). Enligt Theory of planned behavior är det följande fem faktorer som styr 
människors intentioner att förändra ett beteende och bete sig på ett visst sätt: attityder, 
personliga och subjektiva normer, vanor och kontroll (Alriksson & Henningsson, 2013). Alla 
dessa behöver vara "uppfyllda" för att beteende ska förändras (Alriksson & Henningsson, 
2013).  

Attityd handlar om hur en person värderar och upplever det aktuella beteendet, positivt eller 
negativt, samt inbegriper även medvetenhet om konsekvenser av beteendet (Alriksson & 
Henningsson, 2013). Grundläggande värderingar är viktiga vid bildandet av en attityd och 
därför är uppväxtförhållanden och tidigare erfarenheter essentiella (Alriksson & Henningsson, 
2013). 

Personliga normer, känslor inför moraliska skyldigheter eller ansvar att utföra eller inte utföra 
ett visst beteende spelar också en stor roll (Ajzen, 1991). En persons moraliska vilja att göra 
rätt styr intentioner att förändra beteendet. Denna faktor, tillsammans med attityder, är den 
som kan påverka beteendet till störst grad (Alriksson & Henningsson, 2013).  

Subjektiva normer handlar om hur stort tryck från omgivningen personen upplever att det 
finns att bete sig på visst sätt. Upplever personen att en viktig person (till exempel chefen) 
eller grupp (till exempel arbetskamrater) är positiva till ett visst beteende ökar troligheten att 
beteendet ökar, och vice versa (Alriksson & Henningsson, 2013).  
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Ett vanligt antagande är att tidigare beteende är en indikator för framtida beteende och därmed 
kommer att upprepas och skapa en vana (Ajzen, 1991). Vanor kan på ett negativt sätt inverka 
på en persons intentioner att förändra sitt beteende. Ett exempel är att en person alltid köpt ett 
speciellt rengöringsmedel och därmed inte undersöker om det finns något bättre alternativ 
(Alriksson & Henningsson, 2013).  

Den femte faktorn är upplevd kontroll och handlar om människors egna uppfattning av hur 
enkelt eller svårt ett visst beteende kommer vara att utföra. Om personen tror att han/hon har 
förmåga att lyckas är således sannolikheten större att denna också gör det (Ajzen, 1991). Till 
exempel finns möjligheten att lyckas med sopsortering på en arbetsplats om det finns tillgång 
till en källsorteringsstation. Upplever en person att han/hon kan påverka kommer även denna 
persons möjligheter att utföra beteendet öka (Alriksson & Henningsson, 2013).  

Det är dock skillnad mellan intentionen att göra något och faktiskt göra det (själva beteendet). 
Möjligheten till att förändra beteendet måste även finnas, det vill säga det måste finnas 
tillfälle och resurser. Forskaren Sjödén (2000) pekar på att vissa grundvillkor måste vara 
uppfyllda för att människor ska börja bry sig om att uppnå långsiktiga mål, vilket miljömål 
oftast utgör. De måste känna sig värdefulla som individer och känna att deras val och 
handlingar har betydelse. Gemenskap och social tillhörighet, till exempel att känna sig som en 
del av en grupp, är viktigt. Förutsättningarna för förändring beror till viss del på om gruppen 
utmärks av optimism och vetskapen om att de kan göra skillnad (Naturvårdsverket, 2000). 
Exempel på fyra olika strategier som spelar stor roll för att förändra människors beteende är: 
information, belöning, kommunikation/dialog och utbildning (Alriksson & Henningsson, 
2013). 

Information är viktigt då det väcker uppmärksamhet hos människor. Brist på den kan vara ett 
stort problem och ett hinder då det kan råda osäkerhet kring vilken handling som är bäst 
(Alriksson & Henningsson, 2013). Belöning är en strategi där det sker en uppmuntran till ett 
beteende, till exempel genom positiv uppmärksamhet, uppmuntran eller genom ekonomisk 
belöning. Beteendeförändringen blir dock endast kortsiktig eftersom när/om belöningen tas 
bort så försvinner även det nya positiva beteendet och det gamla beteendet återkommer 
(Alriksson & Henningsson, 2013). Strategin samverkan/dialog i grupp bygger på förtroende 
och tillit inom en mindre grupp, till exempel en arbetsgrupp inom ett företag (Alriksson & 
Henningsson, 2013). När en grupp fungerar brukar det individuella ansvaret öka inom 
gruppen och medlemmarna beter sig efter de regler gruppen utformat, det vill säga gruppens 
normer. Slutligen, utbildnings mål är att öka kunskapen hos människor på längre sikt och är 
därmed en långsiktigt strategi. Genom utbildning kan förståelsen för konsekvenserna av 
miljöovänligt beteende öka (Alriksson & Henningsson, 2013). Utbildning fungerar bäst när 
den kombineras med andra strategier som information och dialog/kommunikation i mindre 
grupp, samt när den stämmer väl överens med personens egna värderingar. Även här krävs det 
en kombination av olika strategier för att förändra en människas beteende (Alriksson & 
Henningsson, 2013).  
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2.2 Miljöledningssystem 
När det talas om att förändra miljön i ett företag sägs det vara omöjligt att åstadkomma 
förändring utan deltagande från de anställda och deltagande är omöjligt utan förståelse 
(Perron et al., 2006). Miljöledningssystem är ett strategiskt och organisatoriskt hjälpmedel för 
företag och organisationer för att uppnå viktiga målsättningar inom givna gränser som de satt 
upp för dig själva (Ammenberg, 2012). De anställda är avgörande "verktyg" vid arbete med 
miljöledningssystem eftersom det är de som förverkligar förändringarna i attityd och 
beteende. De många små handlingar och val som görs av de anställda bidrar totalt sätt till 
företagets/organisationens miljöpåverkan, och eftersom det är de som ska följa de rutiner som 
satts upp är de anställdas handlingar avgörande för om målen nås eller inte (Perron et al., 
2006). Får inte alla anställda samma kunskap är det möjligt att företagets förbättringar stannar 
vid några tekniska förbättringar och inte tar tillvara på de möjligheter som finns inom den 
egna personalen (Perron et al., 2006).  

För att nå framgång med miljöledningssystem krävs ett engagemang hos de anställda (Cohen-
Rosenthal, 2000). Miljömål uppnås nämligen bland annat genom att företag förändrar sitt 
beteende och attityd, det vill säga dess kultur (Perron et al., 2006). Det finns många studier i 
olika miljöer som tyder på att miljöledningssystem hjälper till att uppmuntra människor i ett 
visst företag att skapa en "miljökultur" (Vaitilingham, 1993; Bennett et al., 1993; Wehrmeyer, 
1996). Miljökultur skapas till stor del av utbildning om miljö genom att successivt öka 
kunskap och förmåga, vilket i sin tur skapar en kultur för miljölärande (Shaw et al., 1999). 
Miljöutbildning är således inte enbart till för att ge de anställda färdigheter utan till stor del till 
för att påverka de anställda positivt till att bry sig om miljön, få dem till att tycka att miljö är 
viktig, och få dem engagerade (Perron et al., 2006). 

2.3 Miljöutbildning   
Agenda 21, Förenta nationernas handlingsprogram för arbete med miljö och utveckling under 
det tjugoförsta århundradet (Elvingson), presenterar följande kring yrkesutbildning: 
"Yrkesutbildning är ett av de viktigaste verktygen för att utveckla mänskliga resurser och 
underlätta övergången till en mera hållbar värld. Utbildningen bör vara yrkesinriktad och 
syftet skall vara att fylla kunskaps- och kompetensluckor för att hjälpa den enskilda individen 
att få anställning och engageras i miljö- och utvecklingsarbete." (Agenda 21, 1992, kapitel 
36).  

Enligt Ivancevich (1995) kan utbildning ses som en systematisk process genom vilka de 
anställdas beteende riktas mot organisationens mål, och är avgörande för dess framgång 
(Jabbour et al., 2010). Goldstein (1993) definierar utbildning som ett systematiska 
förvärvande av kunskap, färdigheter, regler, tillvägagångssätt och begrepp, vilket resulterar i 
prestationsförbättringar i arbetet (Jabbour et al., 2010). På ett liknande sätt anser Borges-
Andrade (2002) att utbildning är utvecklingen av kognitiva strategier som kan ge förbättring 
för både dagens och framtidens prestanda inom verksamheten (Jabbour et al., 2010). 
Utbildning skapar delaktighet i företagets/organisationers förändring genom att minska 
motståndet och bygga upp "äganderätten" till förändring hos de anställda, samt är ett sätt att 
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motivera individer att själva göra insatser för förändring och ta till sig nya tankesätt (Perron et 
al., 2006).  

Miljöutbildning är viktigt för att göra miljöarbete och miljötänk en naturig del i hela den 
ordinarie verksamheten. Olika anställda berörs på olika sätt av miljöledningssystem och bör 
därför få utbildning som är anpassad efter deras olika personalkategorier och arbetsuppgifter. 
Detta för att alla ska kunna bidra på bästa sätt inom sitt enskilda arbetsområde. I början är det 
dock bra om alla anställda får samma grundläggande miljöutbildning och information. Först 
efter grundutbildning bör den specialanpassade utbildningen för olika personalkategorier äga 
rum (Naturvårdsverket, 2008). 

Görs personalen medveten om deras funktioner och deras effekter på företagets prestation 
ökar deras förmåga att hjälpa till att förbättra företagets miljöprestanda (Perron et al., 2006). 
Perron et al. (2006) fastställer att miljömedvetenheten är en av de viktigaste indikatorerna för 
nivån av miljöåtgärder hos en verksamhet/organisation.  

I en studie av ett antal danska företag bidrog de anställda till att minska miljöpåverkan genom 
"numerous ideas and proposals on how to reduce the environmental impacts from the 

production process" (Remmen & Lorentzen, 2000, s.368). I studien sa de anställda ofta att de 
inte visste hur de kunde bidra till att minska utsläppen deras företag orsakade, men i slutet av 
studien, efter att ha deltagit i "miljöaktiviteter", var de anställda medvetna om att deras 
kunskap och erfarenheter var värdefulla för företagens miljöarbete (Remmen & Lorentzen, 
2000). Genom att låta personalen bidra med sin kunskap, erfarenhet och skicklighet ökar 
engagemanget och stödet till att införa miljöledningssystem och att effektivt minska den 
negativa miljöpåverkan (Perron et al., 2006).  

Utbildning är ett viktigt sätt att få tillgång till de anställdas kunskaper och idéer (Shaw et al., 
1999). I ett "green paper" från Europeiska kommissionen om främjande av ett europeisk 
ramverk för företagens sociala ansvar betonas vikten av att involvera och konsultera personal 
(Perron et al., 2006). "Social dialogue needs to be widened to cover issues and instruments for 

improving companies’ social and environmental performance." (Perron et al., 2006, s.553).  
Europeiska kommissionen föreslår att företag ska investera i miljömedvetenhetsutbildning 
(Perron et al., 2006). Företag behöver därmed, för att göra de anställda mer involverade, förse 
personalen med någon slags miljömedvetenhetsutbildning. Företagsvärlden stödjer därför 
miljöutbildningar i stor utsträckning, vilket bland annat går att se genom de 
miljöledningsprogram företag investerar stora summor pengar i (Perron et al., 2006). 
Fördelarna som en miljömedvetenhetsutbildningar kan åstadkomma är (Perron et al., 2006):  

 De anställda får en känsla av "ägarskap" av företagets framgång. 
 Det ökar företagets förmåga att behålla kvalificerade medarbetare. 
 Det ökar förmågan att attrahera högpresterande akademiker. 
 Det ger lägre personalomsättning. 
 Det bidrar ofta till större trivsel. 
 De anställda kan lättare identifiera sig med företagets mål och dess kultur. 



6 

 

 De anställda blir bättre motiverade. 
 En ökad statusen som kommer från att arbeta för ett företag som visar omsorg för 

miljön.  
 
En studie gjord i Hong Kong visar på samband mellan utbildning av de anställda och hållbar 
utvecklingsprestanda och mellan miljöattityder och hållbar utvecklingsprestanda (Ji et al. 
2012). Både de anställdas utbildning och miljöattityd hjälper företag och organisationer att bli 
mer hållbara. Ju bättre utbildningen är och ju positivare attityden är till miljö desto bättre 
kommer företagets/organisationens miljöprestanda sannolikt att vara (Ji et al. 2012). Det finns 
även många andra studier som empiriskt bekräftar vikten av utbildning för att uppnå ett 
effektivt ledningssystem. Ett exempel är en studie av företag i Ghana som har konstaterat att 
utbildning positivt influerar företags miljöprestation (Teixera et al., 2012). En annan studie 
visar att utbildning är en viktig aspekt vid genomförandet av miljövänligare metoder (Teixera 
et al., 2012), och en tredje studie visar att utbildning är viktigt för att stärka de grupper inom 
ett företag som leder dess miljöledningssystem (Jabbour et al., 2010).  

Genom att utveckla speciella miljöutbildningar och träningsprogram kan följande fördelar 
uppnås (Govindarajulu & Daily, 2004):  

 en ökad överensstämmelse med krav;  
 tydliggörelse av anställdas ansvar och skyldigheter; 
 en positiv bild utåt; 
 en ökad uppmuntran av anställda att bli engagerade i miljöfrågor;  
 en ökad motivation för anställda att delta i förebyggande miljöarbete. 

 

2.4 Faktorer som påverkar utbildningars framgång 
Ofta uppfyller inte utbildningar sin fulla potential på grund av att de anställda inte vill delta i 
utbildningen eller har andra saker att tänka på. Ett av de bästa sätten att garantera att 
investeringen i utbildningen blir framgångsrik är att utvärdera och göra förändringar för 
förbättring där det är behövs. Det finns flera saker som kan tänkas på när utbildningen 
utformas och genomförs (Melnik, 2001). Wehrmeyer (1996) poängterar att miljöfrågor ofta är 
ett väldigt komplext ämne och därför är det viktigt att hålla miljöbudskapet på en lätt nivå för 
att få det att bli bestående. Därför ger Wehrmeyer (1996) tips på sju nyckelelement för att 
åstadkomma detta:  

1. håll informationen (budskapet) kring miljö på en enkel nivå;  
2. håll det relevant; 
3. håll utbildningstillfällena korta;  
4. håll grupperna små; 
5. håll ett konsekvent budskap, förändra det inte halvvägs genom utbildningen.  
6. ha bra timing, introducera inte ett träningsprogram när det är stora organisatoriska 

förändringar; 
7. fortsätt utbildningen informellt genom städig exponering till miljöinformation, låt inte 

miljö sluta vara en viktig fråga när den formella utbildningen är över.  
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Melnik, som har arbetat som konsult åt flera olika företag i över femton år, har beskrivit tio 
faktorer som påverkar hur framgångsrik en utbildning blir. De är följande (Melnik, 2001):  

1. Inkludering. De anställda bör involveras i utvecklingen av utbildningen. De bör låtas 
bidra till innehållet baserat på deras behov.  

2. Respekt. Planera utbildningen på ett sätt som är respektfullt för de anställda. 
Schemalägg den när de är fräscha och vakna, inte när deras vanliga arbetstid är slut 
eller när de är trötta.  

3. Kommunikation. Välj metoden för presentationen efter de anställdas behov. Det bör 
tas reda på vilket sätt de anställda lär sig bäst, vilken information som är viktigast och 
mest praktisk för dem, samt hur informationen ska pressenteras löpande.  

4. Enhetlighet. Informationen som ges vid utbildningen bör vara förenlig med vad som 
sker i arbetsmiljön.  

5. Flexibilitet. Om det framgår att en viss utbildning inte tas emot väl försök fastställa 
vilka problem är och åtgärda situationen innan utbildningen fortgår.  

6. Engagemang. Om de anställda får informationen måste företaget/organisationen vara 
där för och hjälpa de anställda att komma ihåg och använda den information de fått 
regelbundet.  

7. Kreativitet. Det finns stort utrymme för att vara kreativ i en utbildning. Inför praktiska 
aktiviteter, gå ut i verksamheten och försök lösa faktiska verkliga problem, eller 
variera medierna som används för att förmedla information.  

8. Rolig. Det får inte glömma bort att ha roligt under ett utbildningsprogram. Humor är 
ett starkt verktyg och kan öka deltagarnas benägenhet att komma ihåg det de får höra 
och lära sig.  

9. Ansvar. Gör det tydligt att det finns förväntningar på vad som ska hända när 
utbildningen är klar.  

10. Erkännande. Innebär helt enkelt att uppmärksamma de anställdas insats och 
ansträngning som en del av ett utbildningsprogram. Till exempel att uppmärksamma 
när individer gör "rätt saker" efter utbildningen.  

2.5 Vikten av att utvärdera 
Beteende en viktig faktor för att kulturen i ett företag eller en organisation ska förändras 
(Sektion 2.2), men alla utbildningar kanske inte bidrar till den förändring som önskas och som 
krävs för ökad hållbarhet. Detta gör att varaktig och bestående kunskap blir nyckelbegrepp i 
miljömedvetenhet och utbildning (Perron et al., 2006). Perron et al. (2006) konstaterar att 
endast små fördelar kan komma från ett utbildningsförsök som försvinner och avtar snabbt. 
Vidare att ofta bortser företag och organisationer från att bedöma om utbildningens försök och 
insatser ens ger den önskade kunskapen eller attitydförändringen som den var avsedd att göra. 
För alla utbildningar som ges bör en utvärdering genomföras för att försäkra att den 
information som givits även tagits emot av personalen. Det bör inte vara ett undantag att mäta 
och utvärdera utbildningen eftersom utbildningen är en investering som företaget gjort och 
därför bör företaget vara intresserad av om utbildningen varit givande och framgångsrik eller 
bara en onödig utgift (Perron et al., 2006). Worthen (2001) skriver att utbildning på 
arbetsplatsen är den fråga där den största summan pengar spenderas utan att någon 
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ansvarsskyldighet krävs för utgifterna (se Perron et al., 2006). Företag måste därför utvärdera 
resultaten och framgången av de utbildningar de investerar i. Det är först då som företagen 
kan avgöra och vara säkra på om resultaten från utbildningen för miljömedvetenhet verkligen 
åstadkom det den skulle (Perron et al., 2006). 

Ett sätt att utvärdera inverkan av utbildning utvecklades av Donald Kirkpatrick (Naugle et al. 
2000). Denna modell har sedan 1959 varit den mest använda och välkända 
utvärderingsmodellen för effektiviteten hos utbildning för vuxna i arbetsvärlden (Naugle et 
al., 2000). Modellen anses vara enkel, komplett, tydlig och lätt att använda. Den består av fyra 
nivåer; reaktion, inlärning, beteende och resultat (Lin et al., 2011).  

Den första nivån, reaktion, behandlar de anställdas attityd till utbildningen, deras intresse och 
motivation (Smidt, et al. 2009). Detta för att avgöra om de har en positiv eller negativ 
inställning till exempelvis programmets instruktioner, materialet och deras erfarenheter. 
Antagandet av Kirkpatrick är här att om deltagarna inte har en positiv attityd till utbildningen 
kommer de inte heller helt komma tillgodogöra sig utbildningen. Kirkpatrick konstaterar att 
det är liten chans att en individ som inte gillar utbildningen kommer göra någon ansträngning 
för att lära sig (Naugle et al., 2000).  

Den andra delen i Kirkpatricks utvärderingsmodell är inlärning och mäter vad deltagarna har 
lärt sig kunskapsmässigt och/eller praktiskt (Smidt, et al. 2009). Kirkpatrick beskriver nivån 
som mätning av kunskaps förvärvning, färdighets förbättring, eller attitydförändring på grund 
av utbildning. Utbildning brukar, enligt Kirkpatrick, resultera i en mätbar förändring av någon 
av dess delar (Naugle et al., 2000).  

Det tredje steget i modellen är beteende. Nivån utvärderar deltagarnas beteendeförändringar 
efter utbildningen och försöker således avgöra om de använder sin nyförvärvade kunskap i 
jobbet (Smidt, et al. 2009). Detta eftersom det är en stor skillnad på att veta hur något ska och 
att faktiskt göra det (Naugle et al., 2000).  

Den fjärde och sista nivån i Kirkpatricks modell, resultat, mäter utbildningens övergripande 
påverkan på verksamheten, så som finansiell och moral påverkan (Smidt, et al. 2009). Det kan 
handla om kostnadsreduktioner, lägre frånvaro, personalomsättning, etc. (Naugle et al. 2000).  
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3. Metod och material 

3.1 Avgränsning 

Eftersom denna undersökning var av intresse för Kalmar kommun gjordes en avgränsning till 
de anställda inom kommunen. Den utvärdering som ägt rum har utrett de två första nivåerna i 
Kirkpatricks fyr-stegsmodell för utvärdering av utbildningar. Således har de anställdas 
reaktion, det vill säga attityd till utbildningen, intresse och motivation undersökts (steg 1), 
samt deras inlärning för att mäta om de förvärvat någon ny kunskap och/eller fått en 
attitydförändring tackvare utbildningen (steg 2). På grund av tidsbegränsning för 
utvärderingen har inte steg tre eller fyra i Kirkpatricks modell kunna undersökas då det krävs 
längre tid för att utvärdera verkliga beteende förändringar (steg 3) och för att undersöka det 
övergripande resultatet av utbildningen (steg 4).  

I och med att utbildningen som tagits fram är till för vuxna och ska ske i anslutning till 
arbetsverksamheten avgränsades bakgrunden till att undersöka just detta med ett fokus på 
miljöutbildning. Det som var av intresse var att förklara varför utbildning av all personal 
anses viktigt, varför det är viktigt att göra personalen en del av miljöarbetet, samt viktiga 
faktorer i en miljöutbildning och varför det är så viktigt att utvärdera.  

3.2 Urval av testgrupp 

Kalmar kommun stod för urvalet av personer som skulle delta i utvärderingen av 
utbildningen. Detta eftersom de utvalda personerna måste gått utbildningen för att vara 
relevanta för undersökningen, och det var upp till kommunen själv att avgöra vilka som skulle 
bli de första att gå utbildningen. En blandning av kvinnor och män önskades, samt olika åldrar 
och att merparten av personerna skulle vara vanliga medarbetare (dvs. inte chefer) eftersom 
dessa utgör merparten av de kommunanställda och därmed kan anses vara mer representativa 
för kommunen som helhet. Totalt valdes 35 personer ut att delta i studien, 23 kvinnor och 12 
män.   

Urvalet inför gruppintervjun gjordes även den av praktiska skäl av kommunen då det var upp 
till kommunen att avgöra vilka som fick avsätta en del av sin arbetstid för detta, och även här 
ansågs det bäst om de faktiskt skulle gå utbildningen snart.  Elva personer, varav sex kvinnor 
och fem män, kontaktades. Samtliga i undersökningen är anställda av Socialförvaltningen. 

3.3 Mätinstrument 

Kalmar kommuns avsikt med miljöutbildningen är att öka de anställdas kunskap och 
medvetenhet inom ämnet, samt att sprida information om det positiva miljöarbetet som 
kommunen bedriver. För att erhålla en bild av inställningen till miljöarbete inom kommunen 
sattes en gruppintervju samman för att diskutera bland annat de anställdas förväntningar på 
utbildningen och deras tankar kring att ha en kommunövergripande utbildning för alla 5000 
anställda på Kalmar kommun.  

Kunskapsförändring mättes genom en enkätstudie då detta instrument är lättare att nå ut till ett 
stort antal. Den delen av enkäten som utformades för att mäta kunskap formulerades med 
slutna frågor med flervalsalternativ. I vissa fall var enbart ett svar rätt och ibland kunde två 
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eller fler svar vara rätt. Efter respektive (resp.) fråga förtydligades att mer än ett alternativ 
kunde vara rätt då det var fallet. Enkäterna utformades även med ett antal öppna frågor för att 
få en bild av deras egen inställning till miljöarbete och hur de anställda upplever inställningen 
till miljöarbete på sin arbetsplats, samt vad de tyckte om utbildningen. Även ett antal frågor 
där deltagarna ombads gradera påståenden förekom.  

3.3.1 Gruppintervju  

En gruppintervju ägde rum den 14 mars 2013. Elva personer hade bjudits in men endast fem 
deltog, övriga sex hade förhinder. Ett bortfall hade räknats med varav fler personer än som 
behövdes till intervjun hade bjudits in. Av de fem personer som deltog var fyra män och en 
var kvinna. Åldrarna varierade mellan 35-55 år. Av de fem deltagarna hade fyra genomgått 
tidigare miljöutbildning, och samtliga var anställda av socialförvaltningen i Kalmar kommun. 
Hela samtalet spelades in och de deltagande informerades om att allt var anonymt. 
Diskussionen varade i cirka 50 minuter och därefter gjordes en snabb sammanfattning av det 
som sagts. Det frågades om eventuella tillägg, men några sådana gjordes inte.  

De frågor som besvarades var:  
 Vad tänker ni när ni hör att alla 5000 anställda av Kalmar kommun kommer gå samma 

utbildning? Känns det som det kommer ge något? 
 Vad har ni för förväntningar på utbildningen? 
 Hur upplever ni det på era arbetsplatser, är det en positiv inställning till att jobba med 

miljö? 
 Vad tror ni om det här att utbildningen ska vara databaserad? 
 Utbildning, tror ni att ni kommer ha nytta av den både yrkesmässigt och/eller privat? 
 Hur representativa är ni tror ni för kommunen som helhet?  

 
En sammanställning gjordes av hela samtalet och allt material transkriberades. Därefter 
sammanställdes huvuddragen för varje fråga med citat som illustrerade de olika synsätten. 

3.3.2. Enkäter  

Två olika enkäter skickades ut till samma respondenter, en innan utbildningen genomförts och 
en efter. Detta för att kunna mäta skillnaden i kunskap och inställning före och efter 
utbildningen utförts. 30 personer svarade på den första enkäten, varav arton kvinnor och tolv 
män. Den äldst som svarade på enkät 1 var 65 år och den yngsta var 31 år. 15 personer 
svarade på enkät 2 varav nio var kvinnor och sex var män. Den äldsta som svarade på den 
andra enkäten var 63 år och den yngsta var 27 år. Medelåldern på de som svarade på enkät 1 
och enkät 2 var 46 resp. 45 år. Vid enkät 1 hade 53 % av deltagarna avslutat en utbildning vig 
högskola/universitet, 27 % hade gått på folkhögskola, 3 % hade en yrkesutbildning, 13 % 
hade som högst avslutat gymnasiet och 3 % grundskolan. Vid enkät 2 hade 60 % av 
deltagarna avslutat en utbildning vid högskola/universitet, 20 % hade gått folkhögskola, 7 % 
hade en yrkesutbildning och 13 % hade som högst avslutat gymnasiet.  
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Exakt samma kunskapsfrågor ställdes i enkät 1 och enkät 2 (förutom att svarsalternativen och 
frågorna kastats runt) för att kunna göra en så enkel och rättvis bedömning som möjligt. Vid 
kunskapsfrågorna angavs fem till sex alternativ, detta för att minska risken att tespersonerna 
kunde få rätt svar genom att gissa svaren på frågorna. För att undvika detta ytterligare, och för 
att se om personerna hade en god bild av problematiken, hade vissa frågor flera alternativ som 
var korrekta. För två frågor var endast ett alternativ rätt, för tre frågor var två alternativ rätt, 
och för en fråga var endast ett av sex alternativ fel. Det angavs tydligt efter varje fråga där 
mer än ett alternativ var rätt att så var fallet. Det bör påpekas att svaren till alla frågor går att 
hitta i utbildningsmaterialet.  

De frågor som skulle besvaras för att mäta kunskap vid båda enkäterna var:  
1. Vad innebär hållbar utveckling? 
2. Vad beror den globala uppvärmningen främst på? 
3. Vad innebär biologisk mångfald? 
4. Vad är sant gällande ozon? 
5. Vad blir det för konsekvenser av försurning? 
6. Vad orsakar övergödning? 

 
För att se svarsalternativen till respektive fråga se Bilaga 1 eller 2. Korrekta svar på 
kunskapsfrågorna är kursiva.  

Det ställdes även ett antal frågor för att undersöka deltagarnas inställning och uppfattning av 
denna till en miljöutbildning innan de genomfört utbildningen. Detta följdes sedan upp i 
enkäten som skickades ut efter utbildningen för att se om detta förändrats.  
 
De övriga frågorna som skulle besvaras i den första enkäten var:  

 Inom vad skulle du vilja eller tycker du att det behövs mer miljöutbildning inom 
Kalmar kommun? 

 Upplever du att det är en positiv inställning till miljöarbete på din arbetsplats? 
 Känns en utbildning kring miljö relevant för dig att gå? Förklara varför/varför inte!  
 Tror du att du kommer kunna lära dig något under utbildningen som du kommer ha 

nytta av i ditt yrkesliv? 
 Tror du att du kommer kunna lära dig något under utbildningen som du kommer ha 

nytta av i ditt privatliv? 
 

För att se hela mallen för enkät 1 se Bilaga 1.  

Antalet frågor utökades och de ändrades något till enkäten som gavs ut den efter utbildningen. 
I enkät 2 ställdes två frågor gällande nivån på utbildningens språk respektive innehåll som 
skulle graderas på en femgradig skala från "Alldeles för svår" till "Alldeles för enkelt". 
Deltagarna ombads även gradera fem olika påståenden för att se hur väl de upplevde att 
utbildningen uppfyllde fem av de tio faktorer som Melnik redovisat som påverkar hur 
framgångsrik en utbildning är (Sektion 2.4). Graderingen bestod av fem steg från "Instämmer 
inte alls" till "Instämmer helt" med mittenläget "Vet ej, obestämd". De fem faktorer som 
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undersöktes var följande: respekt, kommunikation, enhetlighet, kreativitet och grad av 
rolighet.  

De fem påståendena var: 
 Utbildningen är planerad och schemalagd så det passar dina arbetstider. (Respekt) 
 Utbildningsmetoden var anpassad så att du kunde ta till dig och ta till vara på den 

information du fick. (Kommunikation) 
 Informationen som gavs vid utbildningen stämmer överens med det som sker i din 

arbetsmiljö. (Enhetlighet) 
 Utbildningen har varit kreativ, t.ex. genom att den varit varierande, ni fick lösa 

verkliga problem, etc. (Kreativitet)  
 Utbildningen har varit rolig och underhållande. (Rolig)  

 
De övriga frågorna som skulle besvaras vid den andra enkäten var: 

 Levde utbildningen upp till dina förväntningar? Förklara varför/varför inte. 
 Upplever du att utbildningen givit dig information och kunskap du kan använda i 

yrkeslivet? Om ja, vad för något tänker du på då? Om nej, varför inte? 
 Upplever du att utbildningen givit dig information och kunskap du kan använda i 

privatliv? Om ja, vad för något tänker du på då? Om nej, varför inte? 
 Vad tyckte du om att utbildningen var databaserad? 
 Nivån på språket i utbildningen var... (Graderingsfråga) 
 Nivån på innehållet i utbildningen var... (Graderingsfråga)  
 Finns det något du skulle vilja ändra med utbildningen? I så fall vad?  

 
För att se hela mallen för enkät 2 se Bilaga 2. 

De anställda fick även i början av enkäterna fylla i viss bakgrundsinformation så som kön, 
födelseår och vilken den högsta utbildningen de genomfört var (grundskola, gymnasieskola, 
yrkesutbildning, folkhögskola eller högskola/universitet). Enkäterna skickades ut via mail till 
samtliga 35 personer. Den första enkäten skickades ut den 15 mars 2013. Deltagarna fick 
sedan två veckor på sig att svara och efter halva tiden fick de en påminnelse. Den andra 
enkäten skickades ut den 6 maj 2013, tre dagar efter att de skulle ha genomfört utbildningen. 
Detta för att ge personerna en chans att smälta utbildningen och för att se om kunskapen 
bestod. Deltagarna hade sedan en arbetsvecka på sig att besvara enkäten. Under denna vecka 
skickades även tre påminnelser ut för att få in så många svar som möjligt.  

3.4 Databehandling 
Sammanställningen av enkäterna gjordes i Excel. För kunskapsfrågorna beräknades 
procentandelar fram för hur många som svarade de olika alternativen, vilket redovisas i 
stapeldiagram. Svaren rättades utifrån hur många korrekta svarsalternativ frågorna haft, vilket 
redovisas som procentandelen i tabellform. Det kontrollerades för samtliga kunskapsfrågor 
vilket korrekt respektive felaktigt svar som mest frekvent angavs, samt om det förekom 
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motsägelsefulla svar. Vid de fall en deltagare angav ett motsägelsefullt svar ansågs hela svaret 
vara inkorrekt.  

För kunskapsfrågorna utfördes även ett parat t-test för att statistiskt undersöka om någon 
signifikant skillnad kunde uppmätas mellan svaren före och efter utbildningen. Ett parat t-test 
jämför medelvärdena för två specifika grupper, vilket i detta fall utgjordes av personer som 
svarat på enkäten innan och efter utbildningen. Genom ett parat t-test erhållas ett P-värde 
vilket i detta fall skulle vara under signifikansnivån 0,05 för att tyda på en signifikant skillnad 
Då en normalfördelning krävs kunde endast personer som svarat på båda enkäterna användas 
för det parade t-testet (Townend, 2002). Endast tio personer svarade på både enkäterna, och 
gruppen var således för liten i förhållande till testgruppens storlek för att ett statistiskt test 
skulle kunnat genomföras.  

De två slutna frågorna med "ja- och nej-svar" gällande eventuell användning av kunskap från 
utbildningen yrkesmässigt respektive privat redovisades som procentandelar. För de öppna 
frågorna gällande inställning till utbildningen angavs antalet som svarade positivt, negativt 
respektive tvekande. För att ge en djupare uppfattning av uppfattningen valdes citat ut från 
varje inställningskategori. För den sista frågan i enkät 1, gällande vad de vill/tycker att det 
behövs mer utbildning kring, angav de olika ämnen, samt vilka två frågor som flest ville ha 
mer utbildning om. På samma sätt redovisades även den sista frågan i enkät 2 gällande vad 
deltagarna skulle vilja förändra med utbildningen.  

För de två graderingsfrågorna gällande utbildningens språk respektive innehåll beräknades ett 
medelvärde av deltagarnas svar. Detsamma gällde de fem olika påståendena kopplade till 
Melniks faktorer för en framgångsrikt utbildning (Melnik, 2001).  

Resultaten från enkät 1 och enkät 2 jämfördes för att undersöka eventuell kunskapsutveckling. 
Även övriga frågor kring inställning och attityd undersöktes genom att jämföra svaren mellan 
enkät 1 och gruppintervjun med svaren från enkät 2.  
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4. Resultat  

4.1 Gruppintervju  
Gruppen började med att diskutera vad de ansåg om att alla anställda i Kalmar kommun ska 
gå en och samma utbildning, något som samtliga deltagare var positiva till. En deltagare 
konstaterade att "med en gemensam utbildning om hur man jobbar med miljöfrågor så skulle 

vi hamna på en jämnare nivå (...). Alltså snarlika sätt att se på saker och ting." Det påpekades 
att intresset för miljö kan påverka resultatet men att utbildningen i alla fall bör påverka någon 
positivt. "Det kommer nog öka trycket i alla fall. Ju fler man är som sorterar desto fler 

kommer kasa med." sa en deltagare. En annan deltagare pratade om att de övergripande 
policys de fått information om vid tidigare utbildning var jättebra, men att personer som borde 
veta bättre ändå inte alltid sköter sig, att det är ett tänk som behövs jobbas med och som 
behöver hållas igång.  

Ett flertal av deltagarna arbetar med människor i krissituationer (till exempel flyktingar och 
missbrukare) och tryckte därmed på att deras klienter har större bekymmer än miljöproblem 
och att det därför kan kännas konstigt att börja prata om sopsortering, men att det måste ändå 
föras in någonstans. De pratade om att det blir en styrka i att alla säger samma sak och ger 
samma budskap, vilket de ansåg att en gemensam utbildning kan hjälpa till att åstadkomma. 
En deltagare sa "man kan förmedla saker till andra men det är ända andrahandsinformation. 

Har man gått [utbildningen] själv, alltså varit delaktig i processen, då är man ett steg före 

med en gång.". En annan deltagare betonade, och fick medhåll från de övriga, att 
medvetenheten inte alltid är så hög och att det därför är viktigt att våga ta diskussionerna om 
miljö, att människor bör tänka ett steg längre då det är mycket som bara "rullar på" hos 
många. Att få förklarat varför något bör göras, så förståelsen för vad det är som händer ökar, 
det är intressant sa en deltagare.  

Vidare diskuterades vad deltagarna hade för förväntningar på utbildningen. En deltagare 
började med att säga "Det finns en nonchalans. Står det en papperskorg och man har 

sorteringsrummet tre meter bort då ryker det i papperskorgen (...) medvetenheten finns men 

det är en tröghet i oss själva som behöver stimuleras.". Deltagaren menade att en utbildning 
kan hjälpa till med detta. Därefter togs det upp att det kan vara viktigt att göra målen som 
kommunen har uppsatta mer tydliga så det skapas en större vetskap om dessa och att det 
genom utbildning blir svårare att motivera miljöovänligt beteende.  

Det togs vidare upp att kommunen kan effektivisera sin verksamhet genom "enkla små grejer 

för att omedvetet öka kunskapen". Exempelvis genom att märka varor vid kommunens 
inköpslager med färgerna rött, gult eller grönt för att signalera hur bra miljöval varan utgör. 
En deltagare tog även upp att om alla gått utbildningen kan ingen sedan komma och säga "jag 

visste inte detta". Vidare togs det upp att en utbildning kan starta diskussioner på 
arbetsplatsen, "att man jagar varandra lite".   

Efter detta ställdes frågan om de upplever att det finns en positiv inställning till att jobba med 
miljö på deras arbetsplatser. En deltagare sa att "man har en ideologisk inriktning hos oss så 
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man tänker på det här. (...)det tycker jag funkar". Vidare tog deltagarna upp att de på sina 
respektive arbetsplatser försöker prata om bilkörande och att cykel kan/bör användas istället, 
samt matkonsumtion. De fortsatte prata om att det handlar om att vänja sig vid tänket och att 
de flesta snappar upp en del. "Jag kan uppleva att det finns olika nivåer på kunskap och 

kanske lite på engagemanget också." sa en annan deltagare.  

Därefter frågades gruppen om vad de tänker om att utbildningen ska vara databaserad. 
Samtliga ansåg att det kan bli svårt, att det för vissa kan fungera bra men långt ifrån alla. En 
deltagare konstaterade att vissa kollegor, som är vana vid datorer, kan klara det utan 
bekymmer men att det kan bli en begränsning och att resten kan få det svårt. De såg det som 
en konflikt att gå och sätta sig vid en datorn när de är vana vid att jobba med folk och att det 
kunde bli abstrakt. Genrationsfrågan togs även upp här och att ens ålder kan avgöra vilken 
relation som finns till datorer. Att det sociala skeendet försvinner togs även upp i samband 
med att utbildningen är databaserad. En deltagare sa att "Diskussionsformen försvinner ju helt. 

Det är nog det jag tycker var negativt.". De ansåg det lättare att lära sig när de är en grupp och 
kan före en dialog än att sitta själv vid en dator.  

Det togs även upp att det som lärs in lätt faller i glömska. En deltagare förespråkade därför att 
de bör få material att ta med sig ut på arbetsplatsen, så som skyltar eller en liten handbok, 
efter utbildningen. Samtliga deltagarna såg detta som en mycket bra idé och något kan ge dem 
stöd och hjälpa dem komma ihåg.  

Alla tyckte det var en självklarhet att de kommer ha nytta av utbildningen både yrkesmässigt 
och privat. "har man det med sig i vardagen hemma så har man det även på jobbet. (...) En 

utbildning på jobbet spiller över." sa en deltagare. De konstaterade att alla kunskap man kan 
ta vara på påverkar ens livssituation och att man inte lämnar det på jobbet.  

Avslutningsvis frågades gruppen om de tror att de utgör en representativ grupp för anställda 
av Kalmar kommun. En av deltagarna sa: "Det finns nog miljönissar som är intresserade på 

alla ställen. Det beror på hur många man är, hur stor gruppen är sedan om man påverkas 

eller om man hamnar i skuggan. Är det för många som är speciellt intresserade sen då är det 

stökigt. (...) Ja miljömedvetenheten, tror jag, går att hitta.". En annan deltagare beaktade att 
de i dennes personalgrupp har tydliga ansvarområden. Mer sades inte om hur representativa 
de tror de är utan gruppen började tala om hur det skiljer sig inom kommunen gällande inköp. 
Gruppen riktade kritik mot att de "på golvet" (som de själva tillhör) uppmanas att återvinna 
medan de upplever att de vid kontoren köper in nya möbler regelbundet utan att de gamla har 
blivit slitna.  

4.2 Enkäter 

4.2.1. Kunskapsfrågor 

Tio personer svarade på båda enkäterna. Statistiskt sätt gick det inte att påvisa att svaren före 
och efter skiljde sig genom ett parat t-test. Det gick dock att se viss skillnad när den 
procentuella fördelningen för respektive fråga jämfördes.  
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Två kunskapsfrågor hade endast ett korrekt svarsalternativ. De var frågan gällande hållbar 
utveckling och frågan gällande global uppvärmning. Knappt tre fjärdedelar svarade rätt på 
frågan gällande hållbar utveckling innan utbildningen (Vad innebär hållbar utveckling?) 
(Tabell 1). Efter utbildningen ökade procentandelen korrekta svar till 87 %, vilket innebar en 
ökning med 14 % (Tabell 1). Innan utbildningen trodde 10 % att de felaktiga alternativen "Att 
vi ska ha ekonomisk tillväxt så att vi i framtiden inte ska behöva oroa oss" respektive "Att vi 
försöker styra utvecklingen så den håller för olika scenarier." var korrekt (Figur 1). Efter 
utbildningen förekom inte dessa missuppfattningar, dock ökade procentandel till 7 % som 
trodde att något av de övriga två svarsalternativen var rätt ("Att vi ska kunna utveckla 
produkter som håller bättre" och "Att vi utvecklar vårt eget land så vi behåller våra 
ekonomiska fördelar i framtiden") (Figur 1).  

Tabell 1. Kunskapsfråga. Procentandel som svarade rätt resp. fel på de frågor  

som endast hade ett korrekt svarsalternativ. 

Frågor med 1 rätt svarsalternativ Rätt Fel 

Fråga om hållbar utveckling - Enkät 1 73 % 27 % 

Fråga om hållbar utveckling - Enkät 2 87 % 13 % 

Fråga om global uppvärmning - Enkät 1 67 % 33 % 

Fråga om global uppvärmning - Enkät 2 60 % 40 % 

 

 
Figur 1. Kunskapsfråga gällande hållbar utveckling. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika 

svarsalternativen. 

Innan utbildningen angav 67 % det korrekta svaret på frågan gällande global uppvärmning 
(Vad beror den globala uppvärmningen på?) (Tabell 1). Efter utbildning var det dock endast 
60 % som svarade det korrekta alternativet, vilket innebär en minskning av antalet rätt med 7 
% (Tabell 1). De två vanligaste missuppfattningarna innan utbildningen för vad som orsakar 
global uppvärmning var "Hål i ozonlagret" (17 %) och "Övergödning" (13 %) (Figur 2). 
Missuppfattningen att övergödning orsakar global uppvärmning kvarstod även efter 
utbildningen  och ökade till 27 % (Figur 2). Däremot angav ingen hål i ozonlagret som den 
främsta orsaken, istället trodde nu 13 % att försurning bidrar till global uppvärmning. Ingen, 



17 

 

varken före eller efter utbildningen, trodde att global uppvärmning orsakas av för liten 
användning av fossilt bränsle eller av kärnkraft (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Kunskapsfråga gällande global uppvärmning. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika 

svarsalternativen. 

Tre kunskapsfrågor hade två svarsalternativ som var korrekta (Tabell 2). Innan utbildningen 
angav 40 % båda de korrekta alternativen och 13 % ett av de korrekta alternativen på frågan 
gällande biologisk mångfald (Vad innebär biologisk mångfald?) (Tabell 2). 37 % angav ett 
eller två korrekta alternativ men även något inkorrekt före utbildningen och 10 % angav inget 
korrekt alternativ överhuvudtaget. Efter utbildningen ökade procentandelen helt korrekta svar 
till 53 % och procentandelen med ett korrekt alternativ till 33 %. Detta innebar en ökning med 
13 % resp. 20 % (Tabell 2). Detta ledde till att procentandelen som angav ett eller två rätt men 
även något inkorrekt minskade med 24 % och till att ingen svarade helt fel på frågan (Tabell 
2). "Att biologi går att dela in i många delvetenskaper, t.ex. botanik, zoologi, ekologi, etc." 
var den vanligaste missuppfattningen innan (13 %) (Figur 3). En annan ganska vanlig 
uppfattning innan utbildningen var också "Att det finns ett stort antal av en art" (8 %). Dessa 
missuppfattningar kvarstod även efter utbildningen men hade minskat, både till 4 % (Figur 3).  

Tabell 2. Kunskapsfrågor. Procentandel som svarade alla rätt, 1 rätt, rätt & fel, samt inget rätt. 

Frågor med 2 rätt svarsalternativ Alla rätt 1 rätt svar 1 el. 2 rätt men 
även något fel 

Inget rätt 

Fråga om biologisk mångfald - Enkät 1 40 % 13 % 37 % 10 % 

Fråga om biologisk mångfald - Enkät 2 53 % 33 % 13 % 0 % 

Fråga om ozon - Enkät 1 30 % 50 % 13 % 7 % 

Fråga om ozon - Enkät 2 33 % 53 % 13 % 0 % 

Fråga om försurning - Enkät 1 10 % 37 % 30 % 23 % 

Fråga om försurning - Enkät 2 13 % 40 % 20 % 27 % 
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Figur 3. Kunskapsfråga gällande biologisk mångfald. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika 

svarsalternativen. 

Det var 30 % som innan utbildningen angav båda de korrekta alternativen på frågan gällande 
ozon och 50 % som angav ett korrekt alternativ (Vad är sant gällande ozon?) (Tabell 2). Båda 
dessa hade en ökningen med 3 % efter utbildningen (Tabell 2). Efter utbildningen upphörde 
även andelen helt inkorrekta svar genom en minskning på 7 %. Det korrekta alternativ som 
fick flest svar var "Det skyddar oss mot farlig strålning." vilket utgjorde omkring 60 % av alla 
svaren både före och efter utbildningen (Figur 4). Både före och efter utbildningen var den 
vanligaste missuppfattningen att ozon är den största orsaken till global uppvärmning, men 
missförståndet låg i båda fallen under 10 % (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Kunskapsfråga gällande ozon. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika svarsalternativen. 

Endast 10 % angav båda de korrekta svaren på frågan kring försurning och 37 % ett korrekt 
alternativen innan utbildningen (Vad blir det för konsekvenser av försurning?) (Tabell 2). 
Ökningen efter utbildningen var i båda fallen endast 3 % (Tabell 2). De som svarade ett eller 
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två korrekta alternativ men även något felaktigt minskade med 10 %, dock ökade de med 
inget rätt med 4 % (Tabell 2). Det vanligaste korrekta svaret var både före och efter 
utbildning: "Jordar blir näringsfattiga och växligheten minskar." (Figur 5). De två felaktiga 
alternativen som var vanligast var  "Marken blir surare vilket gynnar växtlighet" och 
"Försurningen skapar ett för högt näringsinnehåll i marken." vilka låg mellan cirka 15 och 20 
% både före och efter utbildningen (Figur 5).  
 

 
Figur 5. Kunskapsfråga gällande försurning. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika svarsalternativen. 

 
De korrekta alternativ som fick flest svar var "Användning av gödsel inom jordbruk" (31,17 
%), "Utsläpp från industrier" (27,27 %) och "Avloppsutsläpp" (22,08 %). Den vanligaste 
missen var att inte ange "Användning av fossilt bränsle" som en orsak till övergödning. Det 
alternativet fick endast 3,9 %.  

För kunskapsfrågan om övergödning var alla alternativ korrekta utom ett (Vad orsakar 
övergödning?). Både före och efter utbildningen var det väldigt få angav alla fem eller fyra av 
de korrekta alternativen (Tabell 3). Att ange tre korrekta alternativ var vanligast både före och 
efter utbildningen (50 % resp. 47%) men även att ange två korrekta alternativ var vanligt (27 
% resp. 33 %) (Tabell 3). Endast 3 % angav det inkorrekta alternativet innan utbildningen, 
vilket inte förekom efter utbildningen (Tabell 3). De korrekta alternativ som fick flest svar på 
frågan om vad som orsakar övergödning var "Användning av gödsel inom jordbruk" (31 % 
resp. 32 %), "Utsläpp från industrier" (27 % resp. 24 %) och "Avloppsutsläpp" (22 % resp. 24 
%) (Figur 6). Det svarsalternativ som minst antal angav var "Användning av fossilt bränsle", 
och utgjorde endast 4 % och 8 % svaren innan respektive efter utbildningen (Figur 6).  

Tabell 3. Kunskapsfrågor. Procentandel som svarade 5 rätt, 4 rätt, 3 rätt, 2 rätt, 1 rätt, & 1 rätt & fel. 

Fråga med endast ett felaktigt 
alternativ 

Alla rätt 4 rätt 3 rätt 2 rätt 1 rätt 1 rätt & 
fel 

Fråga om övergödning - Enkät 1 3 % 7 % 50 % 27 % 10 % 3 % 

Fråga om övergödning - Enkät 2 0 % 7 % 47 % 33 % 13 % 0 % 
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Figur 6. Kunskapsfråga gällande övergödning. Antal procent av den totala mängden svar som gavs för de olika svarsalternativen. 

4.2.2. Övriga frågor innan utbildningen 

Hela 93 % av de som svarade trodde sig kunna lära något under utbildningen som de sedan 
skulle kunna ha användning av i yrkeslivet, medan 97 % trodde detsamma för privatlivet.  

På de öppna frågorna, det vill säga, deltagarna fick svara fritt utan alternativ, med sina egna 
ord. När det gällde om en miljöutbildning kändes relevant att gå gav 25 positiva svar, 2 
negativa och 2 något tvekande/blandat. De positiva kommentarerna rörde bland annat 
förhoppningar om att utbildningen ska motivera arbetskamraterna att tänka på miljön och att 
miljön borde vara viktigt för alla. Även att utbildningen ska ge grundläggande miljökunskap, 
något som flera kände att de behövde uppdatera. De negativa svarens skepticism byggde på 
oro över att utbildningen skulle krocka med det vanliga arbetssysslorna och därför kändes en 
miljöutbildning avlägsen. De något mer tveksamma svaren konstaterade att det 
användbarheten avgörs av utbildningens innehåll.  

11 av deltagarna (n=26) ansåg att det fanns en positiv inställning till miljöarbete på sin 
arbetsplats medan 5 personer ansåg att så inte var fallet, samtidigt som 10 deltagare hade 
tvetydiga svar. I de positiva svaren togs det till exempel upp att de på arbetsplatsen diskuterar 
vad det kan göra för miljön och att det finns en positiv inställning och ett intressen, men att 
det kan vara svårare att få den positiva attityden till handling. I de negativa svaren togs det 
dock upp att det ibland finns en nonchalans, att det saknas dialog, samt att det finns en 
konflikt mellan informationen som ges och tidsresurser. Svar som ej vara enhetligt positivt 
eller negativt innehöll ord som likgiltigt, hyfsat och ganska. Det sades även av flera att ingen 
pratar om miljö på deras arbetsplats.  

Slutligen frågades deltagarna vad de skulle vilja ha miljöutbildningen om eller och de ansåg 
att en miljöutbildningen behövdes kring något specifikt. De vanligaste svaren gällde 
bilkörning/kollektivtrafik och återvinning/sopsortering. Det nämnes dock även saker som: 
allmänna miljökunskaper, att få kunskap om hur de kan välja miljövänligare produkter 
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(inköpsval), tänka på el-användning och en vilja om att få hårda fakta på hur vi själva 
påverkar. 

4.2.3 Övriga frågor efter utbildningen 

I Tabell 4 (se nästa sida) kan man se fem påståenden formulerade efter fem av Melniks tio 
faktorer för en framgångsrik utbildning (Melnik, 2001). Deltagarna har fått gradera efter en 
femgradig skala hur väl de tycker att påståendet stämmer, där 5 är positivast och 1 är 
negativast, samt 3 är 'vet ej/obestämd'. Ett medelvärde har tagit fram för de olika påståendena, 
vilket också går att se i Tabell 4. Påståendet för respekt ligger nästan på medel men något mer 
åt det negativa, likaså gör påståendet för roligt. Påståendet för kreativitet ligger nästan på 4, 
det vill säga 'Instämmer inte fullt'. Däremot ligger påståendena kommunikation och 
enhetlighet nästan mitt emellan 'Instämmer delvis' och 'Vet ej/obestämd'.  

Ett medelvärde för de två graderingsfrågorna gällande språket respektive innehållet togs fram 
för att se vad deltagarna tyckte. Medelvärdet landade på 2,75, det vill säga något under 
'Lagom'.  

Deltagarna svara på frågan 'Levde utbildning upp till dina förväntningar?'. Svaren var något 
blandade och ett par stycken sa helt enkelt att de inte hade haft några förväntningar. De 
positiva kommentarerna som gavs gällde exempelvis att utbildningen varit lättare att 
genomföra än vad de först trott, att utbildningen inte var så tidskrävande och var bra upplagd 
med olika indelningar. Kritiken som riktades mot utbildningen rörde tidsbrist, att det var svårt 
att koncentrera sig på jobbet, och att utbildningen var lång och kompakt. Kritik riktades även 
mot själva texterna: "Texterna kunde vara lite mera tydliga." och "Blev lite snurrig på alla 

oxider och dioxiner och kretslopp. Språket var späckat med termer  – det var (...) tufft att ta 

till sig." Ytterligare kritik riktades bland annat mot att utbildningen hade tekniska problem så 
som att länkar inte kunde följas, att de flertalet gånger blev utkastade från utbildningen och 
fick logga in igen, samt att deras ifyllda svar då inte sparats vilket gjorde att de fick börja om.  

Tabell 4. Påståenden baserade på Melniks teori graderade efter en femgradig skala där 5 är mest positiv och 1 mest  

negativ, samt 3 vet ej/obestämd. 

 
 

 
 

 

När det gällde att utbildningen var databaserad vad samtliga överlag positiva (n=10). De var 
exempelvis positiva till att de kunde gå utbildningen när de själva hade tid, och tyckte att det 
var effektivt, miljösmart och passande då det var mycket information som skulle läras in. 

Faktor Påstående Medelvärde 

Respekt Utbildningen är planerad och schemalagd så det passar dina 
arbetstider. 

2,7 

Kommunikation Utbildningsmetoden var anpassats så du kunde ta till dig och ta till 
vara på den information du fick. 

3,3 

Enhetlighet Informationen som gavs vid utbildningen stämmer överens med 
det som sker i din arbetsmiljö. 

3,5 

Kreativitet Utbildningen har varit kreativ, t.ex. genom att den varit 
varierande, ni fick lösa verkliga problem, etc. 

2,2 

Rolig Utbildningen har varit rolig och underhållande. 2,9 
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Även viss kritik förekom vilket främst berodde på att deltagarna upplevde det svårt att få tid 
till utbildningen och att få sitta ifred när utbildningen skedde på deras vanliga arbetsplats.  

Svaren på frågan gällande användbarhet av utbildningen i yrkeslivet var väldigt få (n=12) och 
blandade. De varierade från "Nej, inte direkt" till "Delvis", "Ja,  lite", men var främst positiva. 
De nämndes att utbildningen skapar diskussioner på arbetsplatsen, att den gjort kommunens 
miljömål tydligare, samt att den ger en gedigen bas att stå på men att det behövs mer 
detaljerade utbildningar för varje enskild arbetsplats för att kunna få någon verkan ute i 
verksamheten.  

På motsvarande frågan angående användbarhet av utbildningen i privatlivet var svaren också 
väldigt få (n=12). Även här var de blandade från ja, nej, delvis och vet ej. Flera 
kommenterade att de redan anser sig besitta den kunskap som är användbar privat, men också 
att påminnelser alltid är bra att få och att utbildningen var tankeväckande.  

Slutligen ombads deltagarna svara på frågan 'Finns det något du skulle vilja ändra med 

utbildningen? I så fall vad?'. Kommentar gavs om de tekniska svårigheter som fanns och att 
slutfrågorna i utbildningen var för lätta. I övrig rörde kommentarerna den tidsbrist som funnit 
och en önskan om att ha mer tid på sig, samt att utbildningen inte bör ske på de anställdas 
vanliga arbetsplats då de blivit störda under utbildningens gång. 
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5. Diskussion  

5.1 Förväntningar 

Deltagarnas förväntningar på utbildningen var tydliga. De ville till exempel att utbildningen 
skulle ökad deras allmänna miljökunskap, öka trycket på alla anställda, och hjälpa dem förstå 
varför något bör göras, samt ge kunskap om till exempel bilkörning/kollektivtrafik och 
återvinning. När deltagarna sedan tillfrågades om utbildningen levde upp till deras 
förväntningar var de överlag positiva, men ingen kommentar innehöll specifikt sådant som 
tagits upp innan utbildningen. Detta är dock sådant som utbildningen innehåller och är avsedd 
för att göra. Baserat på denna vetskap och de positiva kommentarer som deltagarna givit går 
det att dra slutsatsen att deltagarnas överlag var nöjda och deras förväntningar mötes.   

5.2 Theory of planned behaviour 
Under gruppintervjun tog de fem deltagarna tillsammans upp, säkerligen omedvetna om 
'Theory of planned behaviour', åtminstone fyra av de fem faktorer som ingår i teorin gällande 
beteende (Alriksson & Henningsson 2013). Faktorn subjektiva normer togs till exempel upp 
genom att en deltagare sa följande om att alla ska gå samma utbildning: "Det kommer nog öka 

trycket i alla fall. Ju fler man är som sorterar desto fler kommer kasa med." och gruppen 
talade om att det blir en styrka om alla säger samma sak och ger samma budskap. Även 
faktorn attityd togs upp av gruppen under intervjun; att det ofta finns lite engagemang på en 
del arbetsplatser. En deltagare talade också om hur det på dennas arbetsplats finns en 
"ideologisk inriktning" kring miljötänk, det vill säga en väldigt positiv attityd. Faktorn vanor 
togs även den upp av gruppen. Att man behöver vänja sig vid ett tänk och att utbildning kan 
vara bra då det kan hjälpa folk att tänka ett steg längre då mycket bara "rullar på", vilket starkt 
kan kopplas till vanebeteende (Alriksson & Henningsson 2013). I intervjugruppen var alla 
väldigt positiva till den idé en av deltagarna hade kring att man bör få en handbok eller skyltar 
med sig efter utbildningen som stöd och påminnelse. Även detta kan kopplas till vanor, och då 
som ett hjälpmedel att bryta vanorna man har (Alriksson & Henningsson, 2013). Gruppen 
snuddade även vid faktorn upplevd kontroll, och saker som kan hjälpa den upplevda 
kontrollen att växa, genom att diskutera sätt att underlätta miljöarbete, till exempel genom 
efterfrågan av en handbok.  

Efterfrågan av handbok knyter även an till en av punkterna på Melniks lista över tio faktorer 
som påverkar framgången hos en utbildning, nämligen den sjätte punkten, engagemang 

(Melnik, 2001). Punkten säger att företag/organisationer måste hjälpa sina anställda att 
komma ihåg och använda den information de fått, vilket tydligt efterfrågas under 
gruppintervjun. Denna efterfrågan knyter också an till den sista av Wehrmeyers sju 
nyckelelement, att utbildningen ska fortsätta informellt efter den formella utbildningen 
avslutats genom exponering till miljöinformation (Wehrmeyer, 1996). Kalmar kommun bör se 
över möjligheterna att göra detta för att få bästa möjliga effekt från utbildningen.  

5.3 Upplevelse - språk, innehåll och en databaserad utbildning 

Vissa kommentarer gavs gällande att texterna i utbildningen innehöll mycket termer men 
överlag ansågs både innehållet och språket ligga på en passande nivå. Således behöver varken 
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språket eller innehållet bearbetas vidare då utbildningen redan ligger på en lagom nivå. 
Wehrmeyers första av sju nyckelelement, att informationen ska vara på en enkel nivå, tycks 
därmed vara uppnått (Wehrmeyer, 1996). 

Under gruppintervjun var deltagarna kritiska till och ansåg att utbildningen inte bör vara 
databaserad då alla anställda inte har god datavana, och utbildningen skulle då även sakna 
möjlighet till dialog och diskussion. Att utbildningen var upplagd på detta sätt skulle därmed 
strida mot Melniks tredje punkt; kommunikation (Melnik, 2001). Denna punkt betonar att 
metodvalet för utbildningens upplägg ska vara anpassad efter de anställdas behov, hur de lär 
sig bäst och hur informationen bäst ska pressenteras. Dock finns det andra fördelar med att 
utbildningen är databaserad, till exempel kan det öka möjligheten att tillgodose Melniks andra 
punkt, respekt, genom att de anställda har möjlighet att göra utbildningen när det passar dem 
under arbetsdagen och den arbetsdag som passar (Melnik, 2001). Efter utbildningen var just 
detta något som många av deltagarna tyckte var positivt. Det stora bortfallet av personer som 
svarat på enkät 1 respektive enkät 2 (jämför 30 och 15 personer) kan dock påverka detta 
resultat något. Eventuellt kan de personer som inte gillar eller har vana vid att jobba med 
datorer även varit de personer som inte gått utbildningen och svarat på enkät 2. Vilket typ av 
arbete en person har kan även ha varit avgörande för hur denna kände kring att utbildningen 
var databaserad. En person som vanligen och i hög frekvens använder datorer i sitt arbete ser 
med största sannolikhet inte en databaserad utbildning som ett lika stort problem som en 
person som vanligen inte gör det.  

5.4 Upplevelse - Melniks tio faktorer 
Svaren på hur väl de fem påståendena kopplade till Meniks faktorer (Melnik, 2001) ger även 
en bild av hur testpersonerna upplevde utbildningen. Här framgick att deltagarna överlag var 
nöjda med framförallt Melniks kommunikationspunkt och enhetlighetspunkt. Även härifrån 
kan man således dra slutsatsen att utbildningsmetoden, trots gruppintervjupersonernas 
synpunkter, var anpassad efter testpersonernas behov. Det går även att dra slutsatsen att 
deltagarna tyckte att informationen som gavs stämde överens med det som sker i arbetsmiljön. 
Detta är viktigt för att inte skapa motsättningar inom verksamheten. Den faktor som fick 
sämst betyg var kreativitet. Detta är inte förvånande då utbildningen byggde på att läsa in 
information och därefter svara på frågor. Utbildningen saknade därmed variation och 
problemlösningsmoment. Kalmar kommun bör därför se över detta för att göra utbildningen 
ännu bättre, vilket kanske kan lösas genom att införa diskussionsmoment. Detta lär med stor 
sannolikhet även göra att deltagarna upplever utbildningen som roligare, vilket skulle 
förbättra även denna faktor. Slutligen, faktorn respekt, fick ett medelmåttigt betyg. Detta 
betyg kommer med största sannolikhet inte vara något större problem för kommunen att 
förbättra då deltagarna fick reda på att de skulle gå utbildningen med en väldigt kort varsel 
och fick en begränsad tid på sig att genomföra den. Detta gör att betyget för 'respekt' kan vara 
missvisande för hur det i framtiden kommer att se ut. I resultatet som redovisas i Tabell 4 har 
svarsalternativet "vet ej/obestämd" räknats in som ett mittenläge på den femgradiga skalan. 
Räknas inte detta svarsalternativ in och enbart de svar som föll på de övriga fyra kategorierna 
in beräknas landar medelvärdena på nästan exakt samma för fyra av påståendena; respekt, 
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kommunikation, enhetlighet och grad av rolighet. Medelvärdet för påståendet kopplat till 
kreativitet, sjunker dock med 0,5 och får därmed ett ännu sämre omdöme om mittenläget tas 
bort.  

Det finns även ytterligare fem faktorer på Melniks lista för en framgångsrik utbildning 
(Melnik, 2001). Den första, inkludering, säger att de anställda ska involveras i utvecklingen 
av utbildningen. Detta kan på vissa sätt uppfyllas om Kalmar kommun lyssnar på de 
kommentarer som kommit från deltagarna under denna utvärdering. Även den femte punkten 
på listan, flexibilitet, kan lösas genom att kommunen lyssnar på de kommentarer som givits. 
Den sjätte faktorn, engagemang, tas upp av deltagarna i och med efterfrågan av handbok och 
skyltar. Eftersom detta önskas och utgör en av faktorerna på Melniks lista är detta något 
Kalmar kommun verkligen bör titta närmare på. Den nionde punkten, ansvar, säger att det bör 
göras tydligt att det finns förväntningar på vad som ska hända när utbildningen är klar, och 
den sista punkten, erkännande, vill att de anställdas insats och ansträngningar att göra rätt ska 
uppmärksammas. Eftersom denna utbildningen främst är teoretisk och endast ger tips på 
praktiska handlanden kan detta vara svårt att göra. I ett försök att tänka på den nionde punkten 
kan dock Kalmar kommun göra det tydligt i början av utbildningen att det kommer finnas ett 
sluttest i slutet av utbildningen och kanske här höja antalet rätt som krävs för att bli godkänd. 
De bör likväl även göra det väldigt tydligt i utbildningen när någon gör bra ifrån sig, med 
tanke på den tionde faktorn. Det ökar med stor sannolikhet motivationen bland deltagarna.  

5.5 Kunskapsförändring 

En något större procentuell förändring i kunskap kunde endast avläsas vid två miljöfrågor; 
hållbar utveckling och biologisk mångfald. Att det var just de två frågorna kan ha med att 
göra att dessa två miljöfrågor inte kräver kemikunskap på samma sätt som de övriga fyra gör. 
Att texterna kring hållbar utveckling och biologisk mångfald inte innehåller detta gör att de 
möjligen blir lättare att lära sig och förstå för en större grupp människor med varierande 
förkunskaper. Även om alla texter försökts anpassas så att alla, även de utan tidigare kunskap, 
ska förstå kan kemiska ord och termer förvirra de som inte har vana vid detta. Denna teori 
stöds av de kommentarer som gavs vid enkät 2 där kritik riktades mot att texterna vara fulla 
av termer.  

De övriga fyra frågorna hade endast en väldigt lätt procentuell ökning, en minskning i antalet 
rätt eller en ökning i antalet fel. Därmed kan ingen stor kunskapsförbättring avläsas för dessa 
fyra frågor. En annan anledning till detta än att kemiska facktermer kan göra dessa frågor mer 
komplicerade kan vara att dessa frågor var mer kända för deltagarna sen innan och hade 
därmed inte en lika hög potential för kunskapsökning.  

Faktumet att antalet personer som svarade på enkät 1 och enkät 2 var så stor påverkade även 
resultatet. Att skillnaden blev så stor kan ha berott på att påminnelsen om att de skulle gå 
utbildningen kom med ganska kort varsel innan utbildningen kunde börja (en vecka) och 
deltagarna fick en väldigt begränsad tid på sig att gå utbildningen. Flera tänkta deltagare kan 
därmed inte hunnit gå utbildningen och därför inte svarat på enkäten. En annan anledning kan 
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ha varit att deltagare ansåg sig redan ha lagt nog med tid på utbildningen och utvärderingen i 
och med att de svarat på enkät 1 och gått utbildningen och då inte orkade med en enkät till.  

Ett jämnare antal svarspersoner hade därmed behövts för att verkligen kunna få ett trovärdigt 
svar. Kunskapsökningen som en helhet är bland annat därför svår att avläsa och är tvetydig. 
Den andra anledningen är att det finns även risken att personer som inte gått utbildningen 
svarat på kunskapsfrågorna. Vid två tillfällen gick så att avläsa och dessa personer plockades 
då bort från resultatet. Risken finns dock att ytterligare personer som inte gått utbildningen 
svarat och dessa utgör då en felkälla vilket givit missvisande resultat. För att få ett säkrare 
svar på om utbildningen ökar kunskapen skulle en ny efterundersökning behöva hållas där 
antalet personer som svarar efter är lika stor som antalet som svarade innan, och framför allt 
behövs en garanti att de som svarar verkligen har gått utbildningen.  
 

5.6 Användning yrkesmässigt och privat 

Efter utbildningen var svaren från deltagarna blandade, både positiva, negativa och något 
tvetydiga gällande användbarheten av utbildningen yrkesmässigt och privat. Yrkesmässigt 
ansågs det till stor del positivt då kommunens miljömål blir tydligare och det skapar 
diskussion. En deltagare påpekade att det ger en gedigen bas att stå på, vilket är positivt, men 
att det behövs en mer detaljerad utbildning för varje enskild arbetsplats för att det ska ge 
någon verkan. Detta är som nämnts precis vad Naturvårdsverket säger (Sektion 2.3). Privat 
sätt var det färre som trodde sig ha användning av utbildning, vilket till stor del berodde på att 
de som svarade ansåg sig redan ha stor kunskap kring det de fann användbart privat. Så är 
dock kanske inte fallet för alla. För många är kanske informationen som ges ny eller om inte 
annat bortglömd. Utbildningen kan därmed troligen vara användbar även privat för de där 
informationen är  just ny/bortglömd. Sett överlag får dock sägas att Wehrmeyers andra av sju 
nyckelelement, att utbildningen ska vara relevant, vara uppnått (Wehrmeyer, 1996).  

5.7 Wehrmeyers sju nyckelelement 
I diskussionen ovan har tre av Wehrmeyers sju nyckelelement för att hålla miljöbudskapet på 
en lagom nivå nämnts, nämligen punkt ett, två och sju (Wehrmeyer, 1996). Frågan är om 
Kalmar kommuns utbildning håller måttet på de kvarvarande fyra punkterna. Punkt tre 
(Wehrmeyer, 1996), att hålla utbildningstillfällena korta, är inget problem alls eftersom det är 
upp till varje enskild person när den gör det och ska kunna ta så många pauser den vill. På 
detta sätt ser kommunen även till den sjätte punkten (Wehrmeyer, 1996), timing, eftersom 
utbildningen kan ske när som helst, när det passar. Den fjärde punkten (Wehrmeyer, 1996), 
alla hålla grupperna små, rör inte Kalmar kommun som det sätt ut nu eftersom alla gått 
utbildningen individuellt. Vid gruppintervjun efterfrågades dock att få diskussionstillfällen för 
att öka förståelsen och om kommunen tar och utvecklar detta önskemål är gruppstorleken 
något de bör tänka på (och att hålla utbildningstillfällena korta). Den femte punkten talar om 
att hålla budskapet konsekvent (Wehrmeyer, 1996). Utbildningen är utan tvekan detta och 
enligt deltagarna vid den andra enkäten är utbildningen förenlig med verksamheten vilket 
tyder på ytterligare konsekvents.  
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5.8 Rekommendationslista 

Melniks femte faktor är flexibilitet och poängterar vikten av att fastställa och åtgärda de 
eventuella problem som finns innan utbildningen hålls för resterande anställda (Sektion 2.4) 
(Melnik, 2001). För att hjälpa Kalmar kommun med detta har en rekommendationslista tagits 
fram och redovisas nedan. 

• I och med att utbildningen är datorbaserad kan den i vissa fall strida mot Melniks tredje 
faktor, kommunikation, som säger att metodvalet för utbildningsupplägg ska vara anpassad 
efter de anställdas behov (Melnik, 2001). För att minska detta problem bör Kalmar kommun 
höra med sina anställda om hur de bäst lär sig och erbjuda dem att få genomföra utbildningen 
i grupp för att möjligen se till fler personers behov. Eventuellt bör även ett 
diskussionsmoment införas här för att se till de anställdas behov ytterligare, precis som 
efterfrågades under gruppintervjun.  

• Deltagarna vid utvärderingen var framför allt inte nöjda med utbildningens kreativitet, att 
den saknar variation och verkliga problem. För de som vill göra utbildningen individuellt vid 
datorn är detta inte något lätt att ändra på utan att ändra i själva utbildningen. Ser dock 
kommunen till önskemålen att få göra utbildningen i grupp och få diskustera åstadkoms detta 
nästan automatiskt då diskussionstillfällen ger en ökad variation i utbildningen. Även med 
anledning av detta bör Kalmar kommun se över möjligheterna att hålla utbildningen i grupp.  

• Det är viktigt att kommunen låter de anställda själva bestämma när de ska gå utbildningen 
och ge dem möjlighet att verkligen få lugn och ro att göra den. Utbildningen måste självklart 
ske under arbetstid, annars kommer de anställda att bli negativa till utbildningen. Tydlig tid 
bör dock avsättas för att kunna gå utbildningen separat från de vanliga arbetssysslorna. 
Kommunen bör även i god tid informera de anställda om att de ska gå utbildningen, ungefär 
hur lång tid den kommer ta, att det får ta längre tid om de behöver det så de inte bli stressade, 
och de bör få ett hyfsat långt tidsspann på sig att börja och slutföra utbildningen så det 
verkligen kan ske enligt deras eget schema men framför allt så att de slipper skumma igenom 
utbildningen och verkligen kan lära sig något.  

• Vid enkät 2 uttryckte fler deltagare att det fanns tekniska problem, till exempel att länkar 
inte kunde följas och det inte var möjligt att ändra sina svar på frågorna efter de råkat klicka i 
fel alternativ. Detta är ett måste att kommunen ser över innan utbildningen hålls igen.  

• Vid gruppintervjun efterfrågades en eventuell handbok och skyltar, vilket också stöds av 
forskning. Kalmar kommun bör se över möjligheterna att göra detta för att låta de anställda 
påminnas och få stöd, och därmed få bästa möjliga effekt från utbildningen.  

• Även om testpersonerna ansåg att språket och innehållet överlag låg på en lagom nivå kan 
det vara klokt att se över texterna igen eftersom de från vissa håll fick kritik. Detta för att så 
många som möjligt ska kan lära sig så mycket som möjligt. För att kunna åstadkomma 
förbättringar och se vad eventuell bearbetning av texterna kan vara passande kan det vara 
lämpligt att titta på vilket inkorrekt svarsalternativ som var vanligast för respektive fråga. 
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• För att verkligen visa att det finns förväntningar på de anställda i och med utbildningen bör 
tydligt information kring förväntningarna på de anställda ges innan eller i början av 
utbildningen. Kommunen kan även öka antalet rätt som krävs för att bli godkänd i sluttestet 
för att visa på detta ytterligare.  

5.9 Metod  
För att få ett mer korrekt resultat hade det krävts en större testgrupp. Testgruppen hade gärna 
kunnat vara mer jämnt fördelad gällande könen, med deltagare från skilda arbetsmiljöer och 
från olika förvaltningar. Intervjupersonen kan påverka intervjuns gång och de svar som ges. 
Detta beroende på att intervjupersonen valt och skrivit frågorna. Frågans formulering och hur 
den tolkas har inverkan på de svar som ges (Andersson, 1985). Att den intervjuade känner att 
den är i en trygg miljö med människor den kan lita på är viktigt för att personen verkligen ska 
säga vad den tycker eller säga något överhuvudtaget. Därför är det vara viktigt att gruppen 
verkligen sitter som en grupp, t.ex. i en ring, och alla deltagare ger en lite presentation av sig 
själv. (Krag Jacobsen, 1993) Vid en gruppintervju kan intervjudeltagarna ha inverkan på 
varandra. Kanske vågar inte en deltagare säga vad denna verkligen tänker/känner på grund av 
att de övriga deltagare säger något annat och den första vill därmed inte säga emot och skapa 
dålig stämning. (Thomsson, 2010) Ytterligare en faktor som kan påverka är den intervjuades 
tilltro till att intervjun är helt anonym. Även om intervjupersonen säger att intervjun är 
anonym kan deltagarens svar färgas av tron att så inte är fallet. Svaren som ges kan vara 
betydligt positivare än vad som annars hade varit fallet vilket påverkar utfallet och resultatet. 
När gruppintervjun ägde rum den 14 mars 2013 försökte det ses till dessa faktorer.  

Några saker hade kunnat göras annorlunda gällande enkäten. Vid kunskapsfrågorna som 
ställdes hade ytterligare ett alternativ kunnat vara med; "vet ej". Hade alternativet "vet ej" 
funnits med hade antagligen en stor andel valt detta när de var osäkra. Genom att inte ha med 
det alternativet gavs dock en bild av vad deltagarna trodde var svaret.  

Omständigheterna kring enkäten efter utbildningen hade kunnat vara annorlunda. Det hade 
gärna kunnat vara längre tid mellan utbildningen och att de fick den andra enkäten. Detta så 
att deltagarna verkligen hade kunnat smälta utbildningen och så att en eventuell mer 
bestående kunskap hade kunnat mätas. Ett annat önskemål hade även varit att de fått längre 
tid på sig än en arbetsvecka att fylla i enkäten så att så många svar som möjligt hade kunnat 
komma in. Omständigheterna erbjöd dock ej detta.  
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6. Slutsatser 

Testpersonernas förväntningar på Kalmar kommuns miljöutbildning var något blandade, men 
gällde ökad allmän miljökunskap, en ökad förståelse för varför något bör göras och ökad 
kunskap kring till exempel bilkörning och sopsortering. Efter utbildningen nämndes inget av 
detta specifikt, men förväntningarna tycks ha möts då kommentarerna efter utbildningen var 
positiva och utbildningen innehöll sådan information som efterfrågats.  

Deltagarna upplevde det huvudsakligen positivt att utbildningen var databaserad då det ger 
möjlighet att utföra utbildningen när det finns tid till det, samt verkade överlag anse den 
anpassad efter deras behov. En större variation krävs dock i utbildningen då det framgick att 
personalen inte var nöjda med graden av kreativitet. Detta är något Kalmar kommun bör titta 
på och försöka efterleva.  

Språk och innehåll låg huvudsakligen på en lagom nivå, även om en del ansåg att texterna 
innehöll många facktermer. Detta är något som kan ha påverkat utfallet för kunskapsökning. 
Kunskaperna inom hållbar utveckling och biologisk mångfald förbättrades genom 
utbildningen. För de flesta ämnesområden kunde dock ingen förbättring uppmätas. Kalmar 
kommun bör därför se över och möjligen omarbeta dessa texter för att se om detta kan öka  
kunskapsförbättringen.  

Inledningsvis var deltagarna positiva och ansåg sig kunna ha användning av en 
miljöutbildningen yrkesmässigt och privat, men efter utbildningen varierande svaren och var 
tvetydiga. Yrkesmässigt ansåg dock de flesta att utbildningen varit positiv då en utbildning 
skapar diskussion och  genom att kommunens miljömål blivit tydligare. Färre trodde sig ha 
användning av utbildningen privat, främst på grund av att de som svarade redan ansåg sig ha 
stor kunskap kring det de fann användbart privat.   
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Erkännande 

Särskilt tack till handledaren universitetsadjunkt Stina Alriksson för hjälp och stöd under 
arbetet. Även ett stort tack till Lena Jenisch på Socialförvaltningen, Kalmar kommun som 
bland annat hjälpt till att få fram deltagare till både gruppintervju och enkäter. Tack även till 
Jane Wågsäter, Karin Nilsdotter och Jonas Petersson på Kalmar kommun som hjälpt till och 
kämpat för att få igång miljöutbildningen så denna undersökning kunde bli möjlig. Slutligen, 
ett stort tack till de som deltog i gruppintervjun och de som svarade på enkäterna, samt de 
personer som varit ett stort stöd under utvärderingens gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 1, före utbildningen 
 
Ditt kön: Kvinna         Man  
 
Födelseår:    
 
Vilka av följande utbildningar har du fullföljt? 
Grundskola   
Gymnasieskola 
Yrkesutbildning 
Folkhögskola  
Högskola/universitet 
 

 
Grundläggande miljökunskap:  
Vad innebär hållbar utveckling? 
a. Att vi idag ska kunna tillgodose våra behov utan att riskera att kommande generationer inte ska 
kunna tillgodose sina behov.  
b. Att vi ska ha ekonomisk tillväxt så att vi i framtiden inte ska behöva oroa oss.  
c. Att vi ska kunna utveckla produkter som håller bättre.  
d. Att vi försöker styra utvecklingen så den håller för olika scenarier.  
e. Att vi utvecklar vårt eget land så vi behåller våra ekonomiska fördelar i framtiden.  
 
Vad beror den globala uppvärmningen främst på? 
a. Övergödning 
b. Hål i ozonlagret 
c. Utsläpp av koldioxid 
d. Försurning  
e. För liten användning av fossila bränslen 
f. Kärnkraft  
 
Vad innebär biologisk mångfald? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Att det finns ett stort antal av en art. 
b. Att det finns många olika arter.  
c. Att vissa arter får väldigt många avkommor.  
d. Att biologi går att dela in i många delvetenskaper, t.ex. botanik, zoologi, ekologi, etc.  
e. Att det finns variation inom arter och livsmiljöer. 
 
Vad är sant gällande ozon? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Det är den största orsaken till global uppvärmning. 
b. Det skyddar oss mot farlig strålning.  
c. Allt ozon är bra.  
d. Allt ozon är dåligt.  
e. Marknära ozon skadar växtlighet.  
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Vad blir det för konsekvenser av försurning? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna 
fråga.) 
a. Marken blir surare vilket gynnar växtligheten 
b. Försurningen skapar ett för högt näringsinnehåll i marken. 
c. Minskning av ozonlagret  
d. Jordar blir näringsfattiga och växligheten minskar. 
e. Skador på byggnader och konstverk  
 
Vad orsakar övergödning? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Avloppsutsläpp 
b. Användning av gödsel inom jordbruk  
c. Överfiske  
d. Utsläpp från industrier  
e. Avgasutsläpp från trafik  
f. Användning av fossila bränslen   
 

Övriga frågor: 
Inom vad skulle du vilja eller tycker du att det behövs mer miljöutbildning inom Kalmar kommun?  
 
 
Upplever du att det är en positiv inställning till miljöarbete på din arbetsplats?  
 
 
Känns en utbildning kring miljö relevant för dig att gå? Förklara varför/varför inte!  
 
 
 
Tror du att du kommer kunna lära dig något under utbildningen som du kommer ha nytta av i ditt 
yrkesliv? 
Ja Nej 
 
Tror du att du kommer kunna lära dig något under utbildningen som du kommer ha nytta av i ditt 
privatliv? 
Ja  Nej  
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Bilaga 2 - Enkät 2, efter utbildningen  
 
Kön:  Kvinna         Man  
 
Födelseår:    
 
Vilka av följande utbildningar har du fullföljt? 
Grundskola   
Gymnasieskola 
Yrkesutbildning 
Folkhögskola  
Högskola/universitet 
 

 
Grundläggande miljökunskap:  
Vad beror den globala uppvärmningen främst på? 
a. För liten användning av fossila bränsle 
b. Kärnkraft 
c. Övergödning  
d. Försurning  
e. Hål i ozonlagret 
f. Utsläpp av koldioxid  
 
Vad är sant gällande ozon? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Allt ozon är bra. 
b. Marknära ozon skadar växtlighet. 
c. Det är den största orsaken till global uppvärmning. 
d. Det skyddar oss mot farlig strålning. 
e. Allt ozon är dåligt. 
 
Vad blir det för konsekvenser av försurning? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna 
fråga.) 
a. Försurningen skapar ett för högt näringsinnehåll i marken. 
b. Jordar blir näringsfattiga och växtligheten minskar. 
c. Skador på byggnader och konstverk 
d. Minskning av ozonlagret 
e. Marken blir surare vilket gynnar växtligheten 
 
Vad orsakar övergödning? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Utsläpp från industrier 
b. Användning av fossila bränslen   
c. Avgasutsläpp från trafik 
d. Överfiske 
e. Avloppsutsläpp 
f. Användning av gödsel inom jordbruk 
 
Vad innebär hållbar utveckling? 
a. Att vi försöker styra utvecklingen så den håller för olika scenarier. 
b. Att vi utvecklar vårt eget land så vi behåller våra ekonomiska fördelar i framtiden. 
c. Att vi ska ha ekonomisk tillväxt så att vi i framtiden inte ska behöva oroa oss.  
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d. Att vi idag ska kunna tillgodose våra behov utan att riskera att kommande generationer inte ska 
kunna tillgodose sina behov. 
e. Att vi ska kunna utveckla produkter som håller bättre. 
 
Vad innebär biologisk mångfald? (OBS! Mer än ett alternativ kan vara rätt på denna fråga.) 
a. Att vissa arter får väldigt många avkommor.  
b. Att biologi går att dela in i många delvetenskaper, t.ex. botanik, zoologi, ekologi, etc.  
c. Att det finns variation inom arter och livsmiljöer. 
d. Att det finns många olika arter. 
e. Att det finns ett stort antal av en art. 
 

Övriga frågor: 
• Vänligen fyll i hur väl du anser att följande fem påståenden stämmer. 

Påståenden 
Instämmer 

helt. 

Instämmer 

delvis. 

Vet ej/ 

obestämd 

Instämmer 

inte fullt. 

Instämmer 

inte alls. 

Utbildningen är planerad 

och schemalagd så det 

passar dina arbetstider. 

     

Utbildningsmetoden har 

anpassats så du kunde ta 

till dig och ta till vara på 

den information du fick.  

     

Informationen som gavs vid 

utbildningen stämmer 

överens med det som sker i 

din arbetsmiljö.  

     

Utbildningen har varit 

kreativ, t.ex. genom att den 

varit varierande, ni fick lösa 

verkliga problem, etc.  

     

Utbildningen har varit rolig 

och underhållande.  

     

 
 
 
• Levde utbildning upp till dina förväntningar? Förklara varför/varför inte.  
Ja Nej 
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• Upplever de att utbildningen givit dig information och kunskap du kan använda i yrkeslivet? 
Ja  Nej 
Om ja, vad för något tänker du på då? 
 
 
Om nej, varför inte? 
 
 
 
• Upplever de att utbildningen givit dig information och kunskap du kan använda i privatliv?  
Ja  Nej  
Om ja, vad för något tänker du på då? 
 
 
Om nej, varför inte? 
 
 
 

• Vad tyckte du om att utbildningen var databaserad? 

 

 

• Nivån på språket i utbildningen var.... 

Alldeles för svårt                  Lite för svårt Lagom         Lite för enkelt Alldeles för enkelt 

 

Ev. kommentar: 

 

• Nivån på innehållet i utbildningen var... 

Alldeles för svår                     Lite för svår Lagom         Lite för enkel    Alldeles för enkel 

 

Ev. kommentar:  

 

 

• Finns det något du skulle vilja ändra med utbildningen? I så fall vad? 

 
 

 
 
 



 

 

 

 Kalmar Växjö 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 


