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Sammanfattning 

Forskare argumenterar för att det krävs mer deliberativa kvaliteter i dagens 

demokratiska Sverige för att vi dels ska kunna kallas oss för en fungerande demokrati 

och dels för att vi ska ha en chans att kunna nå något vi nästan alla strävar efter idag – 

hållbar utveckling. En lagstadgad och därmed vanlig metod som används idag för att 

utreda en planerad verksamhets miljökonsekvenser är att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsprocessen i MKB:s för projekt är ett 

medel att göra processen mer demokratisk. Syftet med denna studie är att utvärdera 

detta demokratiska medel för att kunna dra slutsatser kring om det fyller sin funktion 

och hur det skulle gå att förbättra för att generera fler positiva utfall. Syftet har 

besvarats med hjälp av två litteraturstudier, sex djupintervjuer och en 

enkätundersökning som alla har kopplats till studiens teoretiska utgångspunkter. En del 

av uppsatsens teori är relevant bakgrund (d.v.s. avsnitt Miljökonsekvensbeskrivningar) 

medan andra delar är vetenskapliga och har som syfte att jämföras med resultaten (d.v.s. 

avsnitt Samtalsdemokrati).  

Det viktigaste resultatet från de två litteraturstudierna var att kapitlet om MKB i 

miljöbalken inte har genomgått någon större förändring från det att det skapades tills 

idag och att det behövs andra metoder (ex. intervjuer och observationer) för att kunna 

avgöra om det som kommer fram på samrådet tas hänsyn till i MKB:n. Det mest 

framträdande resultatet från intervjuer och enkätundersökning var dels att den 

vanligaste formen på samråd är antingen skriftligt eller ett stormöte och dels att 

upplägget på stormöten ofta inleds med att verksamhetsutövaren håller en lång 

presentation och i slutet blir det en kort frågestund. Resultatet visar också att det verkar 

vara form och upplägg på samrådsprocessen som skapar de största problemen för att vi 

dels ska få ut de kvaliteter som konsulter och verksamhetsutövare själva anser är 

viktigast, nämligen synpunkter och dels för att kunna säkra att detta verktyg för att öka 

demokratin, som samråd just är, inte bara gör det i teorin utan också i praktiken. Det är 

kring detta som diskussionen till största del har kretsat och det är detta som är 

uppsatsens viktigaste slutsats. Resultatet visar också att konsulter och 

verksamhetsutövare är medvetna om att de vanligaste formerna för samråd inte är 

optimala för att leverera de synpunkter de så gärna vill ha, ändå finns en motvilja till att 

ändra och utveckla formen. Ett förslag för vidare utredning är att gå djupare in på vad 

detta beror på för att på sikt kanske finna nyckeln till hur man kan ändra på denna 

motvilja att utveckla form och upplägg på samrådsförfarandet. 

Nyckelord: Miljökonsekvensbeskrivningar, samråd, demokrati 

 

  



 

  



 

 

 

Abstract 

Researchers argue that it takes more deliberative qualities in today's democratic Sweden 

both that we should be able to call us for a functioning democracy but also for us to 

have a chance to achieve something we almost all endeavors today - sustainable 

development. A statutory and thus a common method used today to investigate what 

environmental impact a planned activity may cause is to establish an Environmental 

Impact Assessment (EIA). The consultation process in EIA:s for projects is a means to 

make the process more democratic. The purpose of this study is to evaluate this 

democratic means in order to draw conclusions about whether it fulfills its function and 

whether it would be possible to improve in order to generate more positive outcomes. 

The aim has been answered with the help of two literary studies, six in-depth interviews 

and a survey which has been linked to the study's theoretical points. Part of the thesis is 

relevant background theory (i.e the Environmental Impact Assessments section) while 

other parts are scientific and are intended to be compared with the results (i.e the 

deliberative democracy section).  

 

The most important result from the two literature studies was that the chapter on EIA in 

the environmental code has not undergone any major change from the time it was 

created until today and the need for other methods (e.g. interviews and observations) to 

determine whether the comments during the consultation will be considered in the EIA. 

The most striking result from the interviews and survey were that the most common 

form of consultation is either writing or a public meeting and partly that the layup at 

large meetings often begin with the operator holding a long presentation and in the end 

it will be a short question and answer session. The result also shows that it seems to be 

the form and structure of the consultation process that creates the biggest problems for 

us both to get out the qualities that consultants and operators themselves consider most 

important, namely observations, and partly to ensure that this tool can enhance 

democracy, which consultation is about, not just in theory but also in practice. It is on 

this that the discussion mainly revolved around, and it is this that is the essay's main 

conclusion. The result also shows that consultants and operators are aware that the most 

common forms of consultation are not optimal to deliver the comments they want so 

badly, yet there is a reluctance to change and develop shape of the consultation process. 

A proposal for further investigation is to go deeper into what causes this to be able to 

eventually find the key to how to change this reluctance to develop the form and 

structure of the consultation process. 

Key words: Environmental impact assessment, public consultation, democracy 
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1 Inledning 
Drygt sju miljarder. Det är antalet människor som lever på vår jord idag. Drygt sju 

miljarder är också ett lågt räknat antal tolkningar av begreppet demokrati som existerar 

på vår jord idag. Varje människa har minst ett unikt perspektiv på allt som finns 

(Charon, 2010). Varje människa tolkar allt olika utifrån sitt unika perspektiv. Varje 

människa tolkar därför fenomenet demokrati olika. Att det finns drygt sju miljarder 

tolkningar på vad demokrati innebär är inte nödvändigtvis ett problem. Däremot uppstår 

det problem när vi inte är medvetna om att våra tolkningar skiljer sig åt eller om vi rent 

av låtsas som att vi inte är medvetna om detta. Det finns olika demokratiformer med 

olika kännetecken. Sverige räknas som en valdemokrati och en del forskare 

argumenterar, utifrån givna kriterier, för att vi inte når upp till de krav som ställs för att 

vi ska kunna kalla vårt land för en fungerande valdemokrati (Bäck, 2004). Andra 

forskare argumenterar för att det krävs mer deliberativa kvaliteter i dagens demokratiska 

Sverige för att vi dels ska kunna kalla oss för en fungerande demokrati (Clausen et al., 

2010) och dels för att vi ska ha en chans att kunna nå något vi nästan alla strävar efter 

idag – hållbar utveckling (Hallgren & Ljung, 2005). 

Det finns många studier vars syfte är att problematisera begreppet hållbar utveckling 

och därför kommer denna uppsats inte att gå in på begreppet djupare. Liksom begreppet 

demokrati finns det oerhört många tolkningar av vad hållbar utveckling är för något. I 

ena ytterkanten har vi en tolkning där en uthållig tillväxt betonas med väldigt lite fokus 

på sociala och miljömässiga frågor (Söderbaum & Hedlund, 2007). Därefter har vi hela 

skalan upp till extrema tolkningar i den andra ytterkanten, där omfattande förändringar 

av institutionella förhållanden krävs och traditionella tillväxtideal och teknikoptimism 

ifrågasätts. De flesta tolkningar av hållbar utveckling tar dock upp de tre dimensionerna, 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt, på något sätt och det gör också 

Brundtlandkommissionens definition som är mest känd (United Nations, 1987). Om vi 

åtminstone är överens om att vi behöver ta hänsyn till miljö på något sätt för att ha en 

hållbar utveckling, finns det forskare som argumenterar för att en demokrati med 

deliberativa kvaliteter kommer att hjälpa oss att uppnå detta. Det är framförallt två 

fördelar som brukar nämnas; 1) Ju fler som deltar i det demokratiska samtalet desto mer 

kunskap och erfarenheter samlar vi ihop. Detta ger goda förutsättningar för kloka och 

långsiktigt hållbara beslut (Hallgren & Ljung, 2005). 2) Om människor som ska anpassa 

sig efter beslut som tas också är med i arbetet med att lägga en grund för vilket beslutet 

ska baseras på blir beslutet bättre förankrat hos människor. Detta är kanske särskilt 

viktigt då besluten kräver någon form av livsstilsförändring hos människor. 

Dagens Sverige präglas till stor del av neoklassisk nationalekonomisk teori vilken enligt 

Söderbaum & Hedlund (2007) baseras på en endimensionell monetär analys. Denna 

teori är en marknadsideologi som genomsyrar vårt samhälle och de argumenterar för att 

detta samtidigt är oförenligt med ett demokratiskt samhälle. Att hävda att en ideologi 

ensamt sitter på de korrekta svaren är inte demokratiskt. Ett demokratiskt samhälle är ett 

öppet samhälle där många ideologier får rum och där det finns förutsättningar för 

deliberativa samtal. En lagstadgad och därmed vanlig metod som används idag för att 

utreda en planerad verksamhets miljökonsekvenser är att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivning som koncept har gått 

från att vara enkelriktat till att bli mer diversifierat och idag anlägger tillämpningen ett 

brett perspektiv. Söderbaum & Hedlund (2007) menar därför att MKB har potential för 

att leda utvecklingen mot deltagande och demokrati.  
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är två 

stora lärosäten som bedriver en hel del forskning inom områdena MKB och 

medborgarinflytande. Söker man i deras databaser kan det dock konstateras att de 

publikationer som finns fokuserar på antingen MKB eller medborgarinflytande och inte 

en kombination av dem. Då MKB är ett verktyg vi använder idag för att ta all hänsyn vi 

kan till miljöfrågor när nya projekt och planer planeras och det är lagstadgat att man ska 

ha samråd i MKB-processen, är det ett konkret exempel att titta på ur ett deliberativt 

perspektiv. Skulle man kunna föra in mer deliberativa kvaliteter i samrådsprocessen i 

MKB finns det möjligheter att sprida detta till fler områden framöver. Denna studie 

bidrar således med mer underlag till ett relativt outforskat område genom att ta befintlig 

forskning inom deliberativ demokrati och medborgarinflytande och sätta det i kontexten 

av samrådsprocessen i en MKB för verksamheter och åtgärder. 

1.1. Syfte 
Samrådsprocessen i miljökonsekvensbeskrivningar för projekt är ett medel att göra 

processen mer demokratisk. Syftet med denna studie är att utvärdera detta demokratiska 

medel för att kunna dra slutsatser kring om det fyller sin funktion och hur det skulle gå 

att förbättra för att generera fler positiva utfall. 

1.2.  Frågeställningar 
Uppsatsens syfte kommer att belysas med hjälp av följande frågeställningar: 

1) Hur har samrådsförfarandet utvecklats under miljöbalkens tid från dess 

ikraftträdande 1999? 

2) Vilka erfarenheter har man idag av samråd? Vad utmärker ett bra respektive 

ett mindre bra samråd? 

3) Hur beaktas synpunkterna som framkommer under samrådet? Speglas de i 

miljökonsekvensbeskrivningarna? 

4) Finns det utrymme och potential för samrådsförfarandet att utvecklas? Hur? 

1.3.  Avgränsningar 

Det geografiska studieområdet för denna uppsats är Sverige. Djupintervjuer har främst 

skett i Stockholmsområdet då detta har givit möjligheter att träffa 

intervjurespondenterna öga mot öga, men en enstaka intervju har gjorts via Skype med 

en respondent som är stationerad på södra Öland och ytterligare en intervju har förts via 

verktyget Lync med en respondent som arbetar på WSP:s kontor i Linköping. 

Teori och resultat behandlar en tidsperiod från tidigt 70-tal till nutid. Diskussionen 

fokuserar mer på nutid och framtid. Med miljökonsekvensbeskrivningar avses i denna 

studie sådana som görs för verksamheter och åtgärder som är tillstånds- och 

anmälningspliktiga enligt nionde och elfte kapitlet i miljöbalken. Andra typer av MKB 

som ej kommer att behandlas i denna studie är exempelvis miljöbedömningar av planer 

och program som myndigheter upprättar.  

2 Metod 
Detta kapitel är indelat i underrubriker som utgörs av de olika metoder som används i 

uppsatsen. Efter varje metod finns också ett avsnitt med metodkritik. 

2.1 Litteraturstudie 
Två av uppsatsens frågeställningar har främst besvarats av två litteraturstudier. Den ena 

litteraturstudien är en granskning av den första utgåvan av miljöbalkens 6 kapitel 1-10 
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§§ och alla lagändringar som gjorts från miljöbalkens ikraftträdande tills idag. En 

jämförelse har gjorts mellan alla lagändringar för att på så vis kunna dra slutsatser kring 

om någon signifikant ändring har gjorts i miljöbalkens 6 kapitel 1-10 §§. Resultatet av 

denna jämförelse blev en tabellarisk sammanställning av de ändringar som gjorts och en 

kort analys om någon av ändringarna har haft en stor betydelse för samrådsförfarandets 

utveckling. 

Den andra litteraturstudien har varit i form av en jämförelse mellan fem utvalda 

miljökonsekvensbeskrivningar och tillhörande samrådsunderlag och 

samrådsredogörelser. Valet av fall har gjorts slumpmässigt utifrån rådande tillgång och 

syftet har varit att ta reda på hur synpunkterna som kom fram under samrådet speglas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Även detta resultat har sammanställts i en tabell med 

tillhörande text som legat till grund för en analys av hur stor utsträckning man tar 

tillvara på allmänhetens synpunkter i den fortsatta tillståndsprocessen. 

2.1.1 Metodkritik 
I denna studie har lagtext och lagändringar granskats. Resultatet av granskningen har 

lett till att vissa slutsatser har dragits. Vad slutsatserna inte har tagit hänsyn till är om 

det har skett förändringar i hur praxis för samrådsförfarandet ser ut oavsett om det har 

gått så långt till att lagen har ändrats eller inte. Det innebär att samrådsförfarandet kan 

ha förändrats i praktiken även om lagen inte har ändrats avsevärt. 

Ytterligare en aspekt som kan ifrågasättas är min egen kompetens av att tolka lagtexter. 

Någon med större vana att läsa och tolka lagtexter kanske skulle komma till andra 

slutsatser jämfört med vad jag har kommit till. 

2.2 Intervjuer  
Valet av intervjuform har främst baserats på intervjuernas syfte. Syftet med intervjuerna 

har dels varit att få mer kunskap om hur människor som har gedigen erfarenhet av 

samrådsmöten upplever att dessa fungerar samt att få en analys av varför 

samrådsmötena fungerar på det ena eller det andra sättet enligt intervjuobjekten. 

Ytterligare ett syfte har varit att undersöka om intervjuobjekten agerar inom en viss 

diskurs när det kommer till situationer där en exploatör möter allmänhet i någon form. 

Förenklat kan man säga att syftet både varit att söka kunskap om ett fenomens 

kvaliteter, där helt öppna respektive riktat öppna frågor fyller syftet bäst (Lantz, 2013), 

men också att till viss del testa om uppsatta hypoteser kan bekräftas eller inte. I det 

senare fallet har frågorna varit både halvstrukturerade och i viss mån strukturerade 

eftersom den typen av frågor bäst besvarar frågor där särskilda begrepp och teorier ska 

behandlas (ibid). Syftet har aldrig varit att fånga in kvantifierbar data utan i de fall 

frågor med fasta svarsalternativ har ställts har syftet snarare varit att ta reda på 

relevansen att senare fråga denna fråga vid enkätundersökningen som också genomförts. 

Som nämnt i inledningen till metodavsnittet är intervjuerna primärt till för att samla in 

kvalitativa data som sedan testats i enkätundersökningen med förhoppningen att även 

kunna kvantifiera den. 

Efter att en intervjuplan konstruerats blev första frågan till intervjuobjekten att  sätta ett 

ord på samråd som snabbt och spontant kommer upp i huvudet. Syftet med frågan är att 

fånga upp intervjuobjektets värdering av samråd innan denne hinner tänka ut ett svar 

som låter bra och därför har det varit viktigt att frågan alltid har ställts först. Därefter 

har intervjuplanen bestått av bakgrundfrågor för att försäkra om att intervjuobjektet 

tillhör vald population. Efter bakgrundsfrågorna har intervjuns öppna frågor ställts med 
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syftet att de mer riktade eller strukturerade frågorna inte ska påverka respondentens 

tankegångar. När de öppna frågorna har ställts kommer ett block med riktat öppna 

frågor där jag har bett intervjuobjektet utveckla sina tankegångar kring situationer jag 

finner intressanta. De riktade frågorna flyter sedan in i halvstrukturerade frågor där 

respondenten kan svara ja eller nej men också utveckla om denne anser det nödvändigt. 

Till sist avslutas intervjuplanen med några helt strukturerade frågor där respondenten 

ges liten eller ingen möjlighet till att svara något annat än de givna svarsalternativen. 

Strukturerade frågor är mer ledande än öppna eftersom det är intervjuaren som satt 

ramarna för vad som är intressant och relevant (Lantz, 2013). Därför har jag valt att 

lägga de mest ledande frågorna sist så att de inte ska påverka de öppna frågorna också.  

Intervjuplanen har legat till grund för intervjun men vissa avvikningar har gjorts, 

exempelvis att följdfrågor har ställts eller vissa frågor har valts bort på grund av 

tidsbrist eller att det visar sig att intervjuobjektet inte har rätt kompetens för att svara på 

frågan. Samtliga intervjuobjekt godkände inspelning av intervjuerna med löfte om att de 

skulle raderas när en transkribering var gjord. Totalt intervjuades 6 personer för denna 

studie. 

2.2.1  Metodkritik 
En stor, för denna studie, framträdande nackdel är att intervjuer är väldigt tidskrävande 

(Lantz, 2013). Även om intervjuaren har obegränsat med tid har intervjuobjekten högst 

troligt inte det. Eftersom intervjuer är mer flexibla i sin form och vad som sägs och hur 

intervjun utvecklas kan man aldrig riktigt förutse hur lång tid det skulle ta att svara på 

alla frågorna i intervjuplanen. Tiden som är avsatt för intervjun är dock ofta fixerad 

vilket leder till att vissa frågor kan behövas hoppas över. Som intervjuare kan det vara 

svårt att snabbt välja bort frågor som är mindre viktiga och därmed är risken stor att 

viktiga frågor väljs bort.  

Ytterligare en aspekt av intervjuns flexibilitet är att det finns möjlighet att ta frågorna i 

en annan ordning om det passar bättre. Det ställer dock stora krav på intervjuaren att 

inte tappa bort sig och missa att fråga viktiga frågor på grund av att den förutbestämda 

strukturen fallerar. Samtidigt som intervjuer har styrkan att intervjuobjektet kan ställa 

frågor vid oklarheter ökar också risken för att intervjuaren påverkar respondenten på 

olika sätt (Lantz, 2013). Det kan vara svårt att inte säga för mycket när man ska vara 

varm och trevlig och få respondenten att känna sig trygg och säker. Detta har 

åtminstone försökt att åtgärdas med strategin att lägga mer ledande och till viss del mer 

komplicerade frågor i slutet av intervjun. 

2.3 Enkätundersökning 
En enkätundersökning ger kvantitativa data vilket går att föra statistik på (Ejlertsson, 

2005). Syftet med enkätundersökningen i denna uppsats var att undersöka om resultaten 

från djupintervjuerna var generaliserbara eller inte. Oavsett om resultatet visar på en 

trend eller inte bland svaren, är resultatet användbart. Om en trend föreligger kan 

analyser göras på vad trenden beror på. Om en trend inte kan identifieras ska man dels 

ha studiens reliabilitet och validitet i åtanke, men man kan också ställa sig frågan om 

man har haft rätt angreppssätt till problemet och om problemformuleringen är korrekt 

gjord. Nästa steg blir då att utföra en ny studie på ett nytt sätt – kanske med andra 

variabler.  

I detta fall har enkätfrågorna valts ut med omsorg från djupintervjuernas resultat. 

Djupintervjuerna har framförallt bidragit med välbehövlig kunskap om hur frågorna ska 
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ställas, situationer beskrivas och vilka alternativ som ska finnas med för att så långt det 

är möjligt undvika öppna svarsalternativ. Ett bra exempel som visar vikten av insamlad 

kunskap från intervjuerna är frågan: ”När samrådet är i form av ett stormöte, vilket 

upplägg är vanligast att mötet har?”. Frågan har tre svarsalternativ som är utvalda efter 

att ha blivit nämnda och bekräftade i flertalet intervjuer. Om enkäten hade utförts innan 

intervjuerna gjordes hade risken varit stor att relevanta alternativ utelämnats och mindre 

relevanta alternativ varit med istället eller att frågan varit tvungen att ha en öppen 

karaktär.  

Vad gäller ordningen på frågorna har frågor som berör samma område samlats under ett 

avsnitt och frågor som berör ett annat område samlats under ett annat avsnitt. Enkäten 

inleds med tre bakgrundsfrågor för att ta reda på om respondenten tillhör populationen. 

Populationen har varit densamma som för djupintervjuerna om än något mer flexibel då 

man endast behövde svara ja på 1 av 3 bakgrundsfrågor för att tillhöra populationen. 

Instruktionerna anger att om respondenten svarar nej på samtliga bakgrundsfrågor 

behöver denne inte fortsätta att fylla i enkäten. Därefter kommer ett avsnitt som 

behandlar miljöbalken och där har valet gjorts att inkludera den del av miljöbalken som 

frågorna baseras på. Fördelen är att om respondenten inte minns vad som står i 

miljöbalken slipper denne kolla upp detta. Det minskar också risken att respondenten 

stänger ner enkäten, hoppar över frågan eller hittar på godtyckliga svar taget från 

dennes minne. Risken är att enkäten ser tung och besvärlig ut på grund av en stor mängd 

text och att det leder till att respondenten avskräcks från att fylla i enkäten. Min 

bedömning i detta fall är att fördelarna överväger nackdelarna och därmed har utdraget 

från miljöbalken fått stå kvar. Enkätens tredje del handlar om hur samråd fungerar i 

praktiken och är också den del som främst fokuserar på att få fram matnyttig 

information som kan besvara uppsatsens andra frågeställning. Beroende av syftet med 

frågan har det ibland gått att kryssa i fler svarsalternativ, ibland ge ett helt öppet svar 

och ibland endast kryssa för ett alternativ. Vad som gäller för de frågor som finns 

presenterade i diagram- eller tabellform under resultatet, finns angivet i tillhörande 

figurtext. 

Enkäten har bland annat testats på handledare och personer som besitter specifik 

expertis om enkätundersökningar. När viss kvalitetssäkring av enkäten gjorts skickades 

den ut till utvalda avdelningar på WSP. Urvalskriteriet för avdelningarna som enkäten 

skickades till var att de i någon utsträckning arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar 

för verksamheter och åtgärder samt samråd i samband med dessa. Påminnelse om svar 

skickades ut en vecka efter att enkäten skickades ut.  Antalet personer som, av 

företagets avdelningschefer, bedömts ingå i enkätundersökningens målpopulation är 92 

och antalet svar på frågorna har varierat mellan 32 och 33.  Detta ger en svarsfrekvens 

på 35 till 36 %.  

2.3.1 Metodkritik 
En risk med enkätundersökningar är att det kan bli ett stort svarsbortfall både på 

enkäten som sådan men också på enstaka frågor om de är dåligt konstruerade 

(Ejlertsson, 2005). Ju mer tid man lägger på att göra enkäten intresseväckande och på 

att konstruera frågorna på ett bra sätt desto lägre bortfall bör man kunna förvänta sig. I 

denna studie är den största faktorn för bortfall troligen att målpopulationen för 

enkätundersökningen är stressade och har mycket att göra vilket innebär att risken är 

påfallande stor att en enkätundersökning som utförs av en student inte prioriteras. En 

svarsfrekvens på 35 till 36 % kan förefalla låg men enligt företaget Survey Monkey 

(Survey Monkey, 2014), som har lång erfarenhet av webbenkäter, är en svarsfrekvens 
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på 20-30 % att bedöma som mycket bra då man inte tidigare har haft någon relation till 

de tillfrågade. En bra svarsfrekvens ger studien hög reliabilitet. Om frågorna är dåligt 

konstruerade finns det, förutom risk för bortfall, en risk att frågorna missuppfattas och 

då respondenten inte har samma möjligheter att ställa frågor som vid en intervju, kan 

svaren bli missvisande (Ejlertsson, 2005). I just denna enkätundersökning har antalet 

svarande som sagt varit 33 som mest. I ett fåtal frågor har endast 32 svarat vilket 

betyder att en person valt att inte svara på frågan. Detta kan ses som en indikation på att 

undersökningens validitet är hög, det vill säga en övervägande stor majoritet har tyckt 

att frågan är så tydlig att de har kunnat besvara den. Dock kan man fortfarande inte dra 

några slutsatser kring om respondenterna har tolkat frågan korrekt, men antalet personer 

som själva bedömer att de inte förstår frågan är väldigt lågt. En annan nackdel med 

enkäter är att antalet frågor som kan ställas är begränsat. I just denna studie har 

enkätfrågorna baserats på utvalda delar av intervjuresultaten vilket har underlättat en 

avgränsning för vilka frågor som är relevanta att ställa. Ytterligare en nackdel med 

enkätundersökningar är att det är svårt att ställa komplicerade frågor och därmed få ett 

djup i resultatet (Ejlertsson, 2005). Denna kritik är dock inte av samma vikt i denna 

studie då syftet med enkäten är att undersöka bredden och inte djupet. Djupet har redan 

undersökts i djupintervjuerna.  

2.4 Bearbetning av resultat 
I detta avsnitt kommer en kort genomgång av hur data från både intervjuer och 

enkätundersökningen bearbetats samt en motivering till val av presentationsformer. 

Gemensamt för både intervjuerna och enkätundersökningen är att jag som författare till 

uppsatsen har gjort ett urval av data. Jag har försökt motivera varför jag valt bort viss 

data och behållit annan. Man bör dock ha i åtanke att detta urval alltid kommer att vara 

subjektivt utfört och någon annan hade kanske valt att bearbeta uppsatsens empiriska 

data annorlunda. 

2.4.1 Intervjuer 
För att kunna hantera den stora datamängd som intervjuerna resulterade i var en 

reduktion nödvändig att göra. Reduktionen genomfördes genom att först skriva ut en 

kopia på intervjuskriften och lägga undan originalet. Principen som styrde vad som 

skulle plockas bort sattes till information som dels var utfyllnad och inte direkt bidrog 

till innehållet men också information som stack ut och inte passade in i de teman som 

gick att plocka fram. De meningar som bidrog med värdefull information ströks över 

med en markeringspenna och därefter klipptes dessa ut i dataversionen av dokumentet 

och klistrades in i ett nytt som kom att kallas för rådata. Efter att ha granskat rådata efter 

kriteriet att jag som läsare fick samma bild av innehållet som innan, gjordes en 

kategorisering av materialet som var kvar. Som nämnt ovan kunde särskilda teman 

utkristalliseras och materialet kodades med olika färger efter dessa teman. Samtliga sex 

intervjuer kodades på samma sätt med samma färger och därefter presenterades 

intervjuobjekten tillsammans med flytande text och valda citat under varje tema (se 

avsnitt Intervjuer). 

2.4.2 Enkätundersökning 
Samtliga frågor i enkätundersökningen har kvalitativa variabler. Kvalitativa variabler 

kan sedan delas in i två skaltyper; nominalskala och ordinalskala (Ejlertsson, 2005). 

Nominalskalan används när en klassificering görs utan att grupperna kan rangordnas 

sinsemellan och det är den skala som använts i denna enkätundersökning. Till en början 

gjordes tabeller och diagram på samtliga frågor i enkäten. Tabell har gjorts i de fall där 

endast två svarsalternativ funnits. Så fort det fanns tre eller fler svarsalternativ har 
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någon form av diagram använts, antingen cirkeldiagram eller liggande stapeldiagram. 

Tabellerna har presenterats antingen med varje variabelvärde för sig, med relativa 

frekvenser eller både och beroende på om den relativa frekvensen kunde räknas ut på ett 

enkelt sätt. I vissa frågor har antalet svar fått ett sådant värde att varje svarsalternativ 

har fått ett värde som har varit tvunget att avrundas vilket då har resulterat i en 

totalfrekvens på antingen mer eller mindre än 100 % – något som inte skulle se bra ut. 

Vad gäller valet av diagram har cirkeldiagram valts när en presentabel relativ frekvens 

kunnat räknas ut då denna diagramform tydligt visar relativa frekvenser. I övriga fall 

har liggande stapeldiagram valts ut att få presentera frågornas resultat. Att just liggande 

stapeldiagram använts har endast en estetisk förklaring då denna form tog mindre plats i 

anspråk än stående stapeldiagram.  

Några frågor hade öppna svarsalternativ och då har dessa svar kategoriserats. I de flesta 

fall har det gått att placera in de flesta svar under sju till åtta alternativ. När antalet 

personer som svarat en sak varit endast en, har dessa klumpats ihop i en kategori som 

benämns som övrigt. Efter att alla diagram och tabeller var skapade har några tagits bort 

enligt samma princip som för intervjuerna.   

3 Teori 
Detta kapitel består dels av bakgrundsteori, d.v.s. teori som är bra att ha med sig för att 

få ut så mycket som möjligt av uppsatsen men också av vetenskaplig teori som är 

avsedd för att koppla samman med resultatet. Bakgrundsteorin utgörs främst av avsnitt 

Miljökonsekvensbeskrivningar medan avsnitt Samtalsdemokrati utgör uppsatsens 

vetenskapliga teori. 

3.1 Miljökonsekvensbeskrivningar 
Miljökonsekvensbeskrivningar förkortas MKB och är den benämning som kommer att 

användas i rapporten fortsättningsvis. Konceptet började användas första gången i USA 

på 70-talet och kom till Europa i mitten på 80-talet när EU införde MKB-direktivet 

85/337 (Hedlund & Kjellander, 2007). Till Sverige kom MKB-konceptet 1987 när 

väglagen fick MKB-bestämmelser. MKB började användas mer flitigt 1991 när man 

förde in MKB-bestämmelser i Naturresurslagen (NRL). Då NRL var en lag som skulle 

tillämpas genom andra lagar hade nu tolv andra lagar fått krav på MKB, bland annat 

miljöskyddslagen och vattenlagen. När miljöbalken trädde i kraft 1999 ändrades dock 

många av dessa lagar. 

3.1.1  Syfte 
Konceptet MKB är ett verktyg för att integrera miljöhänsyn när en ny verksamhet ska 

etableras (Hedlund & Kjellander, 2007). Miljöhänsyn ska tas vid planering och 

utformning av verksamheten samt när beslut om verksamheten skall tas. MKB är både 

en process och ett dokument som är resultatet av processen. Processen MKB fyller en 

viktig funktion för att allmänhet, organisationer och myndigheter ska få möjligheter att 

påverka verksamheten och beslutsunderlaget. 

Det finns också ett syfte med att ha en omfattande tillämpning av MKB som vi har i 

Sverige och det är att det föreligger en risk att flera åtgärder med måttlig miljöpåverkan 

tillsammans leder till en betydande påverkan, så kallad kumulativ effekt.  

3.1.2 Samråd 
Samråd är en konsultation med andra aktörer som kan tänkas intressera sig för projektet 

i fråga (Hedlund & Kjellander, 2007). I de fall där endast en liten MKB ska upprättas, 
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det vill säga när ett beslut har tagits att betydande miljöpåverkan ej föreligger, behöver 

projektören endast samråda med de närmaste berörda. På detta samråd deltar vanligen 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och enskilt berörda. 

När betydande miljöpåverkan föreligger måste ett större samråd anordnas, ett så kallat 

samråd för vidare krets. Den vidare kretsen innefattar, förutom ovanstående aktörer, 

berörda kommuner, statliga myndigheter, en bredare allmänhet och organisationer.  

Syfte 
I miljöbalkens kapitel 6 står inget om syftet med samråd (Hedlund, 2014). Enligt 

Hedlund och Kjellander (2007), kan syftet dock vara att säkra kvalitet, omfattning och 

effektivitet i MKB-processen. Samrådsförfarandet möjliggör en öppen och demokratisk 

planeringsprocess men för detta krävs att samrådsmöten hålls flera gånger löpande 

under hela MKB-processen. 

Det är framförallt tre frågor som bör ligga i fokus när man håller samrådsmöten och det 

är: 

1) Verksamhetens lokalisering, utformning och omfattning 

2) Verksamhetens framtida miljöpåverkan 

3) MKB:ns innehåll och utformning 

Samråden kan vara användbara vid flera steg i MKB-processen (Hedlund & Kjellander, 

2007). Förutom ovanstående användningsområden kan samråden hjälpa till att ta fram 

bakgrundsdata och nulägesbeskrivning. Förslag på skadeförebyggande åtgärder kan 

också vara något som framkommer under samrådsmöten.  

Två uppenbara fördelar med samråd är att de ömsesidigt fyller kunskapsluckor hos både 

projektören och de inbjudna deltagarna på mötet och att man med denna ökade kunskap 

också minskar osäkerheterna i projektet. Ytterligare två fördelar är att man med samråd 

minskar risken för sena krav på kompletteringar och överklaganden vilket i sin tur både 

effektiviserar processen och drar ner på kostnaderna.  

Samrådsformer 
Den vanligaste formen av samråd är offentliga informationsträffar (Hedlund, 2014). 

Fördelen med denna form är att man når ut till många samtidigt vilket har en positiv 

effekt på kostnaden (Hedlund & Kjellander, 2007). Nackdelen är istället då att det blir 

svårare att föra en dialog då tid och utrymme inte räcker till för alla. En konsekvens av 

detta är att möjligheten att aktivt delta på mötet minskar.  

Ett annat sätt att samråda på är att låta deltagarna svara på enkätundersökningar eller 

delta i intervjuer. En fördel med dessa två former är att de som tycker att det känns 

olustigt att prata i en stor folksamling får möjlighet att uttrycka sina synpunkter ändå 

(Hedlund, 2014).  

En form av samråd som kan vara bra att ha utöver ett möte eller liknande, är 

studiebesök eller fältvandringar (Hedlund & Kjellander, 2007). Nackdelen är att det är 

tidskrävande och därmed också kostnadskrävande. Fördelen är att man kan komma åt 

att samla in värdefull information som man bara kommer på att påpeka när man står på 

plats. Det är också en metod som inspirerar till att deltagarna delar med sig av sina 

perspektiv på miljön. 
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Ett sista exempel på samrådsform är att man anordnar någon form av seminarium, 

workshop eller studiecirkel. Detta är former som underlättar deltagande och dialog och 

synpunkterna som kommer in har förutsättningar för att bli djupare och 

multidimensionella jämfört med vid enkäter och intervjuer. För att se till att tid och rum 

finns för interaktion måste antalet deltagare hållas nere, vilket antingen begränsar 

mängden personer man når ut till eller kräver fler liknande samrådsmöten.  

3.1.3 Vad säger lagen om samråd? 
Detta avsnitt behandlar först konventioner som behandlar allmänhetens deltagande vilka 

gäller på en global nivå. Därefter beskrivs Miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet 

2011/92/EU som EU:s medlemsländer har att rätta sig efter. Sist kommer en 

redogörelser för vad som gäller kring samråd i Sverige enligt miljöbalken. 

Internationell nivå 
Med internationell nivå menas här en nivå som berör länder även utanför EU:s gränser. 

Två konventioner är av intresse; Århuskonventionen och Esbokonventionen. 

Århus-konventionen 
Konvention inleds med en motivering till EU-kommissionens beslut och där beskrivs 

bland annat följande: 

”Att ge allmänheten bättre tillgång till information och större möjligheter att 

delta i beslutsprocesser anses vara viktiga medel för att göra allmänheten mer 

medveten i miljöfrågor, och för att förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen. 

Därmed får den miljöpolitik som skapats för att uppnå målen större 

genomslagskraft.” (Konventionen om tillgång till information, allmänhetens 

deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor, 2003) 

 

Efter motiveringen kommer själva konventionen som består av 22 artiklar med bilagor. 

Den text som behandlar allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter är 

artikel 6.  Det första som konstateras är att berörd allmänhet tidigt ska informeras om 

beslutsprocesser om miljön.  Konventionen räknar upp fem olika punkter som ska 

finnas med i denna information: 

1) Den föreslagna verksamheten 

2) Vilken slags beslut som kan komma att fattas eller förslag på beslut 

3) Vilken myndighet som ansvarar för beslutet 

4) Den tänkte beslutsprocessen 

5) Huruvida verksamheten är föremål för en nationell eller gränsöverskridande 

MKB. 

Gällande punkt 4 anges några specificeringar som bland annat innebär att information 

ska lämnas om när beslutsprocessen påbörjas, vilka möjligheter som allmänheten har att 

delta och tid och plats för en offentlig utfrågning. 

Man har valt att påpeka att alla etapper där allmänheten kan delta ska innehålla rimliga 

tidsfrister så att denna i praktiken kan förbereda sig och delta på ett meningsfullt sätt. 

Man har också valt att påpeka att ansvaret för att ge allmänheten möjlighet att delta när 

fortfarande alla alternativ är möjliga är något som varje part är ansvarig för.  

I slutet av artikeln nämns det att allmänhetens deltagande ska innefatta en möjlighet att 

lämna alla synpunkter, upplysningar, åsikter eller analyser antingen skriftligen eller vid 
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en offentlig utfrågning. Det är varje parts ansvar att vederbörlig hänsyn tas till 

synpunkterna som kommit fram när beslutet tas. 

Alla stater som ratificerat denna konvention är bundna av alla förpliktelser som den 

innehåller. Sverige ratificerade Århuskonventionen år 2005. (Konventionen om tillgång 

till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i 

miljöfrågor, 2003) 

Esbo-konventionen 
Detta är ett internationellt samarbete kring MKB-frågor som används de gånger som 

planerade projekt kan få gränsöverskridande påverkan (Utrikesdepartementet, 1991). 

Vad som bland annat sägs om samråd i konventionen är att berörd allmänhet i andra 

länder ska informeras och ges samma möjligheter till att delta i MKB-processen som 

landets egna invånare. 

Europeisk nivå 
Som tidigare nämnt infördes MKB-bestämmelser i europeisk lag 1985 då EG-direktivet 

85/337 trädde i kraft (Hedlund & Kjellander, 2007). Direktivet har ändrats fyra gånger 

sedan dess och har därför ersatts med ett nytt direktiv; 2011/92/EU (Rådets direktiv 

85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt, 2014). Det nya EU-direktivet är identiskt med det gamla 

direktivet med alla dess fyra ändringar och motiveringen till framtagandet av det nya 

direktivet kan läsas i direktivets första skäl: 

”Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på 

miljön av vissa offentliga och privata projekt har ändrats flera gånger på ett 

väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet 

kodifieras.” (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU, 2012) 

 

Då samtliga länder i EU utom Irland har ratificerat Århuskonventionen har EU-

direktivet med enkelhet kunnat baseras på denna (Miljödepartementet, 2007). 

Information om samråd och allmänhetens deltagande finns i direktivets 6 artikel och 

innehållet är nästan identiskt med Århuskonventions 6 artikel (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/92/EU, 2012). Skillnader som finns handlar om användandet av 

olika ord som troligtvis inte beror på något annat än att det är olika översättare till 

texterna.  

 

Nationell nivå 
Detta avsnitt kommer inledningsvis att behandla vad som står om samråd i miljöbalkens 

6 kapitel. Därefter kommer också korta sammandrag av regeringens motivering till 

miljöbalken och deras författningskommentarer. Sist i detta avsnitt finns en rad om vad 

Naturvårdsverket kan bistå med i vägledning kring samrådsärenden.  

Miljöbalken 6 kapitlet 4 § 
Det mesta som står i miljöbalkens 6 kapitel 4 § finns speglat i avsnitt 3.1. Allt är dock 

utblandat med Hedlund och Kjellanders (2007) tolkning av dels vad miljöbalken säger 

om samråd och dels deras syn på en idealisk samrådsprocess vilket kan göra det svårt att 

urskilja vad som står skrivet i just miljöbalken. Därför kommer här en kort 

sammanfattning av vad miljöbalkens 6 kapitel säger om samråd för verksamheter och 

åtgärder. 
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Samrådsförfarandet regleras som nämnt i 6 kapitlets 4 §. Om en verksamhet eller åtgärd 

kräver tillstånd ska projektören bedriva samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten 

och särskilt berörda enskilda (SFS 1998:808). Om betydande miljöpåverkan föreligger 

ska projektören dessutom samråda med övriga statliga myndigheter, kommuner, 

allmänhet och organisationer som blir berörda. Status ”betydande miljöpåverkan” kan 

fås på flera sätt. Antingen finns verksamheten eller åtgärden med på den lista som 

regeringen har satt samman med verksamheter som alltid bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan. Finns verksamheten inte med på denna lista har länsstyrelsen mandat att 

ändå besluta om att betydande miljöpåverkan föreligger med stöd av 5§ andra stycket. 

Om tillsynsmyndigheten har förelagt projektören att ansöka om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet anses också miljöpåverkan vara betydande.  

Innan projektören upprättar tillståndsansökan och MKB ska samråd hållas i god tid och 

behövlig omfattning där åtminstone verksamhetens lokalisering, omfattning, 

utformning, miljöpåverkan och MKB:ns innehåll och utformning tas upp. Uppgifter om 

nyss nämnda aspekter ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och särskilt 

berörda enskilda före det att samrådet äger rum. 

Regeringens proposition 1997/98:45  
Propositionen är uppdelad i 2 delar där första delen är själva förslaget till miljöbalken 

och motiveringar till samtliga kapitel och paragrafer. Den andra delen innehåller 

författningskommentarer till alla kapitel och paragrafer. Det finns relevant information i 

båda dessa som här redogörs för i korthet. 

Miljöbalk, del 1 
Regeringens motivering till propositionen lägger stor betoning på att samrådet ska ske i 

god tid innan låsningar har uppstått på grund av att exploatören har fattat beslut om 

inriktningen på sin verksamhet på egen hand (Regeringen, 1997). Samrådet ska ske när 

det fortfarande är möjligt att föreslå grundläggande förändringar i verksamheten, 

exempelvis utformning och lokalisering.  

I motiveringen kan man också läsa att man på regeringsnivå tror att beslutsprocessen 

sannolikt blir mer effektiv och högkvalitativ om allmänheten medverkar i ett tidigt 

skede när MKB:n upprättas.  

Gällande formen på samråd, anser regeringen att den torde kunna ske i liknande form 

som dittills utvecklats men att allmänhetens möjlighet att påverka måste stärkas då en 

granskning av Riksrevisionsverket påvisat brister inom detta på väg- och 

vattenkraftsområdet.  

Miljöbalk, författningskommentar och bilaga 1, del 2 
Författningskommentarerna till miljöbalken nämner för första gången exempel på 

samrådform när antalet sakägare eller allmänheten blir många i antal. Det nämns att 

man kan inleda samrådsprocessen med rundskrivelser och annonsering i ortspressen och 

att man sedan kan kombinera detta med informationssammanträden och utställningar 

om den planerade verksamheten (Regeringen, 1997). Möjlighet att lämna skriftliga 

såväl som muntliga synpunkter bör ges.  

Regeringen betonar att det kan vara lämpligt med att anordna fler samrådsmöten under 

upprättandet av MKB:n. 



Anneli Bengtsson 

12 

 

Naturvårdsverkets vägledning 
Varken motiveringen eller författningskommentaren till miljöbalkens 6 kapitel nämner 

vad syftet med samråd är. Det gör däremot Naturvårdsverket som nämner vad syftet 

med samråd är i den inledande texten till vägledningen om samråd för verksamheter och 

åtgärder. Naturvårdsverkets formulering lyder som följer: 

”Syftet med samråd kring en miljökonsekvensbeskrivning är att skapa förankring 

hos berörda parter av framtida projekt och fånga upp information man eventuellt 

har missat.” (Naturvårdsverket, 2014)    

3.1.4  Framförd kritik mot samrådsförfarandet 
Hittills har två utvärderingar gjorts av verktyget MKB. Den första utvärderingen gjordes 

av Riksrevisionsverket och kom innan miljöbalken fanns (Riksrevisionsverket, 1996). 

Namnet på denna var Miljökonsekvensbeskrivningar i praktiken. Den andra 

utvärderingen, MKB under utveckling, var inte bara en utvärdering över hur verktyget 

MKB fungerade utan också hur verktyget fungerade i relation till miljöbalken som då 

funnits i tre år (Timm & Rydén, 2001). 

Miljökonsekvensbeskrivningar i praktiken 
Riksrevisionsverkets utvärdering baserades på två områden; väg- och 

vattenkraftutbyggnad. Rapportens upplägg var att de presenterade sina iakttagelser från 

undersökningen, därefter fanns en analys av iakttagelserna presenterad och sist fanns 

förslag på förbättringar. Nedan finns en sammanfattning av det viktigaste som rör 

samrådsprocessen och upplägget är detsamma som i Riksrevisionsverkets rapport.  

Iakttagelser 
Den enda iakttagelsen som Riksrevisionsverket gjorde under sin granskning som har 

med samråd att göra i vägbyggnadsprojekt var att Vägverket ofta hade löpande samråd 

med endast länsstyrelsen och kommunen under planeringsfasen (Riksrevisionsverket, 

1996). Detta resulterade i att motstående intressen representerade av andra myndigheter 

och allmänhet inte fick tillräckligt med inflytande på avgränsningsproceduren. När det 

gällde samråd för vattenkraftsutbyggnader verkade iakttagelserna röra sig om samma 

problematik, att informationsutbytet skett via kommunen med väldigt liten direkt 

kontakt med allmänhet och intresseorganisationer. Här nämns också att information som 

givits har kommit i ett sådant sent skede att det är svårt för allmänheten att påverka 

MKB:ns utseende och innehåll.  

Analys 
I Riksrevisionsverkets analys från 1996 kom de fram till att intresseorganisationer och 

allmänhet engageras för sent i MKB-proceduren i både vägbygge och vattenkraftsbygge 

(Riksrevisionsverket, 1996). I vägbyggnadsfallen tros anledningen vara att Vägverket 

inte skiljde på beslutsprocessen i planärendet och MKB-proceduren. Det här leder till att 

allmänhet och intresseorganisationer har små möjligheter att påverka 

alternativframtagning och avgränsning av MKB:n. 

Ytterligare en slutsats var att det förekom i både vägplanering och vattenkraftmål att 

exploatören har vänt sig till de delar av allmänheten som har sammanfallande intressen 

med utbyggnadsintresset. Riksrevisionsverket har kommit fram till att detta beror på att 

begreppen allmänhet och intresseorganisationer är för vida och ger för mycket utrymme 

för tolkning.  
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I analysen har också noterats att förekommande riktlinjer för samråd var år 1996 för 

vaga i MKB-proceduren. 

Förslag 
Riksrevisionsverket avslutade sin granskning med förslag på förbättringar där de bland 

annat påpekade vikten av att involvera allmänheten i ett tidigt skede, gärna redan i en 

förstudieprocess om en sådan fanns (Riksrevisionsverket, 1996). Detta då exploatörerna 

och samrådsmyndigheterna i de granskade fallen haft svårt att förutsäga allmänhetens 

reaktioner på projekten vilket har lett till problem i ett senare skede i 

planeringsprocessen.  

Ett annat förslag var att man skulle införa en föreskriven samrådsskyldighet med 

allmänhet och intresseorganisationer både i förstudiefasen och i slutet av 

utredningsfasen. 

MKB under utveckling 
Denna rapport är det Naturvårdsverket som ansvarar för. Rapportens författare hade 

identifierat nio områden som ansågs viktiga för ett bra MKB-arbete och två av dessa nio 

områden rör samrådsprocessen. Sammanfattningar av vad som kom fram kring dessa 

två områden finns nedan. 

Utökad och formaliserad samrådsprocess för projekt med betydande 
miljöpåverkan 
Länsstyrelserna som deltog i utvärderingen var av åsikten att tillståndsärendena hade 

fått samma resultat utan samråd och därmed på kortare tid, eftersom engagemanget från 

allmänheten varit mycket litet (Timm & Rydén, 2001). Deras erfarenheter påvisade 

också att samråden ofta sker för sent i industriärenden med konsekvensen att det är svårt 

att påverka projektets utveckling. De nämnde också att andra krav som till exempel 

konkurrenspåverkan skapar konflikter och försvårar och ibland omöjliggör en 

långdragen MKB-process med samråd.  

Den tillfrågade konsulten utryckte sina erfarenheter av konflikter med allmänheten som 

inte löstes med hjälp av samråden. Konsulten var därför av åsikten att det kanske inte 

var någon bra idé med ett tidigt samråd med berörd allmänhet. 

Författarna till rapporten drog slutsatser om att det fanns ett fortsatt behov av att 

utvärdera samrådsprocessens praktiska funktion. De nämner bland annat att det är 

viktigt att utreda vilka som deltar och vad de diskuterar, med vem diskussionen förs, när 

diskussionen förs och under vilka former diskussionen förekommer i.  

Allmänhetens deltagande 
Vad gäller allmänhetens deltagande var länsstyrelsernas erfarenhet att 

verksamhetsutövare för miljöfarliga verksamheter var dåliga på att engagera 

allmänheten (Timm & Rydén, 2001). De påpekar att allmänhetens deltagande är litet 

trots att miljöbalken numera föreskriver utökade samråd vid betydande miljöpåverkan. 

Man tror att det beror på att stora industriärenden inte väcker något intresse hos folk. 

Ytterligare något som kom fram i granskningen var att länsstyrelserna ansåg att 

samråden ofta är för detaljerade vilket innebär att allmänheten har svårt att hänga med. 

Konsulten var tveksam till om samråd i två steg var en bra idé då berörd allmänhet ofta 

hunnit ”ladda upp” mellan det första samrådsmötet och det andra vilket förvärrade de 

konflikter som redan pågick. 
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Det förslag som författarnas gav på fortsatt utvärdering i frågan gäller framförallt att se 

över formen på samråden för att öppna upp möjligheter för en dialog mellan 

verksamhetsutövare och allmänhet. 

3.2 Demokrati 
Enligt demokratiteoretisk litteratur är det svårt att bestämma vilka kärnvärden en 

demokrati har (Gilljam & Hermansson, 2004, upplaga 1:2). Beaktar man teori och 

idéhistoria kan man dock urskilja åtminstone två värden som genomgående verkar anses 

vara kärnvärden: folksuveränitet och politisk jämlikhet. Ytterligare ett värde som 

författarna anser att en demokrati bör generera, men som dock inte måste ses som ett 

kriterium för demokrati, är legitimitet. Gilljam & Hermansson (2004) menar att 

legitimitet kan produceras genom tre olika typer av demokratiska mekanismer; val, 

deltagande eller samtal. Med mekanism menas här en samhällsvetenskaplig 

motsvarighet till naturvetenskapens naturlagar. En av dessa mekanismer kommer att 

presenteras i denna studie: Samtal. Samtal är utvalt för att det är en mekanism som dels 

diskuteras mycket bland svenska kommuner nu och dels för att den kan vara behjälplig 

till att råda bot på en del av nutidens tröghet att hantera miljöproblem.  

3.2.1 Samtalsdemokrati 
Det deliberativa demokratiidealet växte fram i slutet på 1980-talet och nytt var att det 

rationella politiska samtalet skulle stå i centrum av det politiska systemet (Karlsson, 

2004).  

En värld av kommunikation 
När en människa gör något som får en betydelse för en annan människa kommer denne 

att svara – de kommunicerar (Hallgren & Ljung, 2005). Situationen de båda befinner sig 

i kommer att vara lite annorlunda, lite förändrad och ur situationen utvecklas ny 

kunskap som båda kan ta med sig vidare i livet. 

Vår värld består av kommunikation. De problem vi står inför idag härstammar från 

initiativ som möjliggjorts genom kommunikation, vi förstår att vi har miljöproblem 

genom att kommunicera och vi tar initiativ till lösningar genom kommunikation 

(Hallgren & Ljung, 2005). 

Ett bra verktyg för att analysera vad som händer i en kommunikativ situation är att se 

den som ett skådespel (Hallgren & Ljung, 2005). Istället för att se på situationen som en 

gröt, benar man, steg för steg, ut vad handlingen i skådespelet var (till exempel en tanke 

eller ett uttalande), vilken kuliss det utspelade sig i (till exempel en plats eller en kultur), 

vilken/vilka aktörer som spelar, vilken rekvisita som använts (till exempel penna eller 

symboler) och vilket syfte aktörerna hade för att handla (till exempel tjäna pengar eller 

få bekräftelse). Besvarar vi dessa frågor, besvarar vi samtidigt frågorna vad, var, vem, 

hur och varför. Alla ovanstående aspekter kan förändras när människor interagerar med 

varandra och därför kan vi konstatera att det ligger en stor förändringspotential i mötet 

mellan människor. 

Varje människa är unik och har ett unikt perspektiv att se världen utifrån (Hallgren & 

Ljung, 2005). När vi tolkar en situation, gör vi detta utifrån det perspektiv vi har, vilket 

innebär att vi kan uppmärksamma aspekter som någon annan förbiser och vice versa. 

Människan har dock en förmåga att kunna byta perspektiv. Dels har vi med oss fler 

egna perspektiv som härrör från de olika roller vi spelar i livet, exempelvis rollen som 

mamma eller rollen som tekniker. Men vi kan till viss del också se på saker från andras 

perspektiv. Att ta någon annans perspektiv är nödvändigt för mycket exempelvis 
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samarbete, lärande, fredsskapande och kompromissande och har således många fördelar 

(Charon, 2010). 

Att kommunicera handlar om att både kunna lyssna, förstå, tala och göra sig förstådd 

(Hallgren & Ljung, 2005). För att ett samtal ska ha möjlighet att bli demokratiskt krävs 

först och främst en demokratisk inställning till situationen. Som medaktör måste man ha 

en genuin önskan om att förstå och att gör sig förstådd. Utöver detta finns det 

hjälpmedel som man som medaktör i ett samtal bör känna till och gärna använda sig av. 

Att lyssna är minst lika viktigt som att tala och det kan vara bra att komma ihåg det när 

man sitter och förbereder sin replik istället för att verkligen lyssna på de andra. Förutom 

att man själv ska förstå vad som sägs, är det också viktigt att den som talar förstår att de 

som lyssnar förstår. För att det sistnämnda ska ske kan man som lyssnare med olika 

medel bekräfta det som sägs genom att ställa frågor eller spegla personen som talar. Att 

spegla innebär att man återberättar lite av det som sagts med andra ord för att visa vad 

och hur man har förstått (Hallgren & Ljung, 2005). När man ställer frågor är det viktigt 

att tänka på att en fråga kan tolkas olika beroende på hur den ställs. När man ställer sin 

fråga ska man gärna vara medveten om hur den troligen kommer att uppfattas av 

personen som pratar. För att påverka samtalets form kan man använda sig av något som 

kallas för metakommunikation. Man kommunicerar om hur man kommunicerar. Detta 

är ett hjälpmedel man kan använda sig av för att upptäcka eller rätta till missförstånd 

och för att hantera konflikter (Hallgren & Ljung, 2005).  

Det demokratiska samtalet 
Kännetecken för ett demokratiskt samtal är när alla aktörer kan påverka dess innehåll 

och form. En beskrivning av att påverka innehållet i samtalet är att gemensamt diskutera 

hur problemavgränsningen ska se ut (Montgomery, 2004; Hallgren & Ljung, 2005). För 

att samtalet ska räknas som demokratiskt bör alla aktörer även kunna påverka när ett 

ämnesområde ska lämnas för ett annat. Att säkerställa ett demokratiskt samtal innebär 

troligen större tidsåtgång jämfört med andra utredningsmetoder, åtminstone under själva 

samtalets gång. Detta ligger till grund för argument till att arbetssätt med samverkan 

skulle kosta mer pengar än mer traditionella utredningsmetoder. Det finns dock mycket 

som talar för att beslutsprocessen kan tänkas bli mer effektiv i slutändan då de berörda 

tar ett gemensamt beslut som alla är nöjda med (Hallgren & Ljung, 2005). När beslutet 

sedan är taget och implementering av det är gjort, är chansen dessutom större att 

förändringarna som beslutet medfört är förankrade hos de som deltagit i samtalet. 

Därför kan man istället argumentera för att merkostnaden i början av processen vinns 

tillbaka i slutet. 

Det råder skiljda meningar om huruvida ett demokratiskt samtal ska utsättas för 

offentlighetens ögon eller ske bakom stängda dörrar för att anses vara legitimt. 

Förespråkarna för att offentligheten är en nödvändig ingrediens argumenterar för att 

samtalet blir mer fokuserat på allmänhetens bästa och att själviska argument faller bort 

på grund av deltagarna skäms över att dela med sig av dessa om samhället får reda på 

det (Naurin D., 2004). Andra menar att offentligheten hindrar gruppen från att vara 

ärliga och eftersom tillit är a och o i ett deliberativt samtal kommer det vara svårt att 

uppnå de positiva effekter som en deliberativ beslutsprocess avser att generera.  

Några anhängare till den deliberativa demokratin anser att man bör sträva efter 

konsensus i beslutsprocesser. Smith (2003) anser dock att det kan finnas en risk med att 

eftersträva konsensus. Om det finns förväntningar på konsensus kan detta skapa 

barriärer till en kritisk dialog. Detta kan i sin tur leda till att de perspektiv som redan har 
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ett underläge blir ännu mer marginaliserade och de dominerande perspektiven blir 

definitionen på det gemensamma bästa. Istället för konsensus bör man istället 

eftersträva ömsesidig förståelse som kan skapa motivation till att lösa konflikter med 

god argumentation. Ömsesidig förståelse för hur och varför ett beslut har fattats är 

grunden till legitimitet.  

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling kan ses på flera sätt. Hallgren & Ljung (2005) ser det som en 

samhällelig uppmärksamhet. Deras definition av detta är; 

”Samhällets förmåga att rikta uppmärksamheten på viktiga vägval och i 

samband med dessa ställa sig relevanta frågor – frågor vars svar hjälper 

oss att skapa en naturresurshantering som ger oss möjlighet att fatta 

medvetna och transparenta beslut.” 

En hållbar utveckling innebär att vi handlar och skapar förändring. Allt vi gör måste 

utvärderas efter vilka konsekvenser handlingarna ger upphov till samt till vilken grad 

våra mål i samhället uppnås Konsekvenserna och målen är socialt konstruerade vilket 

betyder att de kan förändras. Med stöd från detta krävs det att de diskuteras hela tiden 

och dessa samtal är enligt Hallgren & Ljung (2005) grunden till den samhälleliga 

uppmärksamheten. Ytterligare något som alltid bör diskuteras är vilken kunskap som 

ska vara mest värd. Det är inte demokratiskt att utesluta vissa vetenskaper eller 

erfarenheter utan att diskutera detta.  

Idag har naturvetenskapen en överlägsen roll i samhället. I Förenta Nationernas 

program LA21 kan man läsa om att hållbarhet kan definieras av att titta på hur naturen 

mår med hjälp av indikatorer. Detta synsätt skapar dock problem (Clausen et al., 2010). 

När politiska beslut är framtidsorienterade och indikatorer är dåtidsorienterade kommer 

politiska åtgärder automatiskt att bli sena. Om vi hela tiden ligger x antal steg efter 

kommer hållbarhet att handla om att släcka bränder istället för att jobba förebyggande. 

Ett system som är influerat av deliberation kan möjliggöra en öppen atmosfär där fler 

vetenskaper än den naturvetenskapliga får plats.   

Fördelar med en samtalsdemokrati 
Att överblicka och hantera förändringarna som sker inom miljö- och naturresursområdet 

är svårt (Hallgren & Ljung, 2005). Situationen blir komplex på grund av flera faktorer. 

Att det är många aktörer involverade där var och en har sitt unika perspektiv är en 

betydande faktor. En annan betydande faktor är att det råder vetenskaplig osäkerhet på 

flera områden. Ytterligare en faktor är att våra frågeställningar och ställningstaganden är 

baserade på starka värderingar. Dessa exempel och fler därtill gör att vi försöker 

förenkla bilden av problemet vilket kan leda till att de lösningar vi tar till kan skapa fler 

problem än det löser. 

Människan har många kognitiva och emotionella begränsningar som påverkar oss i 

beslutsprocesser. Hallgren & Ljung (2005) har listat sex exempel på viktiga sådana 

begränsningar: 

 Även då vi saknar information för att dra säkra slutsatser skapar vi mönster och 

mening. 

 Vi gör som vi brukar göra. 

 All ny information vi får kopplar vi till vårt unika perspektiv vilket innebär att 

alla människor kan tolka samma information olika. 
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 Missförstånd är vanligt förekommande i mänsklig kommunikation. 

 Människor tenderar att snabbt utveckla grupptänkande vilket leder till att man 

bortser från information som ifrågasätter gruppens perspektiv. 

 Ofta blandar man ihop sak med person vilket är en vanlig orsak till konflikt. 

En deliberativ samverkansprocess med sina kännetecknande kvaliteter ger 

förutsättningar för att hantera dessa begränsningar genom att möjliggöra en diskussion 

kring dem och medvetandegöra dem. 

Hallgren & Ljung (2005) lyfter fram tre argument till varför delaktighet är viktigt i 

samarbetsprocesser. Till att börja med finns det en demokratisk aspekt. Det är 

demokratiskt att människor som berörs av en fråga får komma till tals. Värdefullt är 

också att ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns i gruppen som träffas. Sist 

men inte minst skapar delaktighet intresse och motivation att bidra till att de beslut som 

tas realiseras. Man skapar en förankring hos folk som det är tvivelaktigt att man lyckas 

med i ett representativt valsystem. I en gemensam beslutsprocess finns det många 

positiva utfall. Deltagarna kommer att lära sig av varandra och varje individ kommer att 

utveckla sitt perspektiv vilket kan komma att leda till kreativa förslag till åtgärder. 

Relationerna mellan individerna stärks och man bygger en gemensam erfarenhetsgrund 

som ger förutsättningar för fortsatt samverkan. 

Att öka delaktighet bland medborgarna i beslutsprocesser är först och främst ett sätt att 

skapa en större samverkanskultur i hela samhället som både organisationer och 

institutioner har anammat (Hallgren & Ljung, 2005). Lyckas man skapa denna kultur 

kan man använda denna nya anda till att hantera problem, exempelvis miljöproblem.  

Förutsättningar för deliberation 
Enligt deliberativa demokratiska teorier finns det två krav som måste vara uppfyllda för 

att det politiska systemet ska vara legitimt (Smith, 2003). Det ena är delaktighet och det 

andra är öppen dialog. Deliberativ demokrati är ett annat ord för samtalsdemokrati och 

det betyder att samtalet i en samverkansprocess bör ha en reflekterande karaktär i 

motsats till strategisk och instrumentell. 

Samverkan ska innehålla lärande, beslutsfattande och konkret handling för att betecknas 

som samverkan (Hallgren & Ljung, 2005). Deltagarna i en samverkansprocess har 

behov av trygghet och tillit och detta kan tillgodoses om arbetet följer en tydlig struktur 

samt om det finns utrymme för flexibilitet och anpassning till unika förutsättningar.  

Som tidigare nämnts under avsnitt ”Det demokratiska samtalet” är det viktigt att det förs 

en diskussion om hur systemavgränsningen ska se ut. Däremot är det inte säkert att alla 

aktörer håller med om detta (Hallgren & Ljung, 2005). Vissa aktörer anser kanske att 

systemavgränsningen är uppenbar och inte behöver diskuteras. För att skapa ett 

gemensamt behov av denna diskussion kan det hjälpa att processledaren skapar en 

känsla av röra och ohanterbarhet. Därefter börjar man från grunden att bygga en 

gemensam förståelse av problemsituationen. 

Ordet konflikt kan definieras som en minskning av tillit att interagera i en social 

interaktion (Hallgren & Ljung, 2005). Tillit är alltså nyckelordet. Att ha tillit till en 

interaktionssituation betyder att man förväntar sig att man har de förmågor och 

kunskaper som krävs för att agera. Tror man att man saknar antingen förmågor eller 

kunskap kommer man att förändra situationen så att den går att hantera . Ofta handlar 

förändringen om destruktiva strategier som på sikt bara minskar tilliten ytterligare, till 
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exempel ett försök att minska den andres legitimitet. För att undvika detta eller för att 

vinna tillbaka tilliten kan man använda sig av metakommunikation där man gör den 

minskade tilliten till ett föremål för samtal. Då finns det en möjlighet för deltagarna att 

tillsammans skapa en strategi för hur man ska agera i fortsättningen för att inte minska 

på tilliten. Vad man absolut inte får göra när en konflikt uppstått är att försöka hålla sig 

till sakfrågan mot alla odds. Det som då händer är att man döljer att det råder låg tillit 

mellan deltagarna vilket bara leder till fördröjningar i konflikthanteringen (Hallgren & 

Ljung, 2005). 

Praktisk tillämpning 
Mycket kritik som riktas mot den deliberativa demokratiska teorin handlar om att en 

demokrati som genomsyras av medborgarinflytande kan vara svår att få till rent 

praktiskt. Hansen (2013) som forskar inom området deliberativ demokrati har gett 

förslag på en struktur för hur en deliberativ beslutsprocess kan se ut. Förslaget tog han 

fram på beställning av Naturvårdsverket i ett ärende som syftade till att föra in nya 

gener i vår existerande vargpopulation. Naturvårdsverket vågade inte löpa linan ut på 

grund av rädsla för hur strategin skulle tas emot av resten av Sverige. I det stora hela går 

modellen i detta fallet ut på att förarbetet till ett beslut först och främst arbetas fram av 

lokala medborgare med hjälp av support från relevanta experter. När ett utkast tagits 

fram presenteras det för regeringen tillsammans med synpunkter från berörd delegation, 

gemenskapens rådgivande styrelse och Naturvårdsverket. Modellen är inte toppstyrd, 

men kan inte klassas som renodlat bottom-up heller. Det är snarare en modell där alla 

aktörer får likvärdiga möjligheter att ta fram ett beslutsunderlag som presenteras för 

regeringen. Strukturen kan med fördel även användas i mindre komplicerade fall där 

exempelvis regeringen inte är iblandad. Det är strukturen och inte exakt vilka aktörer 

som står i modellens rutor som är viktig. Modellen visas i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1: Förslag på struktur i en deliberativ arbetsprocess (Hansen, 2013) 
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4  Resultat och analys 
Resultatet är uppdelat i underrubriker som utgörs av de olika metoder som använts i 

denna uppsats. Först presenteras de två litteraturstudier som gjorts vilka givit svar på två 

av uppsatsens frågeställningar. Därefter presenteras resultatet från intervjuer och 

enkätundersökning och sist i kapitlet finns en jämförande analys mellan intervjuerna 

och enkätundersökningen. 

4.1 Litteraturstudie 
I detta arbete har två litteraturstudier gjorts där den ena ämnar besvara uppsatsens första 

frågeställning och den andra besvarar uppsatsens tredje frågeställning. Resultatet under 

denna rubrik delas således upp i två underrubriker som består av frågeställning ett och 

tre.  

4.1.1 Hur har samrådsförfarandet utvecklats under miljöbalkens tid från 
dess ikraftträdande 1999? 

Den största förändringen i miljöbalkens 6 kapitel som handlar om MKB är att man år 

2001 började hänvisa till 7 kapitlet 28 a, 28 b och 29 § § §. Dessa paragrafer tillkom år 

2001 i 7 kapitlet och då dessa berör tillstånd berör det automatiskt även 6 kapitlet. 

Nyheten innebär ett lagkrav på att det alltid krävs tillstånd om en projektör ämnar 

bedriva en verksamhet eller åtgärd i ett område som regeringen har utsett till särskilt 

skyddat. Dessa särskilt skyddade områden har ofta blivit klassade som Natura 2000-

områden. Tillstånd får endast ges om den planerade verksamheten inte skadar den 

livsmiljö som skyddas eller den/de arter som skyddas. Tillstånd får ges om inga 

alternativa lösningar finns, om verksamheten eller åtgärden är av väsentligt 

allmänintresse eller om projektören kan kompensera för förlorat miljövärde så att skydd 

av området ändå kan tillgodoses.  

Då paragraferna gäller särskilt skyddade områden blir bedömningen automatiskt att 

betydande miljöpåverkan föreligger, vilket innebär att en stor MKB ska upprättas 

(Hedlund & Kjellander, 2007). Vad gäller samrådsförfarandet innebär detta att 

projektören inte bara ska samråda med de närmast berörda utan också med en vidare 

krets, bland annat allmänheten. Ändringen är i form av en ny situation där samråd med 

vidare krets ska hållas. Inga ändringar eller tillägg gällande form på samråd eller syfte 

med samråd har gjorts sedan miljöbalken trädde i kraft.  

I övrigt har ändringar i miljöbalkens 6 kapitel främst inneburit omflyttning av stycken, 

omskrivningar av stycken eller byte av enstaka ord. Se Tabell 1 för övergripande 

sammanställning av lagändringar i miljöbalkens 6 kapitel. 

Tabell 1: Övergripande sammanställning av ändringar i miljöbalkens 6 kap. från år 1998 när miljöbalken 

kom till år 2010 när sista ändringen hittills gjordes 

Miljöbalken: Kapitel 6 - Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

När det krävs en 

miljökonsekvens- 

beskrivning 

Paragraf 

(§) 

Antal 

ändringar 

Ändringens 

innebörd 

SFS 

1 3 

Hänvisning till 7 kap. 

28 a§ 
2001:437 

Hänvisning till 7 kap. 

28 a§ 
2002:175 

Hänvisning till 12§ 2004:606 

2 0 - - 
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Miljökonsekvensbeskrivningar 

och 

miljökonsekvensbedömningar 

av verksamheter och åtgärder 

 

3 2 

Syfte med MKB 

gällande 

begränsningar och 

förebyggande av 

kemikalieolyckor 

1999:385 

Tydliggörande att 

paragrafen gäller 

verksamheter och 

åtgärder  

2004:606 

4 2 

Ordbyten. Borttag av 

ordet ”tidigt”. Utökad 

text om vem som ska 

samrådas med. 

Begreppet ”betydande 

miljöpåverkan” har 

flyttats upp. Tillägg 

av 4 a §.  

2005:571 

Omstrukturering av 

hela paragrafen.  
2009:652 

5 2 

Helt omskriven. 

Tillägg att 

länsstyrelsen under 

samrådet ska se till att 

MKB:n får rätt 

inriktning. 

Länsstyrelsen får rätt 

att pröva om 

verksamheten ändå 

anses få betydande 

miljöpåverkan trots 

att den inte omfattas 

av 4 a §.  

2005:571 

Specificerande när en 

verksamhet inte 

omfattas från 4 a § till 

4§ första stycket 2 a 

eller b. 

2009:652 

6 0 - - 

7 6 

Tillägg om 

säkerhetsrapport 
1999:385 

Hänvisning till 7 kap. 

27, 28 b och 29 § § § 
2001:437 

Förtydligande om att 

det gäller ansökan om 

tillstånd 

2002:175 

Text om ”små” MKB 

framflyttad. 

Omskrivningar. 

Stycke om vad som 

gäller när betydande 

miljöpåverkan ej 

föreligger borttaget. 

Säkerhetsrapport 

borttaget. 

2005:571 
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Omnämning av 

samrådskravet. 

Ordändringar. 

2009:652 

Ordändring från 

överträds till inte följs 
2010:882 

8 1 Hänvisning till 7 kap. 

28 b och 29 § § 
2001:437 

9 2 

Tydliggörande att 

paragrafen gäller 

verksamheter och 

åtgärder 

2004:606 

Paragrafen gäller ej 

längre 5 kap. 
2005:571 

10 2 Tydliggörande att 

paragrafen gäller 

verksamheter och 

åtgärder 

2004:606 

Ordändring från 

miljökonsekvens-

bedömning till 

miljökonsekvensbesk-

rivning 

2005:571 

 

4.1.2 Hur beaktas synpunkterna som framkommer under samrådet? 
Speglas de i miljökonsekvensbeskrivningarna? 

Den här frågan har besvarats med hjälp av fem MKB med tillhörande samrådsunderlag 

och samrådsredogörelser. Resultatet för varje MKB inleds först med en kort beskrivning 

om verksamheten och samrådsprocessen för att sedan redovisas i en tabell. Första 

kolumnen i varje tabell är synpunkter eller frågor som inkommit antingen muntligen på 

ett samrådsmöte eller skriftligen under samrådsperioden. Den andra kolumnen visar om 

frågan eller synpunkten fanns med i samrådsunderlaget och den sista kolumnen om den 

slutligen finns med i MKB:n. Tanken är att man som läsare ska få en överblick över om 

det har skett någon förändring från samrådsunderlaget som skrivits innan samrådet till 

MKB:n som författats efter samrådet.  

MKB 1: Gruppstation Ryfors Kraft 
Ryfors bruk nedre AB och HS Kraft AB planerade tillsammans 2009 att anlägga en 

vindkraftspark med 17 vindkraftverk i Mullsjö kommun (HS Kraft AB, 2009). 

Samrådsmöte för allmänheten ägde rum 27 maj 2009 samt skriftligen under perioden 19 

augusti och 18 september 2009. Vid det första mötet kom inga yttranden. Under den 

skriftliga samrådsperioden kom fem yttranden varav två tillhörde allmänhet (se Tabell 

2).  

Tabell 2: Sammanställning av yttranden och dess spegling i MKB:n för Gruppstation Ryfors Kraft 

Yttrande Finns beskrivet i 

samrådsunderlag 

Finns beskrivet i MKB 

1) Ägare till omkringliggande 

fastigheter 

a) Ekonomiska värden 

kommer gå förlorade 

b) Större miljövinster än 

a) Nej 

b) Nej 

c) Ja i avsnitt ”ljud”. 

d) Nej 

e) Ja i avsnitt ”rörliga 

a) Nej 

b) Finns med i hela MKB:n 

men framförallt i avsnitt 

”varför vindkraft?” (s. 1) och 

”samrådsredogörelse” (s. 43) 



Anneli Bengtsson 

22 

 

miljöförstörelse? 

c) Ökade ljud- och 

bullerstörningar 

d) Områdets karaktär av 

friluftsliv förringas 

e) Skuggor och 

rotationsmönster ger 

visuella störningar 

 

skuggor” och ”visuellt”. c) Ja i avsnitt ”ljudavgivning” 

(s. 18), ”sammanställning av 

miljökonsekvenser för 

enskilda bostäder” (s. 35) och 

”samrådsredogörelse” (s. 43) 

d) Ja i avsnitt ”friluftslivet” 

(s.17) 

e) Ja i avsnitt ”rörliga 

skuggor” (s. 30), 

”sammanställning av 

miljökonsekvenser för 

enskilda bostäder” (s. 35) och 

”samrådsredogörelse” (s. 43) 

2) Fritidsboende östra Stråken 

a) Löfte om utredning av 

skuggbildningar och 

reflexer 

a) Ja i avsnitt ”rörliga 

skuggor” 

a) Ja i avsnitt ”rörliga 

skuggor” (s. 30), 

”sammanställning av 

miljökonsekvenser för 

enskilda bostäder” (s. 35) och 

”samrådsredogörelse” (s. 43) 

MKB 2: Bearbetningskoncession för Östre Mosse 
Södra skogsenergi AB planerade under 2009 att bedriva brytning av energitorv i 

Jönköpings och Vaggeryds kommun cirka 8 kilometer sydväst om Taberg (GeoPro AB, 

2010). Samrådsmöte för allmänheten ägde rum 2 juli 2009 samt skriftligen till den 3 

augusti 2009 (dock förlängt till 15 augusti). Ytterligare en samrådsperiod ägde rum 

under våren 2010 då allmänheten kunde skicka in sina synpunkter skriftligen till 

företaget till och med 23 april. Vid samrådsmötet inkom nio yttranden. Utöver detta 

kom sex skriftliga yttranden in i första vevan och ytterligare tio yttranden i andra vevan. 

De första sex skriftliga synpunkterna var samtliga från allmänheten medan av de tio 

efterföljande synpunkterna var endast fyra från allmänheten. Totalt inkom alltså tio 

skriftliga yttranden från allmänheten fördelat på två samrådsperioder. I Tabell 3 nedan 

redovisas endast unika yttranden.  

 

Tabell 3: Sammanställning av yttranden och dess spegling i MKB:n för Bearbetningskoncession för Östre 

Mosse 

Yttrande Finns beskrivet i 

samrådsunderlag 

Finns beskrivet i MKB 

Muntliga: 

1) Torv har inte energiklassats 

 

1) Nej 

 

1) Nej 

2) Ny inventering av 

nyckelbiotoper planerad av 

skogsstyrelsen 

2) Nej 2) Ingen kommentar på ny 

inventering, dock finns 

nyckelbiotoper beskrivna i 

avsnitt ”naturvård” (s. 16) 

3) Flyttat till landet för att få 

lugn och ro, något som 

tovtäkten skulle äventyra 

3) Nej 3) Nej 

4) Lokalisering fel på grund av 

närliggande bostäder 

4) Nej  4) Nej 

5)  Hur mycket buller och 

damning? 

5) Ja i avsnitt ”förutsedd 

miljöpåverkan” 

5) Ja i avsnitt ”luft” (s. 23) 

och ”buller” (s. 24)  

Skriftliga:   
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1) Fastighetsägare 

a) Inte lönsamt 

b) Torv är ett fossilt 

bränsle 

c) Mycket buller och 

damning 

d) Tjälskador på väg 

a) Nej 

b) Nej 

c) Ja i avsnitt ”förutsedd 

miljöpåverkan” 

d) Nej 

a) Nej 

b) Ja i avsnitt 

”lokaliseringsalternativ” (s. 

13) och ”begränsad 

klimatpåverkan” (s. 31) 

c) Ja i avsnitt ”luft” (s. 23) 

och ”buller” (s. 24) samt som 

skriftlig respons från företaget 

i bilagorna 

d) Inte i MKB:n men en 

skriftlig respons från företaget 

finns i bilagorna 

2) Fastighetsägare 

a) Försämrad vattenkvalitet 

b) Torvtäktsbrytning ett 

hot mot våtmarksfåglar 

 

a) Ja i avsnitt ”förutsedd 

miljöpåverkan” 

b) Ja i avsnitt ”förutsedd 

miljöpåverkan” 

 

a) Ja i avsnitt ”yt- och 

grundvatten” (s. 27) 

b) Ja i avsnitt ”natur- och 

kulturmiljö” (s. 20) 

3) Fastighetsägare 

a) Utflyttning från bygd 

kommer ske 

 

a) Nej 

 

 

a) Nej 

4) Fastighetsägare 

a) Gångvägar försvinner 

b) Jaktmarker försämras 

c) Fågellivet försvinner 

d) Miljögifter 

e) Trafikproblem 

 

a) Nej 

b) Nej 

c) Nej 

d) Ja i avsnitt ”förutsedd 

miljöpåverkan” 

e) Ja i avsnitt 

”verksamhetens omfattning 

och utformning” dock ej 

benämnt som problem 

 

 

a) Ja delvis i avsnitt 

friluftsliv” (s. 19 och s. 21) 

b) Ja i avsnitt ”friluftsliv” (s. 

19) 

c) Ja i avsnitt ”natur- och 

kulturmiljö” (s. 20) 

d) Ja delvis i avsnitt ”luft” (s. 

23) och ”yt- och grundvatten” 

(s. 27) 

e) Ja i avsnitt ”trafik” (s. 25) 

5) Fastighetsägare 

a) Hur påverkas natur- och 

rekreationsvärden? 

b) Kommer 

grundvattennivån 

försämras? 

 

a) Nej 

b) Nej 

 

 

 

 

a) Ja i avsnitt ”natur- och 

kulturmiljö” (s. 20) och 

”friluftsliv” (s. 21) 

b) Ja i avsnitt ”yt- och 

grundvatten” (s. 27) 

6) Barn till fastighetsägare 

a) Vad händer med 

mossarna? 

b) Vad händer med djuren? 

c) Vad händer med den fria 

naturen? 

d) Vad händer med jorden? 

 

a) Nej 

b) Nej 

c) Nej 

d) Nej 

 

a) Ja i avsnitt ”mark- och 

landskapsbild” (s. 22) 

b) Ja i avsnitt ”naturvård” (s. 

16) och natur- och 

kulturvärden” (s. 20) 

c) Svårt att veta exakt vad 

författaren till synpunkten 

menar men friluftsliv beskrivs 

i avsnitt ”friluftsliv” (s. 19 

och 21) 

d) Ja delvis i avsnitt 

”lokaliseringsalternativ” (s. 

13) och ”begränsad 

klimatpåverkan” (s. 31) 

7) Fastighetsägare 

a) Kommer 

 

a) Nej 

 

a) Nej 



Anneli Bengtsson 

24 

 

försäljningspriset att 

sjunka?  

  

MKB 3: Mörtsjöns bergtäkt 
NCC Roads AB planerade under 2012 att fortsätta att bedriva berguttag och 

massåtervinning vid Mörtsjön i Katrineholms kommun cirka 9 kilometer norr om 

Katrineholm (WSP, 2012). Samråd för allmänheten ägde rum skriftligen mellan 31 mars 

2011 och 26 april 2011. Endast ett yttrande från allmänhet inkom under 

samrådsperioden. Dock ska tilläggas att ytterligare ett yttrande och ett senare tillägg till 

detta har inkommit efter att MKB:n har skrivits och det första yttrandet har skriftligen 

blivit bemött av NCC Roads AB (se Tabell 4). 

Tabell 4: Sammanställning av yttranden och dess spegling i MKB:n för Mörtsjön bergtäkt 

Yttrande Finns beskrivet i 

samrådsunderlag 

Finns beskrivet i MKB 

1) Fastighetsägare i Bråten 

a) Transporter ökar 

b) Försämrad 

vattenkvalitet 

c) Ökad risk för 

kemikalieutsläpp 

d) Påverkan på 

dricksvatten 

e) Monotont och frekvent 

buller 

f) Värdeminskning av 

fastigheter 

g) Begränsar 

friluftsaktiviteter 

 

 

a) Nej 

b) Ja i avsnitt ”tänkbar 

påverkan från 

verksamheten” 

c) Nej 

d) Nej 

e) Ja i avsnitt ”tänkbar 

påverkan från 

verksamheten” 

f) Nej 

g) Nej 

 

a) Ja kortfattat i avsnitt 

”luftrecipient, avgas- och 

partikelemissioner” (s. 21) 

b) Ja i avsnitt 

”vattenrecipient – 

grundvatten” (s. 22) och 

”vattenrecipient – dagvatten” 

(s. 22) 

c) Ja kortfattat i avsnitt 

”kemikalie-, avfallshantering 

och övriga risker” (s. 31) 

d) Nej 

e) Ja i avsnitt ”buller från 

verksamheten” (s. 29) 

f) Nej 

g) Ja kortfattat i avsnitt 

”mark- och 

vattenanvändning” (s. 32) 

MKB 4: Vindkraftpark Målarberget 
VKS Vindkraft Sverige AB planerar att anlägga en vindkraftspark med 39 vindkraftverk 

i Norberg och Avesta kommuner (VKS Vindkraft Sverige AB, 2013). Två 

samrådsperioder för allmänheten ägde rum mellan 8 oktober och 12 november 2012 och 

mellan 2 september och 2 oktober 2013. Under den första samrådsperioden ägde även 

ett samrådsmöte rum den 20 oktober medan den andra samrådsperioden pågick 

skriftligen. Vid den första samrådsperioden inkom 4 yttranden och under den andra 

samrådsperioden inkom ytterligare åtta yttranden (se Tabell 5). Synpunkterna nedan är 

tagna från en sammanställning av företaget då originalyttrandena ej finns att tillgå. Man 

bör därför ha det i åtanke när man läser om vilka synpunkter som kom in och hur de 

blev omhändertagna. 

Tabell 5: Sammanställning av yttranden och dess spegling i MKB:n för Vindkraftpark Målarberget 

Yttrande Finns beskrivet i 

samrådsunderlag 

Finns beskrivet i MKB 

1) Lokaliseringens 

lämplighet ifrågasätts med 

1) Ja i avsnitt ”lokalisering” 

och ”naturmiljö” 

1) Ja i avsnitt ”lokalisering” 

(s. 12) och ”naturmiljö” (s. 
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hänsyn till naturen och 

vindförhållandena 

33). Har dessutom blivit 

bemött skriftligen av bolaget 

2) Landskapsbilden kommer 

att påverkas i byn 

Olsbenning 

2) Ja i avsnitt ”landskapsbild” 2) Ja i avsnitt 

”landskapsbild” (s. 30). Har 

dessutom blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

3) Hur kommer kulturmiljön 

att påverkas? 

3) Ja i avsnitt ”kulturmiljö” 3) Ja i avsnitt ”kulturmiljö” 

(s. 44). Har dessutom blivit 

bemött skriftligen av bolaget 

4) Ökat buller 4) Ja i avsnitt ”ljud och 

skuggor” 

4) Ja i avsnitt ”ljud” (s. 51). 

Har dessutom blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

5) Varför vindkraft i Avesta 

som ska försörja Norberg? 

5) Nej 5) Har blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

6) Det finns bättre alternativ, 

solenergi och 

energieffektivisering till 

exempel 

7) Nej 7) Har blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

7) Placering av verken bör 

vara på redan bullerstörda 

områden 

8) Nej 8) Har blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

8) Oro över att terrängen blir 

förstörd på grund av 

verkens storlek 

9) Ja indirekt i avsnitt 

”naturmiljö” och ”vägar och 

transporter” 

9) Ja delvis i avsnitt 

”naturresurser och 

verksamheter” (s. 57). Har 

dessutom blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

9) Hur kommer djuren att 

påverkas? 

10) Ja i avsnitt ”friluftsliv och 

jakt” och ”fåglar och 

fladdermöss” 

10) Ja i avsnitt ”djurliv” (s. 

41), ”fåglar” (s. 42). och 

”fladdermöss” (s. 43).  Har 

dessutom blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

10) Vem ansvarar för 

kostnaderna när verken 

tas ur bruk? 

11) Nej 11) Har blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

11) Kommer värdet på 

fastigheterna att minska 

12) Nej 12) Har blivit bemött 

skriftligen av bolaget 

 

 MKB 5: Energi- och miljöcenter i Borås 
Borås Energi och Miljö AB planerade under 2012 att upprätta ett energi- och 

miljöcenter i Borås stad (Sweco Environment AB, 2012) Verksamheten kommer att 

omfatta ett nytt kraftvärmeverk, nytt avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt 

förnyat tillstånd för en befintlig avfallsanläggning och biogasanläggning. Samrådsmöten 

för allmänheten ägde rum 7 och 8 mars 2012 och därefter kunde skriftliga synpunkter 

lämnas till och med 30 mars 2012. Under samrådsmötena kom en hel del frågor som 

besvarades på plats men endast två skriftliga synpunkter inkom i efterhand. De 

frågor/synpunkter som inte kunde kommenteras tillräckligt på mötet och de två 

skriftliga synpunkterna finns kortfattat beskrivna i Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6: Sammanställning av yttranden och dess spegling i MKB:n för Energi- och Miljöcenter i Borås 

Yttrande Finns beskrivet i 

samrådsunderlag 

Finns beskrivet i MKB 

Muntliga: 

1) Vägen måste rustas upp 

om det blir större 

belastning 

 

1) Nej 

 

1) Ja i avsnitt ”trafikflöden” 

(s.187) 

Skriftliga: 

1) Oro för att det ska lukta, 

särskilt på sommaren 

 

1) Ja i avsnitt ”utsläpp till luft”. 

 

1) Ja i avsnitt ”luft och lukt” 

(s.178) 

2) Oro för att området 

runtomkring ska bli 

nedskräpat 

2) Nej 2) Nej 

3) Verksamheten kommer 

hindra framtida 

utveckling söderut 

3) Nej 3) Finns besvarat i 

minnesanteckningarna från 

samrådsmötena (Bilaga B:4) 

4) Onödig kostnad att 

pumpa vatten 30 meter 

upp 

4) Ja indirekt i avsnitt 

”inledning” och 

”verksamhetsbeskrivning” 

4) Ja indirekt i avsnitt 

”synergieffekter vid en 

samlokalisering” (s.29) 

 

4.2 Intervjuer 
Under arbetets gång har vissa teman utkristalliserats från resultatet och dessa får här 

utgöra underrubriker för detta avsnitt. 

4.2.1 Spontan känsla av samråd 
Frågan om intervjuobjektens spontana känsla av samråd ställdes tidigt för att fånga 

deras verkliga åsikt om samråd, innan den hinner bli förändrad och omarbetad av tankar 

och funderingar under intervjuns gång. Två av objekten svarar att arrangörerna av 

samrådet och deltagarna inte talar samma språk, symboliskt menat. Den ena 

(intervjuobjekt 1) uttrycker det i termer som att ”det är skillnad i förväntningar” vilket 

hen menar bland annat beror på att ordet samråd är missvisande. Verklig praktik och 

ordets rätta betydelse stämmer inte överens. Hen anser att ordet antyder att man som 

deltagare ska kunna få vara med och bestämma, något som hen alls inte tycker att man 

får göra i verkligheten. Den andra (intervjuobjekt 3) nämner att ”man är inte riktigt på 

samma plats i processen. Vi vill gärna prata detaljer medan många i allmänheten vill 

prata lokalisering”. En anledning kan vara att myndigheterna ställer krav på vad som 

ska tas upp som inte rimmar med det som allmänheten vill prata om. 

Ett objekt (intervjuobjekt 6) svarade delaktighet på frågan och tydliggjorde att samråd 

handlar om mer än information. Hen gav en ganska detaljerad förklaring till varför man 

inte bara ska informera ”hade det handlat om information hade man kunnat sätta in en 

stor annons eller lagt ut något på hemsidan och sagt att här finns en 

envägskommunikation.”. Vad delaktighet innebär gavs inget tydligt svar på i detta skede 

i intervjun. 

De tre sista objekten hade en gemensam nämnare – information. Däremot skiljde de sig 

från den ena ytterkanten där det handlar om information till berörd allmänhet 

(intervjuobjekt 2), till ett mittenläge där det handlar om ett informationsutbyte 

(intervjuobjekt 5), till den andra ytterkanten där tonvikten lades på information från 

allmänhet (intervjuobjekt 4).  
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4.2.2 Samrådsförberedelser 
För att eventuellt ha en möjlighet att senare kunna identifiera orsaker till varför samråd 

inte fungerar optimalt fanns det ett värde i att ta reda på hur intervjuobjekten förbereder 

sig inför samrådet. 

Svaren går att dela in i en praktisk del där de nämner att bjuda in rätt personer, planera 

för själva powerpoint-presentationen, ordna ett skriftligt underlag och boka lokal. Den 

andra indelningen är strategier som man förbereder för att kunna uppnå ett med 

samrådet satt mål. Intervjuobjekt 1 lyfter till exempel frågan om formen på mötet. Man 

kan planera form på mötet efter vad man vill uppnå. Hen nämner exempelvis att ”det är 

många som inte vill räcka upp handen och prata” på ett stormöte, vilket kan lösas med 

en annan form på mötet eller att man håller i fler möten där man kan sprida ut 

deltagarna lite grand. Intervjuobjekt 4 nämner att det är viktigt att ta reda på lite om 

området och kunna motivera varför man har valt en viss plats för verksamheten. Två av 

de tillfrågade nämner olika strategiska förberedelser där den ena (intervjuobjekt 2) 

brukar rekommendera sina kunder att hålla sig undan tjafs och diskussioner. Den andra 

(intervjuobjekt 6) nämner i generella ordalag att man kan ha en förberedande diskussion 

kring vilka frågor som kan komma upp, vem som ska besvara dem och hur de ska 

hanteras. 

4.2.3 Miljöbalken om samråd 
Efter att ha tittat på miljöbalkens utveckling gällande samråd vid MKB och därmed 

besvarat den första frågeställningen, var det intressant att ta reda på hur studiens sex 

intervjuobjekt uppfattade miljöbalkens text om samråd. De två första respondenterna 

ansåg att miljöbalken gav dålig vägledning i hur man skulle gå till väga när man håller i 

ett samråd. Den första (intervjuobjekt 1) nämnde mer specifikt att ”det står ju ingenting 

om formen” vilket hen menade ledde till att det oftast blir fantasilösa former på 

samrådet. Den andra (intervjuobjekt 2) uttryckte det i mer generella termer; ”den 

lämnar ju väldigt öppet och förordningen ger ju inte mycket anvisningar”. Den första 

respondenten ansåg också att syftet med samråd saknades i lagboken och att det var 

problematiskt eftersom det är en anledning till att de olika parterna får olika 

förväntningar på samrådet. Den andra respondenten tyckte däremot att syftet var tydligt; 

”… tydligt att syftet då är att man ska få ett underlag”. När jag frågade respondenterna 

hur de tolkade det som står i miljöbalken om samråd med förklaringen att den kanske 

går att tolka olika från person till person, förstod intervjuobjekt 2 inte alls vad jag 

menade; ”jag tycker inte den känns så knepig egentligen”. Då gav jag exempel på två 

personer jag talat med som tolkat texten olika varpå hen svarade ”jag uppfattar det mer 

som att man uttrycker det på lite olika sätt men på något sätt är det samma 

målsättning”. 

Intervjuobjekt 3 tyckte att miljöbalken var ” rätt så tydlig som guidebok hur man ska 

göra” men att det saknas text om behovet av lyhördhet och vikten av att få till en dialog. 

Respondent 6 tyckte tvärtemot att ”Det finns ett tydligt upptag i miljöbalken om att det 

ska vara en dialog. Ett demokratiskt utrymme att få del av information och möjlighet att 

uttrycka synpunkter…”. Hen nämnde istället att vägledning och motiveringar skulle 

göra miljöbalken alldeles för volyminös då den redan är ganska omfattande. Samtidigt 

påpekade hen att EU-dokumenten ser annorlunda ut med en inledande motivering till 

varför man har tagit fram direktivet.  

Respondent 5 nämnde kort att hen trodde att regeringen vid miljöbalkens framtagande 

nog hade ” tänkt att folk skulle vara mer engagerade” och intervjuobjekt 4 berättade att 
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det är svårt att följa alla krav i miljöbalken och nämner exempelvis det att allmänhet ska 

kunna påverka det geografiska läget för verksamheten. ”Man kan inte påbörja en 

tillståndsprocess innan man har rådighet över marken. Och då är det redan spikat att 

här ska täkten ligga.” säger hen. 

4.2.4 Definition av bra samråd 
Ett huvudsyfte med hela denna studie är att kartlägga faktorer som ofta verkar leda till 

framgångsrika samråd. För att inhämtad data ska ha något värde måste frågan av vad 

som är ett bra samråd enligt respondenterna utredas. Därför blev intervjuobjekten 

ombedda att berätta om sin syn på ett bra samråd. Tre respondenter uttrycker att ett bra 

samråd är när det är bra information. En av dem (intervjuobjekt 5) nämner dessutom att 

”Det är ju bra om information sker båda vägarna, dels från verksamhetsutövare till 

allmänhet, men också från allmänhet till verksamhetsutövare.”. En annan av dem 

(intervjuobjekt 4) förklarar att informationen till deltagarna är viktig eftersom man då 

kan reda ut missförstånd. Man kan dock ha i åtanke att tre intervjuobjekt också pratade 

om information när de besvarade frågan om spontan känsla av samråd.  

Alla intervjuobjekt utom ett (intervjuobjekt 2) nämner vikten att få in synpunkter från 

allmänheten. Respondent 1 påpekar att just därför kan mötet ändå vara bra trots att folk 

kanske varit arga och frustrerade. Vidare hävdar hen att det är jättebra om man kan bli 

överens om vad problemet är eller åtminstone förstå varandras problembilder. Något 

som intervjuobjekt 1 är ensam om att lyfta är att det inte är säkert att alla tycker att 

samrådet var bra bara för att arrangören tycker det. Respondent 3 nämner i samband 

med vikten av synpunkter att en viktig del är att de kommer in tidigt i processen. 

Intervjuobjekt 4 trycker på att synpunkterna gör att ”om man kan lösa just sådana här 

konkreta vardagsproblem. ”Bullrar det där?” Ja men då får vi ordna det”. Dessutom 

säger hen också att man kan få värdefull information om emotionella värden för platser 

som oftast bara närboende kan ge.  

Endast en respondent (intervjuobjekt 5) nämner uttryckligen på denna fråga att det är 

bra om samrådet innehåller diskussion och dialog och intervjuobjekt 6 svarar också att 

det är av vikt att det kommer deltagare på mötet överhuvudtaget.  Hen berättar också att 

det räknas som ett misslyckande om man inte får in synpunkter på mötet. ”Det är inte 

kul att skicka in en sådan tillståndshandling… Man vill ha ett samråd som har gett 

feedback och som man kan förmedla i ansökningshandlingarna blev framgångsrikt.” 

säger hen.  

4.2.5 Framgångsfaktorer 
Den faktor som enligt intervjuobjekten verkar vara viktigast är att allmänheten får 

framföra sina synpunkter och att arrangören tar till sig dem och bemöter dem med 

respekt. Respondent 6 gav ett exempel på hur hen tyckte att man kunde uttrycka sig ”Vi 

noterar det här. Det kommer att finnas med i anteckningarna. Alla kan läsa det i 

framtiden och det kommer att följas upp av både oss och myndigheterna.”. Många av 

respondenterna trycker också på vikten av att vara ärlig och uppriktig i sin information, 

exempelvis intervjuobjekt 5; ”Man ska inte ge känslan av att man döljer någonting. 

Berätta hellre för mycket än för lite. Vet man inte så får man säga det också. Men det 

ska vara trovärdigt.”. Respondent 3 nämner att det dessutom är viktigt för hens företag 

att synpunkter och information framförs direkt till/från dem och allmänhet och därför 

håller de alltid själva i samrådet; ”Det måste vara någon av kött och blod som 

representerar bolaget som står öga mot öga mot människorna… och ge folk en chans 

att få säga sin åsikt direkt till oss”. 
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Många svar gällande framgångsfaktorer kretsade också kring formen på samrådet. Tre 

av intervjuobjekten nämner att ett möte som inleds med ett kort prat och sedan fortsätter 

med stationer och planscher är en bra form då många inte vill lämna synpunkter inför 

alla andra på mötet. Kaffepaus är enligt respondent 6 viktigt då ” Det typiska är att man 

får en annan stämning efter paus och fika… Det brukar bli en mer avspänd stämning 

efter en paus och det kan också bero på att en del högljudda har pratat av sig i 

början.”. Intervjuobjekt 1 menar på att ju fler former samrådet tar desto fler människor 

lämnar synpunkter på ärendet. Därför är det bra om man kan lämna synpunkter skriftligt 

också via en hemsida eller lägga en lapp i en låda som moderatorn på mötet sedan tar. 

Respondent 3 är exploatör och berättar om en annorlunda form på samråd som hen 

upplever som framgångsrik; ”Vi jobbar med det vi kallar för öppet hus. Då får folk 

komma när de har tid och då får man sätta sig runt ett bord och prata med några eller 

någon som jobbar på bolaget och man sätter kanske av en halvtimme upp till en timme. 

Även intervjuobjekt 4 nämner värdet i att dela upp deltagarna i mindre grupper. Till viss 

del hjälper det också att på ett pedagogiskt sätt förklara sammanhanget bakom det 

projekt man planerar för, säger respondent 3. I hens fall kan det vara framgångsrikt att 

säga något i stil med; ” Här är Sverige. Vi behöver el. Vi har politiskt konstaterat att vi 

har ett problem med vår elförsörjning för vi har kärnkraft och vi importerar kolkraft 

och världen står inför en växthuseffekt. Vad ska vi göra? Jo vi har möjlighet att satsa på 

vindkraft.” 

Intervjuobjekt 3 har med sitt företag lång erfarenhet av att utveckla samrådsförfarandet 

eftersom hens verksamhet är i en bransch där man möter mycket motstånd. Hen gav 

många förslag på framgångsfaktorer som inte enbart gäller själva samrådsmötet. Bland 

annat jobbar hen med företag mycket med att komma ut med information tidigt antingen 

via brev eller genom ett tidigt möte. Som förslag har de att de redan i skedet innan man 

skriver markavtal bör börja gå ut med information och det motiveras så här; ”Det sticker 

i ögonen på många. Att vad fan, han som är min granne varför kunde inte han sagt 

något till mig att han har skrivit ett markavtal med ett vindkraftsbolag? Jaha, han håller 

på och gör affärer som kommer påverka mig och min familj. Då har han blivit tillsagd 

av bolaget att det här får du hålla tyst om.”.  Förutom tidig information kan man också 

förebygga dålig stämning på orten genom att se till att även boende har möjlighet att 

tjäna en slant på projektet exempelvis billigare elpris, bygdepeng eller delägande. 

Bygdepeng berättar respondent 3 innebär att företaget delar ut en del av överskottet till 

lokal utveckling av närmiljön. Att företagets metoder fungerar har hen bevis på; 

”Härjedalens kommun hade ett lite annorlunda sätt att ta fram en vindkraftsÖP. Där 

började man med att sätta sig i byarna och prata om det här. Man gjorde en liten turné, 

man åkte runt i byarna och frågade vad folk tyckte om vindkraft och kan ni se att det 

finns några platser i den här byn som skulle kunna vara lämpliga? Senare när 

Härjedalens kommun gjorde en förnyelse av den där planen så gjorde de på det 

klassiska sättet och det blev ett sju helvetes liv i Härjedalen.” När kritiken kom tog 

kommunen bort alla förslag utom två och intervjuobjekt 3 kommenterar detta så här; ” 

De två platser som blev kvar, det var våra två platser. Det visar i och för sig att vi hade 

gjort ett bra val och vi hade varit duktiga på att förankra det lokalt. Vi fick inte en 

massa opinion från de där områdena.”. 

Intervjuobjekt 6 anser att god stämning på mötet är viktigt och det kan man uppnå på 

fler sätt. Till exempel kan man ha strategin att man inte måste kunna besvara och 

bemöta alla synpunkter som kommer in. Om en deltagare tjatar mycket om något kan 

man avbryta med motiveringen att det är allas demokratiska rätt att få göra sig hörda. 

Hen påpekar dock att det är en balansgång då ”det handlar om att behålla en anda av 
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öppenhet och konstruktiv dialog. Då får man inte skära av diskussionen för hårt och för 

mycket.”. Den mest basala framgångsfaktorn menar hen dock är att det finns ett 

samrådsbehov överhuvudtaget; ”En liten verksamhet i en stor stad som knappt ska 

ändra något eller har någon större miljöpåverkan, vem avsätter en kväll för att åka och 

lyssna på detta?”.   

4.2.6 Nyckelfaktorer vid mindre lyckade samråd 
Tre respondenter lyfter återigen fram stormöten som en faktor till mindre lyckade 

samråd. Intervjuobjekt 1 framhåller att formen där exploatören först pratar (ofta för 

länge) och deltagarna därefter ska komma med synpunkter är problematisk. Deltagarna 

får knappt något utrymme alls och blir trötta när exploatören pratar så länge. Att 

exploatören tar största delen av mötesutrymmet bekräftas av respondent 6 som säger 

”att det blir proportioner 80-20 information och samråd kanske inte är så konstigt 

eftersom det är en part som har förberett allt, det är en part som vill bedriva en 

verksamhet och sedan kommer det andra som tar till sig av informationen och lämnar 

synpunkter.”. Hen nämner också att stormöte inte är bästa sättet att omhänderta folks 

synpunkter på då många inte vill prata inför en stor grupp, något som även 

intervjuobjekt 4 och 5 nämner. 

Intervjuobjekt 3 berättar om en faktor som påverkar negativt men ligger utom deras 

kontroll att påverka. Hen är verksam inom vindkraftsbranschen och där går det till så att 

kommunen först planerar för vindkraft i översiktsplanen. Då ska kommunen först göra 

en MKB och hålla i samråd för allmänheten. Enligt respondent tre bedriver kommunen 

alltid dessa samråd med minimalistiska satsningar och sätter exempelvis in en jätteliten 

annons om samråd som få människor kommer på. Det är på detta samråd som 

allmänheten kan tycka till om lokalisering av vindkraften eller ha synpunkter på om det 

är en bra idé överhuvudtaget. När människor inte får möjligheten att påverka i detta 

skede kommer de vilja göra det när det är exploatörens tur att skriva MKB och hålla i 

samråd. I det skedet är det dock inte de frågorna som ska tas upp vilket gör människor 

upprörda. En faktor man däremot kan försöka påverka är att människor ska få första 

informationen från företaget direkt och inte via media. Hen uttrycker sig så här; ”Det är 

som bäddat för katastrof när människor får läsa i tidningen om det här man planerar. 

Att första gången de kommer i kontakt med det som man har för avsikt att planera är 

genom tidningen, det är katastrof.”. 

Respondent 5 nämner också en faktor som påverkar men inte går att kontrollera som 

exploatör och det är när det planeras för nya anläggningar på orter som inte är vana vid 

industriell verksamhet. ”Man har inte det arvet med sig.”.  

4.2.7 Övrigt 
Det kom fram mycket intressant i intervjuerna som inte riktigt passar in under något av 

ovanstående rubrikteman. Ett urval av detta samsas under rubriken övrigt och kan 

komma att bli föremål för diskussion senare.   

Respondent 3 lyfter ett problem som kan härledas från hur allmänheten agerar när det 

planeras för nya verksamheter. Hen anser att också allmänheten själva måste bevaka sin 

omvärld och aktivera sig. Om man har investerat mycket pengar i ett sommarhus måste 

man också själv höra sig för med kommunen och fråga om de jobbar på någon 

översiktsplan där de bor. ”Folk i allmänhet reagerar lite strutsaktigt att man går 

omkring och tror att här ska det aldrig hänt något mer i tillvaron”. 
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Intervjuobjekt 5 som har en bakgrund både från naturvårdsverket och från länsstyrelsen 

men numera jobbar på en konsultfirma beskriver att hens erfarenhet av samråd är att det 

endast sker med en annons. ”Samrådsmöten är inte så vanligt.”. Hen berättar att man 

ofta skickar ut information i brevlådor till de närboende där man berättar vad som ska 

göras. ”Det vanliga är att man bara skriver om det med en kontaktperson till företaget. 

Man kan höra av sig och få mer information. Det brukar finnas någon mail-adress dit 

man kan skicka in sina synpunkter.”. Något som hen och respondent 4 uttryckte båda 

två, var att man inte funderar så mycket på hur samrådet bäst ska bedrivas eftersom man 

tycker att man med så mycket erfarenhet har koll. ”Ofta blir det ju någon typ av praxis” 

säger respondent 4. 

4.3 Enkätundersökning 
Syftet med en enkätundersökning är att undersöka om resultatet från intervjuerna 

återspeglas på en större grupp. Resultatet från enkätundersökning som genomfördes på 

berörda avdelningar på WSP i Sverige är uppdelat på samma sätt som själva 

enkätundersökningen. Enkätundersökning finner ni som bilaga 2 i denna uppsats. 

Förutom de tre bakgrundsfrågor som ställdes i enkätens början, för att filtrera bort 

konsulter som inte arbetar med detta område, ställdes först tre frågor om miljöbalkens 

upptag av samråd. Därefter kommer 15 frågor som berör själva samrådsprocessen. 

Nedan redovisas det resultat som jag har bedömt som relevant att senare diskutera och 

som följer den röda tråden i den kommande diskussionen. Övriga tabeller och diagram 

finner ni i bilaga 3. 

4.3.1 Miljöbalken 
I intervjuerna framkom att respondenterna tolkar lagtexten om samråd olika och därför 

ställdes två frågor kring detta även till enkätundersökningens urvalsgrupp. Frågorna 

som ställdes var om de tillfrågade ansåg att syftet med samråd fanns beskrivet i 

miljöbalkens 6 kapitel 1-5§ och om de tyckte det fick de i nästföljande fråga peka ut i 

vilken av paragraferna som de tyckte att syftet fanns med. Av Tabell 7 och Figur 2 att 

döma tyckte en majoritet att syftet fanns beskrivet i 4§. 

Tabell 7: Visar hur många av de tillfrågade som anser att syftet med samråd finns beskrivet i miljöbalkens 6 

kapitel, 1-5§. Endast ett svar var möjligt 

1. Tycker du att syftet med samråd finns beskrivet i utdraget ovan?* 

  Antal personer Andel personer (%)  

Ja 20 62,5 

Nej 12 37,5 

Totalt 32 100 
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Figur 2: Visar i vilken paragraf (1-5) i miljöbalkens 6 kapitel som syftet med samråd finns beskrivet. Fler svar 

var möjliga 

Intervjuresultatet visade också att en majoritet av respondenterna tyckte att riktlinjer för 

samrådsformen saknades i miljöbalken och därför ställdes frågan om vad 

enkätrespondenterna tror blir konsekvensen om dessa riktlinjer saknas. Av de två fasta 

alternativen som fanns (se Figur 3) har en majoritet svarat att samrådsformen blir enligt 

rutin. Det var dock fler som hade andra förslag på konsekvenser och den vanligaste 

konsekvensen av dessa var att risken att saker missas är större då samrådet genomförs 

olika från gång till gång (se Figur 4).  

 

Figur 3: Visar vad de tillfrågade tror att det får för följder om riktlinjer för samrådsformen saknas. Endast 

ett svar var möjligt. Ett öppet svarsalternativ. 

 

Figur 4: Visar de tre vanligaste svaren under övrigt i figur 3 

4.3.2  Samrådet 
Under intervjuerna svarade en respondent att ordet samråd var problematiskt då denne 

inte tyckte att det stämde med hur det fungerade i praktiken (se avsnitt 4.2.1). Eftersom 

hen tyckte att det får konsekvenser på bland annat deltagarnas förväntningar på 

samrådet, var det relevant att undersöka om fler än hen höll med om att ordet samråd 

18,75% 

37,50% 

43,75% 

3a. Vad tror du att det får för följder om 
riktlinjer eller föreskrifter saknas för 

samrådsformen? 

Samrådsformen blir kreativ 

Samrådsformen blir enligt rutin 

Övrigt 
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ger en missvisande bild av vad som ska ske. Som man kan se i bilaga 2 fanns 

nationalencyklopedins definition på samråd angiven i enkäten och enligt Tabell 8 nedan 

tycker en majoritet att verkligheten inte stämmer med denna definition på samråd.  

Tabell 8: Visar om de tillfrågade anser att nationalencyklopedins definition av samråd stämmer med 

verkligheten. Endast ett svar var möjligt. 

4. Anser du att ovanstående definition stämmer med hur samråd fungerar i verkligheten?* 

 Antal personer Andel personer (%) 

Ja 14 42,42 

Nej 19 57,58 

Totalt 33 100 

 

Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv kan formen på samrådet ha en betydelse för hur 

lyckat det blir och därför ställdes frågan till dessa erfarna konsulter om vilken form på 

samråd för vidare krets som är vanligast. De två vanligaste formerna för samråd är 

möjligheten att endast lämna in synpunkter skriftligt eller muntligt via ett stormöte (se 

Figur 5) . När samrådet är i form av ett stormöte är det vanligaste upplägget enligt Figur 

6 att exploatören informerar och intressenterna lyssnar och därefter avslutas mötet med 

frågor. 

 

Figur 5: Visar vilken samrådsform som de tillfrågade har mest erfarenhet av. Endast ett svar var möjligt. Ett 

öppet svarsalternativ 
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Figur 6: Visar vilket upplägg samrådsformen stormöte oftast har enligt de tillfrågade. Endast ett svar var 

möjligt. Ett öppet svarsalternativ 

En relevant fråga för denna studies giltighet är att ta reda på hur de flesta definierar ett 

bra samråd. Majoriteten anser att det är bra när många synpunkter och åsikter 

offentliggjorts (se Figur 7). De flesta av respondenterna ansåg även att detta var det 

viktigaste att samrådet genererade, när de var tvungen att välja ett av alternativen (se 

Figur 8). 

 

Figur 7: Visar hur de tillfrågade definierar ett lyckat samråd. Fler svar var möjliga. 

 

Figur 8: Visar vilket av alternativen i figur 7 som är viktigast. Endast ett svar var möjligt 

1 
69,70% 

2 
3,03% 

3 
27,27% 

10. Vilken av situationerna i förra frågan är 
viktigast att man uppnår under 

samrådsmötet? 
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Ett viktigt syfte med hela uppsatsen är att samla erfarenheter från människor som 

arbetar mycket med samråd och på så vis kunna påvisa vilka faktorer som påverkar 

mest när ett samråd lyckas eller misslyckas. Den populäraste framgångsfaktorn var att 

intressenterna framför sina synpunkter (se Figur 9). Den faktor som flest trodde 

påverkar ett negativt utfall på samrådet är konflikter (se Figur 10). Observera att 

alternativ övrigt i Figur 10 är det alternativ som flest verkar ha svarat. Det är dock 14 

olika faktorer vilket visar att det råder mycket större oenighet på nyckelfaktorer för ett 

negativt utfall än ett positivt sådant. 

 

Figur 9: Visar vilka faktorer som de tillfrågade anser ger bäst förutsättningar för ett lyckat samråd. Öppet 

svarsalternativ. 

 

 

Figur 10: Visar vilka faktorer som de tillfrågade anser mest påverkar förutsättningar för ett mindre lyckat 

samråd. Öppet svarsalternativ 

En faktor som man skulle kunna tänka sig påverkar utfallet negativt är om allmänheten 

är upprörd redan när de kommer till mötet och därför tillfrågades konsulterna om detta 

förekommer ofta. En knapp majoritet har svarat ja på den frågan (se Tabell 9). På frågan 

om vad de tror detta beror på har de flesta svarat brist på information från exploatören 

(se Figur 11). 
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Tabell 9: Visar vilken erfarenhet de tillfrågade har gällande upprörd allmänhet vid ankomst till 

samrådsmöten. Endast ett svar var möjligt 

15. Är det vanligt att inbjuden allmänhet är upprörd när de kommer till samrådsmötet? 

 Antal personer Andel personer (%) 

Ja 17 54,84 

Nej 14 45,16 

Totalt 31 100 

 

 

Figur 11: Visar vad de tillfrågade tror är de vanligaste orsakerna till att allmänheten är upprörd när de 

anländer till mötet. Öppet svarsalternativ 

4.4 Intervjuer och enkätundersökning – en jämförelse 
Jämförelsen härunder är uppdelat i två underrubriker; likheter och skillnader.  

4.4.1 Likheter 
Alla intervjuobjekt utom ett tyckte att definitionen på ett bra samråd var att få in 

synpunkter från allmänheten. Detta var alltså den populäraste definitionen av ett lyckat 

samråd enligt intervjuobjekten. Om man tittar i Figur 7 kan man se att flest antal 

personer som besvarade enkäten också tyckte att det bäst definierade ett lyckat samråd. 

Det var möjligt att bocka för fler alternativ i fråga 9 men i fråga 10 var de svarande 

tvungna att välja vilket av alternativen i fråga 9 som var viktigast och även där tyckte 

flest personer att synpunkter från allmänheten var viktigast.  

Att formen för samråd inte finns beskriven i miljöbalken var de flesta intervjuobjekten 

överens om och frågan ställdes inte i enkätundersökningen. De flesta intervjuobjekt var 

ganska överens om att samrådsformen blir enligt rutin och en uttryckte till och med att 

det berodde på en avsaknad av riktlinjer av samrådsformen i miljöbalken. En fråga som 

då ställdes till enkätrespondenterna var vad de tror att det får för följder om de här 

riktlinjerna saknas. De flesta svarade i likhet med intervjuobjekt 1, att det blir enligt 

rutin. Mängden alternativ på frågan i enkätundersökningen kan dock ifrågasättas då en 

majoritet av respondenterna valt att svara något eget under alternativ övrigt. 
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Vad gäller frågan om samrådets syfte finns beskrivet i miljöbalken kan man se att 

resultatet är väldigt splittrat. Ett intervjuobjekt tyckte att syftet saknades vilket 37,5 % 

höll med om. Det är med andra ord en minoritet både av intervjuobjekten och 

enkätrespondenterna som anser att syftet med samråd inte finns med i miljöbalken. Vad 

gäller enkäten är minoriteten på denna fråga ganska stor och tittar man på 

nästkommande fråga (Figur 2) som gäller var i miljöbalken som syftet finns beskrivet är 

svaren relativt jämnt fördelade mellan alternativ 3-6. Detta kan tyda på att det inte är 

helt självklart hur lagtexten ska läsas och tolkas.  

Om man ska tro intervjuobjekten verkar nyckeln till ett framgångsrikt samråd 

framförallt handla om att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter och också gör 

det. Trots att denna fråga endast kunde besvaras med egna svar i enkäten har man 

kunnat urskilja att en majoritet även här tror att det är den viktigaste framgångsfaktorn. 

En sista slående likhet mellan intervjuerna och enkätundersökningen var att en stor 

majoritet bland båda grupperna svarade att den vanligaste formen på samråd är stormöte 

där exploatören först pratar och sedan följer en frågestund där allmänheten kan komma 

på synpunkter. Enkätrespondenterna hade dock lite olika erfarenheter av andelen 

information från exploatören och andelen frågor från allmänheten där några nämner att 

exploatören brukar prata kort och följs av lång frågestund. De allra flesta ansåg dock att 

det var vanligare med det motsatta.   

4.4.2 Skillnader 
Hälften av intervjuobjekten nämnde att information definierar ett bra samråd – ett 

alternativ som enkätrespondenterna inte ens hade tillgång till. Detta är troligen den 

största anledningen till att det finns en skillnad mellan intervjuerna och 

enkätundersökningen avseende information. Dock ska nämnas att enkätrespondenterna 

hade möjlighet att skriva ett eget svar på frågan, vilket endast tre personer valde att 

göra.  

Något som markant skiljer sig mellan intervjuerna och enkätundersökningen var att 

intervjuobjekten lyfte frågan om att samrådsformen kan vara en nyckel till framgång. 

De nämnde formen kort prat och därefter stationer med planscher som en lyckad form 

och detta att formen kan spela roll är ingenting som alls nämns i enkätundersökningen. 

Det är möjligt att det som sagts innan i intervjuerna skapat andra förutsättningar för att 

svara på frågan än vad som gjorts i enkäten. De som besvarade enkäten kanske hade 

andra glasögon på sig. Oavsett anledning fanns det en tydlig skillnad i denna fråga. 

Ytterligare en skillnad gällande framgångsfaktorerna var att alla respondenter i enkäten 

mer eller mindre pratade om samtalsformen, det vill säga att man skulle kommunicera, 

visa respekt och vara lyhörd med mera. I intervjuerna nämndes förstås detta också, men 

framförallt ett intervjuobjekt pratade om lite annorlunda framgångsfaktorer som att 

involvera allmänheten så fort man börjar upprätta en plan eller att låta allmänheten få ta 

del av de ekonomiska vinsterna som projektet skulle medföra. Den här typen av förslag 

nämns inte alls i enkätundersökningen.  

Frågan om nyckelfaktorer för mindre lyckade samråd ställdes både till intervjuobjekten 

och enkätrespondenterna. Enkätresultatet visar mycket varierande svar på denna fråga 

men något fler svaranden har nämnt att konflikter på samrådet är den viktigaste orsaken 

till en ett misslyckat samråd. Konflikter nämns inte alls av någon av intervjuobjekten på 

denna fråga. Däremot har några av dem nämnt att konflikter är onödigt och försvårande 

som svar på några andra frågor vilket ändå kan tyda på att de tycker att det är viktiga 
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faktorer. Det är dock svårt att avgöra hur viktig denna faktor är jämfört med andra 

faktorer. De flesta intervjuobjekten svarade istället att samrådsformen stormöte var 

dömt att misslyckas något som återigen inte alls nämndes av enkätrespondenterna.  

5 Diskussion 
Upplägget på diskussionen är att jag har brutit ner studiens frågeställningar i mindre 

frågor som får utgöra diskussionens underrubriker. Det är framförallt resultatet från 

intervjuerna och enkätundersökningen som diskuteras då resultatet från 

litteraturstudierna mest baserats på två bakgrundsfrågeställningar med ganska enkla och 

konkreta svar. Resultatet jämförs med presenterade teorier och diskussionen avslutas 

med en modell och tillhörande text som visar hur en demokrati med deliberativa 

kvaliteter kan ge positiva effekter på miljöfrågor. Något man kan ha i åtanke när man 

läser diskussionen är att resultatet som diskuteras gäller sex olika intervjuobjekt och 

enkätsvar från ett konsultföretag. Diskussion och slutsatser går inte att generalisera till 

alla konsultfirmor. Detta kan exempelvis bero på att det kan råda olika företagskultur på 

de olika konsultfirmorna så att man uppfattar samråd på olika sätt. För att kunna 

generalisera skulle man behövt göra ett urval av olika konsultbolag runt om i Sverige 

och ställt samma frågor till dessa. 

5.1 Vilka erfarenheter har man idag av samråd?  
Det här är en delfråga av studiens frågeställningar (se avsnitt 1.2). Resultatet från 

intervjuerna och enkätundersökningen har mynnat ut i olika teman som här utgör 

underrubriker till delfrågan. 

5.1.1 Spontan känsla av samråd 
På frågan om vad intervjuobjektens spontana känsla av samråd var, svarade hälften 

information i någon mening. Slår man upp vad ordet information betyder i en ordbok får 

man synonymerna ”upplysning” och ”underrättelse”. Det säger sig självt att detta 

handlar om envägskommunikation. A upplyser B. Envägskommunikation är motsatsen 

till dialog eller samtal. Om information är deras spontana känsla av samråd kan man 

gissa att det är det som samråden de har hållit i eller deltagit i har handlat om – inte 

dialog. Om resultatet i Figur 6 stämmer med verkligheten och med fler företag än det 

som enkätundersökningen distribuerades ut på, kan vi konstatera att samrådsmöten 

brukar handla om envägskommunikation. Kommunikation handlar inte bara om att tala 

utan också om att lyssna, förstå och göra sig förstådd (Hallgren & Ljung, 2005). Om en 

envägskommunikation sker, det vill säga att A informerar och B lyssnar, är det omöjligt 

för A att veta om hen gjort sig förstådd. Om samrådsmötet inte öppnar upp för dialog 

utan genomförs med envägskommunikation är det med andra ord vid mötets slut inte 

säkert att verksamhetsutövaren har klart för sig om allmänheten som dykt upp har 

förstått vad som planeras för och ska ske. Om det dessutom är så att 

verksamhetsutövaren bemöter vissa frågor och synpunkter med ”vi noterar detta, det 

kommer att utredas” (se avsnitt 4.2.5) kan hen inte ens vara säker på att hen förstått 

frågan eller synpunkten då man inte ger den en chans att diskuteras. Det ska påpekas att 

det inte är säkert att alla refererar till information som dess lexikala betydelse, vilket 

betyder att information mycket väl kan betyda kommunikation och samtal för någon 

eller alla respondenter. För att vara säkrare på hur respondenterna definierar ordet 

information hade en sådan fråga behövt ställas både i intervjuerna och i 

enkätundersökningen.  
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Två intervjuobjekt nämnde olika förväntningar som spontan känsla av samråd. Ett av 

intervjuobjekten trodde att de här olika förväntningarna berodde på att den lexikala 

betydelsen av ordet samråd är missvisande av hur samråd går till i verkligheten. Samråd 

betyder enligt nationalencyklopedin ”överläggning för att enas om gemensamt 

handlande”. Som intervjuobjekt 1 säger; ”det låter som att man ska få vara med och 

bestämma”. Låt oss då säga att allmänheten kommer till ett samrådsmöte och tror att de 

ska få vara med och bestämma och sedan visar det sig att samråd handlar om något helt 

annat. En naturlig reaktion på detta skulle kunna vara besvikelse och att man känner sig 

lurad. En sekundär konsekvens av detta skulle kunna vara att deltagarnas tillit till 

situationen minskar vilket inte ger de bästa förutsättningarna för att skapa ett 

demokratiskt samtal (Naurin, D., 2004). Om syftet med samråd finns med i 

miljöbalkens sjätte kapitel råder det delade meningar om, både bland intervjuobjekten 

och bland enkätrespondenterna. Jag själv, tycker inte att syftet finns beskrivet utan 

samrådsmötenas gång verkar, som många respondenter också nämner, avgöras av någon 

slags praxis. Vem eller vilka som har hittat på denna praxis från första början vet jag 

inget om, men det är problematiskt om man inte ens kan försvara sitt sätt att utföra 

samrådet på med något som står i lagtexten. För att ta oss till ytterligare en dimension i 

problematiken, kan detta kopplas till deltagarnas brist på möjligheter att påverka 

innehållet på samrådsmötet. Att inte kunna påverka innehållet är dels ett tecken på ett 

odemokratiskt samtal (Montgomery, 2004) men konsekvensen bör också kunna vara att 

deltagarnas frustration blir ännu större då dessa förutsättningar råder i kombination med 

en besvikelse över att deras förväntningar med samrådet inte blir uppfyllda. Man kan 

dock fråga sig huruvida det är ordet ”samråd” som är fel eller om det är sättet samråd 

bedrivs på som är fel.  

Ett av intervjuobjekten nämner att den vanligaste formen på samråd är med annons och 

möjlighet att lämna synpunkter skriftligt. Hen har erfarenhet av samråd i MKB-

sammanhang både från Naturvårdsverket och länsstyrelsen och arbetar idag på en av 

Sveriges största konsultfirmor. Hens erfarenhet av samråd utmärkte sig både bland de 

övriga intervjuobjekten men också bland enkätrespondenterna vilket talar för att den är 

ett undantag och inte bör läggas stor vikt vid. Med sin erfarenhet från tre olika 

verksamheter som alla sysslar med samråd i hög grad kan man dock inte avfärda hen 

hur som helst. Det är möjligt att hen bedriver samråd på detta sätt och det får stå för 

hen. Men hen har också erfarenhet av andras samråd och de bedriver uppenbarligen 

samråd på samma sätt. Det talar istället för att det är betydlig vanligare än vad mitt 

resultat visar att man bedriver samråd med endast annons och möjligheter att lämna 

synpunkter skriftligt. Det finns mycket strategier man kan använda sig av för att 

motverka att konflikter uppstår. Man kan exempelvis förstå den andres synsätt genom 

att se på situationen utifrån dennes perspektiv (Hallgren & Ljung, 2005). Man kan också 

använda sig av metakommunikation för att rätta till samtalet om det redan börjat spåra 

ur. Båda dessa strategier är svåra att tillämpa om man inte träffas öga mot öga utan 

sköter konversationen via brev. Med andra ord ger skriftliga samråd sämre 

förutsättningar att bedriva en fungerande och konfliktfri samrådsprocess. 

5.1.2 Samrådsformer 
Enkätrespondenternas svar på frågan om vilken samrådsform som var vanligast visade 

att de två vanligaste formerna var skriftligt via e-post eller hemsida och stormöte som 

annonserats för och där intressenterna bjudits in. På följdfrågan var det särklassigt 

vanligaste svaret att om samrådet är i form av ett stormöte så är det vanligaste upplägget 

att exploatören informerar och intressenterna lyssnar med en kort frågestund i slutet. 

När olika aktörer i samrådsprocessen skriver till varandra bedriver de någon slags 
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kommunikation mellan varandra. Då kommunikation, som tidigare nämnts, handlar om 

att tala, lyssna, förstå och göra sig förstådd finns det små möjligheter för denna 

kommunikationsform att lyckas. Detta beror bland annat på att det är svårare att 

tillämpa de strategier som finns för att till exempel förvissa sig om att man har förstått 

vad den andre har sagt. Som beskrivet i avsnitt En värld av kommunikation, är en sådan 

strategi att lyssnaren speglar talaren (Hallgren & Ljung, 2005). En annan strategi för att 

skapa en fungerande kommunikation utan inslag av konflikter är att bedriva 

metakommunikation (d.v.s. kommunicera om kommunikationen) vilken också kan bli 

svårare att genomföra vid en skriftlig kommunikation.  

Ett stormöte som har upplägget information från exploatör (d.v.s. 

envägskommunikation) och kort frågestund i slutet ger inte heller bra förutsättningar för 

en lyckad kommunikation, eftersom till exempel strategin spegling kräver en interaktion 

mellan deltagare. Ett stormöte har andra brister också. Ett kännetecken för ett 

demokratiskt samtal är att alla deltagare ska ha möjligheten att påverka dess innehåll 

och form (Montgomery, 2004). Vidare innebär detta rent konkret till exempel att alla 

aktörer har rätt att bestämma hur problemavgränsningen ser ut och när ett ämnesområde 

ska lämnas för ett annat. Ett samrådsmöte är noga planerat och förberett av 

verksamhetsutövare och inhyrda konsulter och som intervjuobjekt 6 nämner finns ofta 

strategier för hur man avbryter någon som pratar för mycket eller tjatar om en särskild 

punkt genom att hänvisa till allas demokratiska rätt att göra sig hörd (se avsnitt 4.2.5). 

Ett möte som är planerat på ett sådant sätt att man har en plan på hur man ska bryta 

diskussion kring vissa frågor och i förväg har bestämt vilka frågor som hör till ämnet är 

raka motsaten till att ge deltagarna möjlighet att påverka samtalets innehåll och form.  

Något som flera intervjuobjekt nämnde var att många inte vill räcka upp handen och 

prata inför ett stort antal människor. Trots detta är alltså den vanligaste formen på 

stormöte att den korta frågestunden tas i slutet inför alla andra. Om många deltagare inte 

vågar fråga sina frågor på ett sådant samrådsmöte innebär det att alla inte har fått göra 

sig hörda när mötet är slut, något som kännetecknar ett odemokratiskt samtal (Hallgren 

& Ljung, 2005). Anledningen till att verksamhetsutövare och konsulter väljer denna 

form på möte kan diskuteras. Är formen medveten för att man inte vill att så många ska 

prata? Eller är det så att man inte funderat så mycket på upplägget utan man gör som 

man brukar göra? Intervjuobjekten nämner vid flera tillfällen att formen på samråden 

ofta följer någon slags praxis och det tycker jag låter troligt med tanke på att en av 

människans kognitiva och emotionella begränsningar är att man gör som man brukar 

göra (Hallgren & Ljung, 2005). Varför man från början valde just den formen har jag 

inte tillräckligt med kunskaper om för att diskutera, men det är ett problem att den inte 

utvärderas och ifrågasätts och därmed möjliggör en utveckling. Miljöbalken har ju 

avseende formen på samråd inte förändrats alls sedan den trädde i kraft 1999 (se 4.1.1).  

5.2 Vad utmärker ett bra samråd? 
Några av de teman som utkristalliserats från intervjuerna och enkätundersökningen 

passade bättre att ha som underrubriker till denna delfråga. 

5.2.1 Definition av bra samråd 
Både intervjuobjekt (avsnitt 4.2.4) och enkätrespondenter (Figur 7 och Figur 8) anser att 

ett bra samråd genererar många synpunkter från allmänheten. Det visar att inhyrda 

konsulter och verksamhetsutövare ser en aktiv allmänhet som något positivt. Det här 

stärker tesen om att anledningen till att den vanligaste samrådsformen är ett stormöte är 

att den följer praxis. Intervjurespondent 4 nämner ordagrant att allmänheten kan komma 
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med värdefull kunskap som verksamhetsutövaren inte ens har någon chans att känna till 

och detta är en av de uttalade fördelarna med en deliberativ process (Hallgren & Ljung, 

2005). För den sakens skull är det inte säkert att intervjuobjektet ifråga är insatt i vilka 

positiva effekter som detta kan generera på sikt (se avsnitt Fördelar med en 

samtalsdemokrati). Intervjuobjekt 6 berättar att det inte är kul att skicka in 

ansökningshandlingarna om det kom in få synpunkter på samrådet. Man vill gärna 

kunna förmedla att samrådet blev framgångsrikt, säger hen. Detta uttalande visar dock 

tendenser till att motivet bakom att man vill ha in synpunkter inte verkar handla om 

demokrati utan snarare om att länsstyrelsen ska godkänna 

miljökonsekvensbeskrivningen, något som kan ses som en instrumentell och strategisk 

handling snarare än en demokratisk sådan (Smith, 2003). 

5.2.2 Framgångsfaktorer 
I förra avsnittet skrev jag om att många synpunkter från allmänheten definierar ett bra 

samråd. En framgångsfaktor är således att skapa möjligheter för allmänheten att 

framföra sina synpunkter på mötet. Här finns en motsägelse. Om vi ser till 

respondenternas erfarenheter av samrådsmötets upplägg, finns det väldigt små 

möjligheter för allmänheten att komma med synpunkter. Allmänhetens beskärda del av 

talutrymme är förvisad till den korta frågestunden i slutet. Om verksamhetsutövaren 

pratar i 80 % av mötet är det praktiskt svårt att se till att man får in många synpunkter 

från allmänheten. Om vi dessutom väger in det faktum att många människor inte vill 

prata inför en stor grupp så minskar chanserna ytterligare till att det kommer in mycket 

synpunkter under samrådsmötet. Med de här förutsättningarna blir allmänheten nästan 

tvungen att lämna sina synpunkter eller frågor skriftligt till verksamhetsutövaren, vilket 

istället kan generera en hel del andra bekymmer (se stycke 3 i avsnitt 5.1.1). 

Synpunkter från allmänheten är alltså viktigt, men intervjuobjekten och några 

enkätrespondenter nämner också att det är viktigt att synpunkterna tas emot och blir 

bemötta med respekt. Det här går också att knyta till diskussionen om vilka bekymmer 

en skriftlig kommunikation kan medföra. När man skriver till någon är det mycket 

svårare att förmedla sinnesstämningar och olika nyanser av språket. Just därför kan en 

skriftlig synpunkt eller ett skriftligt bemötande till synes verka vara mer barskt än vad 

man menat. Och för att upprepa så är det återigen svårt att använda sig av de olika 

strategierna som finns för att skapa en god kommunikation (d.v.s. spegling och 

metakommunikation) när man skriver jämfört med om man samtalar ansikte mot ansikte 

på ett möte. Intervjuobjekt 3, som är verksamhetsutövare, tyckte att det var viktigt att 

det var de själva som höll i samrådsmötet och att allmänheten fick träffa dem direkt och 

ställa sina frågor direkt till dem. Det skulle kunna tala för att hen inser vikten av ett 

fysiskt möte om man ska kunna visa och bemöta synpunkter som kommer in med 

respekt.  

Intervjurespondenterna visar att de är väl införstådda med att en annan form på 

samrådsmötet kan möjliggöra att fler deltagare kommer med synpunkter. Fler nämner 

att ett kort prat och sedan stationer med planscher och representanter från bolaget vid de 

olika stationerna är en bra form. Med den här formen har vi dels ökat på allmänhetens 

beskärda del av tid där de får möjlighet att göra sig hörda men vi har också skingrat den 

stora folkmassan så att fler vågar göra sig hörda. Det finns dock andra invändningar mot 

denna form. När man splittrar upp deltagarna på samrådsmötet och inbjuder till att man 

ensam minglar bland de olika stationerna har man drastiskt minskat på möjligheten för 

deltagarna att interagera med varandra. Detta behöver inte nödvändigtvis få några 

negativa konsekvenser, men däremot får man heller inte ta del av de positiva effekter 
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man får vid en aktiv interaktion. När människor interagerar med varandra kommer 

situationen att förändras vilket leder till att ny kunskap utvecklas ur situationen 

(Hallgren & Ljung, 2005). Det sker ett lärande och varje individ kommer att utveckla 

sitt perspektiv. De positiva effekter detta kan generera är kreativa förslag och åtgärder.  

Ett av intervjuobjekten (3) är verksamhetsutövare inom vindkraftsbranschen och har 

jobbat länge med att utveckla samrådsförfarandet. Hen nämnde några faktorer som 

ingen annan nämnde. Till att börja med berättar hen att det är viktigt att komma ut med 

information tidigt till alla berörda. Vad tidigt innebär är förstås en tolkningsfråga. Hens 

företag har som förslag att de ska börja informera redan innan man skriver markavtal, 

något som intervjuobjekt 4 säger inte går eftersom man inte kan påbörja en 

tillståndsprocess innan man har rådighet över marken. Då det är under 

tillståndsprocessen som samråd sker kan inte allmänheten vara med och påverka 

lokaliseringen. Intervjuobjekt 3 visar dock att det är fullt möjligt att gå ut med 

information innan tillståndsprocessen påbörjats. Ingen hindrar verksamhetsutövaren 

från att informera och bjuda in till diskussion så fort man börjar planera för ett projekt. 

Däremot är det inte tvingande enligt lag då tillståndsprocessen inte har kommit igång 

än. Informationen är därmed högst frivillig att gå ut med. Frågan handlar kanske därför 

mer om hur mycket verksamhetsutövaren vill satsa, snarare än hur mycket de kan satsa. 

Att gå ut med information tidigt är enligt intervjuobjekt 3 ett sätt att motverka dålig 

stämning på orten som man har i åtanke för projektet. Om man ser till att ha en ärlig och 

öppen process hela vägen skapar detta dels tillit mellan boende och verksamhetsutövare, 

men också mellan boende och boende. Som nämnt i avsnitt Förutsättningar för 

deliberation (s. 15) kan konflikt beskrivas som en minskning av tillit att interagera i en 

social interaktion (Hallgren & Ljung, 2005). Här kan man då direkt se en koppling; 

upprätthåller vi tilliten mellan olika parter kan vi också minska risken för konflikt.  

Ytterligare en framgångsfaktor som bara intervjuobjekt 3 nämnde var att de som 

verksamhetsutövare ser till att de boende i närområdet får möjlighet att tjäna lite på 

verksamheten. Det kan vara genom delägande, billigare elpris eller genom något hen 

kallade för bygdepeng som används till att rusta upp närmiljön. Det går inte att benämna 

detta som något annat än en muta. ”Ni får pengar om det här projektet blir av”. Det här 

en direkt strategisk och instrumentell åtgärd vars syfte är att vinna allmänhetens 

acceptans för projektet (Smith, 2003). Precis som att splittra upp deltagarna på ett 

samrådsmöte inte behöver leda till några negativa konsekvenser så behöver denna 

strategi inte heller göra det. Om företaget dock bara hade använt sig av den strategin 

hade även de gått miste av de positiva effekter som genomtänkta samrådsformer kan 

generera.  Nu är så inte fallet. Intervjuobjekt 3, med sitt företag, använder många 

kreativa handlingar för att få till en lyckosam tillståndsprocess. Förutom de redan 

nämnda metoderna (t.ex. tidig information och att de själva håller i samrådsmötet), har 

de också en lite annorlunda form på samrådsmötet. De inleder tillståndsprocessen med 

ett rent informativt möte för att därefter ha något som hen kallar för öppet hus. Till 

skillnad från ett samrådsmöte med stationer, har denna form fördelen att tiden är mer 

flexibel. Fler bör därmed ha möjligheten att tala med verksamhetsutövaren och lämna 

synpunkter. Nackdelen är precis densamma som för formen med stationer. Deltagarna 

är åtskiljda vilket omöjliggör ett lärande dem emellan.   

Intervjurespondent 6 anser att det är viktigt med god stämning på mötet och säger då att 

om någon tjatar om en fråga kan man avbryta denne med att säga att det är allas 

demokratiska rätt att göra sig hörda. Jag förstår att det kan bli dålig stämning om många 

deltagare på mötet inte får en syl i vädret. När hen uttrycker sig med ordet ”tjatar” får 
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jag en negativ association. Hen tycker att denna deltagare är jobbig och använder 

demokratiargumentet för att få tyst på denne genom att få denne att skämmas. Ska man 

då ta kriterierna för ett demokratiskt samtal i beaktande, är det snarare odemokratiskt att 

avbryta någon, då det är allas gemensamma rätt att bestämma när man ska lämna ett 

ämne för något annat (Hallgren & Ljung, 2005). 

5.3 Vad utmärker ett mindre bra samråd? 
Mycket av det som utmärker ett mindre lyckat samråd är motsatsen till vad som 

utmärker ett lyckat samråd (t.ex. om ett lyckat samråd har en form som uppmuntrar till 

många synpunkter så har ett mindre lyckat samråd en form som försvårar deltagarna att 

komma med synpunkter). Detta speglas framförallt i intervjusvaren. Intervjuobjekt 3 

nämner dock något som utmärker sig lite från de andras svar. Hen säger att det är som 

bäddat för katastrof om människor får läsa om projektet i tidningen först, innan 

företaget hunnit informera. Vad jag tror händer när folk läser det i tidningen först, är att 

tilliten minskar. Då minskad tillit att interagera i en social interaktion är en slags 

definition på konflikt kan vi direkt se att man inte har skapat de bästa förutsättningar för 

att få ett bra och konstruktivt samråd.  

Det mest homogena svaret på denna fråga i enkätundersökningen var konflikt. En 

konflikt ger alltså inga bra förutsättningar för att lyckas med samrådet. Med tidig 

information till berörd allmänhet kan man förebygga åtminstone ovan nämnda 

anledning till att en konflikt skulle uppstå. Ju tidigare man informerar desto mindre risk 

är det att nyheten skulle läcka ut i media först. 

Resultaten i denna studie visar att 1) Det viktigaste med samrådsmötet är att det 

kommer in mycket synpunkter 2) Upplägget på samrådsmötet är ofta sådan att den inte 

skapar tillräckligt med möjligheter för deltagarna att lämna synpunkter. Dessa konsulter 

med lång erfarenhet av samråd planerar alltså inte för möten som ska generera det som 

de själva tycker är viktigast att mötet ska generera. Varför ändrar man inte på 

mötesformen om man tycker att det är så viktigt med synpunkter? Det här är en fråga 

som skulle behöva utredas närmare. 

5.4 Hur speglas synpunkterna som kommer fram på samråd i 
miljökonsekvensbeskrivningarna? 

Om man ska tro resultatet i tabell 3-7 verkar det mesta som tas upp på samrådet finnas 

med i MKB:n. I de få fall som de inte gör det har de som lämnat yttranden personligen 

blivit bemötta av verksamhetsutövaren i ett brev. Det här är dock inte tillräckligt med 

underlag för att dra slutsatser kring hur MKB:na speglar synpunkterna som kommer 

fram. Vad vi till exempel inte kan svara på är om synpunkterna som finns med i MKB:n 

gör det för att någon i allmänheten tog upp det eller för att det var så viktigt att det hade 

varit ett direkt skäl till att underkänna MKB:n om det inte funnits med. Jag har 

dessutom bara tagit del av skriftlig information där någon har antecknat och redan där 

kan någon form av censur ägt rum. För att verkligen få en bild av om allmänheten anser 

att det som kommer fram tas med i MKB:n hade jag behövt intervjua allmänhet som 

deltagit på samråd och kanske även verksamhetsutövarna för att om möjligt få en 

förklaring till varför informationen som finns med i MKB:n gör det. Det här är viktigt 

och det skulle kanske vara ett bra föremål för ett annat examensarbete. 
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5.5 Finns det utrymme och potential för samrådsförfarandet att 
utvecklas? Hur? 

Några intervjuobjekt nämnde att de tror att om allmänheten har bestämt sig för att vara 

emot ett projekt så finns det inget man kan göra. I avsnitt En värld av kommunikation 

har jag skrivit om förändringspotentialen i mötet mellan människor. När människor 

möts och kommunicerar med varandra kommer deras perspektiv att förändras vare sig 

de vill eller inte. Det behöver såklart inte alltid innebära att det förändras i önskvärd 

riktning men att det förändras det råder det få tvivel om.  

Finns det något man kan göra för att försöka förändra deltagarnas perspektiv i en positiv 

riktning? Om förändring kräver ett möte mellan människor kan vi konstatera att det 

krävs ett fysiskt samrådsmöte. De samråd som enbart bedrivs skriftligt går bort. Som jag 

dock påpekade under avsnitt 5.2.2 är det kanske mer troligt att man får in fler 

synpunkter vid ett skriftligt samråd än ett muntligt om upplägget på samrådsmötet 

försvårar för deltagarna att lämna synpunkter. Därför är det av yttersta vikt att man 

planerar för ett upplägg som inbjuder till att deltagarna lämnar synpunkter. Eftersom 

många intervjurespondenter nämnde att många inte vill prata inför en stor publik 

fungerar den korta eller långa frågestunden i helgrupp ganska dåligt. En kort 

presentation av verksamhetsutövaren och sedan ett mingel bland deltagarna som får 

möjlighet att prata med olika representanter från företaget vid olika stationerna är ett 

upplägg som av flera intervjuobjekt beskrivs som lyckat. Jag vill dock uppmärksamma 

att detta upplägg istället försvårar möte och kommunikation mellan människor. Ett 

mingel innebär visserligen viss kommunikation, men formen hindrar deltagarna från att 

grundligt diskutera olika frågor.  

Eftersom ett demokratiskt samtal kännetecknas av att alla aktörer gemensamt diskuterar 

hur problemavgränsningen ska se ut (Montgomery, 2004) måste mötet ha ett upplägg 

som tillåter en sådan diskussion, det vill säga deliberativa kvaliteter. För att så många 

deltagare som möjligt ska våga uttrycka sig kan det vara en god idé att dela in 

deltagarna i mindre grupper. I grupperna får deltagarna då en uppgift som de ska göra 

tillsammans. Det kan exempelvis vara att dela med sig av varandras perspektiv för hur 

deras uppfattning om vad problemet är. Kanske kan det sitta med någon från företaget 

eller en inhyrd konsult som kan anteckna vad som sägs. För att undvika att exempelvis 

närboende gaddar ihop sig och eldar upp varandra, kan man försöka blanda gruppen 

med olika slags intressenter. Om de närboende har eldat upp varandra ökar risken för 

konflikt, något som bör undvikas om kommunikationen ska bli framgångsrik (Hallgren 

& Ljung, 2005). När man möjliggjort detta utbyte mellan deltagarna kan man samla upp 

och gå igenom det som kommit fram i helgrupp. Där kan man försöka att dels visa på 

vilken variation av synsätt som finns på vad problemet egentligen är men också 

tillsammans försöka enas om en gemensam nämnare. Om alla aktörer åtminstone förstår 

komplexiteten i frågan och har enats om en problemavgränsning har man godare 

förutsättningar för att fortsätta samtala om den nya verksamheten utan att det uppstår 

konflikt. Antingen kan mötet fortlöpa som vanliga samrådsmöten gör, med frågor och 

kanske lite mingel, eller också kan deltagarna fortsätta med att diskutera förebyggande 

skyddsåtgärder och alternativ i mindre grupper med en gemensam diskussion på slutet. 

Det här är en form som hjälper deltagarna på mötet att få en förståelse för varandras 

perspektiv men det är också en form som aktiverar deltagarna och förhoppningsvis får 

dem att känna sig mer involverade i processen (Hallgren & Ljung, 2005). Sist men inte 

minst är detta en form som verkligen tar vara på människors kunskaper och 

erfarenheter. Om det vill sig väl kan detta leda till färre överklagningar, gladare 

allmänhet och bättre och mer kreativa lösningar för projektet. En del av den kritik som 
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riktas mot deliberativ demokrati är att det kan vara svårt att få till praktiskt och det finns 

inte tillräckligt med praktisk erfarenhet för att veta om det fungerar utanför teorin 

(Hansen, 2013). Jag har dock, för denna studie, mött ett intervjuobjekt (3) som använder 

sig av mycket deliberativa kvaliteter i sina samrådsprocesser och hen berättar också att 

hen är mer framgångsrik i sina projekt jämfört med likvärdiga konkurrenter (se stycke 3 

i avsnitt 4.2.5) . Detta är för mig en bra indikation på att deliberativa kvaliteter går att ha 

rent praktiskt men också att de genererar de fördelar som teorin säger att de ska 

generera. 

5.6 Andra användningsområden 
Fördelarna i förra avsnittet kommer mest verksamhetsutövaren till godo, men kan 

deliberativa samtalsformer användas i andra sammanhang? Och finns det fördelar med 

deliberativa kvaliteter som kan komma fler till godo? Jag tänker diskutera dessa frågor i 

omvänd ordning med hjälp av Figur 12. 
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Figur 12: Modell över hur de olika faktorerna samverkar och vilka effekter de genererar. Orange pilar 

markerar förstärkande spiraler och grå pilar markerar balanserande spiraler. Faktorer skrivna med grön 

text är viktiga då de påverkar eller påverkas av många andra faktorer. 
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Vi börjar med att titta på en faktor som ligger långt ner i höger hörn av modellen som 

benämns som ”komplex situation”. Situationen är komplex inom miljö- och 

naturresursområdet därför att det är många aktörer involverade, det råder vetenskaplig 

osäkerhet och människan har många kognitiva och emotionella begränsningar (Hallgren 

& Ljung, 2005). Den komplexa situationen ger sämre förutsättningar för att hantera 

miljöproblem vilket i sin tur leder till en mindre hållbar utveckling. De två första 

orsakerna finns med i modellen som externa faktorer. Det innebär att i studiens 

avgränsningar finns det inget vi kan göra åt dessa faktorer. Vi kan heller inte påverka 

människans begränsningar, men vad vi kan göra är att diskutera dessa så att man blir 

medveten om dem och därmed kan hantera dessa på bästa sätt. Detta illustreras i 

modellen som en balanserande spiral som minskar den komplexa situationen. Men för 

att diskussionen ska ske måste det råda vissa särskilda förutsättningar. Vi behöver också 

någon som vill diskutera, det vill säga medborgerlig delaktighet. Dessa två faktorer 

styrs av en extern faktor som jag har valt att kalla för ”möjlighet att göra sig hörd”. Det 

betyder konkret att vi exempelvis bör ordna mötesplatser där folk får en möjlighet att 

dela med sig av sina synpunkter. I det här sammanhanget skulle denna mötesplats kunna 

vara samrådsmötet.  

De mål vi har i samhället är socialt konstruerade och likaså är de konsekvenser som 

kommer av de handlingar vi utför (Hallgren & Ljung, 2005). Detta är också en faktor 

som jag valt att lägga som extern i modellen och ni hittar den längst ut till vänster under 

namnet ”socialt konstruerade mål och konsekvenser”. Att de är socialt konstruerade 

innebär att de kan förändras och därför är det viktigt att hela tiden diskutera dem. När vi 

diskuterar detta kommer vi att få kunskap om till vilken grad våra mål i samhället är 

uppfyllda och vilka konsekvenser våra handlingar ger upphov till. När vi har den 

kunskapen har vi också en förmåga att uppmärksamma viktiga vägval och ställa 

relevanta frågor kring dessa. För att få svar på frågorna måste vi återigen diskutera och 

detta illustreras som en förstärkande spiral i modellen (märkt med R3 efter engelska 

ordet reinforcing). Med hjälp av att diskutera dessa frågor får vi förhoppningsvis fram 

relevanta svar som hjälper oss att ta medvetna och transparenta beslut som möjliggör en 

hållbar naturresurshantering något som kommer att bidra till att vi uppnår en hållbar 

utveckling. 

När medborgarna deltar i diskussioner sker ett lärande och deltagarnas perspektiv 

kommer att utvecklas (Hallgren & Ljung, 2005). Ur detta kan kreativa förslag på 

lösningar och åtgärder födas vilka sedan kommer att ligga till grund för en hel del 

beslutsfattande. Eftersom deltagarna har varit med och tagit fram förslagen kommer 

motivationen till att realisera besluten som tas att öka vilket ger bättre förutsättningar 

för att hantera miljöproblem som i sin tur leder till en hållbar utveckling. I studiens 

sammanhang kan vi också se att diskussion bland medborgarna på till exempel ett 

samrådsmöte gör att verksamhetsutövaren får en möjlighet att ta tillvara på deltagarnas 

kunskaper och erfarenheter – något som också kan resultera i kreativa lösningar och 

åtgärder.  

Sist men inte minst har vi demokratiaspekten av denna modell. Om medborgarna får 

delta i beslutsprocesser kommer detta att stärka demokratin (Smith, 2003). När 

demokratin stärks får landets politiker mer legitimitet bakom sina beslut och åtgärder, 

något som också stärker demokratin och illustreras som en förstärkande spiral i 

modellen och benämns R2. När den politiska legitimiteten ökar får också medborgarna 

mer tilltro till sina politiker vilket leder till att tilliten i samhället ökar. När medborgarna 

känner tillit till varandra och till sina politiker kommer detta leda till att de blir mer 
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aktiva och deltar ännu mer i beslutsprocesser (Hallgren & Ljung, 2005). Detta är en 

förstärkande spiral som benämns som R1 i modellen. En hög nivå av tillit ger också 

bättre förutsättningar för att bedriva framgångsrika diskussioner. Som vi redan nämnt 

flertalet gånger finns det alltså potential för dessa diskussioner med olika mellansteg att 

leda till att vi kan uppnå en hållbar utveckling i samhället.  

Ett starkt deltagande från medborgarna i samhället kommer skapa en mer långvarig 

samverkanskultur vilket kommer att underlätta en hantering av de miljöproblem vi har 

idag. Modellen visar att medborgerligt deltagande och diskussion har potential att leda 

till en hållbar utveckling – något som kommer varenda medborgare i landet till godo. 

Nu när vi har tagit oss upp på denna nivå att vi talar om hållbar utveckling och 

demokrati – två ganska övergripande fördelar är det också lättare att se i vilka 

sammanhang den deliberativ samtalsformen kan användas. Det största och viktigaste 

användningsområdet är kanske i de sammanhang som stat och kommun planerar för hur 

land och region ska utvecklas. Deliberativa samtalsformer är därmed av yttersta vikt vid 

samråd av planer och program. Ska vi dock försöka skapa en samverkanskultur i 

samhället behöver vi föra in deliberativa kvaliteter i små som stora sammanhang och då 

kan även samråd i projektsammanhang bidra till detta.  

6 Slutsats 
Slutsatser för denna studie går endast att med någorlunda säkerhet dras för just den 

konsultfirman som enkätundersökningen distribuerades ut på. Intervjuobjekten hade 

visserligen olika bakgrunder och erfarenheter, men de var bara sex stycken. Detta bör 

man ha i åtanke när man läser slutsatserna. 

Uppsatsens syfte var att utvärdera om samrådsprocessen fyller sin demokratiska 

funktion och undersöka om den går att utveckla för att generera fler positiva utfall. Det 

faktum att vi har ett fenomen som samråd är förstås en demokratisk aspekt i sig men 

resultatet av denna uppsats visar att samrådsprocessen har många problem med att 

förverkliga denna demokratiska vision i praktiken.  

Av resultat och diskussion kan man dra slutsatser av att det är formen på samrådet som 

verkar förhindra samrådsprocessen från att bli demokratisk. Vi har sett att ett skriftligt 

samråd genererar fler synpunkter men att det istället blir svårare att föra en konstruktiv 

dialog då möjligheter till att spegla och använda sig av metakommunikation är 

begränsad. Stormöten har fördelen att potentialen finns för att använda sig av nyss 

nämnda strategier. Det kan också verka positivt på relationerna mellan aktörerna då de 

är modiga nog att mötas öga mot öga. Dessvärre verkar upplägget på stormötena vara av 

det slaget att de nämnda strategierna ändå är väldigt svåra att använda sig av samt att 

många deltagare inte vågar göra sig hörda inför en stor grupp människor. Jämfört med 

skriftliga samråd finns risken att antalet synpunkter blir färre medan fördelen är att man 

åtminstone har öppnat upp möjligheten för samtal och dialog.  

Två alternativa samrådsupplägg av stormöte kom fram i resultatet och beskrevs som 

framgångsrika. Det ena var kort prat och mingel vid olika stationer och det andra var 

någon form av öppet hus där allmänheten hade möjligt att sitta ner och prata en stund 

med verksamhetsutövaren. Båda dessa former inbjuder till synpunkter då man slipper 

komma med dem inför alla andra. Däremot har deltagarna inte fått diskutera med 

varandra varpå ett lärande och en förståelse för varandras perspektiv sannolikt inte ägt 

rum.  
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Samråd är ett möte mellan människor som på ett eller annat sätt kommer att 

kommunicera med varandra och utgör därför ett bra exempel på en interaktionssituation 

som studiens samtalsdemokratiska teori beskriver. Utifrån ett resultat som visar att form 

och upplägg på samråd verkar försvåra för ett önskat utfall med många synpunkter, har 

jag valt att applicera studiens teori på samrådsförfarandet och tagit fram ett förslag på 

hur ett samråd skulle kunna läggas upp för att möjliggöra en fungerande 

kommunikation. 

Något som saknas i alla ovanstående beskrivna former är en programpunkt som ger 

deltagarna en möjlighet att i små grupper få diskutera igenom hur 

problemavgränsningen ska se ut. Det optimala vore om man sedan i helgrupp kunde 

enas om hur problemavgränsningen ska se ut, men i de fall som detta inte är möjligt är 

det ändå en klar fördel om alla är medvetna om hur många olika perspektiv på hur 

problemavgränsningen ska se ut som finns. Vilken form samrådet har spelar mindre roll 

så länge följande komponenter finns med: 

 Möjligheter att sätta sig ner i mindre grupp och diskutera; 

o Problemavgränsning 

o Gärna åtgärder och lösningar 

 Möjligheter att dela med sig av vad man har kommit fram till i helgrupp, följt av 

en gemensam diskussion 

Jag har under tidens gång observerat ett par frågor som skulle kunna vara föremål för 

vidare forskning. Det ena handlar om problematiken att konsulter med lång erfarenhet 

av samråd inte planerar för möten som genererar det som de tycker att möten ska 

generera. Varför ändrar man inte på mötesformen om man vet att den minskar på 

möjligheten till det som är viktigast, nämligen att man får många synpunkter på 

samrådet? Det andra är min tredje frågeställning: Hur beaktas synpunkterna som 

framkommer under samrådet? Speglas de i miljökonsekvensbeskrivningarna? Som jag 

också diskuterat är detta en väldigt viktig fråga ur demokratisk synvinkel men mina 

metoder att besvara frågan i denna uppsats räcker inte till. Det här är en fråga som 

skulle kräva intervjuer med deltagare på samråd och med verksamhetsutövare. Om man 

själv kunde vara med på samma samrådsmöte får man dessutom möjligheten att bilda 

sig en egen uppfattning utifrån verkligheten och inte utifrån en annan människas 

berättelse. 

 

Den här studien har flera användningsområden. Det mest konkreta är att jag hoppas att 

någon som arbetar med samråd ska känna sig inspirerad av att använda sig av de 

verktyg jag föreslagit. Då detta är ett relativt outforskat område kommer 

förhoppningsvis min studie också att hjälpa till med att lyfta upp ämnet på agendan, 

kanske på ett mer anspråkslöst sätt som att det leder till att någon blir inspirerad av att 

fortsätta på min studie eller lyfta fram andra aspekter som jag inte har fokuserat på i 

denna uppsats.  

7 Tack  
Jag har haft förmånen att ha två handledare vid min vänstra och högra sida. Detta är 
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9 Bilagor 
1. Intervjuplan 

2. Enkätundersökning 

3. Ej redovisat resultat från enkätundersökningen 
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Bilaga 1 – Intervjuplan 
1. Om du skulle beskriva samråd med ett ord utan att tänka, vad skulle det bli för 

ord? 

2. Är detta hur du uppfattar att samråd fungerar idag eller är det snarare hur det bör 

fungera? 

3. Berätta mer, varför valde du att beskriva samråd med just detta ord? 

 

4. Har du varit på 10 eller fler samråd för vidare krets under ditt yrkesverksamma 

liv? 

5. Har du hållit i samrådet någon gång? 

6. Hur förbereder du dig inför ett samråd som du ska hålla i? 

 

7. Trots att lagtexter ska vara så fria som möjligt från tvetydigheter är det ändå en 

risk att man tolkar texten olika. Vad är din tolkning av lagtexterna om samråd? 

8. Hur upplever du att samråden i verkligheten överensstämmer med din tolkning? 

 

9. När samrådet är över, har du någon gång känt att ”Ja, det här var lyckat!”? 

10. Är det vanligt förekommande att du känner så efter ett samråd? 

11. Vilka faktorer tror du hade en avgörande betydelse för det positiva utfallet? 

12. Nu samma fråga fast tvärtom. Har du någon gång efter att samrådet är över känt 

att ”Aj aj aj, hur kunde det gå så här fel?”? 

13. Är det vanligt förekommande att du känner så efter ett samråd? 

14. Vilka faktorer tror du hade en avgörande betydelse för det negativa utfallet? 

15. Vilken känsla är vanligast, den positiva eller den negativa? 

16. Vad tror du man skulle ha kunnat göra annorlunda i de fall utfallet blev 

negativt? 

17. Är miljöbalken ett tillräckligt stöd för att planera för ett samråd som ska ha en 

chans att ge ett positivt utfall? 

 

18. Har du någon gång haft misstankar om att den som anordnat samrådet medvetet 

undvikit att bjuda in en intressent för att minska risken för konflikt eller andra 

olustiga situationer? 

19. Händer det ofta? 

20. Är det vanligt att man erbjuder deltagarna möjlighet att diskutera kring 

lösningar, alternativ, miljöpåverkan, skadeförebyggande åtgärder osv. i mindre 

grupper likt en workshop? 

 

Ja    Nej 

 

 

21. Hur skulle du beskriva utfallet av  Har du varit med 

om 

 ett sådant samråd?    det någon gång? 

22. Är det vanligt att formen på samråd är att de som anordnar informerar och 

intressenterna lyssnar? 

23. Om du skulle jämföra dessa två olika former på samråd, vilket brukar ge det 

bästa utfallet? 

24. Vad är ett bra utfall enligt dig? 
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25. Är det ofta fientlig stämning redan när samrådet ska börja? 

26. Har det ofta utvecklats en fientlig stämning när samrådet börjar närma sig sitt 

slut? 

27. Har du några tankar kring vad det beror på? 

28. Har du någon gång erfarit under ett samråd att de som anordnar 

a. Förmedlar en bild av situationen som att den är baserad på objektiv fakta 

och att det bara finns ett sätt att beskriva situationen på som 

överensstämmer med verkligheten? 

b. Ibland försöker avsluta en diskussion med att adressera ett problem som 

något man har olika åsikter om? 

c. Ofta visar engagemang i intressenternas synpunkter men lyfter fram att 

det är svårt att lösa då påverkansfaktorerna är utom deras kontroll? 

29. Är det vanligt att deltagarna på ett samråd refererar till experter? 

30. Kan det till och med hända att deltagarna ”tävlar” om vems experter som har 

störst legitimitet? 

 

31. Vilken situation stämmer bäst in på verkligheten: 

a. Synpunkterna som kom in på samrådet var mycket intressanta och vi kan 

få mycket hjälp av dem i den fortsatta processen 

b. Hu har vi gjort vad lagen kräver och vi sammanfattar detta kortfattat i 

MKB:n eftersom det står att man ska göra så i miljöbalken 

 

32. Är det vanligt att man har flera samråd löpande under MKB-processen? 

 

33. Utifrån din erfarenhet och kunskap, tycker du att samråd är: 

a. Ett lyckat koncept 

b. Bra i sin intention men behöver förändras för att fungera 

c. Något vi lika gärna kan klara oss utan? 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 

Till dig som arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar och 
samråd! 

Jag heter Anneli, är student på Stockholms Universitet och skriver mitt examensarbete på 
avdelningen Miljömanagement, WSP Stockholm. Exjobbet handlar om samrådsprocessen enligt 
miljöbalkens 9 och 11 kapitel. Ett antal intervjuer har genomförts med syfte att försöka 
synliggöra vilka faktorer som är närvarande när ett samrådsmöte fungerar bra respektive 
fungerar dåligt. I syfte att undersöka om resultaten från intervjuerna är generaliserbara eller inte 
genomför jag nu en enkät som jag vore väldigt tacksam över om du vill besvara ifall du arbetar 
med tillståndsprövningar. 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så 
fullständigt som möjligt på alla frågorna.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga svar kommer att kunna 
kopplas till respondenten. Du kommer att ha möjlighet att se en sammanställning av hur 
resultatet ser ut hittills när du har svarat på undersökningen. 

Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring då 
gärna till mig på telefonnummer 070-747 51 52. 

Trots att jag förorsakar dig ett visst besvär, hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka kunskaperna 
om vilka faktorer som är avgörande vid ett fungerande samråd. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Stockholm, april 2014 

 
Anneli Bengtsson 
Student på Stockholms Universitet, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

 

*Obligatorisk 

Bakgrundsfrågor 

Nu ska vi undersöka om du tillhör studiens målpopulation. Det räcker med att du svarar 
"ja" på 1 av 3 bakgrundsfrågor. Om du svarar "nej" på samtliga bakgrundsfrågor tillhör 
du inte studiens målpopulation och kan scrolla ner till slutet på frågeformuläret och 
klicka på "skicka". 

a. Har du i din yrkesroll deltagit på ett samrådsmöte för vidare krets för en 
verksamhet eller en åtgärd 10 gånger eller mer? * 

Här avses verksamheter och åtgärder som kräver en miljökonsekvensbeskrivning.  

Ja  

Nej  
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b. Har du varit med och planerat upplägget på ett samrådsmöte för vidare krets 
för en verksamhet eller en åtgärd? * 

Här avses verksamheter och åtgärder som kräver en miljökonsekvensbeskrivning 

Ja  

Nej  

 
c. Har du blivit anlitad till att agera processledare under ett samrådsmöte för 
vidare krets för en verksamhet eller en åtgärd? * 

Med processledare avses en roll där man agerar som någon form av moderator 

Ja  

Nej  

 

Miljöbalken 
Den första delen av frågeformuläret handlar om miljöbalkens 6 kapitel 1-5 §. Om du inte 
riktigt minns vad som står där kommer här ett utdrag:  

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag När det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning  

1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, 
driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning skall finnas 
även vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 
28 a §.          Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning även i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna 
balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för 
att kunna bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om undantag från 
skyldigheten enligt första stycket att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för 
verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande. Att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en myndighet eller kommun gör en 
miljöbedömning av en plan eller ett program följer av 12 §. Lag (2004:606).  

2 § Om det behövs för att miljöpåverkan skall kunna bedömas, får regeringen föreskriva 
att det skall finnas en miljökonsekvensbeskrivning 1. i ärenden enligt annan lag, av 
vilken det framgår att hänsyn till människors hälsa eller miljön skall beaktas vid lagens 
tillämpning, 2. i särskilda ärenden av annat slag inom miljöbalkens område än som 
avses i 1 §.  

I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i första stycket gäller vad 
som sägs i detta kapitel, om inte något annat har föreskrivits. 
Miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och 
åtgärder  

3 § Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd 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. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som berör en verksamhet 
som avses i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
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allvarliga kemikalieolyckor är också att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens 
omgivning som kan påverka säkerheten hos denna. Lag (2004:606).  

4 § Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska samråda 1. med 
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, 
om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna 
balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller 2. med dem 
som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet 
och de organisationer som kan antas bli berörda, om  

a) verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 
a § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan,  

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §, eller  

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 § andra stycket 
ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om 
tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 § upprättas. 
Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning 
och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Före 
samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden lämna 
uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och 
utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifterna ska lämnas till 
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs. Det som sägs i 
första–tredje styckena gäller också ärenden för vilka en miljökonsekvensbeskrivning 
krävs enligt 1 § andra stycket. Lag (2013:758).  

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slags verksamheter och åtgärder 
skall antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2005:571).  

5 § Länsstyrelsen ska under samrådet enligt 4 § verka för att 
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för 
tillståndsprövningen. Om länsstyrelsen finner att en verksamhet eller åtgärd inte 
omfattas av 4 § första stycket 2 a eller b, ska länsstyrelsen under samrådet pröva om 
verksamheten eller åtgärden ändå ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen ska besluta i frågan sedan den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda möjlighet att yttra sig. Beslutet får inte överklagas särskilt. Lag (2009:652).  

1. Tycker du att syftet med samråd finns beskrivet i utdraget ovan?  

Ja  

Nej  

 
2. Vilken paragraf ovan beskriver syftet med samråd?  

Fler alternativ är möjliga 

1 §  

2 §  

3 §  

4 §  

5 §  
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Ingen. Jag tycker inte syftet med samråd beskrivs i utdraget ovan  

 
3. Vad tror du att det får för följder om riktlinjer eller föreskrifter saknas för 
samrådsformen?  

Samrådsformen blir kreativ  

Samrådsformen blir enligt rutin  

Övrigt:  

Samrådet 
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet samråd: "Överläggning för att enas om 
gemensamt handlande, ofta i formellare sammanhang" Synonymer till "överläggning" är 
enligt Nationalencyklopedin: Diskussion, debatt, förhandling 

4. Anser du att ovanstående definition stämmer med hur samråd fungerar i 
verkligheten?  

Ja  

Nej  

 
5. Vilken form av samråd för vidare krets är vanligast?  

Möjlighet att lämna synpunkter skriftligt på en hemsida, via e-post eller dylikt  

Ett stormöte som annonseras eller som intressenterna bjuds in till  

Studiebesök  

Fältvandringar  

Öppet hus med drop-in där allmänhet kan komma när de vill och diskutera med 

några representanter för den planerade verksamheten  

Övrigt:  

 
6. När samrådet är i form av ett stormöte, vilket upplägg är vanligast att mötet 
har?  

Med stormöte avses en sammankomst med alla intressenter och exploatör 

Exploatören informerar och intressenterna lyssnar. I slutet blir det en kort 

frågestund  

Kort information från exploatören. Därefter får intressenterna mingla vid olika 

stationer där olika experter finns representerade och kan svara på frågor  

Workshop med arbetsgrupper som fokuserar på gemensam problemformulering 

och problemlösning  

Övrigt:  

 
7. Är det en bra idé att designa samrådsmötet på ett sätt som ska minska risken 
för diskussioner?  
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Alla former där exploatör möter intressenter ansikte mot ansikte är här ett 
samrådsmöte, oavsett form på mötet 

Ja  

Nej  

Ibland  

 
8. När samrådet är över, vilken känsla är vanligast att du har?  

Om inget av alternativen stämmer helt, välj det alternativ som bäst stämmer med din 
känsla 

Det här blev lyckat  

Det här blev mindre lyckat  

Det här blev katastrof  

 
9. Vad är ett lyckat samråd enligt dig?  

Fler alternativ kan väljas 

1. Ett möte där många synpunkter och åsikter offentliggjordes  

2. Exploatören vann acceptans för sina planer  

3. Samtliga aktörer lärde sig av varandra  

Övrigt:  

 
10. Vilken av situationerna i förra frågan är viktigast att man uppnår under 
samrådsmötet?  

Endast ett alternativ är möjligt 

1  

2  

3  

 
11. Tror du att det är vanligt att du som konsult och de övriga deltagarna på 
samrådet har olika uppfattningar om huruvida samrådet blev lyckat eller inte?  

Ja oftast  

Ja ibland  

Nej i princip aldrig  

 
12. Om du skulle nämna en viktig faktor till att ett samråd blir lyckat, vilken skulle 
det vara?  
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13. Om du skulle nämna en viktig faktor till att ett samråd blir mindre 
lyckat/misslyckat, vilken skulle det vara?  

 

14. Är det vanligt att man har fler samrådsmöten när man genomför samråd i 
vidare krets?  

Ja  

Ibland  

Nej  

 
15. Är det vanligt att inbjuden allmänhet är upprörd när de kommer till 
samrådsmötet?  

Ja  

Nej  

 
16. Om allmänheten är upprörd när de anländer till mötet, vad tror du det beror 
på?  

 

17. Är du ofta orolig/obekväm inför ett samrådsmöte?  

Ja  

Inte ofta men det händer  

Nej i princip aldrig  

 
18. Vad anser du bäst beskriver samråd?  

Välj det alternativ som passar bäst 

Det är ett lyckat koncept  

Intentionen med samråd är bra, men det behöver förändras för att fungera bättre i 

praktiken  

Vi skulle lika gärna kunna klara oss utan samråd  
 

Skicka
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Bilaga 3- Ej redovisat resultat från enkätundersökningen 
 

5b. Övrigt 

 Antal personer 

Kombination av 1 och 2 2 

1 och 2 beroende på komplexitet 1 
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Ja oftast 
9,09% 

Ja ibland 
66,67% 

Nej i princip aldrig 
24,24% 

11. Tror du att det är vanligt att du som 
konsult och de övriga deltagarna på samrådet 

har olika uppfattningar om huruvida 
samrådet blev lyckat eller inte? 

Ja 
21% 

Nej 
43% 

Ibland 
36% 

14. Är det vanligt att man har fler 
samrådsmöten när man genomför samråd i 

vidare krets? 
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