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How do the customers perceive the information about 
soil analysis? 

 
An investigation about the existing information and a new information 
film 
 
Annie Jönsson  
 

Abstract  
The purpose of this report was to investigate how people who order a soil analysis perceive 
the information about that process. According to the law the customers need to have 
information about the soil analysis if they order it. A new informational film about soil 
analysis was compared to the existing data to see how the customer perceives different types 
of information. Two groups took part in the survey, one group watched the informational 
film, and the second group only had access to the existing data. The results of the 
investigation show that the majority of the respondents in the second group think that there 
is too little information about soil analysis and that it is hard to find. The first group think 
that after watching the movie, they got all the necessary information about the soil analysis in 
an accessible way. However, most survey respondents want the information in text form. 
Those who saw the informational movie think they have a better understanding of how and 
why the soil analysis is done, compared to those who only had access to the existing 
information. Most survey respondents want to get information from the municipality / 
county government, but receive the most of it from consultant agencies. 
 
Keyword: Multiple intelligences, Multimedia learning, Video as a teaching tool, Learning 
from online video lecture. 
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1   Inledning 
 
 
Runt om i Sverige finns det ca 80 000 förorenade markområden. Dessa områden har 
framkallats på grund av mänsklig aktivitet (Länsstyrelsen och SGU 2009). Från den 
industriella revolutionen fram till 1970-talet förekom det ingen rening av industriers avfall. 
(Naturvårdsverket 2015) Dessa utsläpp har lett till markföroreningar (Naturvårdsverket 1998 
a). 

År 1999 förtydligades Sveriges miljölagstiftning och miljöbalken trädde i kraft (Prop. 
1997/98:45).  Samma år inrättades 16 miljökvalitetsmål där ett av målen var giftfri miljö, 
vilket innebär att miljön ska vara fri från giftiga ämnen och metaller (Prop. 1997/98:145). 
När miljöbalken bearbetades blev lagstiftningen för förorenad mark mer skärpt (Prop. 
1997/98:45). Arbetet kring förorenad mark ökade (SGF 2004). Undersökningar som 
genomförs för att ta reda på om marken är förorenad kallas miljötekniska 
markundersökningar (Naturvårdsverket 1998 a).  

De som dagligen arbetar med förorenad mark och miljötekniska markundersökningar har 
oftast en naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå (Stiglund 2016). De som beställer 
en miljöteknisk markundersökning, kan ha vilken bakgrund som helst och begreppet kan 
anses vara nytt för dem. I miljöbalkens (SFS 1998:808) hänsynsregler, 2 kap 2 §, anges att 
verksamhetsutövaren skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet. Verksamhetsutövaren måste införskaffa rätt information om 
miljöteknisk markundersökning. Frågan är om befintlig information om miljöteknisk 
markundersökning är tillräcklig och lättillgänglig, eller om informationen behöver förnyas 
och utökas.  

1.1 Syfte   
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur beställare av miljöteknisk 
markundersökning, upplever information om miljöteknisk markundersökning. En ny 
informationsfilm om miljöteknisk markundersökning ska jämföras med befintlig information 
för att jämföra hur de olika informationssätten uppfattas.  

1.2 Frågeställning 
 Hur uppfattar kunder befintlig information om miljöteknisk markundersökning?  
 Tycker kunder att det finns lättillgänglig information om miljöteknisk 

markundersökning?  
 Från vem vill kunder få information av?  
 Är det skillnad på upplevd kunskap om hur och varför en miljöteknisk 

markundersökning ska genomföras, mellan de som har sett informationsfilm och de 
som endast har haft tillgång till befintlig information?  

 Hur vill kunderna att informationen ska presenteras? 

1.3 Avgränsning  
Undersökningen kommer endast beröra WSPs kunder. Under rubriken ”Befintlig 
information om miljöteknisk markundersökning” har endast svensk information jämförts. 
Rapporten har begränsat sig till information om hur en miljöteknisk markundersökning går 
till. Rapporten kommer därför inte lägga stort fokus på förorenad mark, MIFO eller liknande 
arbeten. 
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2 Bakgrund  

 
2.1 Miljöteknisk markundersökning  
En miljöteknisk markundersökning bedömer föroreningssituationen i en förorenad mark och 
hur de olika föroreningarna kan sprida sig i marken (Naturvårdsverket 1998 a). En 
miljöteknisk markundersökning skall enligt 10 kap 2§ miljöbalken (SFS 1998:808), utföras 
om en verksamhet har förorenat en mark. Det utförs ofta en miljöteknisk markundersökning 
vid försäljning av en fastighet för att köpare vill undvika att bli ansvarig för en miljöskuld 
(SFS 1998:808). Det kan även utföras en miljöteknisk markundersökning vid uppschaktande 
av jordmassor för att klassificera jorden för att veta om den kan återanvändas eller behövas 
deponeras (Avfall Sverige 2005). En miljöteknisk markundersökning utförs för att skydda 
människors hälsa och miljö (Naturvårdsverket 1998a). Det är exempelvis farligt för en 
människas hälsa att bo på en mark som innehåller höga doser med cancerogena ämnen 
(Malmquist, Söderlund Leifler och Pontén 2016). Genom att utföra en miljöteknisk 
markundersökning kan de cancerogena ämnena upptäckas och exponering kan förhindras 
(Naturvårdsverket 1998 a). En godkänd miljöteknisk markundersökning måste gå efter 
kvalitetssystemen SS-ISO 9001, 9002 och 9003 (Naturvårdsverket 1998 a). Upplägget av en 
miljöteknisk markundersökning genomförs stegvis, vilket ger en ökad kunskap över det 
aktuella området (Naturvårdsverket 1998 a). Stegen består av orienterad fas, som omfattar 
en utredning av området och en historisk inventering. En utredningsfas som inkluderar 
fältarbete, där jordprover tas och skickas in på analys. En åtgärdsfas som omfattar att sanera 
bort eller förmildra föroreningar i marken. En kontrollverksamhet, som kontrollerar att de 
åtgärder som vidtagits har varit tillräckligt effektiva för att rena området (Naturvårdsverket 
1998 a). Beroende på verksamheten är det antingen länsstyrelsen eller kommunen som är 
tillsynsmyndigheter över det förorenade området (SFS 1998:808). 

2.2 Befintlig information om miljöteknisk markundersökning 

2.2.1 Naturvårdsverket, Svenska Geotekniska föreningen och 
Branschorganisationer 
När det gäller information om miljötekniska markundersökningar, har Naturvårdsverket 
skriftliga vägledningar i två delar, del 1: Strategi och del 2 Fältarbete. Denna vägledning är 
riktad till alla målgrupper (Naturvårdsverket 1998 a, Naturvårdsverket 1998 b). Svenska 
geotekniska föreningen (2013) har skrivit en fälthandbok om miljötekniska 
markundersökningar. Denna information är främst riktad till dem som dagligen arbetar med 
miljöteknisk markundersökning. Branschorganisationerna Teknikföretagen och Plast-& 
kemiföretagen (2011) har gjort en skriftlig lathund för hantering av förorenade områden som 
är orsakade av industrier. Informationen är riktad till medlemmar i Teknikföretagen och 
Plast-& kemiföretagen.  

2.2.2 Länsstyrelsen  
Alla Sveriges 21 länsstyrelser har information om förorenad mark, informationsinnehållet 
om miljöteknisk markundersökning varierar från län till län. Det finns telefonnummer och 
mailadress till varje länsstyrelse om besökaren på hemsidan har frågor (Länsstyrelserna 
2016).  

2.2.3 Kommunen 
Ett stickprov bland Sveriges kommuner har utförts och kommunernas information kring 
miljöteknisk markundersökning varierar. Vissa kommuner har information, som exempelvis 
Tarum kommun och Göteborg stad (Schönbeck 2015, Göteborg Stad 2015). Vissa kommuner 
har ingen information alls som exempelvis Karlskrona kommun och Helsingborg kommun 
(Karlskrona kommun 2016, Helsingborg kommun 2016). Muntlig information är möjlig att 
inhämta hos kommunernas miljönämnd. Förvaltningsmyndigheterna har en 
serviceskyldighet där myndigheter ska ge vägledning och upplysningar i enskilda frågor (SFS 
1986:223).  
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2.2.4 Övrig information  
Det finns rapporter på redan genomförda miljötekniska markundersökningar, där en viss 
information kan hämtas. Rapporterna kan hittas på sökmotorer, exempelvis Google. 
Konsultföretag som Sweco och WSP, har en mycket kort information om miljöteknisk 
markundersökning, men hänvisar till personlig kontakt (WSP 2016, Sweco 2016).  

2.3  Teorier och studier kring film som informationsväg 
Nuvarande information som finns att hämta om miljöteknisk markundersökning är främst i 
form av skriftlig information. Det finns många typer av informationssätt utöver skriftlig, där 
film visat sig vara ett positivt verktyg i flertal studier (Bravos et al. 2011, Brecht 2012, 
Ljubojevic et al. 2014) 

2.3.1 Multipla intelligenser  
Enligt forskaren Gardners teori ”Multipel intelligens” är alla individer unika och har olika 
nyanser av intelligenser och lär sig nya saker på olika sätt (Gardner 1983). I första boken 
beskriver han att det finns 7 intelligenser (Gardner 1983). De fyra intelligenserna som är 
värda att nämna är lingvistisk intelligens, spatial intelligens, musikalisk intelligens och 
interpersonella intelligensen (Gardner 1983). Lingvistisk intelligens innebär att individen lär 
sig via att lyssna, prata, diskutera och skriva (Gardner 1983). Spatial intelligens innebär att 
individen lär sig via att se, rita och föreställa sig inre bilder (Gardner 1983). Musikalisk 
intelligens innebär att individen lär sig via att lyssna på musik, sjunga och förknippa olika 
rytmer (Gardner 1983). Interpersonella intelligensen innebär att individen lär sig via känslor 
och tankar (Gardner 1983). Alla individer bär på dessa intelligenser mer eller mindre och de 
intelligenser det finns mer av utgör individens starka sida. (Gardner 1983). Film förmedlar 
information både verbalt, visuellt, musikaliskt och interpersonellt. Detta leder till att fler 
individers styrkor kan omfattas och fler individer kan få en ökad förståelse (Gardner 2000). 

2.3.2 Multimedia inlärning 
Forskaren Mayer har studerat Multimedia inlärningsteori, han definierar teorin ”Lärande 
från ord (muntligt eller skriftlig text) och bilder (illustrationer, foton, kartor eller 
videor)”(Mayer 2005). Teorin handlar om att det finns två separata kanaler att ta in och 
hantera information från, öronen och ögonen (Mayer 2005). Varje kanal har en begränsad 
kapacitet att ta in ny information, om det blir för mycket information kan en av kanalerna bli 
överstimulerade (Mayer 2005). Vid inlärning av ny information, väljer och filtrerar hjärnan 
informationen och förknippar det med tidigare kunskaper (Mayer 2005). Mayer kom fram 
till att väl vald muntlig information och väl valda bilder, som en film ger, är ett av det 
effektivaste sättet för nybörjare att lära sig ett nytt ämne (Mayer 2014). Fler kanaler är bättre 
än endast en kanal. En förbindelse mellan den muntliga presentationen och de rörliga 
bilderna bildas, vilket ger en ökad förståelse och bättre minne (Mayer 2005).  

2.3.3 Studier om film som verktyg vid inlärning 
Det finns olika studier som visar på att film är ett positivt verktyg. Bravos et al. (2011)  studie 
visade att kortfilm hade en positiv inverkan på eleverna, då eleverna fick en ökad motivation 
och ökat intresse för ämnet.  
 
H. David Brecht (2012) studie resulterade i att fler elever slutförde onlinekursen. Fler elever 
fick även en förbättrad grundläggande kunskap och högre betyg när de använde film i sin 
online undervisning. 
 
Ljubojevic et al. (2014) studie visade att det skapades en högre kunskapsnivå bland eleverna 
när film kompletterades i undervisningen. De kom även fram till att det gav mer positiv effekt 
ifall det hade varit en presentation av ämnet innan filmen visades. Filmen ska ligga ungefär i 
mitten av en föreläsning. 
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3 Material och metod 

 
3.1 Informationsfilm 
Innan examensarbetets kursstart, utformades en informationsfilm om miljöteknisk 
markundersökning. Informationsfilmen är baserad på Naturvårdsverkets vägledning 
(Naturvårdsverket 1998 a, Naturvårdsverket 1998 b). Filmen var klar i slutet av januari och 
godkändes av WSP i mitten av mars. När examensarbetet startade, skickade konsulter från 
WSP Mark och Vatten Syd (Kalmar, Karlskrona och Växjö) ut informationsfilmen till sina 
dåvarande kunder via mejl. För att se informationsfilmen, se bilaga 1.  

3.2 Litteratursökning 
En litteraturstudie genomfördes för att inhämta fakta om miljöteknisk markundersökning 
och film som verktyg för inlärning. Information har hämtats via hemsidor hos 
Naturvårdsverket, Svenska geotekniska föreningen, länsstyrelser, kommuner och Notisum. 
Vetenskapliga artiklar har hämtats genom sökmotorer, där sökord har varit Multiple 
intelligences, Multimedia learning, Video as a teaching tool, Learning from online video 
lecture. Fakta har även inhämtats via olika böcker.  

3.3 Enkätundersökning 
För att ta reda på hur information om miljöteknisk markundersökning upplevs, genomfördes 
en enkätundersökning. Enkäten utformades i Google formulär. Undersökningen 
genomfördes i två grupper. Ena gruppen hade endast tillgång till befintlig information om 
miljöteknisk markundersökning. Andra gruppen hade tillgång till en informationsfilm om 
miljöteknisk markundersökning. Två enkäter upprättades, som fortsättningsvis kommer att 
kallas Filmenkät och Befintlig informationsenkät. Enkäterna ställde i princip samma frågor. 
Det fanns fler svarsalternativ i filmenkäten. För att se utformad enkät, se bilaga 2 och 3. 
Befintlig informationsenkät skickades ut till 16 stycken slumpvis förutvarande WSP kunder, 
via mejl. Filmenkät skickades ut till 16 stycken dåvarande WSP kunder, via mejl. 
Påminnelsemail skickades ut med jämna mellanrum. För att se utformade mejl, se bilaga 4. 
 
För att öka det statistiska underlaget, kontaktades WSP Management att delta i 
enkätundersökningen. WSP Management är en fristående avdelning från Mark och Vatten. 
De arbetar med projektledning och motsvarar WSP Mark och Vatten kundprofil. Det 
skickades ut 12 stycken filmenkäter och 12 stycken befintlig informationsenkät. För att se 
utformade mejl, se bilaga 4. 

3.4 Sammanställning av enkät  
Google Kalkylark sammanställde svaren från enkäterna automatiskt. Data fördes över till 
Excel. Pivotstabeller har använts för att jämföra de båda enkäterna. Tabeller och diagram har 
utformats i Excel. Svaren presenteras i procent. För att utföra statistiska undersökningar har 
vissa svarsalternativ slagits ihop. Den statistiska felmarginalen har inte räknats ut, eftersom 
det är för få deltagare. För att se alla sammanställda svar från enkät, se bilaga 5 och 6. 
 
3.4.1 Hypotesprövning  
För att besvara frågeställningen ” Är det skillnad på kunskap om hur en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras, mellan de som har sett informationsfilmen och de som 
endast har haft tillgång till befintlig information?” genomfördes en hypotesprövning  
H0- Kunskapen är densamma i båda informationssätten  
H1- Det finns ett samband mellan kunskap och informationssätt 
x2- metoden användes i en korstabell, för att ta reda på ifall mothypotesen är sann eller inte. 

Signifikansnivån är 5 %. Formeln är:     
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För att besvara frågeställningen ” Är det skillnad på kunskap om varför en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras, mellan de som har sett informationsfilmen och de som 
endast har haft tillgång till befintlig information?” genomfördes det en hypotesprövning  
H0- Kunskapen är densamma i båda informationssätten  
H1- Det finns ett samband mellan kunskap och informationssätt 
x2- metoden användes i en korstabell, för att ta reda på ifall mothypotesen är sann eller inte. 

Signifikansnivån är 5 %. Formeln är:     
    

      

 
  

4 Resultat  

 
4.1 Deltagare i undersökningen  
Totalt var det 39 kunder som svarade på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 70 %. Det var 
sammanlagt 19 stycken som svarade på filmenkäten och 20 stycken som svarade på befintlig 
informationsenkät. Bland deltagarna var 33 % kvinnor och 67 % män. Medelåldern bland 
kunderna var 41-50 år. Majoriteten av kunderna som svarade på filmenkäten (63 %) var från 
privata företag, 27 % var från kommun/länsstyrelse, 5 % var från förening och 5 % var från 
övrigt (landstinget), se figur 1. Majoriteten av kunderna som svarade på befintlig 
informationsenkät (50 %) var från kommunen/länsstyrelsen, 45 % var från privata företag 
och 5 % var från övrigt (student), se figur 2. 

4.2 Tidigare erfarenheter  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

4.2.1 Filmenkät 
84 % av kunderna hade kunskap om miljöteknisk markundersökning innan de beställde 
undersökningen av WSP. Majoriteten (40 %) av kunderna fick information från 
konsultföretag, 35 % fick information från kommun/länsstyrelse, 20 % fick information från 
övrigt (utbildning, erfarenhet, intern utbildning och internet), se figur 3.  

4.2.2 Befintlig informationsenkät 
60 % av kunderna hade kunskap om miljöteknisk markundersökning innan de beställde 
undersökningen av WSP. Majoriteten (42 %) av kunderna fick information från 
konsultföretag, 31 % fick information från kommun/länsstyrelse, 19 % fick information från 
övrigt (kollegor och utbildning), se figur 3.  
 

Utan film 

Kommun/ 
länsstyrelsen 

Privat företag 

Övrigt 

Figur 2. Fördelning i procent över vilken sektion 
kunderna tillhör som var utan film (n=20).   

 

Sett film 
Förening 

Kommun/ 
länsstyrelsen 

Privat företag 

Övrigt 

Figur 1. Fördelning i procent över vilken 
sektion kunderna tillhör som sett film (n=19).   
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Figur 3. Svarsfördelning i procent över vem kunderna fick information av (n=39). 

4.3 Hur uppfattas informationen? 

4.3.1 Filmenkät 
Majoriteten av kunderna (53 %), tycker att det finns tillräcklig information med 
informationsfilmen. 21 % av kunderna har svarat att det finns otillräcklig information, 15 % 
av kunderna har svarat att befintlig information är tillräcklig, se figur 4.   

4.3.2 Befintlig informationsenkät 
Majoriteten av kunderna (40 %), tycker det finns otillräcklig information om miljötekniska 
markundersökningar. 30 % av kunderna vet inte om det finns tillräckligt med information 
och 30 % av kunderna har svarat att det finns tillräckligt med information, se figur 4.  
 

Figur 4. Svarsfördelning i procent över hur kunderna uppfattar informationen om miljöteknisk 
markundersökning (n=39). 
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  4.4 Hur uppfattas tillgängligheten kring informationen?  

4.4.1 Filmenkät 
Majoriteten av kunderna (47 %), tycker informationen var lättillgänglig när filmen skickades 
till dem. 26 % av kunderna tycker att informationen är lättillgänglig och 16 % av kunderna 
vet inte om informationen är lättillgänglig, se figur 5. 

4.4.2 Befintlig informationsenkät 
Majoriteten av kunderna (45 %), tycker informationen om miljöteknisk markundersökning 
är svårtillgänglig. 35 % av kunderna vet inte om det finns lättillgänglig information och 20 % 
av kunderna tycker att det finns lättillgänglig information, se figur 5.  

 
 

Figur 5. Svarsfördelning i procent över kundernas uppfattning om tillgängligheten kring informationen om 
miljöteknisk markundersökning (n=39). 
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Figur 6. Svarsfördelning i procent över vem kunderna vill få informationen av (n=39). 

4.6 Hur ska en miljöteknisk markundersökning genomföras? 

4.6.1 Filmenkät 
Majoriteten av kunderna (53 %), uppfattar sig själva ha en mycket bra förståelse om hur en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 40 % av kunderna uppfattar sig själva ha en 
bra förståelse och 5 % av kunderna uppfattar sig själva ha en sämre förståelse, se figur 7.  

4.6.2 Befintlig informationsenkät 
Majoriteten av kunderna (42 %), uppfattar sig själva ha en bra förståelse om hur en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 35 % av kunderna uppfattar sig själva ha en 
sämre förståelse och 25 % uppfattar sig själva ha en mycket bra förståelse, se figur 7.  

4.6.3 Hypotesprövning 
I hypotesprövningen, visade det observerade värdet X2

obs=6,147 vilket är större än det 
kritiska värdet X2

krit=5,99. Nollhypotesen ska förkastas. Det finns ett statistiskt samband 
mellan kunskapsnivån och informationssättet, d.v.s. att de som har sett filmen anser sig ha 
bättre förståelse, se tabell 1.  

Figur 7. Svarsfördelning i procent över kundernas kunskap om hur en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras (n=39). 
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Tabell 1. Hypotesprövning över om det finns ett samband mellan kunskap om hur en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras och informationssätt (n=39). 

Alternativ Sett film Utan film Totalt 

Sämre förståelse  1 7 6 

Bra förståelse 8 8 16 

Mycket bra förståelse 10 5 15 

Totalt 19 20 39 

X2
obs=6,147 

  
  

X2
krit=5,99                                                                  Resultatet är signifikant vid p <. 05 

4.7 Varför ska en miljöteknisk markundersökning genomföras?  

4.7.1 Filmenkät 
 Majoriteten av kunderna (54 %), uppfattar sig själva ha en mycket bra förståelse till varför 
en miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 36 % av kunderna uppfattar sig själva ha 
en bra förståelse, se figur 8.   

4.7.2 Befintlig informationsenkät  
Majoriteten av kunderna (64 %), uppfattar sig själva ha en bra förståelse om varför en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 46 % av kunderna uppfattar sig själva ha en 
mycket bra förståelse, se figur 8.  

4.7.3 Hypotesprövning  
I hypotesprövningen visade det observerade värdet X2

obs=0,936 vilket är mindre än det 
kritiska värdet X2

krit=3,84. Nollhypotesen kan därmed inte förkastas. Det går inte att 
säkerställa statistisk att det finns ett samband mellan kunskapsnivån och informationssätt, 
d.v.s. de som har sett filmen anses inte ha bättre förståelse, se tabell 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Svarsfördelning i procent över kundernas kunskap om varför en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras (n=39).  
 
 
Tabell 2. Hypotesprövning, finns det samband mellan kunskap om varför en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras och informationssätt (n=39). 

Alternativ Sett film Utan film Totalt 

Bra förståelse 4 7 16 

Mycket bra förståelse 15 13 15 

Totalt 19 20 39 
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X2
krit=3,84                                                        Resultatet är ej signifikant vid p<.05. 
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4.8 Hur ska informationen presenteras? 

4.8.1 Filmenkät  
Majoriteten av kunderna (43 %), vill ha information via text. 37 % av kunderna vill ha 
information via film och 20 % av kunderna vill ha information via muntlig kommunikation, 
se figur 9.  

4.8.2 Befintlig informationsenkät  
Majoriteten av kunderna (45 %) vill ha information via text. 38 % av kunderna vill ha 
information via film och 17 % av kunderna vill ha information via muntlig kommunikation, se 
figur 9. 

 
Figur 9. Svarsfördelning i procent över hur kunderna vill ha informationen presenterad (n=39). 

5 Diskussion  
 

5.1 Hur uppfattas informationen kring miljöteknisk markundersökning?  
Befintlig informationen kring miljöteknisk markundersökning är inte tillräcklig, enligt denna 
undersökning. Detta kan bero på att informationen varierar från län och kommun. Alla borde 
ha samma möjlighet till bra information, oberoende vilket län eller kommun kunden bor i. 
Hos länsstyrelsen finns det information om förorenad mark oberoende län. Information 
kring hur miljöteknisk markundersökning går till varierade dock bland länen. Det var stor 
variation bland de olika kommunerna (Göteborg stad 2015, Karlskrona kommun 2016). Vissa 
kommuner hade positiv information, exempelvis Göteborg stad. Deras information var 
lättläst och lättförståelig på 3 sidor, vilket gav en snabb inblick i arbetet. Karlskrona kommun 
däremot hade inte någon information om ämnet, vilket kan ses som otillräcklig information. 
Informationen kan även anses vara otillräcklig, då Naturvårdsverket information skrevs år 
1998, är 120 sidor lång och har få bilder (Naturvårdsverket 1998 a, Naturvårdsverket 1998 b), 
vilket kan uppfattas långt och svårläst. Naturvårdsverket borde uppdatera och förkorta sin 
information. SGFs information är främst inriktad till fältarbetare (SGF 2013) som ska utföra 
arbetet och kan därför upplevas svår, då språket kan anses vara fackspråk. Information till 
fältarbetare behövs också, det kan därför vara bättre att kommun, länsstyrelse och 
Naturvårdsverket uppdaterar sin information istället för att SGF ska anpassa sin information 
till olika aktörer. Det är viktigt att det finns tillräckligt med information om miljöteknisk 
markundersökning, eftersom miljöbalken ställer höga krav på att verksamhetsutövaren ska 
ha kunskap över sina åtgärder (SFS 1998:808). 
 
Majoriteten som svarade på filmenkät tyckte att de fick tillräckligt med information via 
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marken har blivit förorenad och varför en miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 
Filmen tar även upp när och hur en miljöteknisk markundersökning ska genomföras. 
Eftersom kunderna tyckte att de fick tillräcklig information via informationsfilmen kan 
Konsultföretaget WSP fortsätta att använda informationsfilmen.  
 
Det är intressant att majoriteten som svarar på befintlig informationsenkät tycker att det 
finns otillräckligt information medan de som såg informationsfilmen tycker att det finns 
tillräckligt med information. Det som nämns i filmen är tagen från den befintliga 
informationen (Naturvårdsverket 1998 a, Naturvårdsverket 1998 b). Anledningen kan bero 
på att informationsfilmen har valt ut den viktigaste informationen och framförs under 12 
minuter. Naturvårdsverkets information däremot består utav 120 sidor (Naturvårdsverket 
1998 a, Naturvårdsverket 1998 b). Lagarna kring förorenad mark utvecklades och blev mer 
striktare år 1999 (SFS 1998:808). Det är även viktigt att informationen anpassas och 
utvecklas.  

5.2 Finns det lättillgänglig information om miljöteknisk 
markundersökning?  

När litteraturstudien genomfördes, tog det lång tid att hitta information om miljöteknisk 
markundersökning. Sökmotorer visade främst redan upprättade rapporter om miljöteknisk 
markundersökning, när sökordet miljöteknisk markundersökning användes. Majoriteten 
bland kunderna som svarade på befintlig informationsenkät tyckte att informationen var 
svårtillgänglig. Detta kan bero på att det kan vara svårt för kund att veta vilka sökord som ska 
användas på internet, det kan särskilt vara svårt om kund är nybörjare. Ju mer information 
det finns, desto lättare blir det att hitta informationen. Denna fråga kan sammankopplas med 
förra stycket ”Hur uppfattas information”. Den befintliga informationen bör därför med ännu 
en anledning uppdateras så att information kan anses vara lättillgänglig.  
 
Majoriteten av kunderna tyckte att informationen var lättillgänglig när konsulterna skickade 
informationsfilmen till dem. Att få information skickad till sig, blir betydligt mer 
lättillgängligt än att börja söka upp information själv. Ett vanligt scenario för konsultföretag 
är att kund ringer till konsult och beställer en miljöteknisk markundersökning, där konsulten 
kort förklara vad den miljötekniska markundersökningen innebär. Om konsulten därefter 
skickar informationsfilmen till kunden, har kunden både fått en introduktion till ämnet 
samtidigt som kundens kunskap kan öka med informationsfilmen. Studier visar att en kort 
presentation av ett ämne innan en informationsfilm visas, ökar filmens inlärningseffekt 
(Ljubojevic et al. 2014). En kombination av samtal med konsult och film kan därför innebära 
att informationen blir ännu tydligare (Ljubojevic et al. 2014). Om kunden därefter vill ha mer 
information om ämnet, blir det lättare för kunden att söka och hitta mer information på nätet 
(Bravo et al. 2011).  
 
I en miljöteknisk markundersökning är det fler parter som är berörda än kund och konsult 
(Naturvårdsverket 1998 a). Det kan exempelvis vara grävmaskinister och båtförare som ska 
hjälpa till att uträtta arbetet. Det kan även finnas grannar och närboende till det förorenade 
området som undrar varför konsultföretaget orsakar buller. Även denna målgrupp kan sakna 
kunskap om miljöteknisk markundersökning. Om någon part är nyfiken och vill ha 
information är det även lättillgängligt för konsulten att ta den berördas mejladress och skicka 
filmen via sin smartphone. Konsulten kan leverera snabb och lättillgänglig information till de 
berörda vid en miljöteknisk markundersökning.  

5.3  Från vem vill kunderna få information av? 
Majoriteten av alla kunder ville få information från kommun/länsstyrelse. Att kunder vill ha 
information från kommunen/länsstyrelsen kan beror på att de utför tillsynen och därmed 
kommer att godkänna arbetet i slutändan. En annan anledning kan vara att 
kommunen/länsstyrelsen inte har något vinstsyfte. När kommunen/länsstyrelsen ger ut 
information, är det endast information. Ett konsultföretag däremot ger ut information för att 
förhoppningsvis få en kund. Därför kan kund vilja få information av kommun/länsstyrelse, 
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så att personer kan få en kort introduktion innan de måste bestämma vilket företag de ska 
anställa. Därför kan det vara bra att kommun/länsstyrelse har tillgång till en kort 
information om miljöteknisk markundersökning.  
 
Majoriteten av alla kunderna fick mest information från konsultföretag och de bör därför 
fortsätta vara förberedda med information. Ekonomiska resurser krävs och det tar tid att 
göra en film, men det kan innebära fördelar för konsultföretaget. I dagens samhälle finns det 
många konsultföretag som kan utföra samma arbetsuppgifter (WSP 2016 och Sweco 2016) 
och i slutändan kan det vara servicen som spelar den avgörande rollen. Att ge en kortfattad 
och lättförståelig förklaring om hur arbetet ska genomföras, kan leda till att kunden känner 
ett mer förtroende för konsultföretaget och väljer det företaget.  

5.4 Är det skillnad på upplevd kunskap om hur och varför en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras, mellan de olika 
informationssätten?  

Den upplevda ökningen av kunskap hos de som såg filmen, kan bero på att informationen har 
presenterats på ett sätt som har nått fler kunders individuella intelligens. Detta ser till att fler 
kunder kan lära sig lättare och få mer kunskap (Gardner 2000). Den befintliga informationen 
om miljöteknisk markundersökning, består främst i form av text. Detta informationssätt når 
främst de individer som har den lingvistiska intelligensen (Gardner 2000). Enligt 2 kap 2 § i 
miljöbalken (SFS 1998:808) står det ” Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet”. Om lagtexten kräver att alla ska ha kunskap, då är det även 
viktigt att informationen är anpassad till alla och inte enbart till den lingvistiska 
intelligensen. Informationsfilmen kan nå till fyra olika intelligenser, genom den muntliga 
informationen, de visuella bilderna, musiken samt känslor, vilket kan anses vara mer rättvist.  
 
Den högre upplevda kunskapen kan även bero på Mayers (2005) teori, som beskriver att fler 
kanaler leder till en ökad förståelse. Den befintliga informationen är presenterad via text, 
vilket betyder att det är endast en kanal som är inkopplad, ögonen. I informationsfilmen är 
två kanaler inkopplade, ögonen och öronen. ”Det kan passera fler bilar i två körfält än ett” 
(Mayer 2005). Richard Mayer hade en metafor där han förklarar kanalvägar som körfält, och 
information som bilar (Mayer 2005). Det kan passera mer information i två kanaler än en 
kanal. Förbindelsen mellan den muntliga presentationen och de rörliga bilderna leder till 
ökad förståelse och minne (Mayer 2005). Samtidigt som det finns begränsningar, kanalerna 
får inte bli för överstimulerade som kan leda till kognitiv belastning (Mayer 2005). Resultatet 
kan även visa på att informationsfilmen är utformad med lagom mycket information, både 
muntligt och bildligt som ser till att fler kanaler blev inkopplade, men inte överstimulerade. 
När informationsfilmen går igenom varför en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras visar filmen enkel animation. När informationsfilmen går igenom hur en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras visar filmen riktiga exempel på hur det ser 
ut i verkligheten. Upplägget av filmen kan anses vara lätt att förstå som kan leda till högre 
kunskap.  
 
Det är statistiskt bevisat att informationsfilmen ger en högre upplevd kunskap i hur en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras. Det är däremot inte statistiskt bevisat att 
informationsfilm ger en högre upplevd kunskap i varför en miljöteknisk markundersökning 
ska genomföras. Resultatet var mer jämnt mellan befintlig information och informationsfilm. 
Detta kan bero på att de flesta kunder bryr sig mer om varför en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras och tar därför reda på det i befintlig information. När det 
däremot gäller om hur en miljöteknisk markundersökning ska genomföras, kanske kunderna 
i befintlig informationsenkät inte är lika intresserade eftersom det är konsultföretagen som 
ska genomföra arbetet och tar därför inte reda på det i befintlig information. Kunderna i 
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filmenkäten däremot fick informationen presenterad om hur en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras, och därmed fick de en högre upplevd kunskap. 

5.5 Hur ska informationen presenteras?  
Enligt undersökningen vill majoriteten av alla kunder ha informationen presenterad via text. 
Anledningen kan bero på att text är ett av det vanligaste sättet för den västerländska kulturen 
att ge ut information på (Gardner 1998). Kunder kan därför se detta informationssätt som 
det mest bekanta och väljer detta informationssätt. Det kan även bero på att vissa kunder 
anser sig själva ta in information lättare via text. En annan anledning kan vara att kunden 
har en bättre översikt över informationen i textform och kan välja de delar de vill läsa. I en 
informationsfilm däremot måste kunden kolla igenom filmen i den ordning som visas. En 
informationsfilm kräver även en teknisk utrustning medan en text kan skrivas ut och kan 
läsas när som.    
 
Det som är positivt med att information ges ut via är film är att information kan presenteras 
på en kort tid och i vissa fall på ett effektivare sätt (Bravos et al. 2011). Det har även visat sig 
att film är ett trevligare informationssätt. (Bravos et al. 2011).  
 
Eftersom kunder önskar att få information via text samtidigt som denna undersökning visar 
på att kunderna upplever sig själva få en högre kunskap via informationsfilmen, hade det 
varit positivt att leverera information både via text och film.  

5.6 Val av metod  
Att undersöka hur kunder upplever information om miljöteknisk markundersökning via 
programmet Google formulär, var en enkel och billig metod. Det var enkelt att upprätta en 
enkät i programmet och det var lätt att skicka ut enkäterna till kundernas mejl via länk. I 
programmet Google formulär gick det att lägga in informationsfilmen i början av 
filmenkäten, vilket var positivt om kunden skulle vilja se informationsfilmen igen. Genom att 
skicka ut enkät till kunden, undveks intervjuareffekten (Körner och Wahlgren 2011). Enkäten 
använde sig utav slutna svarsalternativ, på så sätt var det lätt att sammanfatta enkäterna i 
efterhand. I enkäten fanns det även ett alternativ ”övrigt”, där det fanns möjlighet för kunden 
att skriva eget alternativ, därmed var kunden inte bunden till svarsalternativen. Genom att 
skicka påminnelsemail med jämna mellanrum undveks svarsbortfall. Att redovisa data i 
Excel var ett bra verktyg, då det var möjligt att redovisa pivottabellen i procent. Detta var inte 
möjligt i Google kalkyl och därför valdes inte det programmet. Det var även enkelt att 
utforma stapeldiagram i Excel.  
 
För att göra mer tillförlitliga och fler statistiska analyser hade enkäten behövt nå ut till fler 
kunder. Lämpligt hade varit 50 kunder som svarade på filmenkät och 50 kunder som svarade 
på befintlig informationsenkät (Körner och Wahlgren 2011). Om undersökningen skulle vilja 
räkna med en låg statistisk felmarginal skulle undersökningen behöva vara ännu större, då 
hade det behövts runt 2200 personer (Körner och Wahlgren 2011). Alternativ till att höja 
antalet kunder till enkätundersökningen hade varit att bli klar med filmen tidigare. Då hade 
filmen kunnat skickas ut till kunder innan examensarbetet började. Ett alternativ hade varit 
att fler WSP kontor i Sverige använt sig av informationsfilmen. Ett annat alternativ hade varit 
att samarbeta med fler konsultföretag som jobbar med miljötekniska markundersökningar, 
exempelvis Sweco och Tyréns.  
 
Ett utformningsalternativ till undersökningen hade varit att ställa faktabaserade frågor om 
miljöteknisk markundersökning istället för att fråga ”Vet du hur och varför en miljöteknisk 
markundersökning ska genomföras? 1- 5”. Faktabaserade frågor hade visat mer konkret att 
film ger en högre kunskap om hur och varför en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras. I den aktuella enkäten är det en subjektiv bedömning. Det som skulle kunna 
vara negativt med faktabaserade frågor är att enkäten skulle kunna upplevas svår, samt att 
det skulle ta längre tid att svara på enkäten. Detta kan leda till svarsbortfall. Ett annat 
utformningsalternativ hade varit att även be nya kunder besvara befintlig informationsenkät 
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och inte förutvarande WSP kunder. Med nuvarande utformningsalternativ kan bias 
förekomma, i form av att de förutvarande kunderna inte minns undersökningen lika väl.  

5. 8 Slutsats  
 Befintlig information om miljöteknisk markundersökning anses inte vara tillräcklig. 

 Befintlig information behöver bli mer lättillgänglig.  

 Med informationsfilm anses informationen vara tillräcklig.  

 När informationsfilm skickas till kunder anses informationen vara lättillgänglig. 

 Kunder efterfråga information från kommunen/länsstyrelsen, men får främst 
informationen via konsultföretagen. 

 Det är statistiskt bevisat att de som har sett filmen anser sig har högre kunskap om 
hur en miljöteknisk markundersökning går till, jämfört med de som endast har haft 
tillgång till befintlig information. Det är inte statistiskt bevisat att de som har sett 
filmen anser sig har högre kunskap om varför en miljöteknisk markundersökning ska 
genomföras, jämfört med de som endast har haft tillgång till befintlig information.  

 Information om miljöteknisk markundersökning bör presenteras via text och 
informationsfilm. 
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Bilaga 1: Informationsfilm  
 
För att se informationsfilm, tryck på länk:  
http://azure.wspgroup.com/watch/f3e62e9cfa3db778a090151fc6365e08 
 

http://azure.wspgroup.com/watch/f3e62e9cfa3db778a090151fc6365e08
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Bilaga 2: Filmenkät  

 
Den rätta enkäten ligger på internet. För att komma åt enkäten tryck på länk:  
https://docs.google.com/forms/d/1jlFbuH_DmJYtESfq0P5lB91kf9dj5S4RMDZqmm
aFlUo/viewform 
 
Nedanför innehåller en förenklad kopia av enkäten.  

Enkätundersökning om miljöteknisk 
markundersökning med informationsfilm som 
bakgrundsfakta 

Den här enkätundersökningen är framtagen av Annie Jönsson som utför ett examensarbete på programmet 

Miljö- och hälsoskydd, Umeå Universitet. Några av WSPs kunder har fått se en informationsfilm om 

miljöteknisk markundersökning, andra WSP kunder har endast haft tillgång till befintlig information. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur WSPs kunder uppfattar information om miljöteknisk 

markundersökning. Undersökningen är anonym. 

Om ni har några frågor angående enkätundersökningen, vänligen kontakta Annie Jönsson på telefonnumret: 

0708-616658.  

(Notis: Gammal version av Explorer kan leda till missanpassad enkätlayout, men enkäten fungerar.) 

*Obligatorisk 

Informationsfilm- Miljöteknisk markundersökning 
http://youtube.com/watch?v=aSpHcDTQDZY 
Det är helt frivilligt att titta på filmen igen. Ni kommer kunna svara enkäten utan att titta på den. 

 
 
1. Hur gammal är ni? * 

o   20 år eller yngre 

o   21-30 år 

o   31-40 år 

o   41-50 år 

o   51-60 år 

o   61 år eller äldre 

 
2. Vilket biologiskt kön är ni? * 

o   Kvinna 

o   Man 

 
3. Vilken grupp tillhör ni? * 

o   Kommun/ länsstyrelsen 

o   Privat företag 

o   Förening 

o   Övrigt:   

 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1jlFbuH_DmJYtESfq0P5lB91kf9dj5S4RMDZqmmaFlUo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jlFbuH_DmJYtESfq0P5lB91kf9dj5S4RMDZqmmaFlUo/viewform
http://youtube.com/watch?v=aSpHcDTQDZY
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4. Har ni gjort en miljöteknisk markundersökning sedan tidigare? * 
Miljöteknisk markundersökning= En undersökning som tar reda på ifall marken är 
förorenad eller inte. 

o   Ja 

o   Nej 

 
5. Hade ni kunskap om miljöteknisk markundersökning innan ni beställde 
undersökningen hos WSP? * 

o   Ja 

o   Nej 

 
6. Om ni hade kunskap sedan tidigare, vart fick ni den informationen ifrån? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Jag hade ingen information sedan tidigare 

o   Genom kommunen/länsstyrelsen 

o   Genom Naturvårdsverkets handbok 

o   Genom konsultföretag 

o   Övrigt:   

 
7. Hur uppfattar ni den information som finns idag om miljöteknisk 
markundersökning idag? * 

o   Det finns tillräcklig information 

o   Det finns tillräcklig information med denna informationsfilm 

o   Nej det finns inte tillräcklig med information 

o   Jag vet inte 

 
8. Tycker ni det finns lättillgänglig information om miljöteknisk 
markundersökning? * 

o   Ja 

o   Ja, när jag fick filmen skickad till mig 

o   Nej 

o   Jag vet inte 

 
9. Vill ni ha information om hur en miljöteknisk markundersökning går till? * 

o   Jag vill ha information 

o   Jag vill inte ha information 

 
10. Från vem skulle ni vilja få information av? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Kommunen/Länsstyrelsen 

o   Naturvårdsverket 

o   Konsultföretag 

o   Övrigt:   
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11. På vilket sätt skulle ni vilja få information om miljöteknisk markundersökning? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Via text 

o   Via film 

o   Via muntlig kommunikation 

o   Övrigt: 

 
12. Efter att ni har sett filmen, känner ni till hur en miljöteknisk markundersökning 
ska genomföras? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Jag vet inte hur det går till           
Jag vet hur det går till 

 
 
13. Efter att ni har sett filmen, känner ni till varför det är viktigt med en miljöteknisk 
markundersökning? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Jag vet inte varför det är viktigt           Jag vet varför det är viktigt 

 
 
14. Vad anser ni om informationsfilmen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Dålig 
          

Bra 

 
 
15. Övriga kommentarer om informationen i filmen 
Beskriv gärna vad som var bra och vad som kan forbättras. 

  

Tack för ert deltagande! 
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Bilaga 3: Befintlig informationsenkät  

 
Den rätta enkäten ligger på internet. För att komma åt enkäten tryck på länk:  
https://docs.google.com/forms/d/1ytgRqL2EQT163xvkJDuK5DwsbhnWCoXiDJeod
2H2MC8/viewform 
 
Nedanför innehåller en förenklad kopia av enkäten.  
 

Enkätundersökning om miljöteknisk 
markundersökning 

Den här enkätundersökningen är framtagen av Annie Jönsson som utför ett examensarbete på programmet 

Miljö- och hälsoskydd, Umeå Universitet. Några av WSPs kunder har fått se en informationsfilm om 

miljöteknisk markundersökning, andra WSP kunder har endast haft tillgång till befintlig information. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur WSPs kunder uppfattar information om miljöteknisk 

markundersökning. Undersökningen är anonym. Om ni har några frågor angående enkätundersökningen, 

vänligen kontakta Annie Jönsson på telefonnumret: 0708-616658. 

(Notis: Gammal version av Explorer kan leda till missanpassad enkätlayout, men enkäten fungerar.) 

 

*Obligatorisk 
 

1. Hur gammal är ni? * 

o   20 år eller yngre 

o   21-30 år 

o   31-40 år 

o   41-50 år 

o   51-60 år 

o   61 år eller äldre 

 
2. Vilket biologiskt kön är ni? * 

o   Kvinna 

o   Man 

 
3. Vilken grupp tillhör ni? * 

o   Kommun/ länsstyrelsen 

o   Privat företag 

o   Förening 

o   Övrigt:   

 
4. Har ni gjort en miljöteknisk markundersökning sedan tidigare? * 
Miljöteknisk markundersökning= En undersökning som tar reda på ifall marken är 
förorenad eller inte. 

o   Ja 

o   Nej 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ytgRqL2EQT163xvkJDuK5DwsbhnWCoXiDJeod2H2MC8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ytgRqL2EQT163xvkJDuK5DwsbhnWCoXiDJeod2H2MC8/viewform


 

2 

5. Hade ni kunskap om miljöteknisk markundersökning innan ni beställde 
undersökningen hos WSP? * 

o   Ja 

o   Nej 

 
6. Om ni hade kunskap sedan tidigare, vart fick ni den informationen ifrån? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Jag hade ingen information sedan tidigare 

o   Genom kommunen/länsstyrelsen 

o   Genom Naturvårdsverkets handbok 

o   Genom konsultföretag 

o   Övrigt:   

 
7. Hur uppfattar ni den information som finns idag om miljöteknisk 
markundersökning? * 

o   Det finns tillräcklig information 

o   Det finns inte tillräcklig information 

o   Jag vet inte 

 
8. Tycker ni det finns lättillgänglig information om miljöteknisk 
markundersökning? * 

o   Ja 

o   Nej 

o   Jag vet inte 

 
9. Vill ni ha information om hur en miljöteknisk markundersökning går till? * 

o   Jag vill ha information 

o   Jag vill inte ha information 

 
10. Från vem skulle ni vilja få informationen av? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Kommunen/Länsstyrelsen 

o   Naturvårdsverket 

o   Konsultföretag 

o   Övrigt:   

 
11. På vilket sätt skulle ni vilja få information om miljöteknisk markundersökning? * 
Det går bra att ge fler svar i denna fråga. 

o   Via text 

o   Via film 

o   Via muntlig kommunikation 

o   Övrigt:   
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12. Känner ni till hur en miljöteknisk markundersökning ska genomföras? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Jag vet inte hur det går till 
          

Jag vet hur det går till 

 
13. Känner ni till varför en miljöteknisk markundersökning ska genomföras? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Jag vet inte varför 
          

Jag vet varför 

Tack för ert deltagande! 
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Bilaga 4: Formulerade mail 
 
Mail från konsulter till kunder  
 
Hej …, WSP gör tillsammans med Annie Jönsson på Umeå Universitet en 
undersökning gällande information om hur och varför man gör en miljöteknisk 
markundersökning. Vi skickar ut en film till våra kunder och Annie skickar sedan ut 
en enkät om hur man uppfattade filmen och sättet att få information på. Jag hoppas 
att du har tid och lust titta på filmen (länk nedan) och fylla i en enkät som skickas av 
Annie. 
  
http://azure.wspgroup.com/watch/f3e62e9cfa3db778a090151fc6365e08 
  
 Vänliga hälsningar 
Hanna Hällstrand 
Gruppchef 
Förorenad mark, Tillstånd/MKB 
Kalmar, Karlskrona, Växjö, Helsingborg 
 
 
Mail till kunder som endast haft tillgång till befintlig information.  
 
Hej …, Mitt namn är Annie Jönsson, jag studerar på Umeå universitet och utför mitt 
examensarbete på programmet Miljö- och hälsoskydd. Jag samarbetar med WSP och 
gör en undersökning gällande hur kunder kan få information om ” Hur och varför en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras”. Några av WSPs kunder har fått se 
en informationsfilm om miljöteknisk markundersökning, andra WSP kunder har 
endast haft tillgång till befintlig information.   WSP har meddelat mig, att ni har 
beställt en miljöteknisk markundersökning. Och ni hade då endast tillgång till 
befintlig information om miljöteknisk markundersökning. Hur upplevde ni den 
informationen? Jag hade varit väldigt tacksam ifall du vill besvara min enkät, som du 
hittar via att trycka på länken:  
https://docs.google.com/forms/d/1ytgRqL2EQT163xvkJDuK5DwsbhnWCoXiDJeod
2H2MC8/viewform 
 
Det är endast 13 frågor och tar ca 3 min att besvara. Enkätundersökningen är 
anonym. 
Tack så mycket för din hjälp, din hjälp gör min examen möjlig.   
  
Med vänliga hälsningar 
Annie Jönsson 
0708-616658 
Annie.jonsson@wspgroup.se 
  

        
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.wspgroup.se/OWA/redir.aspx?REF=rIWrhuXxYw5E1TwjjtefB1M1yq5kB52-WHysmnZfkAIYyGO5VHPTCAFodHRwOi8vYXp1cmUud3NwZ3JvdXAuY29tL3dhdGNoL2YzZTYyZTljZmEzZGI3NzhhMDkwMTUxZmM2MzY1ZTA4
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=0T1dYW2Z8sgedImaMwjGyuvYA3bH6WMvsvnCuAqAZNRC2yqIYXPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzF5dGdScUwyRVFUMTYzeHZrSkR1SzVEd3NiaG5XQ29YaURKZW9kMkgyTUM4L3ZpZXdmb3Jt
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=0T1dYW2Z8sgedImaMwjGyuvYA3bH6WMvsvnCuAqAZNRC2yqIYXPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzF5dGdScUwyRVFUMTYzeHZrSkR1SzVEd3NiaG5XQ29YaURKZW9kMkgyTUM4L3ZpZXdmb3Jt
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=c2dfW3cVty0eXfbK8ms7JTTv7ui43FaDpIcoVMBs69xC2yqIYXPTCAFtYWlsdG86QW5uaWUuam9uc3NvbkB3c3Bncm91cC5zZQ..
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Mail till kunder som har sett informationsfilmen.  
 
Hej …, 
Mitt namn är Annie Jönsson, jag studerar på Umeå universitet och utför mitt 
examensarbete på programmet Miljö- och hälsoskydd. Jag samarbetar med WSP och 
gör en undersökning gällande hur kunder kan få information om ” Hur och varför en 
miljöteknisk markundersökning ska genomföras”.   Mats Waern meddelade mig, att 
ni förhoppningsvis har sett informationsfilmen om miljöteknisk markundersökning. 
Jag hade varit väldigt tacksam ifall du vill besvara min enkät, som du hittar via att 
trycka på länken https://docs.google.com/forms/d/14_0wDrlMkNc0wBu-
tBevIjUxrbNhiP5oezl780w0xgY/viewform 
 
Det är endast 15 frågor och tar ca 3 min att besvara. Enkätundersökningen är 
anonym. Tack så mycket för din hjälp, din hjälp gör min examen möjlig.   
  
Med vänliga hälsningar 
Annie Jönsson 
0708-616658 
Annie.jonsson@wspgroup.se 
  

        
 
 
Mail till WSPs projektledare som har sett informationsfilmen.  
 
Hej …, Mitt namn är Annie Jönsson, jag studerar på Umeå universitet och utför mitt 
examensarbete på programmet Miljö- och hälsoskydd. Jag samarbetar med WSP 
Mark och vatten, där min handledare är Hanna Hällstrand. Jag gör en undersökning 
gällande hur kunder upplever informationen om miljöteknisk markundersökning. 
Några av WSPs kunder har fått se en informationsfilm om miljöteknisk 
markundersökning, andra WSP kunder har endast haft tillgång till befintlig 
information. 
  
För att öka det statistiska underlaget går vi nu ut till vissa personer internt som vi 
tycker kan representera vår kundprofil (projektledare m fl). 
Du tillhör den grupp som får en informationsfilm om miljöteknisk 
markundersökning skickad till dig.  Hur upplever du informationen om miljöteknisk 
markundersökning när du har haft tillgång till informationsfilm och befintlig 
information? Vi har tagit kontakt med Patrik Helin och han tycker det är bra att ni tar 
er tid att titta på filmen: 
 
Film: http://azure.wspgroup.com/watch/f3e62e9cfa3db778a090151fc6365e08 
Enkät: https://docs.google.com/forms/d/14_0wDrlMkNc0wBu-
tBevIjUxrbNhiP5oezl780w0xgY/viewform 
  
Filmen är endast 12 min och enkäten innehåller bara 15 kryssfrågor som tar ca 3 min 
att besvara. Enkätundersökningen är anonym. 
Tack så mycket för din hjälp, din hjälp gör min examen möjlig 
  
Med vänliga hälsningar 
Annie Jönsson 
0708-616658 
 

https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=hyRd1t--W8Un0Qt01Zo-O2j-KeBhxY3LbaxKivRGQZrljlkfYnPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzE0XzB3RHJsTWtOYzB3QnUtdEJldklqVXhyYk5oaVA1b2V6bDc4MHcweGdZL3ZpZXdmb3Jt
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=hyRd1t--W8Un0Qt01Zo-O2j-KeBhxY3LbaxKivRGQZrljlkfYnPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzE0XzB3RHJsTWtOYzB3QnUtdEJldklqVXhyYk5oaVA1b2V6bDc4MHcweGdZL3ZpZXdmb3Jt
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=FNvhG_s8iphb_qb3xUR8qV_gJyhPQ-eihod8sHSFJE3ljlkfYnPTCAFtYWlsdG86QW5uaWUuam9uc3NvbkB3c3Bncm91cC5zZQ..
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=U0v9Vqjd8TrTgO9YAU053jIxyAC9LcuOBlIM8EOivLRFt-91YnPTCAFodHRwOi8vYXp1cmUud3NwZ3JvdXAuY29tL3dhdGNoL2YzZTYyZTljZmEzZGI3NzhhMDkwMTUxZmM2MzY1ZTA4
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=JvfbC0PxT2SAWqxMx9veJ7fkiTrEHRY7PQrfSgLGXahFt-91YnPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzE0XzB3RHJsTWtOYzB3QnUtdEJldklqVXhyYk5oaVA1b2V6bDc4MHcweGdZL3ZpZXdmb3Jt
https://webmail.wspgroup.se/owa/redir.aspx?REF=JvfbC0PxT2SAWqxMx9veJ7fkiTrEHRY7PQrfSgLGXahFt-91YnPTCAFodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kLzE0XzB3RHJsTWtOYzB3QnUtdEJldklqVXhyYk5oaVA1b2V6bDc4MHcweGdZL3ZpZXdmb3Jt
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Mail till WSPs projektledare som endast har haft tillgång till befintlig 
information.  
 
Hej …,   Mitt namn är Annie Jönsson, jag studerar på Umeå universitet och utför 
mitt examensarbete på programmet Miljö- och hälsoskydd. Jag samarbetar med WSP 
Mark och vatten, där min handledare är Hanna Hällstrand. Jag gör en undersökning 
gällande hur kunder upplever informationen om miljöteknisk 
markundersökning. Några av WSPs kunder har fått se en informationsfilm om 
miljöteknisk markundersökning, andra WSP kunder har endast haft tillgång till 
befintlig information. 
  
För att öka det statistiska underlaget går vi nu ut till vissa personer internt som vi 
tycker kan representera vår kundprofil (projektledare m fl). 
Hur upplever ni den befintlig information om miljöteknisk markundersökning. 
Jag hade varit väldigt tacksam ifall du vill besvara min enkät, som du hittar via att 
trycka på länken: 
https://docs.google.com/forms/d/1ytgRqL2EQT163xvkJDuK5DwsbhnWCoXiDJeod
2H2MC8/viewform 
  
Vi har tagit kontakt med Patrik Helin och han tycker det är bra att ni tar er tid att 
svara på enkäten. 
Det är endast 13 kryssfrågor och tar ca 2 min att besvara. Enkätundersökningen är 
anonym. 
Tack så mycket för din hjälp, din hjälp gör min examen möjlig. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
Annie Jönsson 
0708-616658 
Annie.jonsson@wspgroup.se 
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