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Sammanfattning 
Verksamhetsutövare som söker tillstånd för att driva, ändra eller anlägga miljöfarlig 
verksamhet måste enligt miljöbalken göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta är 
ett omfattande arbete som innebär att projektets direkta och indirekta konsekvenser för hälsa 
och miljö beskrivs så att myndigheterna ska kunna ta beslut om tillstånd ska ges.   
 
Vad vi ser som risker och hur vi hanterar dem påverkas av många olika mekanismer. Syftet 
med den här uppsatsen är att belysa sambandet mellan individens kunskapssyn och hur 
han/hon hanterar osäkerheter i avgränsningen och bedömningen av miljökonsekvenser. Detta 
diskuteras sedan utifrån de vedertagna principerna för Bästa tillämpning av MKB. Studien 
bygger på kvalitativa intervjuer med fyra miljökonsulter. Den visar att konsulternas 
kunskapssyn delvis kan förklaras utifrån positivistisk och socialkonstruktivistisk vetenskaps-
teori, men att ingen av konsulterna förhåller sig till en specifik teori. Konsulterna anser att 
aktörerna i MKB-processen med sina värderingar och intressen påverkar vad som tas upp i 
MKB. Hur konsulterna hanterar detta varierar, vissa diskuterar det på arbetsplatsen medan 
andra inte ser någon anledning att göra något åt det.  
 
Det tycks finnas motsättningar mellan hur konsulterna ser på kunskap och vilka metoder de 
använder för att avgränsa och bedöma miljökonsekvenser. Ett behov av att lyfta fram och 
eventuellt utveckla metoder för kvalitativa värderingar har urskilts. För att kunna minska 
motsättningarna mellan teori och praktik i MKB-ärenden behöver vi sluta leta efter perfekta 
lösningar och koncentrera oss på att finna de som är tillräckligt bra. Författaren frågar efter 
mer reflektion och transparens i MKB-processen.  
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1 Inledning  
Som ett steg i att göra den ekonomiska tillväxten mer hållbar måste den som vill anlägga, 
driva eller ändra en miljöfarlig verksamhet i Sverige göra en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en del av tillståndsansökan.1 Syftet med det är att man genom en noggrann 
kartläggning och bedömning av direkta och indirekta miljökonsekvenser av olika alternativa 
utformningar ska få ett beslutsunderlag för att minimera riskerna mot miljön och människors 
hälsa.2 Informella syften är att öka miljömedvetenheten hos beslutsfattare, att ta in olika 
intressenters åsikter och att ge planerare ett verktyg för att utvärdera miljöeffekter parallellt 
med ekonomiska och tekniska effekter av olika alternativ.3  
 
Tillståndsprocessen är omfattande och ställer stora krav på alla inblandade. Flera av stegen i 
processen innebär svåra överväganden och bedömningar. Från den sökandes sida gäller det 
främst avgränsningen av vilka miljökonsekvenser som är signifikanta och därmed ska tas upp 
i MKB.4 En misslyckad avgränsning kan både innebära ineffektivt och resurskrävande arbete 
och att man missar viktiga miljöeffekter.  
 
En bedömning görs för att se om huvudalternativet medför acceptabla negativa effekter. 
Risker i ett projekt analyseras vanligtvis genom att man beskriver sannolikheten och 
konsekvenserna av en händelse och sätter det i relation till nyttan av projektet.5 Detta 
försvåras i praktiken av två omständigheter: orsakssambanden i natur och samhälle är ofta 
svåra att förstå och mäta och resultatet påverkas av det sociala sammanhanget som risken 
bedöms i.6 Det är relativt enkelt att väga två alternativ mot varandra när det handlar om att 
jämföra toxicitet hos två olika kemikalier men i tillståndsansökningar är många fler 
egenskaper inblandade.7 Även om konsekvenserna börjar med en fysisk påverkan kan många 
miljö- och hälsokonsekvenser svårligen mätas kvantitativt, så är till exempel fallet med 
påverkan på psykisk hälsa. Den som söker tillstånd får då göra en kvalificerad bedömning av 
konsekvenserna.  
 
Vad vi ser som risker och hur stor vikt vi ger dem påverkas av våra värderingar, kunskap och 
intressen.8 För att få tillräckliga beslutsunderlag är det viktigt att studera vilka mekanismer 
som styr detta.9 Enligt Lidskog, Sandstedt och Sundqvist hanterar man risker på olika sätt 
inom olika vetenskapstraditioner.10 Då miljöfrågorna till sin natur är tvärvetenskapliga är det 
intressant att studera hur de som gör tillståndsansökningar förhåller sig till vetenskaps-
teoretiska grundbegrepp och om det har någon inverkan på hur de hanterar miljöproblem.11     
 

                                                 
1 Svensk författningssamling 1998. Miljöbalken: SFS 1998:808, s. 1682.  
2 Svensk författningssamling 1998, s. 1682-3.    
3 Tyskeng, Sara 2006. Environmental Assessments of Projects and Local Plans in the Energy and Waste Sectors 
in Sweden: Practice and Potential for Improvement, s. 21. 
4 Snell & Cowell 2006. Scoping in environmental impact assessment: Balancing precaution and efficiency? s. 
360.  
5 Ammenberg 2004. Miljömanagement, s. 294. 
6 Amendola 2001. Recent paradigms for risk informed decision making, s. 18.  
7 Ammenberg 2004, s. 293. 
8 Amendola 2001, s. 18. 
9 Ammenberg 2004, s. 296. 
10 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997. Samhälle risk och miljö, s. 102. 
11 Högskoleverket 2003. Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid 
svenska universitet och högskolor, s. 12. 
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1.1 Studiens syfte 
Syftet med den här studien är att belysa sambandet mellan individens syn på risk, kunskap 
och sanning och hur han/hon hanterar osäkerheter i avgränsningen och bedömningen av 
miljökonsekvenser. Detta diskuteras sedan utifrån de etablerade principerna för Bästa 
tillämpning av MKB. För att uppfylla det övergripande syftet har följande underfrågor ställts:  
 

− Vilken syn har personerna på kunskap, sanning och risk i relation till MKB? 
 
− Är personerna medvetna om betydelsen av sin egen bakgrund för resultaten i MKB? 
 
− Hur försöker personerna minska osäkerheterna i bedömningarna av miljökonse-

kvenser?  
 

− Vad innebär detta för användandet av MKB i framtiden? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel förklaras begrepp som används i studien. Efter en genomgång av till-
ståndsprocessen i MKB-ärenden och facktermer kopplade till den följer en beskrivning av 
den vetenskapsteoretiska grunden som används för att belysa studiens resultat.    

2.1 Miljökonsekvens och miljöeffekt 
Enligt Wathern används begreppen miljökonsekvenser och miljöeffekter ofta synonymt men 
på olika sätt i olika sammanhang.12 Den här uppsatsen utgår från Ammenberg och Wathern 
och definierar miljökonsekvens/miljöeffekt som konsekvenserna av förändringar i energi och 
materialflöden till följd av en aktivitet jämfört med om aktiviteten inte hade ägt rum.13  
 
Miljökonsekvenser kan vara direkta eller indirekta följder av aktiviteter. Om förändringarna i 
material- och energiflöden leder till att en kedja av miljöparametrar ändras får man indirekta 
miljökonsekvenser som ett resultat.14 Ett exempel är att om utsläpp av näringsämnen till 
vatten ökar så är en tänkbar direkt miljökonsekvens ökad algblomning. Detta kan leda till 
indirekta konsekvenser som minskad syresättning av vattnet, att många arter försvinner och så 
vidare.  

2.2 Tillståndsprövning och MKB 
När en miljöfarlig verksamhet ska anläggas, drivas eller ändras måste den som ansvarar för 
verksamheten söka tillstånd enligt Miljöbalken.15 Syftet är att:  
 

…identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller 
åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.16

 
Enligt Tyskeng har MKB gjorts i Sverige sedan 1980-talet då man skrev in det i 
Miljöskyddslagen (SFS 1969:387) som en följd av växande miljömedvetenhet.17 Sedan dess 
har begreppet vidgats och skrivits in i Miljöbalken (SFS 1998:808). Tillståndsförfarandet 
varierar i landet men dessa steg förekommer vanligtvis: 
 

1. Miljökonsekvenser avgränsas i samråd med viktiga intressenter. 
2. Offentligt samråd äger rum. 
3. MKB-rapporten förbereds. 
4. Myndigheterna granskar MKB-rapporten. 
5. Offentligt samråd med myndigheter och andra intressenter. 
6. Beslut om tillstånd tas. 
7. Eventuellt överklagande av beslut.   

 
MKB-rapporten innehåller bland annat utredningar av alternativa utformningar, beskrivning 
av nuläget och det föreslagna projektet och en bedömning av konsekvenser och deras 

                                                 
12 Wathern, Peter, ed. 1988. Environmental Impact Assessment: Theory and Practice, s. 7. 
13 Ammenberg 2004, s. 165, Wathern 1988, s. 7.  
14 Wathern 1988, s. 8. 
15 Svensk författningssamling 1998, s. 1682.  
16 Svensk författningssamling 1998, s. 1682-3. 
17 Tyskeng, Sara 2006, s. 24-5. 
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omfattning.18 MKB som verktyg har kritiserats hårt av forskare. En sammanfattning av den 
internationella kritiken har gjorts av Tyskeng:19

 
− Oftast tas endast lokala miljökonsekvenser upp i MKB. 
− Bedömningen av det planerade förslagets effekter och eventuella skyddsåtgärder är 

bristfällig. 
− Alternativa utformningar övervägs sällan. 
− Avgränsningsprocessen utelämnas ofta ur MKB-rapporten. 
− MKB kommer in för sent i utvecklingsprocessen och har därför ingen effekt på 

beslutsprocessen. MKB leder till att man får mer information men inte till att förbättra 
projekten. 

− Huruvida tillstånd ges eller inte beror på om de som fattar beslutet prioriterar miljö 
framför socioekonomiska vinster.    

2.3 Bästa tillämpning av MKB 
International Association for Impact Assessment (IAIA) har tillsammans med Institute of 
Environmental Assessment (IEA, Storbritannien) utvecklat principer för Bästa tillämpning av 
MKB, det vill säga hur MKB genomförs på bästa sätt. Detta översätts ibland med God MKB-
sed i Sverige, men eftersom det begreppet används i olika sammanhang översätts principerna 
här endast med Bästa tillämpning av MKB.20  
 
Principerna ska ses som en helhet eftersom de är beroende av och ibland står i konflikt med 
varandra.21 En lista över och en beskrivning av de grundläggande principerna finns i bilaga 1.  

2.4 Vetenskapsteori 
Vetenskapsteori handlar dels om vad vetenskaplig kunskap är och hur den skapas och dels om 
hur världen är beskaffad.22 Vetenskapsteorin har sitt ursprung i antikens Grekland där de 
första skriftliga källorna finns.23 Historiskt har man haft olika åsikter om vad som är 
vetenskap, det enda som har varit konstant är sökandet efter kunskap.24 Den inriktning som 
dominerade västerländsk vetenskapsteori under 1900-talet var positivismen som grundades av 
Auguste Comte.25 Positivismen som metod är än idag förebild för naturvetenskapen och 
många ser det som en synonym för vetenskap och vetenskaplighet.26  
 
Positivismen som filosofi och metod kritiserades tidigt av olika forskare. Motsättningarna 
handlade i grova drag om relativism kontra objektivism, det vill säga huruvida flera sanningar 
är möjliga eller inte.27 En skolbildning som är mer eller mindre relativistisk är socialkon-
struktivismen.28 Om positivismen kännetecknar naturvetenskap är socialkonstruktivismen 
desto vanligare inom samhällsvetenskap och humaniora. Eftersom båda dessa inriktningar har 
haft stor betydelse för miljödebatten används de här som kontraster för att förklara resultatet i 
                                                 
18 Tyskeng 2006, s. 21. 
19 Tyskeng 2006, s. 22. 
20 MKB-centrum SLU 2003. God MKB-sed: Principer för bästa tillämpning av miljökonsekvensbeskrivning, s. 1. 
21 International Association for Impact Assessment (IAIA) & Institute of Environmental Assessment (IEA) 1999. 
Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice, s. 3. 
22 Allwood & Erikson 1999. Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper, s. 22. 
23 Molander 2003. Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp, s. 15. 
24 Molander 2003, s. 13. 
25 White 2004. Discourse analysis and social constructionism, s. 10, Molander 2003, s. 114. 
26 Molander 2003, s. 121. 
27 Bernstein 1991. Bortom Objektivism och Relativism: Vetenskap, hermeneutik och praxis, s. 19. 
28 White 2004, s. 15. 
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uppsatsen.29 I praktiken finns få eller inga renodlade positivister eller socialkonstruktivister 
men individer kan ha mer av det ena eller det andra i sig. Nedan följer en redogörelse för hur 
positivismen och socialkonstruktivismen förhåller sig till begreppen kunskap, sanning och 
risk.  

Kunskap och sanning 
Ordet ”positiv” betecknar något som är verkligt, nyttigt, precist och säkert.30 Det betyder att 
positivismen gör anspråk på att leda fram till säker kunskap och sanning om världen.31  
 
Positivismen har sin utgångspunkt i teoribildningar som uppstod under den vetenskapliga 
revolutionen på 1600- och 1700-talet.32 De viktigaste utgångspunkterna kommer från 
materialismen och empirismen. Enligt materialismen består världen av materia och styrs av 
naturlagarna.33 Vetenskaplig kunskap är det som kan mätas och kvantifieras. Empirismen 
hävdar att kunskap fås genom noggrann observation, och den trycker också hårt på att 
information måste granskas. Man ska endast använda sig av trovärdiga källor.34 Även andra 
synsätt i den moderna världsbilden har påverkat positivismen, såsom uppdelningen i objektiva 
fakta och subjektiva värderingar.35 Rationalismen, som hävdar att man får kunskap genom 
logiskt tänkande, har också fått ett visst utrymme i positivismen trots empirismens krav på 
observerbarhet.    
 
De teorier som bäst stämmer in på hur positivismen ser på sanning är korrespondensteorin och 
koherensteorin. Enligt den första är ett påstående sant om det svarar mot något som finns på 
riktigt.36 Koherensteorin säger att något är sant så länge det inte avviker från andra 
påståenden som är sanna. Detta märks i positivismen genom en tro på att kunskap bygger på 
tidigare kunskap och förfinas med tiden.37 Ett exempel på där koherensteorin används är inom 
matematiken. Korrespondensteorin är mer tillämpar på empiriska studier.   
 
Den kritik som framförs mot positivismen handlar främst om dess anspråk på att göra 
objektiva observationer.38 Detta anser många inte är möjligt eftersom alla sinnesintryck måste 
tolkas.    
 
Socialkonstruktivismen formades av postmodernister som Foucault och Derrida under 1900-
talet och dess hörnsten är att kunskap konstrueras i sociala sammanhang.39 Bakgrunden till 
detta är att många fenomen i samhället existerar bara för att vi ger dem mening och 
legitimitet. Exempel på sådana fenomen är äktenskap och pengar. Vi använder dessa sociala 
konstruktioner för att förstå vår omvärld vilket präglar vilka tolkningar vi gör av den.40 
Därmed kan vi inte ha säker kunskap om den fysiska världen. 
 

                                                 
29 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 9. 
30 Molander 2003, s. 115. 
31 White 2004, s. 10. 
32 Molander 2003, s. 115. 
33 Molander 2003, s. 81. 
34 Molander 2003, s. 86-87. 
35 Molander 2003, s. 109. 
36 Allwood & Erikson 1999, s. 24. 
37 Molander 2003, s. 118. 
38 Molander 2003, s. 118. 
39 Dickins 2004. Social Constructionism as Cognitive Science, s. 335. Allwood & Erikson 1999, s. 35-6. 
40 White 2004, s. 11. 
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Liknande idéer som socialkonstruktivismens har funnits ända sedan antiken, då sofisterna 
diskuterade huruvida vi kan ha säker kunskap.41 Många sofister var dessutom relativister, 
vilket betyder att det inte finns en sanning utan flera tänkbara. Även socialkonstruktivismen är 
relativistisk, det blir irrelevant att tala om ”sanningar” när kunskapen bygger på sociala 
konstruktioner.42 Mindre extrema anhängare medger att vissa kunskapsområden är mer lika 
fakta än andra.43 Enligt White gäller detta endast för få kunskapsområden och aldrig när 
värderingar är inblandade. 

Risk 
Riskbegreppet utgår från att vi kan förutse framtiden och att negativa konsekvenser kan 
uppstå som en följd av att något inträffar.44 Hur man vet vad som är en risk och vad den beror 
på finns det många uppfattningar om och två av dem är den objektivistiska (positivistiska) och 
den konstruktivistiska.45 Den stora skillnaden är att det objektivistiska perspektivet gör en 
uppdelning i objektiv risk (faktiska risker) och subjektiv risk (riskuppfattningar) medan det 
konstruktivistiska är emot en åtskillnad.46 Det konstruktivistiska perspektivet menar att risker 
konstrueras i ett socialt sammanhang.47 Eller som Ammenberg uttrycker det:  
 

Risker är förknippade med konsekvenser för något vi människor värdesätter. […] Att det vi 
människor värdesätter kan vara av mycket olika karaktär innebär att detsamma gäller för risker.48

 
De olika perspektiven ger upphov till olika angreppssätt på beskrivningen och bedömningen 
av risker. Det objektivistiska menar att risker kan beskrivas kvantitativt som ett förhållande 
mellan sannolikhet och konsekvens.49 Experternas bedömningar kan jämföras med den 
subjektiva risken, det vill säga bedömningar som inte gjorts av experter.50 Det 
konstruktivistiska perspektivet menar att resultatet i den objektivistiska riskanalysen bara är 
ett av många möjliga resultat.51 Här är det inte viktigt att veta vad som faktiskt är en risk och 
vad som bara är upplevd risk. Man gör en välgrundad bedömning men man gör inte anspråk 
på att ha hittat sanningen.  

                                                 
41 Molander 2003, s. 30. 
42 White 2004, s. 11. 
43 White 2004, s. 12. 
44 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 89. 
45 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 85-6. 
46 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 86. 
47 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 86. 
48 Ammenberg 2004, s. 293. 
49 Ammenberg 2004, s. 294.  
50 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 94. 
51 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 99. 

6 



3 Metod och material 
Detta kapitel redogör för hur studien har genomförts, från valet av metod och material 
till hur analyserna av materialet har gjorts. Därefter följer en diskussion kring studiens 
kvalitet och de etiska avväganden som har gjorts under studiens gång.  

3.1 Val av metod 
Fokus i uppsatsen ligger på personernas synsätt och hur de hanterar osäkerheter i 
avgränsningen och bedömningen av miljökonsekvenser.  Som metod för datainsamlingen 
valdes kvalitativa intervjuer eftersom de ger ingående och omfattande svar samt ger möjlighet 
att ställa följdfrågor.52   
   
Forskningsintervjuer är samtal där forskaren har definierat vad hon/han och respondenten ska 
tala om.53 Kvalitativa intervjuer är ett samlingsnamn för ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer, det vill säga intervjuer där frågorna inte är helt bestämda på förhand.54 Forskaren 
försöker inte standardisera sina intervjuer utan kan följa upp intressanta spår utanför vad som 
var planerat, utesluta frågor eller ändra deras ordningsföljd.55 Materialet i den här uppsatsen 
har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där forskaren har en intervjuguide 
med teman och frågor som ska tas upp.56 Forskaren tar stöd i guiden men har fortfarande 
flexibilitet att ställa andra frågor. Metoden bedömdes som lämplig för den här studien 
eftersom syftet är så pass specifikt.  

3.2 Urval av respondenter 
Verksamhetsutövare som ansöker om tillstånd enligt miljöbalken kan antingen sköta till-
ståndsprocessen själva eller ta hjälp av miljökonsulter som gör jobbet åt dem. För att få svar 
från personer som har stor erfarenhet av att arbeta med MKB valdes endast konsulter ut som 
respondenter i den här studien. Eftersom konsultföretag har olika inriktningar, kompetenser, 
arbetssätt och värderingar, vilket kan påverka hur respondenterna svarar, valdes konsulter från 
fyra olika företag ut.  
 
Företagen söktes upp via Gula Sidorna på Internet och kontaktades per telefon.57 Två 
urvalskriterier användes: företagen skulle arbeta med MKB för projekt som kräver 
riskbedömningar samt ha kontor i Norrköping eller Linköping. Fyra lämpliga företag 
identifierades. Enskilda konsulter valdes ut baserat på om de hade praktisk erfarenhet av att 
arbeta med MKB.  
  

– Respondent 1: Jobbar främst med markexploaterande projekt.  
– Respondent 2: Jobbar främst mot industrin.  
– Respondent 3: Jobbar främst mot industrin. 
– Respondent 4: Jobbar främst mot industrin.  

                                                 
52 Bryman 2004. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 300. 
53 Kvale 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
54 Bryman 2004, s. 127. 
55 Bryman 2004, s. 300. 
56 Bryman 2004, s. 301. 
57 Gula Sidorna på Internet är en sökmotor över organisationer och hittas på <http://www.gulasidorna.se/>. 
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3.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på konsulternas kontor och spelades in på band. Stämningen var 
avslappnad och intervjuerna tog ungefär 30-40 minuter var.  
 
En intervjuguide med på förväg formulerade frågor användes (se bilaga 2). Efter ett par 
inledande frågor om respondenternas arbete och bakgrund följde tre teman med underfrågor 
som utgick från uppsatsens syfte:   
 

1. Hur försöker man minska osäkerheterna i bedömningarna av miljökonsekvenser?  
2. Vilken syn har respondenterna på begreppen kunskap, sanning och risk? 
3. Är respondenterna medvetna om betydelsen av sin egen kunskapssyn för resultaten i 

MKB? 
 
Alla frågorna i intervjuguiden ställdes till alla respondenter för att underlätta analysen. 
Följdfrågorna, som utgjorde åtminstone hälften av de ställda frågorna, varierade beroende på 
vilken riktning intervjun tog. Om en respondent redan hade svarat på en intervjufråga 
hoppades denna över.  
 
När forskaren var nöjd med svaren hade respondenterna möjlighet att ställa frågor. Efter att 
bandet hade stängts av fortsatte diskussionen mer ledigt en stund, anteckningar togs då 
skriftligt. Forskarens intryck och tankar från intervjun skrevs också ned.    

3.4 Analys av materialet 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades intervjuerna i princip ordagrant. Enstaka 
utfyllningsord som ”alltså” och ”va” utelämnades då de inte ansågs tillföra någonting till det 
som sagts. Ingen indelning i korta eller långa pauser, markeringar av betoning eller suckar 
gjordes utan transkriptet sågs främst som ett hjälpmedel för forskarens minne. De citat från 
intervjuerna som förekommer i uppsatsen är därför inte till hundra procent ordagranna utan 
meningarna har justerats för att öka läsvänligheten.  
 
Den analysmetod som har använts är meningskoncentrerande.58 Det är en metod som grundar 
sig i fenomenologisk filosofi och som förespråkar att forskaren försöker beskriva materialet 
genom att tänka sig in i respondentens livsvärld.59 Det är viktigt att avskärma sig från 
materialet så långt det är möjligt och inte lägga in tolkningar för tidigt i analysen. Rent 
praktiskt är metoden uppdelad i fem steg:60

 
1. Forskaren läser igenom hela transkriptet. 
2. Forskaren urskiljer ”naturliga meningsenheter”, det vill säga man delar in det skrivna i 

stycken beroende på vad de handlar om. När respondenten eller forskaren byter ämne 
görs en markering.  

3. Forskaren formulerar vad som är det centrala i meningsenheterna, vad är det som 
sägs? 

4. Forskaren ställer frågor, som är kopplade till studiens syfte, till meningsenheterna för 
att få veta vad de betyder.  

5. Alla intressanta teman skrivs om till en beskrivande, löpande text. 
 

                                                 
58 Kvale 1997, s. 174. 
59 Kvale 1997, s. 54. 
60 Kvale 1997, s. 177. 
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Detta leder till att det som sägs i intervjun utrycks mer koncentrerat och att det som är 
intressant för studien lyfts fram.61 Därefter kan resultatet diskuteras utifrån relevanta teorier.    
 
De frågor som ställdes till meningsenheterna var:  

– Vad säger detta om respondentens syn på kunskap, sanning och risk? 
– Vad säger detta om respondentens medvetenhet om sin egen påverkan på resultaten? 
– Vad säger detta om hur respondenten anser att man kan minska osäkerheterna i MKB? 

 
Analysen var huvudsakligen vertikal, varje respondent analyserades separat för den första och 
den tredje frågan.62 Tolkningar gjordes av meningsenheterna med hänsyn till det sammanhang 
som de förekommer i. En samlad analys av resultaten finns i kapitel 5 där de kopplas ihop 
med studiens övergripande syfte och diskuteras utifrån riktlinjerna i Bästa tillämpning av 
MKB (se bilaga 1).  

3.5 Studiens kvalitet 
En hel del kritik har riktats mot kvalitativa intervjustudier när det gäller deras trovärdighet 
och huruvida man kan generalisera deras resultat. Kritikerna utgår från ett objektivistiskt 
synsätt där kvantifierbarhet ses som ett kriterium för att något är vetenskapligt eller sant.63 
Författaren till den här uppsatsen menar att kritiken är missriktad eftersom det finns olika 
former av generaliserbarhet än den statistiska och metoden i första hand bör anpassas efter 
syftet med studien.64 En stor styrka med kvalitativa intervjuer är möjligheten att ställa 
följdfrågor. 
 
I den här uppsatsen ses kunskapen inte som något som kan lockas fram opåverkat ur 
respondenten.65 Studien har en konstruktivistisk utgångspunkt vilket kan ha påverkat 
resultaten. Genom att forskaren har varit medveten om detta och att syftet har varit tydligt 
formulerat så har studien ändå hög trovärdighet.66 Forskaren har försökt att inte lägga in 
personliga värderingar vid analysen av intervjusvaren. 
 
Överväganden för att öka trovärdigheten gjordes under hela projektets gång genom etiska 
överväganden (se stycke 3.6), ett medvetet urval av respondenter, återkoppling från 
utomstående personer och genom att forskaren ständigt återvände till transkriptet för att inte 
övertolka uttalanden. Citat används ofta för att säkra resultaten och inspelningarna och 
transkripten har sparats. 

3.6 Etiska frågor 
I all forskning måste etisk hänsyn tas. I kvalitativa intervjustudier ska respondenterna ge ett 
informerat samtycke till att delta i intervjuerna och forskaren ska se till att de inte påverkas 
negativt av studien.67 Respondenterna i den här studien fick både muntlig och skriftlig 
information före intervjuerna. Uppsatsens syfte skrevs då ut i en förkortad form för att inte 
påverka svaren. Respondenternas identitet har inte avslöjats för någon utomstående.  
 

                                                 
61 Kvale 1997, s. 177. 
62 Wibeck 2000. Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, s. 96. 
63 Kvale 1997, s. 260. 
64 Kvale 1997, s. 210. 
65 Kvale 1997, s. 12. 
66 Wibeck 2000, s. 120. 
67 Kvale 1997, s. 105. 
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Eftersom intervjusituationen är ett samspel mellan deltagarna är det viktigt att forskaren håller 
en professionell distans till respondenten och vad denne säger och att alla tolkningar är 
konstruktiva.68 Det är viktigt att komma ihåg att studiens resultat endast utgår från det som 
sades under intervjuerna, forskaren vet inte mer än det som har sagts. Respondenterna har 
getts möjlighet att ta del av studiens resultat och slutsatser. 

                                                 
68 Kvale 1997, s. 112. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som intervjuerna ledde fram till under följande 
rubriker: 
 

− Synen på kunskap och sanning 
− Olika aktörers betydelse för slutresultatet 
− Att minimera osäkerheter 

 
I det första och tredje temaområdet redovisas varje respondent för sig medan resultatet 
har vävts ihop i det andra området.  

4.1 Synen på kunskap och sanning 

Respondent 1 
Respondent 1 tycker att det är viktigt att försöka hålla sig objektiv till varje projekt: 
 

Det är ju yrkesseden eller så där att man... Ja, försöker hålla sig objektiv och gör det för miljön och 
inte för att tjäna pengar.69

 
I praktiken tycker respondenten dock att det är svårt att vara neutral och något som 
återkommer under intervjun är direkta och indirekta påståenden om att man gör så gott man 
kan. Respondenten säger att man inte kan rangordna miljökonsekvenser efter hur allvarliga de 
är men man kan se vilka som är allra värst.   
 

Man kan ju inte vara helt objektiv. Det går ju inte, man är ju människa liksom.70  
 
De här uttalandena om objektivitet som ett ideal och svårigheterna med att nå upp till det 
tyder på att respondenten har en positivistisk syn på kunskap men att den också inser att det i 
praktiken finns svårigheter med den utgångspunkten. Positivismen framhåller att vetenskaplig 
kunskap ska vara neutral och opolitisk vilket försvåras av att alla sinnesintryck måste tolkas 
av individen.71  
 
Något som stärker bilden av respondentens kunskapssyn är att respondenten använder sig av 
riktlinjer och nyckeltal från olika myndigheter när det är möjligt. Nyckeltal förutsätter att vi 
kan göra en bedömning av vad naturen tål och därmed att vi kan ha säker kunskap om 
naturlagarna, i linje med den positivistiska föreställningen.72 När det inte finns riktlinjer gör 
respondenten en bedömning utifrån de undersökningar man har gjort, på fakta och praxis. 
Återigen visar respondenten att den utgår från en positivistisk grund där man kan ha fakta om 
naturen, men att den är medveten om att det finns svårigheter med detta: 
 

Ja det blir ganska subjektiv bedömning där då. Det måste nog bli så, eller i vissa fall i alla fall. 
[…] även om det inte finns några riktvärden […] så finns det ju ändå… Ja, man bygger det ju på 
en vetenskaplig grund vad man har för fakta.73

 
Respondenten resonerar kring hur väl MKB visar verkligheten: 

 
                                                 
69 Respondent 1 
70 Respondent 1 
71 Molander 2003, s. 121, 119. 
72 Molander 2003, s. 116. 
73 Respondent 1 
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Ja, det tycker jag. […] Jag tycker att de oftast är… Ja, fokuserar på det som verkligen är sakfrågan 
[…]74

 
Med ”sakfrågan” menas de för fallet viktigaste miljökonsekvenserna.75 Detta är ett uttryck för 
en tro på att vi kan ha säker kunskap om orsak och verkan i naturen.  

Respondent 2 
Respondent 2 trycker hårt på att man får kunskap genom erfarenhet. Respondenten menar att 
utan erfarenhet och kunskap om liknande projekt är det i princip omöjligt att göra en 
beskrivning av miljökonsekvenser.  
 

Därför att i alla andra såna här miljösammanhang så finns det ingen absolut ribba det finns 
ingenting som är svart eller vitt. Och därför blir det en bedömning. Så ser den faktiska tillvaron 
ut.76  

 
Detta kan tolkas som ett socialkonstruktivistiskt uttalande då respondenten säger att det inte 
finns något som är helt säkert i miljöbedömningar.77 Det finns enligt respondenten ingen känd 
absolut gräns för vad naturen kan tåla och miljökonsekvenserna är för komplexa för att man 
lätt ska kunna bedöma dem. Detta kontrasterar mot den positivistiska tron på ”naturlagarnas 
oföränderlighet”.78

  
Respondenten säger att verkligheten speglas på ett tillräckligt bra sätt i MKB. Respondenten 
fortsätter sedan med en diskussion om vad som är tillräckligt bra: 
 

Det enkla svaret från mitt som konsult mot företaget, då skulle jag säga att i det här fallet: ja det är 
att vi får beslut från myndigheten. Då är det tillräckligt bra. […] Ur miljöns synpunkt så… Vet vi 
ju egentligen inte det.79  

 
Respondenten fortsätter att berätta att en anledning till att vi inte vet om resultatet av MKB är 
tillräckligt bra för miljön är man inte sätter tillståndsansökan i relation till övriga 
verksamheter som påverkar miljön och människors hälsa i det lokala geografiska området. 
Detta tolkas som att respondenten anser att myndigheterna gör en bedömning utifrån den 
kunskap de har men att det inte nödvändigtvis är sanningen. Om den tolkningen ses i ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv blir beslutsunderlaget en social konstruktion som skapas i en 
mänsklig interaktion. Detta är i linje med socialkonstruktivistisk kunskapstradition.   

Respondent 3 
Respondent 3 började intervjun med att tala om att naturvetenskapen inte räcker till för att 
beskriva miljökonsekvenser, det krävs ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt. Denna 
utgångspunkt kan också ses senare i intervjun. Ett exempel är när respondenten först ger en 
objektivistisk beskrivning av riskbegreppet och hur man gör en riskanalys och sedan vänder 
resonemanget och reflekterar över hur säkra riskanalyser är: 
 

Ja, alltså det är egentligen det gamla vanliga. Att det finns en viss sannolikhet för att saker 
inträffar och det får vissa konsekvenser. Och att det ligger i olika dimensioner på något vis. Och 
där kan man diskutera vad är då hög risk och vad är låg risk, hur kan man kvantifiera det…80

                                                 
74 Respondent 1 
75 Respondent 1 
76 Respondent 2 
77 White 2004, s. 11. 
78 Molander 2003, s. 116. 
79 Respondent 2 
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Vi använder idag väldigt fina modeller för riskberäkningar och riskuppskattningar och man gör 
sken av att det här är på något vis en sannolikhet baserat på någon form av erfarenhet. Och då går 
ju bra i försäkringssammanhang där du har tusen olyckor och tiotusen olyckor va. Men alltså, vi 
har aldrig upplevt de här scenarierna och då innebär det att vi kan aldrig räkna fram det, det blir 
ändå bedömningar. Det finns möjligen en massa uppfattningar att ta in från en massa experter men 
och de kan ju vara värda både noll och ingenting och väldigt mycket va. 81

 
Respondenten anser att en MKB ska vara ”sann, trovärdig och […] övertygande”.82 Det sätt 
som respondenten säger det på ger intrycket att detta är något inlärt, ett ideal. På en fråga om 
MKB skildrar verkligheten tonar respondenten ner sanningsanspråket och svarar att de som 
gör MKB arbetar seriöst och gör sitt bästa:  
 

Så att, generellt skulle jag nog säga att jag tror nog att det speglar rätt väl åtminstone vad man tror 
kommer att hända. 83

 
En möjlig tolkning av detta är att respondenten använder sig av metoder som är typiska för 
positivistisk tradition, det vill säga metoder som ställer krav på kvantifierbarhet och exakthet, 
men respondenten har ett vidare perspektiv på miljöfrågor och hur de kan hanteras.84 
Respondenten tycks både ha ett konstruktivistiskt och positivistiskt synsätt.  

Respondent 4 
Respondent 4 menar att ju längre bort en konsekvens är i tid och rum ju svårare är det att göra 
en bedömning av den: 
 

Konsekvenserna kan man lätt bedöma… lokalt om man då släpper ut någonting, det blir en viss 
form av koncentration va. Men… så fort du släpper det i ett större vattendrag och upp i luften så 
späds det här ut då va. Så den globala konsekvensen är väldigt svår att (bedöma).85

 
Precis som i citatet ovan använder respondenten mest kvantifierbara miljökonsekvenser som 
exempel. Respondenten säger att kvantifierbarhet är viktigt i en MKB eftersom ”konse-
kvensen härrör ju från hur mycket man släpper ut”.86 Mätbarhet och exakthet är viktiga 
grundpelare inom positivismen och det verkar som att detta är ideal även för respondenten.87   
 
Respondenten menar att vi inte har tillräcklig kunskap om vilken miljöpåverkan olika 
aktiviteter ger upphov till och därför vet man inte hur bra bild MKB ger av verkligheten: 
 

Nja, det speglar väl verkligheten så gott man kan göra den så att säga. Man vet ju inget om 
framtiden men man kan ju ändå ha en uppfattning, hur det påverkar då. […] Tittar man på det 
historiskt så kan man se att man har gjort misstag ständigt va. Ehm. Framförallt när det gäller 
kemikaliesidan då så har man insett att såna som, ja bensen […] är cancerogen va. […] Så det vi 
handskas med idag kommer man säga om 20 år att ”hur kunde man göra det”.88

 

                                                                                                                                                         
80 Respondent 3 
81 Respondent 3 
82 Respondent 3 
83 Respondent 3 
84 Molander 2003, s. 81. 
85 Respondent 4 
86 Respondent 4 
87 Molander 2003, s. 121. 
88 Respondent 4 
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Respondenten är här kritisk till att den kunskap vi har idag är sanningar och verkar snarare tro 
på motsatsen. Detta påminner mer om konstruktivism än positivism, då den senare traditionen 
hävdar att vår kunskap hela tiden ökar och att den är till nytta för mänskligheten.89 
Socialkonstruktivismen använder å andra sidan inte ord som sanning.90     
 

Du kan ju ha olika forskningsrapporter som går stick i stäv med varandra va. Jag menar 
uppvärmningen som sådan… Är det mänskligheten då som är boven va? Eller är det om… 
aktiviteten på solen? Är det naturligt?91  

 
Sammanfattningsvis ger respondentens yttranden ett skiftande intryck av positivism och 
socialkonstruktivism.  

4.2 Olika aktörers betydelse för slutresultatet 
Samtliga respondenter var väl medvetna om att de med sin bakgrund, kunskap och sitt synsätt 
påverkar vilka miljökonsekvenser som tas upp i MKB:  
 

Självklart. […] Det är helt, jag menar det är väl självklart. Har vi en akustikexpert som är 
huvudansvarig för en MKB för en flygplats så lovar jag att buller och vibrationsfrågorna kommer 
utgöra en lejonpart av den MKB:n.92  
 
I högsta grad. De anlitar mig till att göra den.93  

 
En av respondenterna berättade att detta är frågor som man diskuterar på arbetsplatsen: 
 

Vi pratar om det. Rätt så ofta. […] Att det inte får bli bara fokus på såna frågor som man bryr sig 
om och sånt då…94

 
En av respondenterna fick frågan om konsultens bakgrund påverkar slutresultatet i en MKB 
och svarade att det beror mer på den tillståndsgivande myndigheten: 
 

Ja då är vi egentligen tillbaks på beslutande myndigheter. Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag: inte 
jättestor effekt. […] jag (skulle) vilja påstå att det är ganska få tillfällen då myndigheterna 
verkligen nyttjar sig av den här informationen och säger ”stopp, så här kan vi inte göra därför det 
får de här konsekvenserna”.95

 
Alla respondenterna talade om hur andra aktörer i MKB-processen påverkar resultatet. 
Respondent 3 tog upp att beroende på vilka personer som sitter i remissorganen och deras 
bakgrund kan MKB ta olika riktningar:   
 

Det vill säga man går in och gör en beskrivning och så väntar man lite grann på remissorganens 
reaktioner. För de betonar lite olika saker. Det är tyvärr så idag att, lite grann vad det sitter för folk 
där... Sitter det en agronom där då blir det såna frågor […].96

 
Respondent 1 talar om att även närboende och intresseföreningar påverkar vad konsulten 
fördjupar sig i: 

                                                 
89 Molander 2003, s. 121. 
90 White 2004, s. 11. 
91 Respondent 4 
92 Respondent 2 
93 Respondent 4 
94 Respondent 1 
95 Respondent 2 
96 Respondent 3 
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Eller om det finns en förening, en intresseförening som är helt inriktad på fåglar till exempel och 
vindkraftverk, alltså då försöker man fokusera på det och inte så mycket kanske på skuggor eller 
på buller och såna saker för det kanske inte är intressant i just det här fallet då.97

 
Respondent 4 berättar att vilka konsekvenser som tas upp när man gör en MKB för en ändring 
i en befintlig anläggning präglas av vad uppdragsgivaren tycker är viktigt och vad som har 
kommit upp i tidigare tillståndsansökningar.    
 

Så det är inte utifrån vad du tycker?98

 
Jo, det blir det ju indirekt va, men det är ju lite färgat givetvis va. […] Företaget bedömer utifrån 
sin sits, vad man tycker är betydande eller inte betydande.99

 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla respondenterna ansåg att de själva och övriga 
aktörer i MKB-processen påverkar resultatet med sin bakgrund och sina värderingar.  

4.3 Att minimera osäkerheter 

Respondent 1 
Respondent 1 säger att den försöker göra MKB så ”vetenskaplig” som möjligt.100 Enligt 
respondenten innebär det att man är källkritisk och skaffar sig förstahandsinformation.  

 
Undrar man om kulturmiljöer så ringer man till länsstyrelsen och får ett utdrag ur deras 
kulturmiljöbas och inte till kommunen som i sin tur har fått det från riksantikvarieämbetet och som 
i sin tur har fått det ifrån… alltså såna saker. Att man går till källan med en gång, är väl att 
minimera osäkerheterna.101

 
Respondenten säger att man minskar osäkerheterna genom att ha en dialog med sakkunniga 
och att använda ackrediterade laboratorier när man gör eller granskar tester. Respondenten 
menar också att man kan visa vad som är mindre säkert genom att ”förvaga” språket i 
MKB.102   
 

Jag menar, kan man inte uttala sig klart så använder man kanske ord som är lite vaga för att 
förvaga det hela, ja, göra det lite mer vagt.103  

 
Respondenten använder sig av en matris för att bedöma miljökonsekvenserna. Konse-
kvenserna beskrivs i ord och klassas, med hjälp av bland annat Naturvårdsverkets riktlinjer, i 
fem grupper efter hur allvarliga de är: stor negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens, 
liten eller obetydlig konsekvens, måttlig positiv konsekvens och stor positiv konsekvens. 
Respondenten menar att användningen av olika verktyg och riktlinjer är till hjälp vid 
bedömningen men för en del konsekvenser finns det inte riktlinjer: 
 

Ja, det är jättesvårt. Då får man göra någon sorts uppskattning eller försöka att gå på sin, ja, på 
kompetens eller på tidigare erfarenheter.104     

                                                 
97 Respondent 1 
98 Forskaren 
99 Respondent 4 
100 Respondent 1 
101 Respondent 1 
102 Respondent 1 
103 Respondent 1 
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Resonemanget ovan har mycket lite med den kvantitativa riskanalysen att göra.  
 
På en fråga om det borde finnas ett stycke i MKB-dokumentet om resultatens trovärdighet 
kom det fram att det delvis finns i samrådsredogörelsen och att en fristående skriftlig 
utvärdering inte var något som respondenten hade tänkt på tidigare: 
 

…jag vet inte om det (samrådsredogörelsen) är precis samma, men det vore kanske vettigt att ha 
något sådant (en skriftlig utvärdering), för då blir det mer vetenskapligt. I och för sig. Så då… eller 
om man tvingas visa hur man vetenskapligt har gjort liksom.105

 
En annan sak som kom upp i intervjun var att det kan skilja en hel del mellan hur man gör 
MKB i olika regioner. Ribban läggs på olika nivåer och de beslutande myndigheterna är olika 
aktiva i processen. Detta är en osäkerhet i sig enligt respondenten: 
 

…man skulle behöva […] ha någon, alltså att man samlar alla som jobbar med MKB:er i de olika 
länsstyrelser och […] göra upp riktlinjer för vad man faktiskt bör göra. […] Titta på olika fall och 
sånt för hur det har gått och vad man kräver för nåt för det är väldigt olika. Så det är en osäkerhet i 
sig eller, ja, vad man ska säga då.106

 
Detta tolkas som respondenten anser att konsulten inte har hela ansvaret för att minimera 
osäkerheter i MKB.  

Respondent 2 
Enligt respondent 2 är det konsultens huvudsakliga arbete att minska osäkerheterna i 
miljöärenden. Enligt respondenten är det många omständigheter som påverkar hur säker eller 
osäker en MKB blir. Respondenten berättar att man sällan kan göra detaljerade beskrivningar 
av konsekvenserna på grund av att det fattas resurser:  
 

Du upphandlar, så du vet att du har så här många dagar på dig att göra en miljökonsekvens-
beskrivning. Och då finns det inte tid och resurser för att göra långtgående, avancerade 
utredningar. […] Tar du lite större miljökonsekvens… då har du kanske lite mer resurser...107

 
På frågan om man gör skriftliga utvärderingar av osäkerheter i MKB var svaret att det säkert 
förekommer men är ovanligt. Respondenten gjorde själv en koppling till riskanalyser: 
 

Säg att man gör riskanalys. Eller att man gör en spridningsberäkning, ja då har du någon form av 
matematiskt samband bakom som gör att du kan göra någon form av osäkerhetsbedömning på det. 
[…] Då går det att göra. Sitter du och gör en bedömning av erfarenhet… Ja, vad ska vi bygga den 
sannolikheten, höll jag på att säga, på?108

 
Riskanalys och andra matematiska metoder är viktiga verktyg för respondenten. Detta 
påminner om den positivistiska synen på hur man hanterar risker.109 Under intervjun ger 
respondenten mest exempel på kvantifierbara miljökonsekvenser och metoder för att bedöma 
dem. Indirekta konsekvenser, som är svårare att kvantifiera, omtalas bara efter en rättfram 
fråga från forskaren.  
 

                                                 
105 Respondent 1 
106 Respondent 1 
107 Respondent 2 
108 Respondent 2 
109 Ammenberg 2004, s. 294.  

16 



Det beror på vad du menar med indirekta men om du tar… eh… påverkan på övrigt näringsliv 
eller påverkan på, transporters påverkan och så vidare. Ja, det gör man ju. Alltså det är ju alltid 
med i en miljökonsekvensbeskrivning. Sen om det är bra beskrivet eller tillräckligt bra beskrivet 
det kan man väl alltid diskutera men det finns ju alltid med.110  

 
Citatet ovan ger en känsla av att respondenten inte har någon strategi för att hantera indirekta 
miljökonsekvenser.   
 
Respondenten tycker att flera aktörer har ansvar för att MKB håller hög kvalitet:  
 

Som jag sade lite inledningsvis det jag tror, om jag skulle titta i ett långsiktigt perspektiv så är vi 
egentligen på tillbaka på kommunala översiktsplaner. Kommunala översiktsplaner är ett utmärkt 
styrinstrument om det hanteras rätt. […] Man måste ha ett mer samlat grepp från en kommunal 
planeringshorisont någonstans.111  
 

Respondenten talar här om att MKB som regel är bundna till den enskilda anläggningen och 
att få aktörer har en helhetssyn på industriområdet där anläggningen planeras. Respondenten 
lägger ansvaret på kommunen.  

Respondent 3 
Respondent 3 minskar osäkerheter genom att använda sig av scenarier där man lägger 
osäkerheter på varandra. Respondenten säger att man sedan kan systematiskt avföra risker 
med hjälp av skyddsåtgärder.  
 

Vi kör med ytterligheter. Vi kanske tar in en sån här jord på ett laboratorium och utsätter vi den för 
extrem lakning på något sätt. […] Och så säger vi så här: det värsta som skulle kunna hända är att 
pH går ner till två och då händer det här. Vad innebär det? Ja det innebär att utsläppet ökar med 10 
procent och det är fortfarande inget problem. Så att hela tiden gäller det att sortera i stort och smått 
på nåt sätt va, utifrån olika utgångspunkter.112

 
Enligt respondenten avslöjar resonemanget och språket i en MKB vad som är säkert och vad 
som är mindre säkert. Respondenten har dålig erfarenhet av att vara tydlig med vad som är 
osäkert i en MKB.  
 

Och det har att göra med att det är en intressentmodell, en konfliktmodell allt detta va. Och det 
byggs ju kring detta, det ska vara motsättningar. […] Känslomässigt är det här väldigt svårt att 
hantera och det gör det att, om du plockar upp en osäkerhet och inte kan beskriva den säkert så att 
säga, hur stor är den. Då kommer den att tas av motståndaren och blåsas upp till något stort som 
gör att du kanske inte kan hantera processen överhuvudtaget.113

 
I riskanalyser anser respondenten däremot att det är möjligt att göra osäkerhetsbedömning 
eftersom man har enklare samband där. Detta tolkas som att respondenten förespråkar eller är 
mer van vid att använda kvantitativa metoder än kvalitativa. Respondenten anser dock att det 
finns problem med båda typerna av data eftersom de lätt kan missbrukas. 
 

Senast hade vi det resonemanget på Länsstyrelsen här i ett fall där Länsstyrelsen går in och 
använder det här testet och talar om att så här kan det bli. Nej, sade jag det kan aldrig bli så för då 
har omgivningen pajat för länge sen. […] Där har du ett bra exempel på hur du kan använda det på 
fel sätt va.114

                                                 
110 Respondent 2 
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113 Respondent 3 
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Avgränsningen av miljökonsekvenser sker tills stor del utifrån normer för hur en MKB ska se 
ut. Respondenten säger sedan att indirekta konsekvenser ofta kommer upp på samrådsmöten. 
 

Jag tror alla nästan har samma modell. Det är utsläpp till luft, utsläpp till vatten, det är… Det finns 
ju också en del andra saker man ska ta upp bland annat miljökvalitetsnormer och såna saker va. 
Men, säg att det blir en lite egensnickrad lista men i princip är det alla de där punkterna. Alla 
emissioner som blir.115

 
Ett sätt som respondenten använder för att få perspektiv på hur stor miljöpåverkan är från ett 
projekt, och därmed hur stora konsekvenserna är, är att jämföra med andra förorenare eller 
dylikt:  
 

Ett bra exempel är utsläpp ifrån en förorenad tomt eller från en, en, en avfallsanläggning. Vi 
jämför det med dagvattenutsläppet från en stad. […] och om man tittar på en karta så har vi 
avfallsanläggningen och stan, vilken är det som förorenar mest?116

 
En slutsats är att respondenten främst använder kvantitativa metoder för att minimera risker 
och att detta har en koppling till den positivistiska traditionen där mätbarhet är viktigt.117  

Respondent 4 
Respondent 4 tycker att man många gånger lägger för mycket tid på MKB och hänvisar till att 
de bygger på antaganden och omtvistade forskningsresultat. På frågan om hur respondenten 
gör för att minimera osäkerheter i avgränsningen av konsekvenser svarar respondenten:  
 

Det händer nog aldrig i och med att det är rätt så uppenbart vad som är mest… påverkbart, så att 
säga.118

 
På en senare fråga om huruvida respondenten redovisar tolkningar av beräkningar och 
information blir svaret att ”det är nog lite sämre med det”.119 På en tredje fråga om 
respondenten som konsult försöker minimera sin egen inverkan på resultatet blir svaret: 
 

Nej. Jag ska ju… som konsult har du ett uppdrag va att göra så rätt och riktigt som möjligt då, 
hjälpa företaget då att MKB går igenom för det första, så att myndigheterna kan acceptera det. Det 
är ju det det går ut på. That’s it.120

  
Dock berättar respondenten att den använder sig av Naturvårdsverkets anvisningar om vad 
MKB ska innehålla, handböcker och att man försöker kvantifiera så mycket som möjligt i 
MKB. Detta kan härledas till det positivistiska sättet att hantera risker där mätbarhet och 
exakthet är viktigt.121 Respondenten kopplar även miljökonsekvenserna till de nationella 
miljömålen. Detta är metoder som de andra respondenterna har använt sig av för att minska 
osäkerheter och därför bör inte respondentens svar på de direkta frågorna om osäkerheter 
tolkas som att respondenten inte gör något åt dem. Detta visar snarare att respondenten inte 
har reflekterat över hantering av osäkerheter i någon större utsträckning tidigare. 

                                                 
115 Respondent 3 
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117 Molander 2003, s. 121.  
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121 Molander 2003, s. 121. 
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5 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel vävs studiens resultat ihop för att åskådliggöra sambandet mellan 
respondenternas kunskapssyn och deras metoder för att minimera osäkerheter i MKB. 
Därefter diskuteras resultaten utifrån principerna för Bästa tillämpning av MKB (se bilaga 
1).  
 
Resultatet från studien visade som väntat att ingen av respondenterna förhöll sig till endast 
positivismen eller socialkonstruktivismen i fråga om kunskapssyn. Dock observerades vissa 
skillnader mellan hur respondenterna talar om kunskap och sanning. Respondent 1 hade en 
huvudsakligen positivistisk kunskapssyn och betonade vikten av objektivitet i konsultyrket, 
men var väl medveten om att det inte går att vara helt objektiv.122 Respondent 2 gjorde 
yttranden som tydde mer på ett socialkonstruktivistiskt tankesätt där det inte finns några 
absoluta sanningar.123 Respondent 3 tycktes i större grad ha tagit till sig ett tvärvetenskapligt 
perspektiv där naturvetenskapliga analyser kombineras med ett kritiskt förhållningssätt till hur 
dessa kan användas i miljöbedömningar. Även respondent 4 hade ett ben i varje tradition. 
 
Samtliga respondenter var medvetna om att de och andra aktörer, såsom närboende, 
kommunen, beslutande myndighet, intresseföreningar med flera, i MKB-processen påverkar 
resultatet i MKB med sin bakgrund, sina värderingar och intressen. Att vara medveten om det 
och att kritiskt reflektera och hantera detta är dock två skilda saker. Det märktes att 
respondenterna hade kommit olika långt här. Särkilt respondent 3 och 4 utmärkte sig som mer 
och mindre reflekterande. Om detta har någon effekt på det slutgiltiga resultatet i MKB är en 
slutsats som kräver vidare undersökningar.  
 
Enligt Lidskog, Sandstedt och Sundqvist ser olika vetenskapstraditioner risker på olika sätt.124 
Det positivistiska idealet leder till att man försöker kvantifiera så mycket som möjligt och det 
konstruktivistiska att man snarare gör en kvalitativ bedömning.125 Med det resonemanget 
borde en respondent med främst positivistisk kunskapssyn ägna sig åt klassiska riskanalyser 
och en respondent med socialkonstruktivistiskt synsätt borde ogilla detsamma. Detta är dock 
inte tydligt i resultaten, särskilt inte för respondent 1 och 2 som var de som mest förhöll sig 
till en särskild vetenskapstradition.   
 
Alla respondenterna använde sig av naturvetenskapliga metoder för att bedöma miljö-
konsekvenser, vilket är logiskt med tanke på att en stor del av konsekvenserna de ska bedöma 
finns i naturen. Det som är anmärkningsvärt är att respondent 2, som enligt de första 
resultaten hade ett mer konstruktivistiskt synsätt, inte tycks ha en klar strategi för att hantera 
indirekta effekter som är svårare att kvantifiera. Respondent 2 var också skeptisk till att göra 
utvärderingar av osäkerheter i MKB eftersom man inte kan göra en klassisk riskanalys för alla 
konsekvenserna. Detta förefaller märkligt med tanke på respondentens tidigare kritik mot 
absoluta mätvärden. Samtidigt är respondent 1, som har bedömts som mer åt det positivistiska 
hållet, den som var mest positivt inställd till skriftliga utvärderingar av osäkerheter. Exakt hur 
dessa skulle gå till behandlades inte i intervjuerna men idén föreföll inte omöjlig för 
respondent 1. Respondent 1 förespråkar också, utöver naturvetenskapliga provtagningar, 

                                                 
122 Molander 2003, s. 118. 
123 White 2004, s. 11. 
124 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 86. 
125 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 90, 99. 
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dialog med sakkunniga vilket ses som en kvalitativ metod och därmed inte i linje med 
positivistisk riskhantering.126   
 
Detta bör ses utifrån att miljövetenskapen är tvärvetenskaplig och kräver att tidigare åtskilda 
discipliner som fysik, kemi, sociologi, ekonomi, ekologi och teknologi integreras.127 Detta 
hör ihop med den dominerande miljödiskursen, hållbar utveckling, där omsorg om ekonomi, 
samhälle och miljö integreras.128 Det blir då naturligt att personer som arbetar med 
miljöfrågor tar till sig ett mer tvärvetenskapligt perspektiv istället för att förhålla sig hårt till 
en vetenskapstradition. Det skulle kunna förklara varför samtliga respondenter blandar 
positivistiska och socialkonstruktivistiska värderingar och metoder för att göra miljö-
bedömningar.  
 
Något som är intressant är att se hur resultaten förhåller sig till principerna för Bästa 
tillämpning av MKB. Upphovsmakarna till Bästa tillämpning av MKB är tydliga med att 
principerna på många sätt står i intressekonflikt med varandra.129 Under principen Trovärdig 
står skrivet att MKB-processen ska vara objektiv, opartisk och kunna verifieras.130 Samtidigt 
förstärker Bästa tillämpning av MKB:s krav på Interdisciplinäritet och Integrering bilden av 
miljövetenskapen som tvärvetenskaplig. Enligt dem ska ”relevanta biofysiska och socio-
ekonomiska discipliner användas” och ”interaktionen mellan sociala, ekonomiska och 
biofysiska aspekter” belysas.131  
 
Detta liknar de motsättningar som respondenternas svar uppvisar: tillsammans ger respon-
denterna ett tvärvetenskapligt intryck men många av dem betonar kvantitativa metoder. 
Kvantitativa metoder hör ihop med den materialistiska synen i positivismen och har 
traditionellt utgett sig för att vara mer objektiva än kvalitativa metoder.132  
 
Det är oklart hur välkända principerna för Bästa tillämpning av MKB är bland miljökonsulter, 
de togs inte upp av respondenterna på eget initiativ. Det behöver dock inte betyda att 
respondenterna inte förhåller sig till principerna i sitt arbete. Det är troligt att Bästa 
tillämpning av MKB reflekterar miljödiskursen, som respondenterna är en del av, då den är 
framtagen av den ledande internationella organisationen för MKB, IAIA.133 Om Bästa 
tillämpning av MKB är något som respondenterna förhåller sig till och det finns en dragning 
mot en objektivistisk syn i principerna så skulle det kunna vara en anledning till varför 
respondenterna talar om vikten av objektivitet. Det skulle vara intressant att undersöka 
noggrannare vilken kunskapssyn som myndigheternas riktlinjer och principerna för Bästa 
tillämpning av MKB förmedlar till den som söker tillstånd, och om det har någon betydelse 
för hur miljökonsekvenser utreds.  
 
Principen Fokuserad säger att MKB ska avgränsas till de betydande miljökonsekvenserna.134 
Tidigare studier har visat att man i praktiken ofta följer standardiserade checklistor och inte 

                                                 
126 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997, s. 90. 
127 Porteous 2000. Dictionary of Environmental Science and Technology, s. xvi. 
128 Dryzek 1997. The Politics of the Earth: Environmental Discourses, s. 123, 132.  
129 International Association for Impact Assessment (IAIA) & Institute of Environmental Assessment (IEA) 
1999, s. 3. 
130 MKB-centrum SLU 2003, s. 3. 
131 MKB-centrum SLU 2003, s. 3. 
132 Molander 2003, s. 81, 117. 
133 International Association for Impact Assessment (IAIA) & Institute of Environmental Assessment (IEA) 
1999, s. 2. 
134 MKB-centrum SLU 2003, s. 3. 
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tar hänsyn till indirekta effekter.135 Detta var något som ibland märktes bland respondenterna 
i studien. Respondent 4 talar om att Naturvårdsverket har beskrivit vad som bör ingå i en 
MKB och att man följer detta. Även respondent 3 säger att de flesta konsulter använder sig av 
en standardlista. Respondent 3 säger att indirekta effekter tas upp på samrådsmöten, men hur 
detta går till i praktiken var inget som respondenten fördjupade sig i. Det verkar som att 
respondenterna har metoder för att hantera direkta och kvantifierbara effekter medan 
bedömningen av indirekta och mjuka effekter, där orsak och verkan är mindre välkänd (till 
exempel påverkan på psykisk hälsa), ofta sker mindre systematiskt.136  
 
Detta kan sättas i relation till principen om Noggrannhet som säger att ”lämpliga metoder och 
tekniker för att hantera de problem som undersöks” ska användas.137 Bästa tillämpning av 
MKB betonar att metoderna ska vara vetenskapliga men säger inget om observerbarhet. Att 
involvera närboende i avgränsningen kan enligt detta kriterium vara en utmärkt metod så 
länge det sker på ett vetenskapligt sätt.  
 
Om indirekta konsekvenser inte identifieras och bedöms lika systematiskt som direkta betyder 
det att MKB inte helt speglar verkligheten. Spelar det någon roll? Enligt miljöbalken ska 
indirekta konsekvenser bedömas.138 Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är frågan 
irrelevant eftersom det utgår från att vi inte kan ha säker kunskap om verkligheten.139 I ett 
positivistiskt perspektiv är det självklart att vi inte ska utsätta miljön för mer än den tål och 
därmed är det oerhört allvarligt om MKB inte är objektiv.140

 
I ett tvärvetenskapligt perspektiv, som säger att vi kan ha viss kunskap om omgivningen men 
som inser att värderingar har stor inverkan på vad vi ser som risker, blir frågorna inte lika 
enkla att besvara. Giampietro skriver att när det finns många osäkerheter och intresse-
konflikter i ett projekt kan man inte objektivt bestämma vad som är det bästa sättet att agera 
på.141 Istället får man försöka hitta en så tillfredsställande lösning som möjligt. Detta är något 
som flera respondenter nämner, att man gör så gott man kan.  
 
Något som inte ska glömmas bort i det här sammanhanget är att andra aktörer delar ansvaret 
för att avgränsningen och bedömningen av miljökonsekvenser hanteras på rätt sätt. Enligt 
respondent 2 händer det i princip aldrig att myndigheterna nekar miljöfarlig verksamhet 
tillstånd på grund av att riskerna är för stora. Om detta beror på att man har satt in kraftfulla 
skyddsåtgärder så är allt gott men om det leder till nonchalans från projektledarens sida, 
därför att man utgår från att tillstånd kommer att ges, kan det vara problematiskt. Detta skulle 
vara intressant att undersöka närmare i en framtida studie.  
 
Något som kan höja trovärdigheten för MKB är öppenhet. En av de sista principerna i Bästa 
tillämpning av MKB handlar om detta, att MKB-dokumentet ska vara tydligt och att 
intressenter ska ha tillgång till information. Problem som projektledaren inte har sett kan 
ringas in genom att man tar in intressenter med andra värderingar och intressen. MKB ska 
dessutom ”erkänna begränsningar och svårigheter”.142 Detta tolkas som att osäkerheter i fallet 
                                                 
135 Snell & Cowell 2006, s. 371. 
136 Ammenberg 2004, s. 167. 
137 MKB-centrum SLU 2003, s. 3. 
138 Svensk författningssamling 1998, s. 1682-3. 
139 White 2004, s. 11. 
140 Molander 2003, s. 117. 
141 Giampietro 2002. The Precautionary Principle and Ecological Hazards of Genetically Modified Organisms, 
s. 469. 
142 MKB-centrum SLU 2003, s. 3. 
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bör redovisas. Under intervjuerna med respondenterna kom det fram att detta är en känslig 
punkt. Respondent 3 till exempel såg mest nackdelar med att redovisa osäkerheter både när 
det gäller kvantifierbara och icke kvantifierbara konsekvenser eftersom osäkerheterna kan 
missbrukas av andra aktörer så att resultatet i MKB blir vinklat. Respondent 2 såg svårigheter 
med att göra rättvisa osäkerhetsbedömningar av kunskap i MKB som bygger på erfarenhet.  
 
Dessa svårigheter att redovisa osäkerheter på ett rättvist och transparent sätt är grundläggande 
problem för MKB. Eftersom processen bygger på att olika intressenter möts och diskuterar 
konsekvenserna är det viktigt att alla aktörerna vågar spela med öppna kort. Genom att inte 
redovisa osäkerheter säger man att den kunskap som man har inhämtat är fakta och att detta 
inte kan förhandlas. Om man glömmer bort att riskbedömningar påverkas av värderingar och 
intressen kan man överdriva objektiviteten och få en falsk säkerhet.143 Samtidigt är det 
mycket känslor inblandade i MKB-ärenden och aktörerna har olika motiv med sig in i 
processen. Det är förståeligt att en konsult vill att processen ska gå så smidigt som möjligt. 
Omfattningen på MKB begränsas av tid och resurser.  
 
Det centrala temat i den här uppsatsen är hur konsulters kunskapssyn påverkar hanteringen av 
miljökonsekvenserna i MKB-ärenden. Något som framkom var att respondenterna blandar 
värderingar och metoder som är typiska för socialkonstruktivismen respektive positivismen 
vilket tyder på ett mer eller mindre tvärvetenskapligt förhållningssätt. Fortfarande finns det 
dock en klyfta mellan vad man säger och vad man gör. Flera respondenter säger att det inte 
finns absoluta sanningar i miljöärenden samtidigt som de använder främst kvantitativa 
metoder. Det tycks finnas ett behov av att lyfta fram och eventuellt utveckla metoder för 
kvalitativa värderingar. 
 
Syftet med MKB är att ge beslutsfattare underlag för att minimera risker mot miljön och 
människors hälsa.144 Den här studien visar, liksom många tidigare studier har visat, att det 
finns praktiska problem med hur MKB ska tas fram och att resultatet är kontextberoende.145 
Grunden för MKB och andra miljöutredningar blir plötsligt skör. Om MKB inte visar 
sanningen, varför ska vi då lägga tid, pengar och möda på att ta fram dem?  
 
Min åsikt är att vi måste inse att en perfekt lösning inte finns utan att vi får leta efter en 
tillräckligt bra.146 Detta skulle kunna ske genom att man gör MKB-processen mer transparent 
och att man tar bort anspråken på objektivitet. Dessutom fyller MKB andra syften, till 
exempel att öka miljömedvetenheten hos beslutsfattare och allmänheten och att miljö, teknik 
och ekonomi integreras i beslutsprocesser.147 En förhoppning är att den här uppsatsen ska leda 
till ökad reflektion kring MKB och att MKB som verktyg utvecklas till den samhällsnyttiga 
process det är tänkt att det ska vara. På det sättet kan vi sluta klyftorna mellan natur och 
samhälle, mellan teknik och etik. 

                                                 
143 Amendola 2001, s. 20. 
144 Svensk författningssamling 1998, s. 1682-3.    
145 Tyskeng 2006, s. 22. 
146 Giampietro 2002, s. 469. 
147 Tyskeng, Sara 2006. Environmental Assessments of Projects and Local Plans in the Energy and Waste 
Sectors in Sweden: Practice and Potential for Improvement, s. 21. 
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Bilaga 1. Bästa tillämpning av MKB  
Översättning av IAIA och IEA:s principer för Bästa tillämpning av MKB hämtad från MKB-
centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).148

En MKB ska vara:  
Ändamålsenlig - processen ska ge tillräcklig information till beslutsfattare och visa på vilken 
grad av hänsynstagande till miljön och samhällets behov som behövs. 
 
Noggrann - processen ska tillämpa ”god vetenskaplig sed” och därvid använda lämpliga 
metoder och tekniker för att hantera de problem som undersöks. 
 
Praktisk - processen ska resultera i information och utdata som underlättar en 
problemlösning, samt som är acceptabla för och möjliga att implementeras av 
verksamhetsutövaren. 
 
Relevant - processen ska förse planeringsprocessen och beslutsfattandet med tillräcklig, 
pålitlig och användbar information. 
 
Kostnadseffektiv - processen ska nå MKBs mål inom begränsningsramarna tillgänglig 
information, tid, resurser och metoder. 
 
Effektiv - processen ska åsamka verksamhetsutövaren och övriga medverkande så låga 
kostnader i form av tid och pengar som möjligt, samtidigt som de krav och mål skall uppnås, 
som ingår i konceptet ”god MKB-sed” (det vill säga Bästa tillämpning av MKB, författarens 
anmärkning) eller som accepterats i arbetsbeskrivningen för MKB-uppdraget. 
 
Fokuserad - processen ska koncentreras på betydande miljökonsekvenser och nyckelfrågor, 
exempelvis de frågor som måste tas med i samband med beslutsfattandet. 
 
Anpassad - processen skall vara anpassad till de realiteter, frågor och förhållanden som gäller 
för de granskade förslagen, utan att processens integritet påverkas. Processen ska även kunna 
upprepas, varvid erfarenheter tas tillvara och integreras genom hela projektets livscykel. 
 
Deltagande - processen ska erbjuda rimliga möjligheter att informera och involvera den 
intresserade och påverkade allmänheten, vilkas bidrag och angelägenheter tydligt ska hanteras 
i dokumentation och beslutsfattande. 
 
Interdisciplinär - processen ska säkerställa att lämplig teknik och lämpliga experter i 
relevanta biofysiska och socioekonomiska discipliner används, inkluderande nyttjandet av 
traditionell kunskap i de fall den är relevant.  
 
Trovärdig - processen ska genomföras professionellt, noggrant, rättvist, objektivt, opartiskt 
och balanserat, samt vara föremål för regelbundna kontroller och verifieringar. 
 

                                                 
148 MKB-centrum SLU 2003, s. 3.  
 
 

25 



Integrerad - processen ska hantera interaktionerna mellan sociala, ekonomiska och biofysiska 
aspekter. 
 
Transparent - Processen ska ha tydliga, lättförståeliga krav vad gäller innehållet i 
MKBdokumentet; säkra allmänhetens tillgång till information; identifiera de faktorer som 
beslutsfattare ska ta hänsyn till; samt erkänna begränsningar och svårigheter. 
 
Systematisk - processen ska resultera i att full hänsyn tas till all relevant information om den 
påverkade miljön, till föreslagna alternativ och deras påverkan, samt till de åtgärder som är 
nödvändiga för att övervaka och utreda kvarstående konsekvenser. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation: 

− Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
− Vilken bakgrund har du? Utbildning och tidigare anställningar.  
− Hur länge har du arbetat här? 
− Hur stor vana har du av att göra miljökonsekvensbeskrivningar?   

 
Hur försöker man minska osäkerheterna i bedömningarna av miljökonsekvenser? 

− Kan du berätta om de metoder du använder för att beskriva och bedöma miljökonse-
kvenser? Varför använder du just dem?  

− Hur avgränsar du vad som ska vara med och vad som ska lämnas ute ur en MKB?  
− Vad gör du för att minimera osäkerheter i bedömningen av miljökonsekvenser? Hur 

har du blivit uppmärksam på dessa osäkerheter?  
 
Vilken syn har respondenterna på begreppen kunskap, sanning och risk? 

− I vilken grad tycker du att MKB i allmänhet speglar verkligheten? 
 
Är respondenterna medvetna om betydelsen av sin egen kunskapssyn för resultaten i 
miljökonsekvensbeskrivningen? 

− Brukar du göra skriftliga utvärderingar av säkerhet/osäkerhet i MKB-dokument? 
Borde det finnas en? 

− Tror du att du påverkar resultatet av miljökonsekvensbeskrivningen? 
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