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Förord 
Denna uppsats är ett resultat av de intresseväckande iakttagelser som jag gjorde av hur MKB 
fungerar under min praktikperiod på Länsstyrelsen i Östergötlands Miljövårdsenhet, hösten 
2002. Arbetet med uppsatsen, som pågått under våren, har varit spännande och lärorik. Jag 
vill tacka samtliga respondenter som medverkat i studien och därigenom gjort denna uppsats 
möjlig. Elin Glavstedt har givit mig information om vilka respondenter jag kunde kontakta. 
Sara Tyskeng har frikostigt delat med sig av sin kunskap som rör forskning kring MKB. Sist 
men inte minst så har Mats Eklund varit en konstruktiv handledare som väglett mig genom 
processen att skriva uppsatsen. Ett stort Tack till er alla! 
 
Norrköping 19 maj 2003 
 
Melica Lindberg 
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Sammanfattning 
MKB är ett verktyg som används som beslutsunderlag i Sverige i stor utsträckning. Syftet 
med studien var att undersöka vilken nytta verksamhetsutövaren upplever att MKB har för 
miljön och deras projekt. Dessutom syftar studien att undersöka om hypotesen stämmer, att 
verksamhetsutövaren upplever MKB som en belastning och att detta medför dålig kvalitet på 
MKB-dokumentet och MKB-processen. Som bakgrund till uppsatsen ges en kort beskrivning 
av MKB:s historia, lagstiftning, tillämpning och forskning. Studien är en kvalitativ 
intervjustudie som riktar sig till en grupp verksamhetsutövare. Resultaten från intervjustudien 
har sammanställts under olika frågeområden och analyserats. Resultaten diskuteras sedan med 
fokus på MKB:s projektnytta och miljönytta. Även hypotesen om att verksamhetsutövaren 
skulle uppleva MKB som en belastning och att detta i sin tur skulle leda till dålig kvalitet på 
MKB-dokumentet och MKB-processen diskuteras. Studiens resultat förhålls också till 
befintlig forskning på området. Resultaten i studien indikerar att hypotesen att 
verksamhetsutövaren upplever MKB som en belastning i sitt arbete inte stämmer. Som en 
följd av studiens resultat konstateras att det kan ifrågasättas om MKB i nuläget fungerar 
tillfredställande, detta med tanke på dess miljönytta och projektnytta. 
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1. Inledning 
Allt vi människor tar oss för påverkar vår omgivande miljö på olika sätt. Det är viktigt att 
kartlägga denna påverkan, vilka effekter den får på omgivningen och vilka konsekvenser detta 
kan ledda till. Då verksamhetsutövare genomför olika projekt så innebär detta ofta en stor 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett verktyg som används med målet att 
förutse ett projekts konsekvenser. MKB är ett verktyg som används i stor utsträckning av 
företag både internationellt och i Sverige. Syftet med MKB-dokumentet och själva MKB-
processen kan skilja sig mellan olika delar av världen till exempel mellan USA och EU.1 I 
internationella sammanhang beskrivs syftet med MKB på olika sätt och verktyget anses ha 
flera nyttor. Christopher Wood är en erkänd forskare på området och i hans bok 
”Environmental Impact Assessment” kan jag urskilja två centrala syften med MKB. 
Christopher Wood anser också att integrationen av MKB-verktyget i själva projektet är av stor 
betydelse för att verktyget ska ha möjlighet uppfylla dessa syften; 

- miljönyttan, 
- nyttan för projektet. 2 

 
I Sverige används MKB i dag i stor utsträckning, och verktyget utgör en viktig del i 
prövningsprocessen vid tillståndsansökan. Användningen av MKB regleras bland annat av 
svensk lagstiftning, sedan 1999 i Miljöbalken. Verktyget ska passa och tillgodose flera olika 
samhälls aktörers behov. Exempelvis har myndigheter behov av beslutsunderlag för 
prövningsprocessen. Företagen har behov av material för att kunna utforma projektet på bästa 
möjliga sätt, och allmänheten har behov av tillförlitlig information för att det ska vara möjligt 
för dem att yttra sig. Föreliggande uppsats övergripande målsättning är att bidra till större 
förståelse avseende MKB:s praktiska tillämpning i Sverige och att medverka till en god 
framtida utveckling av verktyget och dess process. 
 
Vikten av forskning och utveckling inom MKB-området framgår tydligt av en rapport från 
naturvårdsverket, dess titel är ”Behov utav FoU inom miljökonsekvensbeskrivningen”.3 
 
Ett stort problem som framkommit är att verktyget i dagsläget inte fungerar tillfredställande.4 
Det är därför tveksamt om MKB som det tillämpas i Sverige idag uppfyller syftena med 
miljönytta och projektnytta. Föreliggande studie söker lösningar på detta problem genom att 
identifiera vilka problem som användarna upplever med MKB, med användarna avses i denna 
studie de som bär ansvaret för att MKB-dokumentet upprättas. Det är verksamhetsutövaren 
som söker tillstånd och därmed är ansvariga för att upprätta en MKB, på grund av detta har 
föreliggande studie kartlagt deras uppfattningar om MKB. 
 
Lars Emmelin har i en artikel som handlar om MKB i sin slutliga kommentar uttryckt vikten 
av att förstå organisationskulturen i vilken MKB verkar. Detta för att kunna förstå, utveckla 
och förbättra olika organisationers/företags konsekvensbeskrivningar.5 Detta faktum stärker 
uppfattningen att verksamhetsutövarna är en viktig grupp att studera då det gäller hur MKB 
används i praktiken, hur MKB implementeras. Eftersom upprättandet av MKB sker som en 
följd av ett lagkrav är en hypotes i föreliggande studie att verksamhetsutövaren upplever 
verktyget som en belastning vilket i sin tur resulterar i en dålig kvalité på MKB-processen och 
-dokumentet. 
                                                 
1 Wood C. 1995  
2 Wood C. 1995 s. 4 
3 Hilding-Rydevik T. 1996 
4 RRV rapport 1996:29, Naturvårdsverket Allmänna råd 95:3 och Naturvårdsverket Rapport 4496 
5 Emmelin L. 1998 
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1.1. Syfte  
Föreliggande studie har som syfte att undersöka vilken nytta verksamhetsutövaren upplever 
att MKB har för miljön och deras projekt. Dessutom syftar studien att undersöka om 
hypotesen stämmer, att verksamhetsutövaren upplever MKB som en belastning och att detta 
medför dålig kvalitet på MKB-dokumentet och -processen. 
 
1.2. Vem är studien till för? 
Tanken är att studien ska vara till nytta för samtliga som arbetar med MKB-verktyget och 
utvecklingen av detta. Studien beskriver endast en liten del av området, nämligen 
verksamhetsutövarens perspektiv. Den tillför på grund av sin inriktning på 
verksamhetsutövaren ett perspektiv som sällan tillämpas inom MKB-forskningen. Studien ger 
en uppfattning om vilken bild de som använder MKB har beträffande verktyget. Det bör 
påpekas att detta resultat inte går att generalisera då gruppen av personer som intervjuats är 
begränsad och att ”mättnad” inte uppnåtts.6 
 
1.3. Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Först ges läsaren bakgrundsfakta om MKB, som är 
av intresse för föreliggande studie, och som möjliggör en bättre förutsättning för förståelse av 
innehållet i uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av metoden som använts vid 
genomförandet av studien. Sedan redovisas resultatet från intervjuerna. Respondenternas 
uppfattning beträffande de olika frågeområdena presenteras. Efter denna redovisning 
diskuteras resultaten i diskussionsdelen. Diskussionen sker dels med fokus avseende MKB:s 
centrala syften, och dels i förhållande till befintlig forskning inom området. Slutligen 
kommenterar författaren vad som framkommit av studien/uppsatsen. 
 
 
2. MKB: historia, lagstiftning, tillämpning och forskning 
 
2.1. Den svenska miljökonsekvensbeskrivningens framväxt 
I slutet av 1960-talet infördes MKB i USA, i National Environment Policy Act (NEPA). Detta 
medförde en lagstiftning som innebar att ett beslut inte var giltigt om det inte föregåtts av att 
beslutsfattarna undersökt och kartlagt ett tilltänkt projektets miljöeffekter, och alternativ till 
det tänkta projektet.7 
 
I mitten av 1970-talet påbörjades diskussioner om MKB:s införande i Sverige, men förslaget 
om MKB avvisades av miljöskyddsutredningen. Däremot föreslog man att det skulle 
tillkomma ett avsnitt i miljöskyddslagen. I detta avsnitt ställdes det krav på att när tillstånd för 
en verksamhet söks enligt miljöskyddslagen så ska ansökan innehålla en beskrivning av 
projektets effekter på miljön. Trots detta så fortsatte många ansökningar att passera 
tillståndsmyndigheten utan att miljöeffekterna beskrivits.8 
 
Naturresurslagen kompletterades 1991 med bestämmelser om MKB, det var vid denna 
tidpunkt som användningen av MKB implementerades på allvar. Dessutom är Sverige i 

                                                 
6 Holme I. M. och Solvang B. K. 1997 
7 RRV rapport 1996:29 
8 RRV rapport 1996:29 
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egenskap av medlem i EU skyldig att uppfylla EU:s direktiv om MKB, och de krav som finns 
stipulerade inom EU.9 
 
I och med miljöbalken, som började gälla 1999, så ställs stora krav på den utredning som ska 
beskriva konsekvenserna av det tilltänkta aktuella projektet. Den som ansvarar för projektet 
eller skickar in en ansökan om tillstånd för miljöstörande verksamhet har skyldighet att 
upprätta en MKB. Kravet på MKB gäller även ansökan om tillstånd till utbyggnad eller 
ändring av befintlig verksamhet som sedan tidigare erhållit tillstånd.10 
 
2.2. Rådande svensk miljölagstiftning 
MKB och annat beslutsunderlag till prövningsprocessen behandlas i kapitel 6 i miljöbalken. 
Där går att läsa att MKB ska ingå i tillståndsansökan. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen är att beskriva och identifiera de direkta och indirekta effekter 
som en verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskapet och kulturmiljön. Dessutom ska effekterna på; hushållningen med mark, 
vatten och den fysiska miljön i övrigt beskrivas.  Dessutom skall ingå en bedömning av 
effekterna på hushållning med material, råvaror och energi. Syftet är att möjliggöra en samlad 
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. MKB har också ytterligare ett 
syfte, att de verksamhetsutövare som hanterar stora mängder kemikalier ska identifiera och 
bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverka dess säkerhet. Detta görs för att 
förebygga och begränsa följderna av alvarliga kemikalieolyckor.11 
 
Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken tidigt samråda med länsstyrelsen om det 
planerade projektet. De ska även samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda, 
samråden ska ske i nödvändig omfattning och i god tid då de gör en ansökan om tillstånd och 
upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. Före samrådet ska verksamhetsutövaren lämna 
uppgifter till särskild berörd allmänhet och länsstyrelsen om den planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning och utformning, samt dess förutsedda miljöpåverkan.12 
 
Därefter fattar länsstyrelsen beslut om projektet leder till en betydande miljöpåverkan eller ej. 
Om verksamheten bedöms få en betydande miljöpåverkan fortsätter prövningsprocessen med 
utökat samråd och ytterligare bedömning av konsekvenserna för miljön. Vid detta möte skall 
samråd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, allmänheten och organisationer 
som kan antas bli berörda.13 
 

                                                 
9 Naturvårdsverket Allmänna råd 95:3, s. 7 
10 Rubenson S. s. 46 
11 Miljöbalken kap. 6, § 3 
12 Miljöbalken kap. 6, § 4 
13 Miljöbalken kap. 6, § 5 
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Vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla skiljer sig åt mellan olika verksamheter. I 
miljöbalken (MB) står det att MKB ska innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla sitt 
syftet som beskrivs i § 3 kap 6 miljöbalken. Däribland anges fem punkter (§ 7 kap.) som 
anger vad MKB ska innehålla; 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om 
lokalisering, utformning och omfattning, 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska 
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det ska undvikas att 
verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 
kap. 5, överträds , 

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga 
inverkan på människors hälsa, miljö och hushållning med mark vatten 
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt 
alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett 
visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.14 
 
Allmänheten ska ha möjlighet att yttra sig om ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, 
därför ska detta material finnas tillgängligt. Det är sedan den myndighet som ska pröva 
ansökan i ett mål eller i ett ärende som tar ställning till om MKB uppfyller kraven i kap 6 MB. 
De kostnader som MKB medför ska den som gjort ansökan stå för.15 
 
 
2.3. Problem med MKB 
MKB-proceduren och det slutliga MKB-dokumentet blir inte alltid som det borde. Rapporter 
från naturvårdsverket visar på brister i både processen och det slutliga dokumentet.16 Även en 
utredning gjord av Riksrevisionsverket (RRV) visar på brister i MKB-arbetet.17 Dessa brister i 
MKB:s tillämpning gör genomförandet av föreliggande uppsats aktuell och angelägen, 
eftersom MKB ska utgöra en viktig del i beslutsprocessen vid beslutsfattande för olika 
myndigheter. 
 
Här följer en redogörelse för de brister som beskrivs i de ovannämnda rapporterna från 
naturvårdsverket och RRV. I Naturvårdsverkets rapport 4469 ”Hur beskrivs konsekvenserna 
för miljön?” görs en studie av olika MKB. I denna rapport sammanfattas vilka konsekvenser 
som är dåligt beskrivna i de studerade MKB-dokumenten. Det framgår att det är vanligt att 
MKB-dokumenten är bristfälliga när det gäller beskrivningarna av konsekvenserna för den 
planerade verksamheten, medan de befintliga förhållandena och den befintliga verksamheten 
är ofta väl beskrivna. Som beslutsunderlag under prövningsprocessen vid myndigheten kan 
detta material ofta vara tillräckligt då tillståndsmyndigheten själva har mycket kunskap och 
kan utnyttja ytterligare expertis. De kan då dra nödvändiga slutsatser om vilka konsekvenser 
som följer av ett projekt genom att ha kunskap om de befintliga förhållandena. Om MKB ska 
bidra med information till allmänheten är dokumentet otillräckligt om det har en sådan 
utformning, allmänheten har ju inte i regel tillgång till någon expertis som de kan fråga. I 
propositionen som införde MKB i Sverige (1990/91:90) står det uttryckligen att 
                                                 
14 Miljöbalken kap. 6, § 7 
15 Miljöbalken kap. 6, § 8 
16Naturvårdsverket Allmänna råd 95:3 och Naturvårdsverket Rapport 4496 
17 RRV rapport 1996:29 

 7



”Miljökonsekvensbeskrivningen bör presenteras på ett överskådligt och lättbegripligt sätt” 
och att dokumentet ska ”medverka till en ökad kunskap och medvetenhet om miljö- och 
naturresursfrågor i samhället”. Martin Kvarnbäck menar (Naturvårdsverkets rapport 4496) att 
man inte kan förvänta sig att allmänheten har tillräckligt god kunskap för att kunna dra 
slutsatser om konsekvenserna för miljön. Han menar vidare att flertalet MKB:er brister på 
denna punkt.18 
 
I RRV:s rapport ”MKB i praktiken” granskas användandet av MKB. Här pekar man efter sina 
analyser på ett antal brister med MKB-arbetet och övergripande problem med dokumentet.  
 
RRV:s rapport tar även upp flera punkter där MKB har brister i sitt utförande. Enligt 
rapporten engageras allmänheten för sent, vilket medför att de inte har möjlighet att påverka 
MKB eller projekt i någon större utsträckning. Vidare menar man att det råder bristande 
granskning av MKB:s beskrivning av verksamhetens effekter och att alternativ rörande 
lokalisering och utformning saknas.19 
 
I RRV:s rapport lyfts även övergripande problem med den svenska MKB-proceduren fram, 
här hävdas att MKB-dokumentet är subjektivt. ”Erfarenhetsåterföreningen” där tidigare 
MKB:er kan bidra till en positiv utveckling av de framtida dokumenten fungerar inte. Det 
finns små möjligheter att korrigera dåliga MKB:er. MKB spelar en underordnad roll i 
beslutsprocessen som beslutsunderlag.20 
 
I Naturvårdsverkets rapport ”MKB under utveckling” görs en första studie för att utvärdera 
MKB enligt miljöbalkens regler. Studien genomfördes 2001 och man framhåller att det visat 
sig vara för tidigt att göra en ordentlig utvärdering av MKB:s funktion. I rapporten konstateras 
att de nyheter som kommit till i och med miljöbalken är till för att möta de problem som man 
tidigare sett. De brister som finns i dag verkar dock vara de samma som tidigare.21 
 
2.4. Befintlig forskning 
Föreliggande studie synes vara ovanlig så till vida att den undersöker tillämpningen av MKB i 
Sverige och att fokus ligger på verksamhetsutövarnas uppfattning om verktyget. Uppsatsens 
resultat kommer att diskuteras utifrån befintlig forskning på området. 
 
När jag började söka efter tidigare forskning inom området ”utveckling av MKB” var det 
svårt att finna något. Jag sökte i första hand efter svenska undersökningar då jag ansåg att det 
lättare skulle gå att dra paralleller till föreliggande studie. Detta på grund av att förhållanden 
avseende MKB (eller EIA Environmental impact Assessment) skiljer sig en del mellan olika 
länder. Därför började sökandet på Naturvårdsverkets svenska databas ELIN. Genom denna 
databas fann jag rapporter från Naturvårdsverket och RRV, dessa har fått en framträdande roll 
i bakgrundsbeskrivningen i denna uppsats. 
 
Jag sökte dock efter ytterligare vetenskapliga artiklar inom området MKB i andra databaser 
exempelvis ”EIS: Digests of Environmental Inpact Statements” och ”MGMT: Environmental 
Sciences and Polution”. Sökorden som användes i olika kombinationer var, EIA, 
Environment, Management, Systems, Firms. Sökningen gav dock inga intressanta resultat, 
förutom en artikel skriven av Lars Emmelin. 
                                                 
18 Naturvårdsverket Rapport 4496 
19 RRV rapport 1996:29 s. 115-19 
20 RRV rapport 1996:29 s. 119-23 
21 Naturvårdsverket Rapport 5150 s. 2 
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Slutligen kontaktades Sara Tyskeng som aktivt forskar inom området MKB. Hon hade många 
intressanta förslag på artiklar som kunde vara relevanta för den här uppsatsen, via E-post 
slickade hon en lista på dessa.22 De vetenskapliga artiklarna kommer att användas i 
diskussionen av resultaten i denna uppsats. 
 
Jonas Ammenberg som forskar om Miljöledningssystem (MLS) har också delgett mig 
intressanta uppgifter. Detta som en följd av mina funderingar kring om MKB kunde liknas vid 
annat miljöarbete hos företag, nämligen arbete med MLS. Ammenberg berättade att ”När det 
gäller MLS är det helt klart så att ambitionsnivån har en mycket avgörande betydelse för 
slutresultatet. Detta innebär att många, framförallt mindre företag, som tvingas införa MLS på 
grund av leverantörskrav inte använder systemet på något miljömässigt effektivt sätt. Man är 
helt enkelt inte motiverad”23. Han kunde däremot inte härleda denna åsikt till något publicerat 
material. 
 
 
3. Metod för genomförande av studien 
 
3.1. Inriktning 
För att besvara denna uppsats syfte har jag på grund av praktiska skäl blivit tvungen att göra 
avgränsningar. Det är omöjligt att göra en undersökning som täcker alla verksamhetsutövare 
av MKB då dessa är dels är många och dels att företagen har olika produktion. I föreliggande 
studie har urvalet av respondenterna utförts enligt följande kriterier: 

  
- Verksamhetsutövarna ska ha avslutat prövningsprocessen nyligen. (inom cirka 1 år). 
- Verksamhetsutövarna skall endast ha använt MKB verktyget en eller ett fåtal gånger 

(sällan användare). 
- Verksamhetsutövarna ska komma från små eller medelstora företag. 
- Företagen ska vara av industriell karaktär. 

 
Inkluderingskriterierna har fastställts för att på bästa sätt belysa studiens syfte. 
 
Då verksamhetsutövarna som intervjuas har avslutat prövningsprocessen nyligen är 
förhoppningen att dessa ska ha en aktuell uppfattning om processen och samtidigt fått distans 
till arbetet. Detta ger dem en möjlighet att kunna se MKB:s betydelse och för och nackdelar 
med verktyget, vilket utgör information av intresse för studien. 
 
Det faktum att studien undersöker ”sällan användare” är en följd av att det är känt att en stor 
del av de som upprättar MKB gör det sällan (en eller två gånger). Att studien inriktar sig på 
små och medelstora företag av industriell karaktär beror på att denna grupp är intressant 
eftersom den stora gruppen av verksamhetsutövare arbetar på ett sådant företag. Projekt som 
breder ut sig över stora arealer som till exempel jordbruk och täkter, har undvikits i denna 
studie, för att deras MKB-processer i regel är mycket speciella. 
 
Respondenterna som har valts ut i denna studie, enligt ovan nämnda kriterier, utgör en 
likartad grupp. Detta möjliggör att man genom studien kan uttala sig om just denna grupp. 
Gruppen är dock inte helt homogen då verksamheterna skiljer sig från varandra bland annat 

                                                 
22 Tyskeng Sara e-post 03-05-05 
23 Ammenberg Jonas E-post 03-05-02 
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branschmässigt och i organisations kultur och struktur. Eftersom studien är en pilotstudie med 
begränsad tid har antalet intervjuer begränsats till fem. Viktigt att poängtera i detta 
samanhang är att studien inte gör anspråk på att vara generaliserbar. Däremot medför metoden 
som använts de fördelar som följer med en kvalitativ intervjustudie. Metoden kommer att 
behandlas och beskrivas nedan i detta avsnitt. 
 
I tabellen nedan (Tabell 1) redovisas en sammanställning av fakta rörande de intervjuade 
företagen, denna fakta bör vägas in för förståelsen av resultaten i föreliggande studie. 
 
Tabell 1. Fakta om de företag som respondenterna representerar. 
 
Företag Nr: Bransch Antal anställda Projekt Miljöledningssystem 
1 Återvinning energi 6 Utökad 

produktion 
Nej 

2 Återvinning energi 108 Förändring i 
verksamhet 

Ja 

3 Produktionsindustri 115 Förändring i 
verksamhet 

Nej 

4 Verkstadsindustri 95 Utökad 
produktion 

Ja 

5 Verkstadsindustri 45 Förändring i 
verksamhet 

Ja 

 
 
3.2. Urval 
Respondenterna har valts för att deras kunskap ska ge den information som behövs för att 
kunna besvara uppsatsens syfte. Detta urval har inte tagits fram slumpmässigt enligt 
kvantitativ metodik. I kvalitativa studier görs urvalet systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier som är strategiskt definierade.24 Valet av intervju personer har i denna 
studie gjorts utifrån den förförståelse som funnits om ämnesområdet och som lett fram till 
inklusionskriterierna. Det är också genom detta som kriterierna för de företag som ingår i 
föreliggande uppsats tagits fram. 
 
Valet av Respondenter har gjorts på följande sätt. Genom en kontaktperson på Länsstyrelsen i 
Östergötland tillhandahölls en lista med företag som genomgått prövningsprocessen den 
senaste tiden (cirka 1 år). Dessa var dessutom av den karaktär som passade studien. Företagen 
listades i kronologisk ordning, det närmsta beslutet i tiden låg först på listan. På den 
ursprungliga listan fanns 10 företag.25 Två togs bort på grund av att de var för stora företag för 
att medverka i den här studien, kvar var åtta företag. Företagen kontaktades per telefon där 
studiens upplägg presenterades kort, och de ombads medverka i en intervju. Den som hade 
fått sitt beslut närmast i tiden kontaktades först. Efter att författaren varit i kontakt med 
samtliga företag på listan fanns fem passande respondenter tillgängliga för undersökningen. 
Ett av företagen ville inte delta av okänd anledning. Två av de kontaktade företagen kunde 
inte delta på grund av brist på tid. 
 

                                                 
24 Holme I. M. och Solvang B. K. 1997 s. 101 
25 Glavstedt Elin  E-post 03-03-24 
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3.3. Intervjumetodik 
För att uppnå denna studies syfte så har kvalitativ intervjumetodik använts. Intervjuformen 
har varit av öppen riktad karaktär, det vill säga respondenten har haft stor möjlighet att svara 
fritt inom de frågeområden som tagits upp, det vill säga svarsalternativen har inte varit 
förutbestämda alternativ. Denna intervjumetodik används då frågeställningen har som mål att 
belysa hur respondenten upplever det studerade fenomenets kvaliteter.26 I detta fall hur 
verksamhetsutövaren upplever MKB-processen och MKB-dokumentet. Genom denna 
intervjuform söker forskaren efter kunskap som bestäms utifrån sammanhanget beträffande de 
kvaliteter som intervjuaren har identifierat.27 
 
Den öppet riktade intervjuformen läggs upp så att det finns en vid frågeställning, som sedan 
belyses med hjälp av frågeområden. Respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren anser 
vara meningsfullt, detta i strävan efter att besvara syftet med studien. Detta sker genom att 
intervjuaren följer upp med frågor inom de givna frågeområdena.28  
 
Intervjuerna i föreliggande arbete har strukturerats på detta sätt. Till att börja med 
konstruerades en intervjuguide. De övergripande frågeställningarna i denna intervjuguide har 
som mål att ringa in arbetets syfte, som i sin tur besvaras genom olika delfrågor. Delfrågorna 
har delvis varit formulerade från början i intervjuguiden, vid intervjutillfället har dock 
frågorna omformulerats och situationsanpassats. De frågeområden som fanns med i 
intervjuguiden var följande (bilaga 1): 
• prövningsprocessen, 
• myndigheternas roll, 
• upprättande av MKB, 
• MKB:s inverkan på projektutformningen, 
• effekter av MKB, 
• övergripande frågor. 
 
Den kvalitativa öppet riktade intervjumetodiken har valts på grund av dess fördelar och 
författaren anser att metodiken var lämplig att använda för att kunna besvara studiens syfte. 
En styrka med metodiken är att undersökningsmetoden liknar ett vanligt samtal. 
Intervjuformen utövar en mindre styrning av respondentens svar och därmed en mindre 
styrning av resultatet än vad som är fallet i en mera styrd kvalitativ intervju eller enkät med 
fasta svarsalternativ. I metoden som använts finns en strävan efter att respondenten ska ges 
möjlighet att påverka hur samtalet utvecklas. Forskaren måste samtidigt se till att svar erhålls 
som är till nytta för att belysa studiens syfte.29 Tanken är att metoden i denna studie ska ge 
verksamhetsutövaren tillräckligt med utrymme för att ge sin bild av hur MKB upplevs och 
fungerar. 
 
Statistiska generaliseringar och representativitet är inte målet att nå då man väljer att använda 
sig av en kvalitativ metod. Denna metod har som ovan nämnts andra syften och kvaliteter. 
Valet av respondenter och hur intervjun genomförs spelar ändå en viktig roll för om studien 
ska bli värdefull.30 
 

                                                 
26 Lantz A. 1993 s. 21  
27 Lantz A. 1993 s. 21 
28 Lantz A. 1993 s. 21 
29 Holme I. M. och  Solvang B. K. 1997 s. 99 
30 Holme I. M. och Solvang B. K 1997 s. 99 
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Intervjuguiden som ligger till grund för samtliga intervjuer i denna studie har konstruerats för 
att på bästa sätt kunna besvara de två delsyftena. De frågeområden som behandlas har valts 
noga, tanken med dessa är att de ska bereda väg för bästa möjliga respons från 
respondenterna. Respondenterna som är representanter för företagen är inga experter på MKB 
och detta dokument är inte det centrala i deras yrkesutövning. Därför har frågeområdena 
behandlat hela prövningsprocessen som MKB är en del av. Detta är ett försök att möjliggöra 
att en konkret bild av MKB beskrivs. 
 
I föreliggande studie har samtliga intervjuer spelats in på kassettband med en bandspelare, 
därefter har intervjumaterialet transkriberats. Då intervjumaterialet transkriberades togs ej 
hänsyn till pauser och kroppsspråk. Respondentens meningar förbereddes för analys genom 
att stamningar och eventuella brytningar skrevs bort. Intervjuerna pågick mellan 30-60 
minuter. Vikt lades vid att samtliga frågeområden skulle besvaras. Tidsvariationen bedöms 
främst bero på individuella skillnader hos respondenterna vad gäller behov av tid för att 
utrycka sin mening. De transkriberade intervjuerna utgjorde tillsammans 25 sidor empiriskt 
material. 
 
3.4. Analysmetodik 
Litteraturen inom området intervjumetodik har studerats för att hitta en lämplig analysmetod. 
Det har däremot förefallit svårt att finna någon som lämpar sig för denna studie. Kvale menar 
att det numera finns åtskilliga böcker som ger översikter av vilka analysmetoder som finns att 
tillgå vid kvalitativ forskning. Han beskriver själv fem av dessa i sin bok ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun”.31 Ingen av dessa är dock lämpad att användas i sin helhet i föreliggande 
studie. Däremot är tillvägagångssättet avseende analysen i denna studie Kvales så till vida att 
den präglas av en systematisk strukturering av intervjumaterialet. 
 
Fem intervjuer har genomförts för att söka svar på studiens syfte. Då man genomför flera 
intervjuer av det öppet riktade slaget visar de delvis olika resultat och detta faktum är en 
fördel för förståelsen av fenomenets kvalitéer.32 I det här fallet förståelsen för hur MKB-
processen upplevs och fungerar. 
 
Analysen av studiens empiriska material syftar till att skapa en förståelig bild av det 
insamlade materialet som kan förmedlas till läsaren. Denna bild träder fram när ett inre 
mönster visar sig ur olika delar av intervjun och samtidigt är fri från logiska motsägelser.33 
 
Analysen i föreliggande arbete har huvudsakligen utförts i två steg. De två stegen och deras 
innebörd presenteras här nedan. 
 
I det första steget komprimerades 25 sidor transkriberat material till 9 sidor. Detta skede 
genom att ur hela det transkriberade materialet plockades de delar ut som var väsentliga för 
arbetet. Vad som var väsentligt avgjordes av författaren tillika intervjuaren som sorterade in 
materialet med intervjuguiden som mall, svar söktes till de förutbestämda frågeområdena. 
 
I steg två har sedan den komprimerade informationen jämförts mellan de olika intervjuerna 
och analyserats. Koncentrationen har legat på de svar som respondenterna givit under de olika 
frågeområdena. Svaren har sammanställts och förhållits till varandra. På detta sätt har 
resultatet av studien vuxit fram och det är detta som kommer att presenteras i resultatdelen av 
                                                 
31 Kvale S. 1997 s. 172 
32 Lantz A. 1993 s. 21 
33 Lantz A. 1993 s. 75 
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studien. Analysen har även influerats av så kallad innehållsanalys som beskrivs i den 
vetenskapliga litteraturen. Innehållsanalys är en form av textanalys där fokus ligger i att 
identifiera vanligt förekommande åsikter eller utryck i ett material.34  
 
 
4. Resultat 
Ur de fem genomförda intervjuerna i denna studie har en stor mängd information givits av 
respondenterna. Intervjumaterialet har analyserats och här nedan presenteras resultaten i 
samma ordning som frågeområdena kommer i intervjuguiden under dess givna teman. 
 
Samtliga respondenter från de fem olika företagen har uppgivit att prövningsprocessen har 
föranletts av en förändring av verksamheten eller en utökad produktion, se faktamatris om 
företagen, Tabell 1. 
 
4.1. Myndighetens roll 
Samtliga respondenter uppger att de har fått stöd av myndigheten igenom prövningsprocessen 
i olika utsträckning. Tre av respondenterna nr. 2, 4 och 5, menar att myndigheten har haft 
dubbla roller. Myndigheten har fungerat både som ett stöd och en motpart. Två av 
respondenterna nr. 2 och 4, menade att myndigheten agerade mera som en motpart i slutet av 
prövningsprocessen. Två av respondenterna nr.1 och 3, hade bara positiva erfarenheter av 
myndigheternas roll i processen. Respondent nr. 3 utrycker sig på följande sätt; ”De har 
fungerat som ett bollplank kan man säja, de har varit till hjälp för oss.”  
 
4.2. Upprättandet av MKB  
Företagen har blivit medvetna om att de var tvungna att upprätta en MKB på olika sätt. Tre av 
respondenterna nr. 1, 3 och 5, uppger att de blev medvetna om att de var tvungna att upprätta 
en MKB i samband med tillståndsansökan. I det ena fallet, nr. 1, fick man reda på att man var 
tillståndspliktig då detta påpekades av en handläggare från myndigheten. I ett annat fall, nr. 5, 
fick företaget reda på att man var tvungna att söka tillstånd för sin verksamhet i samband med 
miljöcertifiering. En av respondenterna, nr. 2, uppgav att de tidigare genomgått en 
prövningsprocess och att man därigenom var medvetna om att man skulle upprätta en MKB 
även i det senare ärendet. En av respondenterna, nr. 4, uppgav att de kände till den lagstiftning 
som kom 1999 (Miljöbalken 1999) och därigenom var de medvetna om MKB förfarandet. 
Citat hämtat från respondent nr. 1; ”Vi springer inte och tittar efter på nätet vad som gäller 
med lagstiftningen hela tiden”. 
 
Huvuddelen av företagen har använt sig av en konsult vid upprättandet av MKB. Tre av 
respondenterna, nr. 2, 3 och 5, uppger att företaget har använt sig av konsulthjälp vid 
upprättandet av MKB. Två av respondenterna, nr. 1 och 4, uppger att de själva eller en 
representant från företaget har utfört arbetet med att upprätta MKB:n. 
 
Ingen av respondenterna upplever att arbetet med MKB har varit mycket betungande. Tre av 
respondenterna, nr. 1, 2 och 5, uppgav att det inte var svårt att upprätta MKB. De menade att 
företagen redan innan hade det mesta av den information som ska finnas med i MKB-
dokumentet. En av respondenterna, nr. 4, upplevde att det var ganska svårt att upprätta en 
MKB ”…om man har som ambition att ta med och behandla allt som ska vara med”. En 
respondent, nr. 3, gav inte något direkt svar på detta område. 
 
                                                 
34 Downe-Wamboldt B. 1992 
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4.3. MKB:s inverkan i projektutformningen 
Upprättandet av MKB har inte påverkat företagens projektplanering i någon större 
utsträckning. Tre av de fem respondenterna, nr. 1, 3 och 5, ser inte att MKB har haft någon 
påverkan på projektutformningen. Respondet. Nr. 3, utrycker sig på det här viset; ”Nej, jag 
kan inte se att MKB har påverkat projektet på något sätt. Vi har inte fått fram någon 
information där som har medfört att vi har ändrat på någonting.”  Två av respondenterna, nr. 
2 och 4, uppger att MKB har haft en viss påverkan. Den ena av dessa, respondent nr. 2 uppger 
att det blivit ett större fokus på miljön och den andra, respondent nr. 4 menar att MKB har fått 
företaget att fundera mera över miljöaspekter. 
 
Ingen av respondenterna uppger att företaget har haft med alternativa lokaliseringar i MKB. 
En av respondenterna, nr. 2, menar uttryckligen att de andra alternativen inte tas på allvar, 
företaget har redan bestämt sig för ett alternativ redan innan MKB:n genomförts. Informant 
nr. 2 utryckte sig på följande sätt: 
”Det känns ofta som om det inte blir något av det där extra alternativet. Det blir ibland bara 
så att man hittar på någonting. Man har svårt att hitta ett alternativ och dessutom vill 
företaget sällan ha detta. Det extra alternativet blir ett relativt dåligt alternativ även ur 
miljösynpunkt. Det tycker nog myndigheterna också. Det blir mer att man skriver ditt 
alternativet för att man vill uppfylla MKB:s krav. I praktiken så har du nollalternativ och 
huvudalternativ”. 
 
 
4.4. Effekterna av MKB 
Respondenterna tycker att det är svårt att avgöra hur mycket tid arbetet med MKB har tagit i 
anspråk. Det är ett arbete som pågår sporadiskt eller parallellt under hela prövningsprocessen 
menar två av respondenterna, nr. 2 och 5. Två andra respondenter, nr. 3 och 4 menar att det 
inte tog så lång tid. Ingen av respondenterna verkade tycka att arbetet varit särskilt 
betungande. 
 
MKB-processen har ingen större betydelse för företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Tre av 
respondenterna, nr. 1, 3 och 4, säjer att MKB inte har betytt något för företaget ur ett 
ekonomiskt perspektiv. En av dessa, nr. 4, menar att miljöarbetet kostar, men att den 
kostnaden hade funnits även om inte MKB hade funnits. En av respondenterna, nr. 2, menar 
att det är svårt att se vad just MKB ger för ekonomiska effekter. Samtidigt menar samma 
respondent att företaget kan göra förtjänster genom att tänka efter innan man genomför ett 
projekt, och därmed göra lönsamma investeringar redan från början. En av respondenterna, nr. 
5, menar att MKB inneburit en kostnad då den medfört att företaget blivit tvungen att göra en 
del provtagning. 
 
MKB-processen har inte medfört några större effekter på miljön. Tre av respondenterna, nr. 1, 
3 och 4 kan inte se några effekter på miljön. När en av dessa nr. 4, tänker efter kan denne se 
marginella effekter. Två av företagens respondenter, nr. 2 och 5, kan se att MKB har medfört 
effekter på miljön. De har dock svårt att ge en konkret beskrivning av dessa effekter. Man 
ökar kunskapen och vidtar åtgärder i förväg menar den ena av dessa, nr. 2. Man köper ny 
utrustning, vallar in kemikalier och hanterar dem korrekt med mera menar den andra, nr. 5. 
 
I de flesta fall har inte MKB-processen betytt någonting för företagets relation till 
allmänheten. Det har varit dålig uppslutning på de samrådsmöten som hållits av företagen.  
Två av respondenterna, nr. 5 och 3, uppger att det inte kom någon deltagare som 
representerade allmänheten på deras samrådsmöten. Detta trots att mötet hade föregåtts av 
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annonsering i den lokala tidningen. Två av respondenterna berättade att det endast kom en 
person till deras samrådsmöten. Undantaget är respondent nr. 1, som uppger att det var stor 
uppslutning på samrådsmötet med 25 grannar närvarande. Under mötet utbyttes intressant 
information. Företaget hade dock en god relation till allmänheten även innan MKB-processen. 
 
När respondenterna ombads berätta vad de anser är meningen med MKB förefaller det som 
om de har en relativt god uppfattning om verktygets funktion. De nämner vissa av MKB:s 
huvudsyften. Respondent nr. 2, 3 och 4, pekar på vikten av att göra en bedömning av 
projektets konsekvenser innan projektet genomförs. Respondent nr. 1, menar dock att MKB 
mest har inneburit en bättre dokumentation av verksamheten för företaget. 
 
4.5. Övriga intressanta synpunkter från respondenterna 
Tre av respondenterna, nr. 1, 3, och 5, anser båda att MKB har medfört att företaget har fått en 
bättre dokumentation av sina verksamheter. 
 
Två respondenter, nr. 2 och 3, menar att MKB är ett dokument som är till nytta för 
myndigheten. Respondent nr. 3, upplever att det är myndigheten som har mest nytta av MKB. 
Övriga respondenter har inte behandlat frågan om vem som har mest nytta av verktyget. 
 
Två av respondenterna, nr. 2 och 4, uppger att det är svårt att veta hur MKB ska vara upplagd. 
Det tycker att det är svårt att veta vad som ska vara med och vad som krävs för att dokumentet 
ska vara godkänt. 
 
Respondent nr. 1 säger under intervjun att det intressanta för företaget är att erhålla tillståndet 
och inte MKB-dokumentet i sig. 
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5. Diskussion 
 
5.1. Intervjusituationens påverkan på studien 
Intervjuaren och intervjusituationen påverkar naturligtvis studiens resultat. Att eliminera 
denna påverkan helt ses inte som en möjlighet, men det är viktigt att vara medveten om detta 
och så långt som det är möjligt vid intervjusituationen påverka resultatet så lite som möjligt. 
Det är således viktigt att försöka vara objektiv och att inte förvränga eller feltolka svaren från 
respondenten. Att använda sig av bandinspelning vid intervjuerna eliminerar vissa av dessa 
risker. Det är också viktigt att vid analysen av resultaten vara medveten om detta faktum. 
 
Redan när den första kontakten tas med respondenten skapar denne en bild av intervjuaren. 
Genom presentationen förhåller respondenten sig till intervjuaren som i det här fallet var en 
miljövetare. Det är svårt att uppskatta hur stor denna påverkan är. 
 
Vid planeringen av föreliggande arbete och då intervjuguiden konstruerades lades stor vikt 
vid utformningen av frågorna för att minimera frågornas ledande effekt. När intervjuaren 
sedan gick in i intervjusituationen har denna haft inställningen att lägga personliga 
värderingar åt sidan. Detta för att ge respondenten utrymme att delge sin egen bild av MKB. 
 
Ytterligare ett observandum är att den information som respondenterna ger under intervjun är 
den information som de är villiga att ge. Det innebär att man inte kommer åt information som 
respondenterna vill behålla för sig själva. Det kan leda till att man går miste om information 
som är av stort intresse för studien. Det kan även finnas en vilja från respondenterna att svara 
korrekt på frågorna i detta samanhang och vara ”duktiga” ur miljösynpunkt. 
 
Den information som respondenterna delgivit intervjuaren i denna studie har inte alltid varit 
klar och fri från logiska motsägelse, vid dessa tillfällen har ytterligare frågor ställts i syfte att 
klargöra detta. 
 
Ytterligare en svaghet i föreliggande arbete som bör lyftas fram är att själva frågorna i 
intervjuguiden inte har validitetstestats eller reliabilitetstestats, det vill säga att frågorna 
verkligen fångar upp det de var menade att fånga och att de går att upprepa studien med 
samma resultat. Det hade följaktligen varit en fördel om författaren till föreliggande arbetet 
kunnat använda ett validitets- och reliabilitetstestat intervjuguide formulär. Detta var dock 
inte möjligt eftersom det inte fanns något sådant att tillgå. På grund av detta kan man se detta 
arbete som en pilottest av intervjuguiden. Med erfarenheten av att ha genomfört föreliggande 
arbete anser författaren att resultaten av denna studie har en hög validitet, det vill säga att 
frågorna verkligen fungerade och att de fångade upp det de var avsedda att göra. Då det gäller 
intervjuguidens reliabilitet är det för tidigt att uttala sig om denna, för att kunna bedöma 
denna bör intervjuguiden användas ytterligare i ett par studier. 
 
 
5.2. Resultatet sedda utifrån centrala syften med MKB 
Uppsatsen syftar till att besvara om verksamhetsutövaren upplever MKB som en belastning 
vilket i sin tur skulle kunna medföra dåligt utformade dokument, samt undersöka hur 
verksamhetsutövaren upplever MKB. 
 
Jag kommer att diskutera resultaten i denna studie utifrån de centrala syften som jag 
identifierat tidigare att MKB har, nämligen, MKB:s nytta för miljön och MKB:s nytta för 
projektet. Vidare kommer diskussionen att behandla hur vida MKB är integrerat i projektet. 
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Jag tycker att resultaten i uppsatsen indikerar att MKB inte har medfört någon större nytta för 
projektet. Eftersom MKB-processen eller dokumentet uppenbarligen inte har påverkat 
projektet i någon större utsträckning. Tre av fem respondenter ser ju faktiskt som tidigare 
nämnts inte att MKB har haft någon påverkan på projektet. De resterande två anger diffusa 
sätt på vilka MKB skulle ha påverkat deras projekt. Det bör noteras att resultatet i studien inte 
är helt enhetligt. Då exempelvis tre av fem av respondenternas svar stödjer ett resultat så 
innebär detta endast att 60 procent av respondenterna var stödjande. Alternativ rörande 
lokalisering utav projekten har inte berörts av något av de intervjuade företagen i MKB. 
 
Relationen till allmänheten kan också ha betydelse för projektutformningen. Det har i regel 
varit dålig uppslutning på samrådsmötena som allmänheten varit inbjudna till. Detta innebär 
att MKB-processen inte har påverkat/förbättrat företagens relation till allmänheten. Vid en av 
intervjuerna uppgav respondenten att allmänheten varit aktiv och deltagit i 
informationsmöten, men detta företag visade sig haft en god kontakt redan innan MKB:n blev 
aktuell. 
 
MKB verkar inte heller ha medfört någon större nytta för miljön. Tre av respondenterna anger 
som också framgår i resultatdelen att de inte ser att MKB medfört några effekter för miljön. 
Två av respondenterna menar att de kan se effekter när de tänker efter. Effekterna är dock inte 
alltid så konkreta. Då inga alternativa lokaliseringar övervägts har inte heller bättre alternativ 
för miljön tagits i beaktning. Samtidigt har man genom den dåliga uppslutningen på 
samrådsmötena gått miste om allmänhetens synpunkter beträffande projektets tänkbara 
effekter på miljön och hur de kan undvikas. Dessa områden som togs upp även i föregående 
stycken där MKB:s nytta för projektet diskuterades indikerar samtidigt att MKB har haft en 
liten nytta för miljön i de här fallen 
 
Jag ser att många av de brister som uppmärksammats i tidigare rapporter från 
naturvårdsverket och RRV kvarstår då föreliggande studie konfirmerar dessa. I likhet med 
resultaten i detta arbete indikerar lyfter man i RRV:s rapport, 1995:29, fram det faktum att 
allmänheten inte engageras på bästa sätt.35 
 
I Naturvårdsverkets rapport 5150, menar man att de problem som funnits med MKB tidigare, 
innan Miljöbalkens ikraftträdande kvarstår.36 En uppfattning jag är beredd att instämma i efter 
att ha genomfört denna studie. 
 
En del av hypotesen i föreliggande arbete var att verksamhetsutövaren upplevde MKB-
verktyget som en belastning i sitt arbete. Denna hypotes bekräftades inte genom studien. 
Tvärtom upplevde tre av respondenterna att verktyget var lätt att använda, totalt fyra uttalade 
sig om detta. Således kan detta inte vara orsaken till dålig kvalitet i MKB-dokument och 
följaktligen förkastas hypotesen. I tidigare forskning har liknande slutsatser dragits.37 Jag kan 
samtidigt se att MKB utgör en belastning även om inte verksamhetsutövarna upplever detta. 
Faktum är ju att MKB inte verkar medföra någon större nytta för miljön eller projektet trotts 
arbetsinsatser från verksamhetsutövarna.  
 

                                                 
35 Riksrevisionsverket Rapport 1995:29 
36 Naturvårdsverkets rapport 5150 s. 2 
37 Annandale D. och Taplin R. 2003 
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5.3. Studien i relation till andra forskningsresultat 
Forskning inom området MKB, med fokus på utveckling, pågår just nu runt om i världen. Jag 
har funnit flera artiklar som beskriver detta. Det faktum att forskningen rör MKB-proceduren 
och MKB-dokument i andra länder gör att det inte är möjligt att dra direkta paralleller till 
svenska MKB förhållanden då de till viss del skiljer i sin utformning. Men jag anser ändå att 
denna forskning är värd att notera i sammanhanget. 
 
Redan 1986 publicerade Malcom Hollick en studie av MKB:s effekter i olika länder. Han 
inventerade MKB-arbetet retrospektivt, tolv år tillbaka i tiden. Denna studie kartlade hur 
MKB fungerar med avseende på hur alternativ hanteras och hur miljöpåverkan värderas, tas 
allmänheten med i MKB-processen och kartläggs det om MKB får positiva effekter ur 
miljösynpunkt. Malcom Hollick drar följande slutsatser av sin studie, att MKB inte alltid lever 
upp till att bidra med information beträffande miljöpåverkan för beslut, detta på grund av 
dålig hantering av alternativ och bristfällig miljöbedömning. Samtidigt konstaterar författaren 
att MKB ändå öppnat nya möjligheter för allmänheten att delta och att MKB troligen hjälper 
till att förhindra konflikter. En slutsats är att MKB måste integreras med annat miljöarbete och 
utvecklingsprogram.38 I föreliggande arbetes resultat kan man finna paralleller exempelvis att 
alternativ rörande projekten som genomgått MKB ofta saknas, och att MKB-verktyget har en 
liten eller ingen nytta för miljön och företagets projektutformning. 
 
I en nyligen publicerad studie av Adam Barker och Christopher Wood granskas MKB-
dokument från åtta EU-länder. I denna studie konstateras att MKB-dokumenten över tid 
förbättrats, mellan åren 1990-1996. Författarna anser att den tekniska beskrivningen av 
projektet och miljön runt omkring oftast var bra, dock fanns det liten eller ingen beskrivning 
av bedömningsmetoder. De faktorer som var mest bristfälligt beskrivna var alternativ 
hantering och förebyggande åtgärder.39 
 
Maqua et. al. har utfört en granskning av spanska MKB-dokument. Denna granskning gäller 
olika typer av projekt och slutsatsen som dras är att MKB-dokumenten inte utvärderar 
miljöpåverkan i tillräklig utsträckning. Författarna konstaterar också att förebyggande 
ätgärder endast finns beskrivna i tio procent av MKB-dokumenten. I denna studie ges även 
förslag på hur MKB-kvaliteten kan förbättras.40 
 
5.4. Hur kan arbetet med MKB förbättras? 
Genom föreliggande arbete och tidigare publicerade studier framgår det tydligt att det finns ett 
behov av att förbättra MKB-proceduren och själva MKB-dokumentet. Jag bedömer dock att 
mycket arbete återstår, bland annat insamling av grunddata, innan förslag ges på vad som bör 
förbättras och hur detta bör gå till. 
 
Internationellt sett är Sverige endast i början av sitt MKB-arbete, det vill säga vi har chansen 
och möjligheten att ta till oss och lära oss av andra länders MKB-arbete genom att skaffa oss 
kunskap om deras forskning. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi även måste skaffa oss 
egen kunskap genom egen MKB-forskning eftersom Sverige och svensk lagstiftning är unikt 
utformad. Jag är av den åsikten att MKB-forskningen behöver intensifieras i Sverige för att 
möjligheten ska finnas att påverka MKB-arbetet så att de centrala syftena med MKB, inte 

                                                 
38 Hollick M. 1986 
39 Barker A. 1999 
40 Maqua M. P. A och Orozco J. M. et al. 1996 
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minst på grund av att företrädarna på företagen fortfarande visade sig vara positiva till MKB-
arbetet. 
 
 
6. Slutliga kommentarer 
Verksamhetsutövarna i denna studie har inte upplevt arbetet med MKB som särskilt 
betungande, kanske beror detta på ambitionsnivån i deras arbete med MKB. Ingen av dem 
anser att det medfört en ekonomisk börda eller varit tidsmässigt krävande. De tycker att 
arbetet överlag har varit lätt och de har överlag en positiv inställning till MKB-processen. 
Detta är en bra förutsättning om ambitionen är att förbättra implementeringen av MKB och 
MKB:s påverkan. 
 
Med hänvisning till föreliggande studies resultat kan man ifrågasätta om MKB i nuläget 
fungerar tillfredställande om man ser till dess miljönytta och nytta för projekten, samt hur väl 
verktyget är integrerat i genomförandet av projekten. 
 
Återigen vill jag poängtera att föreliggande studie är begränsad och att dess resultat ska 
betraktas och tolkas med försiktighet, den stödjer sig på materialet från fem intervjuer med 
verksamhetsutövare och ska betraktas som en pilotstudie. 
 
Jag hävdar sammanfattningsvis att denna studie indikerar att MKB upplevs positivt av 
verksamhetsutövarna men att man kan ifrågasätta om MKB fungerar på ett lämpligt sätt och 
uppfyller sina syften. 
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BILAGA 1. 
Intervjuguide 
 
Intervjun inleds med att intervjuaren presenterar sig, Berättar kort vad intervjun 
handlar om och varför den genomförs. Intervjuaren klargör även för respondenten hur 
materialet kommer att hanteras och att de är anonyma. 
 
Inledande frågor: 
 
Vad heter du? 
 
Vad sysslar ert företag med? 
 
 
Frågor som besvarar uppsatsens syfte: 
 
Prövningsprocessen 
1 a. Vill ni berätta om projektet som föranledde prövningsprocessen och upprättandet av 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)? 
 
2 a. Hur gick det till när projektet startade? 
b. Vill ni beskriva hur prövningsprocessen gick till? 
 
Myndighetens roll 
3a. Vilken roll har myndigheten haft under prövningsprocessen? 
b. Har myndigheten haft en underlättande funktion eller har myndigheten uppträtt som en 
motpart. 
 
Upprättande av MKB 
4 a. När blev Ni medvetna om att Ni var tvungna att upprätta en MKB? 
b. Hur blev Ni medvetna om att Ni var tvungna att upprätta en MKB? 
 
5 a. Hur har arbetet med att upprätta MKB genomförts? 
b. Har arbetet genomförts med hjälp av konsult/av företagaren själv? 
 
6 a. Anser Ni att det var lätt/svårt att upprätta en MKB? 
b. Vad/varför var det svårt? Vad/varför var det varit lätt?  
 
Miljökonsekvensbeskrivningens inverkan i projektutformningen 
7 a. Har MKB påverkat projektet på något sätt? 
b. På vilket sätt? 
 
8 a. Hur har alternativen i MKB rörande genomförandet av projektet hanterats? 
b. Har alternativen på allvar övervägts? 
c. Vilket av alternativen valdes?  
d. Valdes det alternativ som man från början hade tänkt eller något av de alternativ som 
framkom vid upprättandet av MKB?  
 
Effekter av MKB 
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9. Hur mycket tid har arbetet med MKB tagit i anspråk? 
 
10 a. Har verktyget MKB inneburit något för företaget ur ett ekonomiskt perspektiv? 
b. Har verktyget medfört några förtjänster/förluster? 
 
11 a. Har upprättandet av MKB medfört några effekter på miljön? 
b. Ser du att verktyget har medfört positiva/negativa effekter på miljön? 
c. Vilka är effekterna? 
 
12 a. Har allmänheten kommit in i arbetet med MKB? 
b. Har MKB verktyget inneburit något för Er relation till allmänheten? 
 
Övergripande frågor: 
13. Vad anser Ni att MKB är till för? 
 
14. Vad anser Ni att MKB har inneburit för projektet ur en övergripande synvinkel? 
 
15 a. Hur ser Ni på MKB verktygets roll i projektet? 
b. Har verktyget varit en tillgång/belastning vid genomförandet av projektet? 
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