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Sammanfattning	  
 
Våra uppfattningar av vad som är rättvist och orättvist varierar exempelvis beroende på våra tidigare 
erfarenheter eller ideologisk tillhörighet. Bildandet av naturreservatet Gräsö östra skärgård föregicks av 
en debatt som uppmärksammades i media där flera av sakägarna på Gräsö positionerade sig för 
respektive emot reservatsbildandet. Anspråken på rättvisa i debatten uppvisar variationer i uppfattningar 
om miljörättviseaspekterna distribution, erkännande och deltagande. Syftet med denna studie är att 
undersöka ifall pluralismen i rättviseuppfattning kan ha bidragit till konflikten. Detta görs genom 
kvalitativa intervjuer med förespråkare respektive motståndare till reservatet i samrådet som föregick 
beslutet. Dessa jämförs med miljörättviseuppfattningar som uttrycks i intervjuer med anställda på 
länsstyrelsen som utförde samrådet. Resultaten visar en variation i rättviseuppfattning inom flertalet 
aspekter och många gånger är förespråkarnas uppfattning mer i resonans med länsstyrelsepersonernas än 
de negativa sakägarna. Ifall sakägare ska vara erkända som en av parterna som ska ta beslutet om 
naturreservatsbildande, ifall reservatet innebär en inskränkning i rättigheter och ifall ekonomisk 
kompensation ska delas ut för dessa förluster är aspekter där rättviseuppfattningen varierar. För att 
bemöta konflikter som rotar sig i olika rättviseperspektiv behövs ett uppmärksammande av pluralismen i 
tolkningar av miljörättvisa och rättigheter som bör tas hänsyn till. 
  
Abstract 
 
Our perceptions of what is just and unjust varies depending on our experiences or ideological affiliation. 
The formation of the nature reserve Gräsö eastern archipelago was preceded by a debate highlighted in 
the media, where several of the people on Gräsö positioned themselves for and against the marine 
reserve. The claims of justice in the debate show variations in perceptions of environmental justice 
aspects of distribution, recognition and participation. The purpose of this study is to investigate whether 
the pluralism in perceptions of justice may have contributed to the conflict by conducting interviews 
with advocates and opponents who participated in the deliberation that preceded the decision of the 
reserve. These are compared with the opinions of environmental justice expressed in interviews with 
employees of the provincial government who handled the deliberation. The results show a variation in 
ideas of justice in most aspects and many times the opinions of the advocates better with county 
government persons than the opponents. That the local population must be recognized as one of the 
parties to take the decision on reserve formation, if the reserve means a restriction of rights and whether 
compensation should be paid for these losses are aspects which perceptions of justice varies. In order to 
address conflicts that are rooted in the variations of justice perception attention must be paid to 
pluralism in interpretations of environmental justice and the rights that should be taken into account. 
 
Nyckelord 
 
Environmental justice, conservation, distribution, recognition, participation.  
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Inledning 
 

Idag är involvering av allmänheten i beslutsprocesser som rör miljöfrågor ett mål inom svensk 
miljöpolitik. Allmänhetens deltagande rekommenderas redan i planeringsstadier för att de berörda från 
allmänheten ska ha möjlighet att påverka processer i ett tidigt stadium (Soneryd 2004). 

En av de internationella konventioner som hanterar allmänhetens deltagande är Århuskonventionen 
som undertecknades av Sverige år 1998 och ratificerades år 2005. Konventionen utgår ifrån att ett ökat 
deltagande av allmänheten i miljöskyddsfrågor leder till en bättre miljö och ställer krav på allmänhetens 
rätt till information, att delta i beslutsprocesser samt till rättslig prövning i miljöfrågor för att öka 
allmänhetens möjlighet att påverka sin miljö. Vilken del av allmänheten som ska få delta bestäms enligt 
konventionen av den beslutande myndigheten, och inom rimliga ramar ska allmänheten få möjlighet att 
delta på ett effektivt sätt. Deltagandet ska ha tagits hänsyn till i resultatet och allmänheten ska ha haft 
verkligt inflytande, samt kunna påverka handlingsplaner (Ds 2004:29). 

I Naturvårdsverkets vägledning i processer att bilda naturreservat framhålls att dialog med sakägare 
är grunden för ett framgångsrikt naturreservatsarbete. Syftet att bilda ett naturreservat kan grunda sig i 
behov att skydda naturområden eller att befrämja friluftslivet. Sakägare definieras som ägare av 
fastighet och innehavare av särskild rätt till fastighet, t.ex. arrendator, sameby och jakträttsinnehavare 
(Naturvårdsverket 2014). Där fastställs även att beslutande myndighet ska ge sakägarna möjlighet att 
vara delaktiga i processen, att sakägarna ska delges information om ärendet, att myndigheten ska 
inhämta information från dessa samt att inskränkningarna för den enskilde inte får vara mer omfattande 
än nödvändigt för att uppnå skyddets syfte i enlighet med 7 kap 25 § Miljöbalken. Tiden för 
yttrandemöjligheten för sakägarna får inte vara kortare än en månad och ersättning ska utgå till 
fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet för den inskränkning som görs av pågående 
markanvändning, så kallad intrångsersättning (Naturvårdsverket 2014). 

En kritik som lyfts mot deltagandeprocesser såsom de utformas idag är att de deltagande aktörernas 
roller ofta blir informerande eller konsulterande snarare än aktivt deltagande. Myndigheterna har ett mål 
med samrådet som kommer från politiska förslag och som inte går att kompromissa, vilket kan bidra till 
att deltagandeprocessen främst syftar till att öka allmänhetens stöd för förslaget och på så vis öka dess 
legitimitet. Vad de deltagande aktörerna kan ha inflytande över bestäms av beslutande myndighet vilket 
leder till att det inte finns utrymme i deltagandeprocessen att opponera sig emot förslaget eller förändra 
det substantiellt (Soneryd 2004). 
 

Bakgrund 
 

Konflikten kring Gräsö östra skärgård 
 

År 2012 tog Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om att bilda ett marint naturreservat av Gräsö östra 
skärgård som då blev ett de svenska HELCOM MPAs (Marine Protected Areas, tidigare kallade Baltic 
Sea Protected Areas) i enlighet med den svenska regeringens vilja (Beslut 2012, 18). HELCOM 
(Helsingforskommissionen) är det styrande organet för Helsingforskonventionen som skrevs under 1974 
och förnyades 1992. Alla länder med kust gränsande till Östersjön deltar i kommissionen. 
Helsingforskonventionen och dess åtgärdsprogram HELCOM Baltic Sea Action Plan har som mål att 
återställa en god ekologisk status i Östersjön, bland annat genom att upprätta ett nätverk av skyddade 
områden med marin profil i Östersjöområdet (Backer och Leppänen 2007). Att Gräsös skärgård skulle 
bli en del av detta nätverk rekommenderades av Helsingforskommissionen redan år 1994 (Helcom 
Recommendation 15/5, 1994). I beslutet från år 2012 beskrivs syftet med reservatet:  
 

Syftet med naturreservatet Gräsö östra skärgård är att nu och för framtiden skydda och 
bevara ett stort sammanhängande skärgårdsområde och dess biologiska mångfald i 
väsentligen oförändrat skick (Beslut 2012, 1) 

 

Syftet med reservatsbildandet var alltså inte att öka friluftslivet i området utan främst att skydda 
naturområden från exploatering.  
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   Figur 1 Karta över naturreservatet från bilaga B     Figur 2 Karta över naturreservatets placering  
   dnr: 511-09323-09         i relation till stora städer från Kartverktyget 
           Skyddad Natur (Naturvårdsverket) 
 
Beslutet att skapa ett naturreservat i Gräsös skärgård hade föregåtts av en deltagandeprocess fylld av 
konflikter. Torbjörn Tiren (2006) miljöutredare på Länsstyrelsen i Uppsala och en av de personer som 
deltog i samrådet kring reservatet, skriver om naturvårdskonflikter på Gräsö redan år 2006 i en artikel i 
tidningen Biodiverse. Där beskrivs ett egensinnat samhälle som genom historien agerat utan inblandning 
av staten och myndigheter, en avskildhet som bryts av färjeförbindelse och ökad sommarvistelse på 
1940-talet. Staten ville snart skydda området för naturvärden och fritidsliv, och befolkningen på ön 
inleder år 1967 en kamp mot naturreservatsbildning. Hotbilden beskrivs som ökad rörlighet i området 
och störningar av detta. Införandet av ett naturreservat på Gräsö lades ned på 1970-talet men togs alltså 
upp igen på 2000-talet i och med det internationella arbetet med Helcom och BSPA-områden. Tirén 
(2006) beskriver att den nya argumentationen har likheter med handlingarna från 1960-70-talen. 

Konflikten får även uppmärksamhet i lokalmedia och en splittring mellan boende på Gräsö blir tydlig 
där en del positionerat sig för och andra starkt mot reservatet (Sveriges Radio 2010). I en artikel i 
Uppsala Nya Tidning fördömer Ingemar Adén, samordnare för motståndsrörelsen mot reservatet, med 
starkaste ordalag Länsstyrelsen i Uppsalas tillvägagångssätt i reservatsbildandet: 

 

Det är bakhållspolitik och myndighetsmissbruk att upprätta en författningssamling i 
lönndom. Dessa dokument skulle ha redovisats i ett kvalificerat samråd, som 
länsstyrelsen måste genomföra med markägare och sakägare ... Reservatsbildningen har 
i tio år föregåtts av en outhärdlig psykisk press på ortsbefolkningen från länsstyrelsen. 
Det är att förorsaka skada. Miljöbalkens första kapitel, den allra viktigaste, säger att 
människor ska skyddas mot ohälsa. (Adén 2012). 
 

Konflikten upphör inte när bildande av det marina reservatet klubbas igenom 2012. Efter att ett stort 
antal privatpersoner på Gräsö överklagat beslutet och fått avslag från regeringen begär en av 
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fastighetsägarna rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen (Nylén 2014). Domstolen bestämmer att 
inte upphäva regeringens beslut vilket fastställs i Högsta Förvaltningsdomstolens dom Mål nr 3019-13.  

Gräsöborna är dock inte odelat negativa till reservatet. En av sakägarna på Gräsö uttalar sig i P4 
Uppland om de positiva aspekterna av det marina skyddet: 
 

Jag tror det är en förutsättning för kommande generationer, att kunna se skärgården som 
vi ser den i dag, att man reserverar området. När vi bor så nära stora städer så ser jag 
kommersialisering av skärgården som det stora hotet. Strandskyddet är inte tillräckligt 
skydd. (Sveriges Radio 2010) 
 

Gräsö östra skärgård är med sina 54 785 ha ett utav Sveriges största naturreservat med marin profil och 
initiativ att bevara den relativt orörda skärgården kring Gräsö har lyfts nationellt såväl som 
internationellt. Trots att åsikten att skärgården bör bevaras i sitt nuvarande skick och skyddas från 
oönskad exploatering finns både bland förespråkare och motståndare har alltså reaktionerna på 
reservatsbildningen varit mycket varierad. Som en av de sakägare som motsätter sig reservatet 
beskriver: 
 

Om man säger alla de här värdena; skärgården, betena och allting, alla är ense om att vi 
vill ha det här kvar. Men kommer de ut och kör över oss, omyndigförklarar oss och inte 
lyssnar på oss, då blir man kinkig.  
(Sveriges Radio 2010) 
 

Miljöpolitik och naturvård är inte endast en fråga om naturmiljön utan väcker frågor om rättvisa, 
jämlikhet och makt (Jones 2009). Ett naturreservatsbildande, även om det fokuserar på skyddandet av 
biologiska enheter, är inte frikopplat från den sociala kontexten i vilket det genomförs, hur ett beslut tas 
och vem det påverkas. Meningsskiljaktigheterna på Gräsö visar redan i media hur krav på rättvisa kan 
vara varierande inom en och samma fråga.  
 
Problemformulering 
 

Miljövårdsplanering som syftar till att vara rättvis söker efter att nå konsensus om en rättvisetolkning 
som alla inblandade kan acceptera som den rätta. Den pluralistiska synen är dock att människor inte kan 
komma överens om en övergripande gemensam uppfattning av vad som är rättvist inom miljöpolitik. 
Uppmärksammandet av pluralismen i människors och gruppers rättvisetolkning är viktigt för att upplevd 
rättvisa har ett egenvärde, men också för att en anpassning efter personer och gruppers uppfattning av 
rättvisa kan skapa ökad legitimitet för miljövårdsinsatser. Då individer och grupper känner sig rättvist 
behandlade tenderar de att i större utsträckning betrakta de politiska besluten som legitima.  

Syftet med att uppmärksamma variationen i tolkningarna är inte för att bedöma dem som rätt eller fel 
utan för att se vad dessa har för effekter på processer som syftar till att uppnå en hållbar utveckling. Att 
erkänna faktumet att människor har olika uppfattning om rättvisa behöver inte landa i relativism utan 
kan vara en riktlinje för hur naturvårdsinsatser bör planeras för att få legitimitet, till exempel genom att 
bemöta och handskas med konflikter som rotar sig i olika rättviseperspektiv. Miljöpolitiska aspekter 
inom vilka rättviseuppfattning kan variera innefattar distributionen av vinster och förluster från insatsen, 
erkännande av påverkade aktörer och deltagande i planeringsprocessen. 
 
Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka ifall en pluralism i rättviseuppfattning kan vara en bidragande orsak till 
den uppmärksammade konflikten på Gräsö. Studien ska söka variationer i rättviseuppfattning bland 
sakägare på Gräsö och länsstyrelsens anställda för att se hur detta överensstämmer med inställning till 
det etablerade reservatet. Därigenom syftar studien till att bidra med ökad förståelse för de konflikter 
som uppkommer i bildande av naturreservat i Sverige och inom deltagandeprocesser i stort. 
Frågeställningar 
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• Finns det skillnader i tolkningar av miljörättviseaspekter bland de intervjuade aktörerna? 
• Hur skiljer sig de två grupperna förespråkare och motståndare i fråga om rättvisetolkning? 
• Är den förespråkarnas tolkning närmare den som framförs av representanterna från 

Länsstyrelsen? 
• Kan pluralism i rättviseuppfattning ha bidragit till konflikten? 

 
Tidigare forskning 
 

I Sverige har fokus inom naturvård skiftat de senaste åren. Tidigare har naturvården utgått från strikta 
bevarandeåtgärder som ska skydda natur- och kulturarv från mänsklig påverkan. Idag är utgångspunkten 
för naturvårdsinsatser att naturen ska bevaras på ett sätt som möjliggör användandet av den för att gynna 
människor i det skyddsvärda området. Detta ska ske främst genom att den lokala ekonomin förändras 
från att historiskt sett varit baserad på produktion till en ekonomi byggd på turism, samt genom att 
inkludera lokalbefolkningen i beslutsfattandet (Svensson 2009, Hovik et al 2010).  

Svensson (2009) beskriver hur detta påverkat naturvården i rurala områden i Värmland, där 
lokalbefolkningens uppfattning av natur- och kulturvärden ibland skilt sig från myndigheternas. 
Naturreservatsbildandet uppfattas av lokalbefolkningen som ett sätt för den urbana centralmakten att 
styra över dessa rurala områden. Svensson beskriver att försöket att få fart på den lokala ekonomin ses 
av respondenterna som ytterligare ett sätt att gynna den urbaniserade befolkningen som vill ”komma i 
kontakt med naturen”, medan lokalbefolkningen egentligen drömmer om en inkomst från industri eller 
jordbruk. Ökad ekonomisk aktivitet i området kan på så sätt öka den sociala marginaliseringen. 
Svensson ifrågasätter även att allmänhetens deltagande kan vara ett sätt att ge lokalbefolkningen makt 
över utvecklingen i området och hävdar att det främst är myndigheterna som sätter agendan för 
deltagandet. Svensson tar även upp att begreppet traditionell kunskap som hanteras i konventionen för 
biologisk mångfald egentligen inte är applicerbart på vissa svenska områden då traditionell kunskap 
främst syftar på icke-västerländsk kunskap hos en ursprungsbefolkning, och måste breddas till att 
inkludera ”vardagskunskap” för att vara av intresse för diskussionen om rurala samhällen i Värmland. 
Antagandet att applicering av expertkunskap från naturvetenskaplig forskning kan hota möjligheten för 
lokalbefolkningen att själva definiera miljöproblemen ifrågasätts i Svenssons studie. Respondenterna i 
studien uppskattar tvärtom av forskarnas närvaro i och intresse för området. 

I en studie av Hovik et al (2010) utvärderas fyra fallstudier där naturskyddsområden bildats i Sverige 
och Norge. Författarna studerar hur ansvariga myndigheter lyckats hantera allmänhetens deltagande i 
inrättningen av naturskyddsområden och uppkomna konflikter angående bevarande och 
resursanvändning utifrån ”robust governance”-principer. De svenska fallen i studien är ifrån Fulufjäll 
och Laponia och illustrerar maktkamper mellan staten och lokalbefolkningen. Fulufjället nationalpark är 
ett av dessa exempel där myndigheterna lyckats avvärja konflikter som uppkom kring fiske, jakt och 
användandet av snöskotrar inom området genom att tillåta dessa under en begränsad tid. Detta kan ses 
som att skjuta upp konflikten snarare än att lösa den. I bildandet av världsarvet Laponia uppkom 
konflikter mellan bevarandeåtgärder och renskötsel. I det fallet lyckades samerna få myndigheterna att 
ge dem majoritet i styrgruppen för området genom att hota med att be UNESCO dra tillbaka 
nomineringen av området som världsarv. Studien tar upp problematiken kring att samtidigt om vissa 
sakägare inbjöds att delta i processen utestängdes andra, samt att representationen inte var jämlik bland 
sakägarna. Samtliga fyra fallstudier visar att konflikter uppstod då vissa delar av lokalbefolkningen 
ansåg att de råkade ut för en orättvis inskränkning på grund av naturskyddsinrättandet. Den ansvariga 
myndigheten lyckades vända lokalbefolkningens negativa inställning till skyddet genom att erbjuda 
inflytande, jobb eller förbättrad infrastruktur. Hovik et al kritiserar myndigheterna i de fyra fallen för att 
inte ha satt upp tydliga gränser mellan bevarande och resursanvändande samt för att ha låtit 
majoritetsrösterna överskugga minoriteter i samrådsprocessen. Studien pekar även på att myndigheterna 
saknade metoder för konfliktlösning. Författarna avslutar med att fråga sig ifall deltagande är ett medel 
eller ett mål, alltså ifall syftet med deltagande är att decentralisera makten genom att ge lokala aktörer 
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inflytande över beslutet eller snarare ett sätt att få ett lokalt godkännande av skyddsåtgärden för att 
förenkla implementering. 

I en studie av Sandström och Rova (2010) utvärderas två fiskevårdsområden i Sverige med 
utgångspunkt i en socioekologisk teori som förespråkar adaptiv samförvaltning (adaptiv co-
management). I en adaptiv samförvaltning sköts förvaltningen av ett område av anpassningsbart socialt 
nätverk av aktörer som ska inkludera alla som påverkar resursförbrukningen i området. Studien 
undersöker huruvida det finns en relation mellan den sociala nätverksstrukturen och 
anpassningsförmågan i förvaltningen, och kommer fram till att vissa samförvaltningssystem är mer 
välfungerande och adaptiva än andra. I det ena nätverket som undersöks försvåras förvaltningen av 
misstro mot lagar, regler och vetenskapliga bevis på den ekologiska statusen i området. Faktorer som 
kan gynna eller skada förvaltningens anpassningsförmåga identifieras som närhet i det sociala 
nätverkssystemet och heterogenitet i mål och uppfattning om ekologiska förhållanden. Sandström och 
Rova framhåller vikten av att tydligare definiera konceptet samförvaltning för att förstå de variationer 
som finns i dessa komplexa strukturer. Dessa lärdomar kan även antas kunna appliceras på andra 
förvaltningsformer. 

Johansson och Henningson (2011) framhåller i sin studie att socio-psykologiska faktorer kan spela in 
i allmänhetens inställning till naturreservatsbildande. Viljan att stödja naturvårdsinsatser kopplas här till 
personliga normer och värderingar samt subjektiva normer. De senare förklarar den förväntan 
människor kan känna från den nära omgivningen inför att leva hållbart. Studiens slutsats är att i 
kommunikationen från myndigheter angående vikten av naturskyddet bör hänsyn tas till både 
allmänhetens personliga normer och inställning till naturskydd samt till biotopen i området. Områdets 
biotop tycks påverka inställning till naturvårdsinsatser. Kunskap om dessa socio-psykologiska faktorer 
kan på så sätt bidra till ett ökat stöd från lokalbefolkningen i bildandet av naturreservat. 

Tidigare forskning kring naturskyddsområden i Sverige visar en mängd olika utgångspunkter för att 
analysera deltagande- och beslutsprocesser och ger olika förslag på förbättringar av dessa processer. 
Denna studie har valt att utgå från ett teoretiskt ramverk som inkluderar teorier om miljörättvisa samt 
kritisk pluralism kopplat till rättviseuppfattning. Detta kan ses som ett komplement till tidigare 
forskning kring deltagande kopplat till naturskyddsområdesinrättningar.  
 
Teoretiskt ramverk 
 

Miljö(o)rättvisa 
 

Miljörättvisa är ett begrepp som idag studeras inom akademin, men används av många både omväxlande 
och med otillräcklig definition (Pellow 2000). Idéerna kring miljörättvisa härstammar från en 
gräsrotrörelse som räknas ha startats efter de stora protester som resulterade i över 500 gripna aktivister i 
Warren County, North Carolina år 1982. Protesterna riktades mot att ännu en deponi skulle placeras i ett 
övervägande afroamerikanskt bostadsområde (Bullard och Johnson 2000).  

Aktivisterna inom rörelsen har främst tillhört den lågavlönade och rasifierade befolkningen 
(Agyeman 2010) och skiljer sig från den stora miljörörelsen med erkända miljöorganisationer dels 
genom att fokusera på livs- och arbetsmiljö snarare än naturmiljö, samt eftersom den främst hanterar 
rättvisa inom generationen snarare än mellan generationer (Agyeman 2010). 
 
Aspekter av miljörättvisa 
 

En aspekt som varit mycket viktig för miljörättviserörelsen, och som protesterna i Warren County är ett 
exempel på, är jämlik distribution av miljövinster och miljöförluster (Schlosberg 2007). Upploppen 
resulterade exempelvis i en studie som visade att tre av fyra deponier var lokaliserade i afroamerikanska 
bostadsområden, trots att afroamerikaner endast utgjorde 20 % av populationen i regionen (Bullard och 
Johnson 2000). Samhällen med arbetande fattiga och människor som rasifieras utsätts idag för en 
oproportionerlig andel miljöfaror jämfört med rikare eller “vitare” områden (Pellow, 2000). 
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I A Theory of Justice formulerar Rawls (1971) brännpunkten i liberala rättviseteorier, som en rättvis 
distribution och lika politiska och sociala rättigheter. Detta är något vi, enligt Rawls, alla skulle komma 
överens om ifall vi inte var medvetna om vår sociala status i samhället på förhand. (i Schlosberg 2007)  

Distributionen av miljövinster och förluster är en viktig del av miljörättvisan då den bidrar till en 
rättvis fördelning av de materiella möjligheterna till ett gott liv (Martin et al 2015). En rättvisedefinition 
som endast fokuserar på distribution missar dock att hantera de sociala och institutionella strukturer som 
ligger bakom den sneda fördelningen av miljökonsekvenser. Därför har argument lyfts för att även 
erkännande (recognition) av grupperingar av människor som sker i samhället är en viktig aspekt av 
miljörättvisa (Schlosberg 2007). Att inte erkänna grupper som utsatta för förtryck utifrån exempelvis 
tillskriven ras eller etnicitet gör det omöjligt att ta itu med den orättvisa distributionen i samhället 
(Schlosberg 2007). Erkännande av exempelvis olika kunskaper och relationer till naturen bidrar till 
grundläggande sociala villkor för välbefinnande (Martin et al 2015). 

En tredje viktig aspekt inom miljörättviserörelsen och definitionen av miljörättvisa är deltagande 
(paticipation) i de politiska processer som formar och förvaltar miljöpolitiken (Schlosberg 2007). En 
studie av Deacon och Baxter (2012) angående deponiplacering i Kanada fördjupar sig i frågan om 
deltagandeaspekten av rättvisa. Det framkommer att trots deltagandeprocesser kan en möjlighet för 
boende att säga nej till oönskad utveckling i området saknas. Studien beskriver även hur tillgänglighet 
till processen kan vara ett problem som orsakar orättvisa i deltagandeprocessen. 
 
Miljörättvisa och naturreservat 
 

Miljövårdsorganisationers intresse för att adressera rättviseaspekter ökar idag (Martin et al 2015). 
Naturreservatens historia har dock många exempel av fall där skyddande av känsliga naturmiljöer 
inneburit en ökad social orättvisa.  

Chagosöarnas invånare fick erfara orättvisorna från naturreservatsbildning. Efter en historia av 
kolonisering och förslavning tvångsförflyttades ursprungsbefolkningen och en amerikansk militärbas 
etablerades på ön. På 2000 infördes världens största marina reservat i Chargosöarnas skärgård, bland 
annat för att förebygga en återinflyttning av Chargosbefolkningen. Trots att myndigheternas avsikter 
läckte ut till allmänheten fick de stöd av miljöorganisationer. (Martin 2013) I detta fall är 
distributionsaspekter som effekter av reservatet, samt erkännande av ursprungsbefolkningens rätt till sitt 
land viktiga aspekter av miljörättvisefrågan. 

Ett annat exempel är bildandet av Bwindis ogenomträngliga nationalpark i Uganda där befolkningen 
tvingats flytta från området. I en studie av Martin et al (2015) kom det fram att delar av den lokala 
befolkningen vill flytta fokus i diskussionen om rättvisa från att handla om fördelning av fördelarna av 
parken till att handla om att skapa en alternativ förvaltning där befolkningen samexisterar med 
naturmiljön. Trots ekonomisk kompensation av sina förluster kände dessa personer inte att de fått sin 
tolkning av rättvisa tillgodosedd. De svenska fallen i tidigare forskning kan även argumenteras ur ett 
miljörättviseperspektiv, exempelvis fallstudien från Laponia är ett exempel där samebefolkningen 
krävde sin rätt att förvalta området utifrån sin kunskap om området. 

I fall av naturreservatsbildning finns det många frågor som kan adresseras utifrån forskning om 
miljörättvisa. Denna studie utgår ifrån de tre aspekter av miljörättvisa som argumenteras för i detta 
teoretiska ramverk: distribution, erkännande och deltagande. Distributionsaspekten kan enligt detta 
ramverk ha flera olika teman, såsom vinster och förluster för olika aktörer, kompensation för förlorad 
rätt, exempelvis ekonomisk ersättning, samt placering av och storlek på reservatet. Rättviseteman kring 
erkännande kan behandla både hänsyn till lokal tradition och kunskap och erkännande av grupper som 
bör representeras som särskilda rättighetsbärare, exempelvis en marginaliserad ursprungsbefolkning. 
Deltagandeteman kan variera från att få tillräcklig och tillgänglig information till att som sakägare 
kunna påverka beslutet och ha en möjlighet att säga nej till förslaget. I en svensk kontext är möjligheten 
att säga nej till oönskad utveckling i området inte tillgänglig för sakägare, där den ansvariga 
myndigheten har rätt att ta beslut om naturreservat på den enskildes mark så länge inskränkningarna inte 
är större än nödvändigt för att tillgodose syftet med skyddet av nationalintressen 
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Pluralism 
 
Anspråk på rättvisa kan ske med många varierande argument beroende på bakomliggande idéer om vad 
som är rättvist. En beskrivning av detta är Amartya Sen’s (2006) Parable of the flute där författaren 
frågar vilket av tre barn som har mest rätt till att få en flöjt – det barn som kan spela flöjt bäst, det barn 
som är fattigast eller det barn som har tillverkat flöjten. Svaret på vilket barn som har störst rätt till 
flöjten eller hur man ger flöjten mest rättvist kommer vara olika bland personer som förespråkar olika 
filosofiska eller ideologiska teorier (Sen 2006).  

Medan en egalitarist skulle argumentera för det fattigaste barnet så skulle en libertarianist framhålla 
det barnet som tillverkat flöjten som dess rättmätiga ägare, samtidigt skulle utilitaristen kunna anse att 
flöjten ska ges till det barn som kan spela bäst eftersom det kan skapa mest lycka för alla i omgivningen. 
Sen frågar ifall det kanske inte finns ett identifierbart rättvist socialt arrangemang i vilket opartisk 
överenskommelse skulle uppstå. 

Martin et al (2013) kopplar denna pluralism i rättviseuppfattning till nationalparker i skogar där 
ursprungsbefolkning tvångsförflyttas. Där skulle en utilitaristisk syn kunna sätta allmänhetens nytta i 
biodiversitetsskyddet framför den enskildes förlust. En mer rättighetsbaserad liberal ideologi skulle 
istället hävda individens eller gruppens rättighet att nyttja marken de äger utifrån deras egen uppfattning 
om dess värde. En annan synvinkel skulle kunna vara att beslutet är fel ifall utfallet påverkar den redan 
mest utsatta gruppen negativt. 

Pluralism kan beskrivas som ett erkännande och en acceptans av att skillnad och mångfald existerar, 
att beroende på erfarenheter och kunskap varierar åsikter och upplevelser. Att uppmärksamma värdet av 
dessa olikheter är inte bara en beskrivning av den politiska verkligheten och ett argument mot statens 
suveränitet, utan även ett teoretiskt koncept som utmanar filosofisk absolutism (Schlosberg 1999, kap 
3). Ett viktigt ställningstagande för pluralistiska teoretiker har varit det att delarna är lika verkliga och 
tillräckliga i sig själva som helheten (Schlosberg 1999, kap 3) det vill säga att uppfattningar som 
motstrider normen eller konsensus inte är mindre sanna eller värdefulla. Haraway (1988) beskriver hur 
pluralismen ifrågasätter objektivitet på grunderna att perspektiv alltid varierar beroende på tidigare 
kunskap, erfarenheter och sammanhang; ett verkligt objektivt perspektiv existerar inte, i verkligheten 
handlar det om ofullständiga perspektiv vilka benämns som objektiva (i Schlosberg 1999, kap 3). 

Follett uttrycker det som att livet är ett erkännande av talrik mångfald, som politiken måste vara 
utformad för (i Schlosberg 1999, kap 3). Försöket att skapa konsensus genom demokratiska 
deltagarstrategier kan komma att tysta grupper som inte är vana att kommunicera såsom formellt 
deltagande kräver. Syftet med den kritiska pluralismen, som denna studie utgår ifrån, är inte att landa i 
relativism där en kommunikation är omöjlig, utan att öka förståelsen och acceptansen för olikheter i 
utgångspunkter och perspektiv. Utan denna förståelse kan vi fastna i ett identitetsskapande som skiljer 
Vi:et (eller Jag:et) ifrån De Andra, vilka då tenderar att demoniseras. Detta kan, trots att utgångspunkten 
i konsensusbyggande är att ena befolkningen, öka polariseringen i samhället eller i en specifik konflikt. 
En förståelse för situerad kunskap eftersträvas istället, där förståelsen för andras perspektiv och åsikter, 
snarare än en monolitisk idé om enande, är basen för kommunikation. (Schlosberg 1999, kap 4) 

Idén om pluralism och värdet och olika perspektiv startade som ett försök att legitimera politiska 
rörelser som finns utanför staten, och utanför den erkända miljörörelsen. Teorin har varit central för 
miljörättviserörelsen, men är även applicerbar och relevant för alla rättighetsbaserade rörelser. 
Pluralismen har en normativ värdegrund och hoppas att en ökande förståelse för pluralism i 
rättviseuppfattning kan bidra till en miljöpolitik som visar större hänsyn till mångfaldig och deltagande, 
är effektiv och rättvis. (Schlosberg 1999, kap 7) 
 
Metod 
 

Gräsö östra skärgård är ett av Sveriges största reservat med marin profil där föregående samrådsprocess 
inkluderade hundratals sakägare. Trots att samrådet pågick i över tio år har länsstyrelsen i Uppsala inte 
lyckats nå konsensus inom samrådsgruppen eller bland sakägarna. Detta gör Gräsö till en intressant 
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fallstudie när det kommer till att se vilka bakomliggande faktorer som kan ha orsakat faktumet att man 
inte har lyckats komma överens trots längden på samrådsprocessen. De konflikter som framkommit har 
tydliga spår av rättvisekrav och dessutom en polarisering av åsikter bland lokalbefolkningen. Därför är 
det rimligt att undersöka ifall en analys ur ett pluralistiskt rättviseperspektiv kan bidra till ökad 
förståelse för vad som orsakat polariseringen och motverkat konsensus. För att uppfatta aktörernas 
tolkningar av rättvisa är kvalitativa intervjuer en lämplig metod som fokuserar på just enskilda 
individers åsikter och uppfattningar (Repstad, 1999 62). 
 
Intervjuer 
 

Semi-strukturerade intervjuer gjordes med representanter från Länsstyrelsen Uppsala län som på något 
sätt deltagit i samrådsprocessen kring Naturreservatet Gräsö Östra Skärgård. Därefter valdes ljudfiler av 
intervjuer med sju sakägare på Gräsö ut för analys. Intervjuerna med sakägare var genomförda av Linn 
Rabe, handledare för denna uppsats. Intervjuerna varierade i längd mellan 30 minuter och 90 minuter. 

Urvalet av respondenter från Linn Rabes material med 13 intervjupersoner gjordes selektivt utifrån 
ett antal kategorier för att leta efter en bredd av representerade åsikter och argument. Detta för att 
uppfatta ifall det fanns olikheter i definitioner av rättvisa. Fyra respondenter som var negativa och tre 
respondenter som var positiva till reservatet valdes utefter utgångspunkter såsom ifall de var bofasta 
respektive sommargäster, hade bott på Gräsö i generationer respektive var mer nyinflyttade. Meningen 
med att göra ett sådant urval var inte att skapa en representation av gruppen nejsägare eller jasägare i 
helhet utan just att se bredden på argument och åsikter (Gillham 2008, 69). Intervjuerna med anställda 
på Länsstyrelsen i Uppsala län genomfördes av författaren till denna uppsats separat från tidigare 
intervjustudier och var halvstrukturerade, det vill säga frågorna var relativt öppna och det fanns 
utrymme för sonderande frågor (Gillham 2008, 103). 

Alla intervjuer transkriberades och analyserades separat från Linn Rabes forskningsprojekt om Gräsö 
östra skärgård. De redan insamlade intervjuerna behandlades alltså som en textkälla eller annan form av 
officiellt data set. Även teorin och det analytiska ramverket utformades utan inflytande från projektet. 
Meningen med att analysera samma intervjuer ur ett annat teoretiskt perspektiv är att söka andra 
förklaringar till konfliktorsaker inom en och samma fallstudie och på så vis komplettera och fördjupa 
studien av samrådsprocessen på Gräsö. Studien bidrar till existerande kunskap genom att använda en ny 
tolkningsram på ett existerande material. Anledningen till att endast ett fall hanterades var för att studien 
skulle kunna genomföras inom tidsramarna för en kandidatuppsats. 
 
 Intervjuperson Bofast Inflyttad Sakägare/Roll 
Positiva A Nej Ja Markägare 
 B Ja Nej Mark- och vattenägare 
 C Ja Från närområdet Mark- och vattenägare 
Negativa D Ja Ja Mark- och vattenägare 
 E Ja Nej Nej, ska ärva fastighet 
 F Nej Ja Markägare 
 G Ja Nej Vattenägare 
Länsstyrelsen H Bor ej på ön - Handläggare 
 I Bor ej på ön - Chef 

Tabell 1 Respondenternas status som inflyttad och bofast samt inställning till reservatet 
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Textanalys 
 

Först identifierades först substantiella uttalanden i de nio intervjuerna (Gillham 2008, 184-185) som föll 
under de tre miljörättviseaspekterna distribution, erkännande och deltagande enligt det analytiska 
ramverkets definition av konflikter som kan uppkomma vid naturvårdsinsatser utifrån dessa kategorier. 
Därefter gjordes underkategorier av rättviseteman som återfanns i substantiella uttalanden 
representerade i intervjuerna. Underkategorierna resonerar med rättviseteman som tas upp i det 
teoretiska ramverket inom given miljörättviseaspekt. 

I analysen har metoden även ett jämförande element i och med frågan ifall det finns resonans mellan 
inställning till reservatet och uppfattning av rättvisa, där de positiva jämförs med de negativa gentemot 
länsstyrelsens definitioner av rättvisa och rättigheter. 
 
Metodkritik 
 

Intervjumetod, urval och bortfall 
 

Vissa problem med generaliserbarhet uppkommer eftersom de individuella upplevelserna inte 
nödvändigtvis är det samma som vid andra naturreservatsbildanden utan specifika för just denna 
fallstudie, det vill säga inte representativa för naturvårdskonflikter i helhet. Däremot kan det i den teori 
som appliceras, att pluralism i rättviseuppfattning existerar i naturvårdskonflikter, finnas en empirisk 
generaliserbarhet (Gillham 2008, 70). 

Intervjuerna utfördes av olika personer med olika semi-strukturerade intervjumallar. 
Sakägarintervjuerna som genomfördes av Linn Rabe har inte gjorts i syftet att uppfatta respondentens 
definitioner av rättvisa. Intervjufrågorna är utformade utifrån ett annat teoretiskt ramverk, vilket skulle 
kunna göra materialet svårt att använda för denna studies syfte. Dock ger åsikter om reservatet och 
samrådsprocessen, vilket Linn eftersöker i sina intervjuer, en bild av intervjupersonernas bakomliggande 
syn på rättvisa, varför det går att söka pluralism i dessa uppfattningar trots att intervjumallen inte 
utformats därefter. Sakägarna svarar dessutom ofta utanför intervjumallen och tar själva upp 
frågeställningar och aspekter de ser som relevanta, framförallt aspekter där de känt sig orättvist 
behandlade, varför intervjumaterialet troligen hade sett liknande ut ifall frågorna utformats för att söka 
respondenternas rättviseuppfattning. En av anledningarna att nya intervjuer inte gjordes med sakägarna 
på Gräsö var för att visa respekt för respondenternas tid, då det från deras synsätt skulle ha blivit en 
mycket liknande intervju som den redan genomförda. Då ett acceptabelt data set redan fanns tillgängligt 
valdes detta alternativ bort. 

Eftersom personerna som arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala inte har samma relation till reservatet 
krävdes en ny intervjumall där frågorna var anpassade utefter deras roll. Tre personer från Länsstyrelsen 
kontaktades varav två svarade och intervjuades. Förutom detta bortfall ska nämnas att flera av de aktörer 
som inom samrådsprocessen hörde av sig till Länsstyrelsen via brev och förespråkade reservatet gjorde 
detta anonymt. Dessa har inte identifierats eller intervjuats, varför representationen av sakägare som var 
för eller emot givet valda kategorier skulle kunna vara bredare än urvalet som fanns tillgängligt. 

Intervjupersonerna är mycket få i jämförelse med antalet intressenter i konflikten och kan inte 
statistiskt representera dessa. Trots detta kan kategoriseringen av intervjupersoner och jämförelser 
mellan dessa bidra i någon mening, inte minst till vidare frågor om hur liknande konflikter kan behöva 
behandlas utifrån olika definitioner av rättvisa. 
 
Tolkning och analys 
 

Kategorisering gjordes för att göra bedömningen av uttalanden i intervjuerna med mer ordning i ett 
överväldigande material och skapa en systematik för jämförelse (Bergström och Boréus 2012, 166). 
Faktumet att egna tolkningar och åsikter påverkar resultatet och analysen kvarstår dock (Gillham 2008, 
181) och vissa tillskrivningar kan ha gjorts för att det transkriberade materialet ska passa in i modellen 
vilket skulle kunna skapa validitetsproblem (Borgström och Boréus 2012, 167). Eftersom kategorierna 
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är gjorda utefter respondenternas svar och inte standardiserades utifrån respondentgrupperna (positiva, 
negativa och länsstyrelsen) ökar dock validiteten eftersom det ökar troligheten att redovisningarna av 
resultatet överensstämmer med intervjuerna. 
 
Resultat 
 

De positiva sakägarna 
 

Distribution 
 

Bland de intervjuade sakägare som var positiva till en reservatsbildning var det ett flertal åsikter kring 
distribution som en aspekt av miljörättvisa som återkom i deras argumentation och berättelser. En första 
var åsikten att ett naturreservat är en vinst för befolkningen på Gräsö, att ”hela idén att skapa ett 
naturreservat där ute är helt rätt och till gagn för de som bor där”(IP A) och att “detta sammanfaller ju 
med absoluta majoriteten av ortsbefolkningen som vill bevara Gräsö skärgård som den har varit” (IP 
A). 

Ett av de största hoten mot Gräsö beskrivs i alla tre intervjuer som rika exploatörer som köper mark 
för att bygga på men inte ”varken har insikt i områdets naturvärden eller några sådana kunskaper”(IP 
A). Sådan exploatering stoppas i och med reservatet enligt de positiva. Dessa exploatörer anses i alla tre 
intervjuer inte ha rätt att använda den köpta marken som de vill, det går till och med så långt att IP C 
anser att de “annekterar ett helt område som aldrig varit annekterat”. Skyddet ”betyder att ingen rik 
hotellägare kan smälla upp hotell ute i den här skärgården och muta sig igenom kommunen”(IP A). 
Aspekten att dessa har kunnat göra detta trots strandskyddet beskrivs av IP B: “Det flyttar in folk som 
vill köpa skärgårdshem här, det är jävligt glassigt att göra det om man har någon miljard på banken, då 
gör man ju det, och så bygger man stora bryggor och du vet sådär, man lyckas bryta igenom det” (här 
åsyftas strandskyddet). 

Åsikten att naturreservatet skulle innebära en inskränkning i rättigheter för gräsöborna besvaras 
tydligt, bland annat av IP B: “Men de som är emot de säger ju då att ‘Nej fan det är inskränkningar i 
äganderätten’, men det är det ju inte! För du äger och du kan jaga och du kan fiska och du kan plocka, 
hugga och hela det här kitet”. Detta sammanfaller med diskussioner ifall kompensation för förluster gått 
rätt till där det framhålls att “Det finns ju ingenting du kan ersätta”(IP C). Endast i fall där öar med 
skogsbruk tagits in i reservatet anser IP B att det finns skäl för ersättning: “De har köpt in två öar tror 
jag. Och där har de ju förhandlat med markägarna ... nej det har varit som jag uppfattar det en bra 
förhandling. Och det är ju mark, men jag menar för övrigt är det ju inte några speciella restriktioner”. 
 
Distribution 
(de positiva) 

Reservatet innebär 
en vinst för 
boende 

Reservatet utgör 
ett skydd mot 
exploatering 

Reservatet innebär 
ingen inskränkning 
i rättigheter 

Det fanns inga 
värden att 
kompensera 

IP A Ja Ja - - 
IP B Ja Ja Ja Ja 
IP C - Ja Ja Ja 

Tabell 2 Sammanställning av de positivas åsikter inom distributionsaspekten 

Erkännande 
 

Diskussioner kring vem som har rätt att delta och bör representeras i samrådet återfinns i de flesta av 
intervjuerna i studien. Bland de positiva sakägarna framkommer åsikter om att “Gräsö tillhör ju i 
huvudsak de som bor här”(IP A) och “Till och börja med kan man väl prata om sakägare och icke-
sakägare ... och jag anser att det är bara dem som ska yttra sig. Övriga då ... har ju ingenting att säga 
egentligen för jag menar det finns inga som helst inskränkningar för någon människa att röra sig i det 
här området.”(IP C). Diskussionen kring vem som borde räknas som sakägare blandas mellan att vara 
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de mark- och vattenägare som Länsstyrelsen pekat ut och personer som har ett arv från Gräsö: “är du 
född på ön och du vet och du har muntliga traditionen du kan alla släkten, hur man har åkt i 
skärgården, vad man har varit noga med och kanske inte noga med, du har haft vissa etiska regler, 
förstår du?”(IP B). Även ifall yngre generationer gräsöbor borde få företräde framför den äldre 
diskuterades eftersom ”det är ju de som kommer att leva här.”(IP B). IP A, som inte är åretruntboende 
på Gräsö ifrågasätter till viss del sin rätt att uttrycka sig i samrådet men framhåller även att “landet 
tillhör ju hela folket så vi är väl alla berörda på ett eller annat sätt, men jag menar det är en öppen 
process så man måste väl hålla ögonen öppna om man vill ta del och ha synpunkter, precis som man 
kan göra i den här skogen på Gotland”. 

Frågan ifall Länsstyrelsen tog vara på lokal traditionell kunskap var en fråga som berördes endast i en 
av intervjuerna där IP A anser att “där tycker jag länsstyrelsen tassade väldigt försiktigt, när det gäller 
fiske och jakt etcetera”. 

Att alla har haft en chans att yttra sig framkommer två kommentarer emot, dels att ”det kan man väl 
säga, att en massa sommargäster inte kunde uttrycka sig”(IP A) samt att “samfällighetsföreningar 
representerades, det är ju jättemånga markägare i de byarna, ... av deras ordförande. Det är mycket 
märkligt kan jag tycka. Jag menar alla ska väl få ha en åsikt. Tycker jag då. Och de var ju naturligtvis 
emot” medan IP C framhåller att ”alla har haft möjlighet att säga sin sak”. Representationen av 
sakägare i samrådet kritiseras, främst utifrån den nämnda aspekten att många markägare representerades 
av en person som motsatte sig reservatet. IP C går ännu längre och genom att säga: “Det är, som har 
arbetat aktivt då emot, skulle jag tippa att det är 30 ungefär, grovt räknat, och de är övertygade av en 
enda människa”. Även att personer som bott på Gräsö i generationer representerades av inflyttade eller 
icke-permanentboende (även om detta valts inom föreningarna) kritiseras, då de ”vet inget om kulturella 
traditionerna på ön” (IP B). 
 
Erkännande 
(de positiva) 

Endast 
gräsöborna har 
rätt att uttala sig 

Gräsö tillhör 
fler än 
gräsöborna 

Länsstyrelsen 
tog hänsyn till 
lokal kunskap 

Alla har kunnat 
yttra sig 

Representation i 
kontaktgrupp var 
tillfredsställande 

IP A Kanske Ja Ja Nej - 
IP B Ja - - Nej Nej 
IP C Ja - - Ja Nej 

Tabell 3 Sammanställning av de positivas åsikter inom erkännandeaspekten 

Deltagande 
 

Alla tre intervjupersoner framhåller att samrådet har skötts rättvist och demokratiskt, att 
handläggarna ”var väldigt strukturerade och väldigt lyhörda”(IP A) och IP B säger att hen ” inte vet hur 
den skulle kunnat vara mera rättvis”. IP A påpekar att ”man kanske bara skulle köra igenom det här lite 
snabbare, men ur ett demokratiskt perspektiv är det ju bra att man gör som man gjort”. 

Två av de tre positiva intervjupersonerna beskyller problemen i samråden på de andra gräsöborna. IP 
A uttrycker ”Sen kan jag tycka att det är lite speciellt på Gräsö hur folk är, så det gör ju inte saken 
lättare för de här handläggarna” eftersom “lokalbefolkningen är ovana att möta myndighetspersoner”. 
De negativa gräsöborna beskylls för att ha missuppfattat meningen med deltagandet: “Och så sitter man 
i en grupp och säger 'Nej'. Det är fan ingen dialog. För fram era krav istället, vad ni vill alltså, så kan 
man ju diskutera det istället”(IP C). 

Ett visst ifrågasättande av ifall sakägarna verkligen kunde påverka resultatet framkommer dock, som 
att IP A säger ”jag vet inte i vilken utsträckning de önskemålen som kommit in har tagits hänsyn till” 
och “de genomför det här utifrån sin ursprungliga plan med mycket små modifieringar, så på det sättet 
kan man ju säga att de berörda sakägarna inte fått igenom så mycket antar jag”. Alla tyckte att de hade 
relevanta synpunkter om att skapa ett starkare skydd men uttrycker en acceptans av Länsstyrelsens 
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avvägning: ”med tanke på att det fanns ett visst motstånd så tyckte jag att det här var en bra 
kompromiss och en demokratisk kompromiss och en bra demokratisk process”(IP A). 

Informationen från Länsstyrelsen beskrivs som fullständig och detaljerad, och dessutom framhålls att 
“du har två tjänstemän på länsstyrelsen, du kan ringa till dem och skälla ut dem. Kan det vara bättre om 
jag ska vara ärlig? Du kan ringa och fråga om allting och diskutera”(IP B).  

I intervjuerna framkommer även att det möjligtvis hade varit bättre att minska eller ta bort samrådet 
ur bildningsprocessen, bland annat säger IP C att “jag tycker ju som myndighet så kan ju de ha bara sagt 
att såhär gör vi ’bam bam bam’, och det är det ingen som har fattat … det vore fan bättre”.  

IP A fäller i slutet av sin intervju en kort kommentar om tillgängligheten på samrådet utifrån 
språkbruk och förståelighet: “Det är klart vi sitter i olika positioner, jag är högutbildad och många som 
är kvar på Gräsö de är inte så högutbildade. Då kan de känna att de här biologerna och docenterna är 
svåra att ha och göra med”. 
 
Deltagande 
(de positiva) 

Samrådet 
sköttes 
rättvist och 
demokratiskt 

Problem i 
samrådet 
berodde på 
gräsöborna 

Sakägarna 
kunde 
påverka 
resultatet 

Det var 
enkelt att få 
tydlig 
information 

Det hade 
varit bättre 
att inte ha 
samråd 

Byråkratiskt 
språkbruk 
försvårade 
deltagande 

IP A Ja Ja Delvis Ja Kanske Ja 
IP B Ja - Kanske Ja Kanske - 
IP C Ja Ja Ja - Ja - 

Tabell 4 Sammanställning av de positivas åsikter inom deltagandeaspekten 

 
De negativa sakägarna 
   
Distribution 
 

Bland de sakägare som motsätter sig reservatet framkommer många starka åsikter angående 
distributionen av fördelar och nackdelar av reservatet. Tre av de intervjuade motståndarna uttrycker 
tydligt att ”vi tillhör förlorarna, absolut”(IP G). Det beskrivs att ”i den här frågan så har det inte tillfört 
en krona. Utan tvärt om bara kostat pengar. Tid och pengar för oss”(IP F). Flera av motståndarna 
uttrycker en oro för möjliga förluster kring att förlusterna för dem kommer öka i framtiden: ”båtlivet 
eller friluftslivet över huvud taget, kommer det att öka? Och hur kommer det att yttra sig i form av 
nedskräpning eller vad som helst?”(IP E). Möjliga vinster tas upp i en av intervjuerna (IP F) i form av 
ökad tillsyn av området. 

Den viktigaste förlusten för sakägarna framhålls av samtliga som inskränkningen i brukanderätten av 
sin mark eller som IP G uttrycker det: “Det är alltså brukanderätten man snott från oss. Och vad jag vet 
så är ju stöld behäftat med - det är ett brott idag. Men inte på statens premisser tydligen”. “Visserligen 
äger vi formellt marken, men det är ju storebror som sköter om och ska administrera och säga vad vi 
ska göra för någonting” anser IP D, och argumenten är genomgående tydliga med att det inte handlar 
om en inskränkning i äganderätt men trots det en absolut rättighetsinskränkning. 

Angående naturreservatets storlek och placering uttalar sig främst IP F som hävdar att Länsstyrelsen i 
Uppsala överdrivit i sitt uppdrag från regeringen att skapa ett Helcom-område: ”man på länsstyrelsen, 
när man fick den här halmstråt, då tog man hela handen, genom att då föreslå ett av de absolut största 
marina naturreservatet över huvud taget.”. Argumentet är att det hade räckt att använda endast de 
statligt ägda vattenområden som finns utanför markägarnas vatten och att man då ”från statens sida tagit 
den konsekvens som naturreservatet innebär”. Överdriften i storleken kommenteras av IP G som 
förutspår att ”i en framtid så kommer hela Gräsön att bli ett reservat”. 
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En annan åsikt som framkommer kring distributionen är att de naturmässiga vinsterna inte överväger 
inskränkningarna, främst eftersom ”vi behöver inte ha ett reservat för att neka bebyggelse. Så det är 
ingen ursäkt för att bilda reservatet”(IP G). Avsaknaden i en proportionalitetsbedömning framhålls av 
IP D då ”länsstyrelsen säger att man inte får bilda reservat om det inte behövs”. Ett argument är att de 
skyddsvärda grunda vikarna inte längre ingår i reservatet så “varför bildar man ett reservat när syftet är 
borttaget?”(IP D). 

Frågan om rätten till ekonomisk kompensation varierar bland motståndarna som till viss del anser 
att ”om man anser att det är värt någonting så ska man ha ersatt någonting”(IP F) och kallar 
avsaknaden av kompensation för ” stöld och utan ersättning” (IP D). Genomförandet jämförs med ett 
reservatsbildande som Stockholms länsstyrelse genomfört i området eftersom ”där köpte man till 
marknadsmässiga priser”(IP G). Samtidigt framhålls att ”pengarna är inte så viktiga, det är ju värt 
pengar på ett papper, men det spelar liksom ingen roll, utan bara att kunna förvalta det vidare”(IP E) 
och att ”det är ingen som vill ha de där pengarna, man sköter det själv” (IP D). IP F avslutar 
resonemanget med att fråga och svara: “Ja och vem står för notan? Jo det är markägaren ingen 
annan.”(IP F) Dessutom framhåll att anledningen till att området är orört och skyddsvärt är för att 
sakägarna själva valt att avstå från vinsten av exploatering och haft råd med det, något som inte är 
självklart i framtiden. 

Ett alternativ till naturreservatsbildning som hade bidragit till en mer rättvis distribution tas upp i 
flera av intervjuerna, nämligen det hade varit lämpligare att man ordnat till ett avtal av något slag. Så 
att båda parter har varit likvärdiga när man ska resonera om skydd här”(IP G). 
 
Distribution 
(de negativa) 

Reservatet 
innebär 
förluster för 
sakägare 

Reservatet 
innebär en 
inskränkning 
i rättigheter 

Reservatets 
placering 
och storlek 
var orättvis 

Området 
behöver 
inte 
skyddas 

Ekonomisk 
kompensation 
hade hjälpt 

Skötselavtal 
hade varit en 
bättre lösning 

IP D Ja Ja - Ja Ja och nej Ja 
IP E Kanske Ja - - Nej - 
IP F Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
IP G Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 5 Sammanställning av de negativas åsikter inom distributionsaspekten 

Erkännande 
 

Inom motståndargruppen är argumenten kring vem som har rätt att ha åsikter kring naturreservatet 
aningen motstridiga. Dels framhålls att ”sakägare i form av att fritidsfolk och andra, de bortser jag 
ifrån” med argumentet att ”de bekostar ju ingenting av det, det är bara markägarna som kan få en 
kostnad av detta. Eller en minskad intäkt”(IP F). Kritiken mot att sommarboende ska uttala sig är stark, 
samtidigt som markägares rättigheter att påverka är ett starkt rättighetskrav: ”jag har i högsta grad rätt 
för jag menar jag äger mark här ute, och den rättigheten anser jag inte att jag fått tillgodosedd”(IP D). 
Dock är många sommarboende även markägare och i vissa fall försvaras deras rätt att uttrycka sig: “han 
äger mycket mark ute i, han har en del öar som han äger. Men det är jordbruksfastighet så han har ju, 
han är involverad i det här så att säga. Och han är motståndare till det här.”(IP G). Ingen av 
intervjupersonerna i motståndargruppen tar upp åsikter kring att allmänhetens intresse borde väga in på 
beslutet eller att Gräsös miljö är en fråga för hela landets befolkning. På frågan vem som är bäst lämpad 
att svara på ifall ett naturreservat behövs svarar IP D att “Det är sakägarna här ute på Gräsö”, och IP F 
berättar att ”ekonomiskt drabbar det ju bara markägarna. Det finns ju ingen annan i gruppen som 
drabbas”. 

Misslyckandet att erkänna lokala traditioner och kunskap är en rättviseaspekt som tas upp i samtliga 
intervjuer bland motståndarna. IP E uttrycker att ”man känner sig nästa slagen på fingrarna på något 
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vis att nu ska vi göra det här av det istället. Och att det liksom inte duger vad man har gjort, på något 
vis känns det så. Att någon annan ska tala om för en. Man känner sig överkörd”. Ifall det skett någon 
form av kunskapsinhämtning är respondenterna osäkra på, men säger bland annat att “det har ju inte 
varit någon diskussion om 'Var leker abborren någonstans, var finns grunda vikarna var finns det som 
ska skyddas. Jag tror inte att man har tagit in den informationen av lokalbefolkningen”(IP D). IP F 
kritiserar att flera tolkningar som gjorts under bildandet ”är ju inte sett ur ett markägarperspektiv” och 
en stark frustration i bemötandet från landshövdingen beskrivs av IP G som att ”han pratade med oss 
ungefär som en lektant pratar till små barn” samt ”vi har praktisk erfarenhet av den här skärgården. 
Och den har man inte tagit till sig”. 

I frågan om alla som bör ha haft chansen har kunnat yttra sig i samrådet lyfts kritik mot att 
fiskevattensägare slutat räknas som sakägare och att framtida generationen inte fått säga sitt. ”Man 
känner sig lite maktlös i och med att man inte har varit sakägare men man kommer ju att bli det. Så att 
man kommer ju att hamna i det i vilket fall som helst”(IP E). Dessutom är IP G frustrerad över att alla 
sakägare inte identifierats: ”De har ju haft tio år på sig nog fan har de kunnat ta fram sakägarlistan?”. 

Ingen av de intervjupersoner som var negativa till reservatet kände sig väl representerade av 
kontaktgruppen. I och med att skärgårdsrådet var oeniga ”fanns ingen sammanslutning som kunde bli en 
riktig remissinstans för länsstyrelsen”(IP D). Hela idén med representation i en liten grupp ifrågasätt då 
“det är jättesvårt att sätta ihop en grupp som ska föra alla sakägares talan”(IP E) och att gruppen 
bestod av övervägande förespråkare ses som ett problem med representationen då ”de fastboende är 
negativa till det”(IP E). Dessutom ifrågasätts en del gruppers närvaro i kontaktgruppen: ”någon 
representant från något fiskeförbund var med där ... och vad han hade med reservatet att göra det vet 
jag inte”(IP D). Det positiva som sägs om kontaktgruppen består av repliken att ”jag har ju förtroende 
för de som har representerat oss”(IP G). 
 

Erkännande 
(de negativa) 

Endast 
gräsöborna har 
rätt att uttala sig 

Gräsö tillhör 
fler än 
gräsöborna 

Länsstyrelsen 
tog hänsyn till 
lokal kunskap 

Alla har 
fått yttra 
sig 

Representationen i 
kontaktgruppen var 
tillfredsställande 

IP D Nja Nej Nej Nej Nej 
IP E - - Nej Nej Nej 
IP F Nja Nej Nej Nej  
IP G Nja - Nej Nej  

Tabell 6 Sammanställning av de negativas åsikter inom erkännandeaspekten 

Deltagande 
 

Den rättviseaspekten som får störst plats och genomsyrar motståndarsidans intervjuer är frågan om ifall 
det verkligen gick att påverka beslutet genom samrådet. Många gånger beskrivs samrådet som ett spel 
för galleriet, att “visserligen har det blivit lite små justeringar här och där, det ska jag erkänna. Men jag 
menar i det stora hela har man ju bara jobbat med det här och informerat ... att kalla det för samråd det 
tycker jag vore fel”(IP F). IP E uttrycker att ”man kände sig väldigt liten, vi har nog inte så mycket att 
säga till om men ändå försökte man ju … men man kände från början att det här kommer ju att bli i 
vilket fall som helst”. En stark frustration uppvisas av IP G: ”Vi anses som några halvimbicilla gräsöbor 
här som bara ska lyssna på vad de säger”. Hade det varit något att kalla samråd då ”hade länsstyrelsen 
lyssnat av någonting om vad markägare sakägare tyckte då hade man väl backat ur från det här för 
länge sen”(IP D). 

Överklagandeprocessen är en annan del som kritiseras eftersom överklagan går till de instanser som 
initierat naturreservatsbildandet ”vilket rättsligt sätt tycker jag är fullständigt idiotiskt”(IP F) och IP G 
beskriver maktlösheten i sammanhanget som att ”det var det ju naturligtvis inte någon mening med, man 
kan ju skratta på sig för min del”. Ett rättvisare samråd beskrivs av IP D: “Egentligen skulle man då 
gjort en folkomröstning. Man skulle kollat upp vad folk tycker här ute vill de ha reservatet eller inte”. 
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En annan aspekt som beskrivs som undermåligt är informationen som funnits från Länsstyrelsen i 
Uppsala. Här framhålls faktumet att det inte var sakägarnas roll att besluta kring reservatet som det 
största sveket då det kunnat ”sparat massor med tid och framförallt massor med pengar”(IP D). 
Informationen beskrivs som ”väldigt knapphändig” av IP E som även saknar information om den 
verkliga innebörden av reservatet. 

I alla intervjuer framhålls att det är svårt för gräsöborna att svara mot länsstyrelsen i samrådet 
eftersom “vi har ju inte de här teoretiska kunskaperna. Vi kan inte sätta emot någonting”(IP G). 
Språkproblematiken beskrivs även av IP G: ”Vi kan ju inte hävda oss skriftmässigt som de kan. Utan det 
blir ju mera rotvälska om man säger så när vi skriver”. En annan sak som anses försvårat deltagandet är 
att i samrådet ”har det ju bara varit de här stora mötena och det är ju svårt att komma till tals för det är 
såpass många som har sina intressen. Det är väldigt svårt när det blir så stora sammankomster”(IP E) 
och det skulle underlättat ifall alla fått svara en och en, även om det var många sakägare. 

Något som uttrycks som orättvist är att Länsstyrelsen haft tillgång till ett juridiskt ombud, vilket 
motståndarsidan inte anser sig ha råd med. Tydliga krav ställs av bland annat IP F: “Här skulle vi ha fått 
möjlighet att ställa upp lika mycket expertis från vår sida på länsstyrelsens bekostnad”. 
 
Deltagande 
(de negativa) 

Sakägarna kunde 
påverka beslutet 

Det var enkelt att 
få tydlig 
information 

Byråkratiskt 
språkbruk och 
maktobalans 
försvårade 
deltagande 

Motståndarsidan 
borde fått hjälp av 
ett juridiskt ombud 

IP D Nej Nej Ja - 
IP E Nej Nej Ja Ja 
IP F Nej - Ja Ja 
IP G Nej Nej Ja Ja 

Tabell 7 Sammanställning av de negativas åsikter inom deltagandeaspekten 

 
Länsstyrelsen 
 

Distribution 
 

De två intervjupersonerna från länsstyrelsen uttrycker att “Jag ser egentligen inte att det finns någon 
förlorare, jag ser bara vinnare”(IP H). IP I instämmer i detta: “Jag har svårt att se att någon skulle 
förlora på det” och säger att även ”de boende de ville ju också bevara området för framtiden”(IP I). 
Dessutom framhåller de att reservatet innebär att länsstyrelsen kan betala ut ekonomiska bidrag för 
skötselåtgärder. Även möjligheten ”att utveckla viss turistnäring som då går hand i hand med reservatet 
och de föreskrifter”(IP I) beskrivs som en vinst för de boende på Gräsö. 

IP H uttrycker att ”det här området kommer bli samhällsekonomiskt mer värdefullt ju mindre det 
exploateras; att värdet kommer att ligga i mycket småskalig turism och det värde det har som ett 
vildmarksområde”. IP I förklarar att ”det här var ett bra beslut både för allmänheten i stort, alltså inte 
bara de som bor och verkar på Gräsö, utan människor i stort eftersom vi behöver skydda marina 
miljöer”. Även om det skulle innebära vissa inskränkningar för sakägarna så ”bildar vi naturreservat för 
att vi tycker att det allmänna intresset överväger det enskilda intresset”. Vinster för framtida 
generationer nämns även som en anledning för reservatsbildning. De enda förlorarna som identifieras är 
potentiella framtida exploateringsintressen, vilket avfärdas som mycket spekulativt. 

Respondenterna från länsstyrelsen identifierar att det finns “uppenbara hot mot området som avvärjs 
med föreskrifterna” och att de hoten är ”exploatering både i vattnet och på land”(IP H). Samma 
respondent förklarar dock att ”mycket av det här är inget som direkt syns på kort sikt, det är ganska 
långsiktiga hot. Det skedde ju ingen förändring över en dag när det blev ett naturreservat”. 
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Ekonomisk kompensations har enligt intervjupersonerna från Länsstyrelsen getts ut korrekt, nämligen 
att ”de som har fått inskränkningar i skogsbruk, de har ju fått betalt för det. Men ingen annan har fått 
något betalt”(IP H). IP I argumenterar att “om reservatet innebär ekonomiskt bortfall så ska man få 
ekonomisk kompensation för det” men hen förtydligar att ”man får inte ersättning för förväntansvärden” 
såsom att befolkningstrycket skulle kunna göra att värdet på marken stiger. 

IP I förklarar att ”vi sätter inga extra restriktioner ... det hindrar ju inte bebyggelse och så mer än 
vad det var tidigare egentligen”. IP H framhåller att jakt och fiske inte påverkas av 
naturreservatsföreskrifterna och att “den inskränkning i rättigheterna som blev för privatpersonerna var 
inte för stora”(IP H). Det påpekas även att de små inskränkningar i förfoganderätt som naturreservatet 
kan innebära även gäller statliga myndigheter. Kring framtida inskränkningar förtydligas att 
naturreservatsföreskrifterna ”knappast kommer att ändras inom överskådlig tid eftersom det är en sådan 
enorm process”(IP H) men båda parter erkänner att en viss inskränkning kan självklart komma i 
framtiden ifall ”det finns ett behov att göra åtgärder, om man anser att lokalt fiske eller jakt blir ett hot 
mot naturvärdena i naturreservatet eller om verksamheter på Gräsö som har påverkan på 
naturreservatet”(IP H). 

Utöver de nämnda teman inom distributiv rättvisa som tas upp i intervjuer nämner IP H att det inte 
finns ett ”annat område i länet som har de kvaliteterna och den storleken. Storleken är en viktig faktor 
när det gäller att kunna behålla viktiga ekologiska samband i ett område”. IP I påpekar att åsikten att 
just området kring Gräsö behöver skyddas har ”kommit från vetenskapsvärlden och det har kommit från 
politikerhåll tidigare” och ”från början var området tänkt att vara ännu större, men det krymptes”. 
 
Distribution 
(länsstyrelsen) 

Reservatet 
innebär vinster 
för boende på 
Gräsö 

Reservatet 
innebär vinster 
för allmänheten 

Ekonomisk 
kompensation 
utdelades 
korrekt 

Reservatet 
innebar ingen 
stor 
inskränkning i 
rättigheter 

Reservatet kan 
innebära en 
rättighets- 
inskränkning i 
framtiden 

IP H Ja Ja Ja Ja Ja 
IP I Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 8 Sammanställning av länsstyrelsepersonernas åsikter inom distributionsaspekten 

 
Erkännande 
 

Intervjupersonerna från länsstyrelsen förklarar att “i alla former av naturreservatsprocesser tycker vi att 
det är jätteviktigt att ha dialog med markägarna, de som berörs”(IP I) och ”vi försöker ju alltid att få så 
stor acceptans som bara är möjligt utav de sakägare som blir berörda av naturreservat.”(IP H). Mark- 
och vattenägarna är dock bara en av de två typer av sakägare som identifieras, den andra gruppen om 
ska få remissen är ”organisationer som på något vis kan ge värdefull information”(IP H) eftersom ”jag 
tror att det faktiskt är lag på att man ska involvera andra än rena sakägare i processen med 
reservatsbildning”. Avvägningen mellan privata intressen och allmänna intressen måste enligt båda 
respondenterna göras av länsstyrelsen ”för annars skulle det knappast bli något naturreservat”(IP H). 

Att ta hänsyn till lokal kunskap beskrivs av IP I som viktigt “så att vi inte göra onödiga misstag, på 
grund av att vi kanske inte hade tillräcklig kunskap om området”. Densamme anser också att det var 
något de ”lyckades bra med för vi tog väldigt mycket hänsyn till de synpunkter som kom in från 
kontaktgruppen under åren och vi ändrade i reservatsbeslutet och skötselplanen vid ett flertal 
tillfällen”(IP I). Att det inte gjordes inskränkningar i viktiga lokala traditioner som fiske och jakt 
framhålls av bägge respondenter. 

IP I beskriver att “alla fick möjlighet att komma till tals med hjälp av till exempel remissyttrande” 
och även om processen formellt sett kunde gjorts enklare, det vill säga utan att inkludera så många 
aktörer så gjordes ”en bedömning att försöka förankra så långt det bara var möjligt”(IP I) eftersom 
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detta ansågs vara bra för processen. Dessutom anser IP att länsstyrelsen ”värderar ju alla synpunkter 
som kom in likadant, oavsett vem det kom ifrån”(IP H). 

Angående representationen i kontaktgruppen ansågs att ”det inte var någon som saknades 
egentligen” och att ”alla hade samma möjligheter och att alla tog plats också”(IP I). Även om alla hade 
möjligheten att delta så ”har väl inte alla intresse heller att sitta med utan de gick till sin samfällighet 
och sa att ni får representera oss”(IP I). De deltagande grupperna representerade istället många av 
sakägarna. Det tydliggörs även att “det var ju mark- eller fastighetsägare som satt där, det var ju inga 
andra grupper“(IP H). Dock kommenteras att ”gruppen bestod ju mycket av de som var lite skeptiska 
till reservatet”(IP I). De enda som skulle kunna ha saknats i kontaktgruppen enligt intervjupersonerna 
från länsstyrelsen var ägare till fritidsfastigheter, men ”å andra sidan tror jag att det är ytterst få av dem 
som var sakägare”(IP H). Att dessa inte var organiserade beskrivs som försvårande för möjligheterna 
för deras deltagande. 
 
Erkännande 
(länsstyrelsen) 

Endast 
gräsöborna 
har rätt att 
uttala sig 

Beslutsansvaret 
hade 
länsstyrelsen 

Länsstyrelsen tog 
hänsyn till lokal 
kunskap 

Alla hade 
möjlighet att 
yttra sig 

Representationen 
i kontaktgruppen 
var 
tillfredsställande 

IP H Nej Ja Ja Ja Till stor del 
IP I Nej Ja Ja Ja Till stor del 

Tabell 9 Sammanställning av länsstyrelsepersonernas åsikter inom erkännandeaspekten 

Deltagande 
 

Samrådsprocessen beskrivs av IP H som ”en nödvändig process av många skäl, framförallt för att få lite 
mer förståelse för vad reservatet var tänkt att innebära, bland sakägare och andra närboende. Även för 
att kunna få veta hur tankarna går och för att kunna förbättra förslaget och göra det mer acceptabelt” 
och IP I framhåller att de i sitt arbete försöker nå konsensus. Det påpekas, som tidigare nämnt, att 
synpunkterna som kom in togs hänsyn till och beslut och skötselplan reviderades utefter dessa. IP H 
påpekar att i fallen av öar med skogsmark som uteslöts ur reservatet eftersom de inte kom till en 
överenskommelse ”hade ju de enskilda privata markägarna mycket stort inflytande”. 

Båda respondenterna från länsstyrelsen är dock tydliga med att ”konsultationen var det viktigaste när 
det gäller mötena, att vi ville ha in synpunkter”(IP H) och att ”själva beslutet om vi skulle bilda ett 
naturreservat eller inte låg ju på Länsstyrelsen”(IP H). Det var inte fastställt att det skulle bildas ett 
reservat i inledningen av processen, men IP I förklarar tydligt att “definitivt har vi möjlighet att köra 
över markägarna”. Densamme anser att ”är man tillräckligt negativ går det inte att övertygas liksom, 
det borde vi kanske insett tidigare och på så sätt varit tydligare med att: nu blir det såhär”. 

Att det kan vara svårt att delta i samrådsprocessen på grund av språkbruket är något som bägge 
respondenter har förståelse för: ”vi från myndigheter kan upplevas som stelbenta säkert, och liksom 
svåra att ha och göra med, det kan man också förstå. Ja. Vi har försökt hantera det på vårt bästa 
sätt”(IP I). IP H berättar att ”vi har väl försökt och formulera oss tydligt och korrekt men ändå på ett 
begripligt sätt utan att förenkla för mycket. Men sen om vi har lyckats alla gånger, det får väl andra 
bedöma då … vi har varit väldigt medvetna om det, försökt att kritisera varandra när vi har gått igenom 
till exempel samrådssvar som vi har skrivit. Försökt att se till att vi har nått båda målen att vara så 
korrekt och tydlig och så förståelig som möjligt”. 

Avslutningsvis ansåg både intervjupersonerna att samrådet varit rättvist och IP I definierar detta: ”jag 
tycker att det har varit rättvist, eftersom alla som har velat har haft möjligheten att komma till tals. Vi 
har haft åratals av diskussioner där vi har vägt saker för och emot, vi har försökt ta hänsyn så gott vi 
har kunnat till de åsikter som människor har haft, vi har anpassat jättemycket efter åsikter som har 
kommit in. Man har ju fått gehör för de åsikter som man har haft så jag tycker att det är rättvist på det 
sättet. Såklart att det kan finnas enskilda människor som tycker att de har blivit överkörda, eller jag vet 



   
  

18 

att det är så. De människorna har svårt att värdera det här ur ett större perspektiv men vi måste ju då se 
till helheten i stort. Det handlar inte bara om de människor som bor på eller i närheten av Gräsö utan 
det handlar ju om alla andra människor som bor i vårt land och runt Östersjön”. 
 
Deltagande 
(länsstyrelsen) 

Sakägarna kunde 
påverka beslutet 

Syftet med 
samrådet var 
främst 
konsultation 

Byråkratiskt 
språkbruk 
försvårade 
deltagande  

Samrådet var 
rättvist 

IP H Delvis Ja Kanske Ja 
IP I Delvis Ja Kanske Ja 

Tabell 10 Sammanställning av länsstyrelsepersonernas åsikter inom deltagandeaspekten 

 
Analys 
 

Distribution 
 

Uppfattningarna om rättighetsinskränkning skiljer sig mellan gruppen förespråkare och gruppen 
motståndare. I likhet med länsstyrelsen uppfattar de positiva sakägarna reservatet som en vinst för alla 
gräsöbor. De ser det inte som att de blir av med brukanderätten, något som motståndargruppen känner 
sig bestulen på.  Motståndarsidan uttrycker en åsikt om att det finns okränkbara rättigheter som här 
definieras som brukanderätten, vilket kan anses falla under en liberal rättighetsbaserad ideologi. 
Argumenten kring vinster för allmänheten som en av de positiva sakägarna och länsstyrelsepersonerna 
ger uttryck för har en utilitaristisk prägel, då det uttrycks som att det är rättvist så länge vinsterna för den 
stora gruppen överstiger förlusterna av den enskilde. 

Det är inte många gånger någon av respondenterna öppet uttrycker en orättvisa i att inte få exploatera 
mark på grund av naturreservatet, även om argument för detta förekommer. De intervjupersoner som är 
positiva till reservatet uttrycker tydligt att de motsätter sig att en individ skulle ha rätt att bygga på 
området bara för att den har pengar nog att göra detta, något som är en radikal motsats till den liberala 
idén om den okränkbara äganderätten. Länsstyrelsepersonerna har inte samma uttryck i sina argument 
mot exploatering utan påpekar att markägarens rättigheter är viktiga. De förklarar istället att 
samhällsvärdet av området ökar i frånvaro av den sortens exploatering. Motståndarsidans åsikt är 
däremot att skyddet är omotiverat, något som beskrivs av respondenterna från länsstyrelsen som att de 
inte förstår vilka hot som området förväntas bemöta i framtiden. 

Kompensationsfrågan visar upp en pluralism i rättviseuppfattning både mellan de tre grupperna och 
inom motståndargruppen. Förespråkarnas uppfattning är i resonans med länsstyrelsens åsikt: att inga 
ersättningsbara värden har inskränkts. Inom motståndargruppen, precis som i fallstudien i Bwindi 
Martin et al (2015), varierar rättvisekraven mellan att få ekonomisk kompensation för sina förluster och 
att förlusterna inte är ersättningsbara. För vissa av motståndarna handlar det om att få förvalta något som 
gått i arv, att föra vidare en tradition till nästa generation. Uttrycket för förlusten är även att inte bli 
erkänd som en lämplig förvaltare. 

Skötselavtal uppmärksammas av flera av motståndarna som ett bättre alternativ till naturreservat. 
Eftersom det är tack vare gräsöborna som området är skyddsvärt idag och att de besitter en praktisk 
kunskap om området hade detta, argumenteras det, varit mer rättvist. Att hot mot och förhoppningar om 
utveckling av området redan var formulerat när samrådsprocessen började, redan på nationell och 
internationell nivå, har antagligen påverkat att detta inte blev ett möjligt resultat när länsstyrelsen skulle 
ta beslutet om skyddet för området. Det länsstyrelsepersonerna svarar på detta är egentligen inte ett 
uttryck för att skötselavtal hade ett mindre rättvist förfarande, utan att det hade varit praktiskt omöjligt 
med tanke på antalet sakägare.  
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Erkännande 
 

En skillnad i rättvisetolkning inom erkännandeaspekten är att motståndarsidan vill bli erkänd som en av 
två parter som ska besluta om naturreservatet, medan förespråkarna inte framhåller detta behov utan 
erkänner länsstyrelsens beslutanderätt. Även om sakägarna ska kunna påverka beslutet finns idag inga 
bestämmelser kring att de ska vara en av parterna som tar beslutet ifall naturreservat ska bildas eller inte, 
vilket påpekas i intervjuerna med de anställda från länsstyrelsen. De sakägare som inte får en ekonomisk 
inskränkning i skogsbruk kan inte hindra att deras mark eller vatten ingår i reservatet, vilket återigen 
väcker rättvisefrågor som berör den liberala traditionen. Att den som äger marken inte beslutar kring 
skötsel och utveckling är inte en fråga om inskränkningar i äganderätten, men det hindrar inte att vissa 
sakägare känner att de inte fått sin rätt som markägare tillgodosedd i processen. Även om de uttrycker 
detta som inskränkningar i ”förfoganderätt” eller ”brukanderätt” tyder det ändå på att de anser att de 
som markägare borde erkännas som beslutsfattare över marken. Argumentationen är alltså kopplad till 
ett rättvisetänk där äganderättigheter är i starkt fokus. 

Naturreservatet kring Gräsö innebär inte en förflyttning av befolkning från ett område såsom i de 
exemplen av nationalparker och reservat som nämns i det teoretiska ramverket. Men faktumet att de 
boende kan fortsätta jaga och fiska som tidigare behöver inte vara ett exempel på att ta vara på lokal 
kunskap. Hur en myndighet kan ta hänsyn till lokal kunskap varierar självklart, och i många fall handlar 
det om att inte identifiera lokala traditioner som hotet för områdets naturvärden utan istället identifiera 
hur dessa kan samverka.  

Uppfattningen ifall alla har fått möjlighet att yttra sig varierar både mellan och inom grupper av 
respondenter. Dels uppmärksammas att många sommarboende inte kunnat yttra sig av IP A och IP E 
framför missnöje över att i egenskap av arvtagare inte ha fått full möjlighet att delta i 
processen. ”Ungdomarna”, alltså barnen till sakägarna anser IP B är den gruppen som borde ha störst 
inflytande eftersom de ska bo i området en längre tid, och detta har inte tillgodosetts. Det anses också 
orättvist att sakägarna inte identifierats korrekt. Intervjupersonerna från länsstyrelsen hävdar dock att 
alla har kunnat yttra sig. Frågan om yttrande berör både möjligheten att säga sin sak och vilken rätt en 
har att göra det.  

Både förespråkarna och motståndarna känner sig illa representerade i kontaktgruppen, ofta är deras 
erfarenheter raka motsatserna: det var för stor proportion som var för respektive mot reservatet av de 
som medverkade i gruppen. Upplevelserna av orättvisor kring hur representationen i gruppen såg ut 
verkar bero på hur sakägarna ville att den skulle se ut, men även representanterna från länsstyrelsen har 
uppfattningen om att de som var motståndare kanske hördes mest, vilket inte anses vara särskilt 
konstigt. Även här överensstämmer förespråkarnas uppfattning mer med länsstyrelsepersonernas 
uppfattning. Att ha en omröstning, vilket IP D föreslår, hade kanske varit ett effektivt sätt att få fram 
vilka som var för respektive emot reservatet, men detta är inte syftet med samrådsprocesser såsom de 
utformas idag. Kravet att sakägarna ska kunna rösta ner ett förslag om naturreservat är i en rättslig 
process inte rimlig, men kan självklart diskuteras ur ett rättviseperspektiv. 
 
Deltagande 
 

Det starkaste uttrycket för att ha blivit orättvist behandlade i motståndargruppen är att de inte kunde 
påverka Länsstyrelsen att dra tillbaka förslaget om naturreservat. Samtidigt hade den positiva gruppen 
velat se starkare skydd av området i föreskrifterna men accepterar att Länsstyrelsens roll är att göra 
avvägningar mellan olika intressen, en acceptans som inte finns bland de negativa sakägarna. 
Länsstyrelsen anser att det har gått rättvist till eftersom sakägarna kunde påverka många av detaljerna i 
både planen och föreskrifterna, och anser inte att samrådets syfte bör vara att nå ett beslut tillsammans 
med sakägarna – beslutet ska tas av länsstyrelsen. 

Motståndarna anser att möjligheten att säga nej är en viktig del av en rättvis process, vilket är i linje 
med Deacon och Baxter (2012) och upplever avsaknaden av detta som ett stort svek. Förespråkarna har 
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inte samma krav på att säga nej, och länsstyrelsepersonerna anser ju att beslutsansvaret ligger på dem, 
vilket i och för sig kunde varit tydligare från början. Skillnaderna i diskussionerna kring ifall 
samrådsprocessen varit rättvis grundar sig i denna distinktion av meningen med samrådet, där 
motståndarna känner sig lurade medan de positiva förklarar att motståndarna missuppfattat processen 
och orsakat de problem som uppkommit i samrådet. Detta beskyllande på motståndarsidans 
missförstånd av frågorna och processen skulle kunna vara kopplat till utbildningsnivå, vilket nämns i 
flertalet intervjuer. De flesta från den positiva sidan är högutbildade medan motståndarsidan ser sin låga 
utbildningsnivå som ett hinder för deltagande. 

Användandet av den strukturen av allmänhetens deltagande som är norm idag kan komma att tysta 
grupper som inte är vana vid den kommunikationstypen, och uttryck för denna orättvisa finns bland 
motståndargruppen. Länsstyrelsen påpekar att de arbetat mycket med frågan, men har ändå behövt vara 
korrekta och tydliga. Denna korrekthet ska sammanfalla med juridiska begrepp och regelverk vilket gör 
att kommunikationsformen för samrådet trots försök att förenkla tydligt formas från länsstyrelsens sida. 
När motståndargruppen uttrycker att de inte hade en chans att argumentera mot länsstyrelsens juridiska 
experter säger de dock aldrig att diskussionen borde föras med en annan kommunikationsform utan att 
de själva borde fått stöd av ett juridiskt ombud. Acceptansen för att byråkratiskt språk är svårtillgängligt 
är såpass stark att möjligheten för en kommunikationen med myndigheter som skulle präglas av 
intersubjektivitet inte uppmärksammas, istället ställs kravet på ett statligt betalat juridiskt ombud. 

Länsstyrelsen uttrycker även att de strävar mot att nå konsensus, acceptans och överenskommelser, 
vilket är ett uttryck för den monolitiska idén om enande som enligt en pluralistisk filosofi orsakar 
maktobalans i kommunikationen och kan spä på konflikten. De aningen frustrerade kommentarerna som 
fälls kring att det kanske varit bättre att inte ha samråd över huvud taget skulle kunna vara ett tecken på 
detta. Motståndarsidan uttrycker att det som föregick reservatsbeslutet egentligen inte var ett samråd. De 
menar att det snarare var en informationsprocess menad att blidka de boende som misslyckades. 
Sammantaget med länsstyrelsens uppfattning om att samrådet hade kunnat göras enklare och under 
kortare tid eftersom de som var tillräckligt negativa inte kan övertygas.  
 
Diskussion 
 

En förståelse för hur rättvisepluralism är kopplat till konflikten kring naturreservatet på Gräsö ger en 
indikation på vilka hinder som behöver övervinnas för att naturvårdsinsatser som denna ska nå 
legitimitet. En större förståelse för intersubjektivitet och att myndigheters definition av rättvisa inte är 
den enda kan bidra till bättre diskussion kring naturvårdsinsatser som inte landar i en känsla av 
överkördhet och att ha blivit förd bakom ljuset hos grupper som inte delar myndigheternas uppfattning 
av rättvisa. 

Ökad förståelse för pluralism i rättviseuppfattning är även relevant i alla delar av miljöpolitiken. Inte 
minst för den etablerade miljörörelsen som ännu inte lyckats ta till sig av den kritik mot dess agenda 
som miljörättviserörelsen lyfter. Anspråken som görs av gräsrotsrörelsen uppvisar i sig en pluralism i 
åsikter inom miljöpolitiken; fokus kan ligga på framtida generationers rätt till en god miljö, eller på 
nuvarande generationers rätt till lika distribution av miljöfaror. För en del personer kan den viktigaste 
miljöfrågan vara att bevara biodiversiteten, att naturen har ett värde i sig och att lämna naturen så orörd 
som möjligt ar rättvist mot alla levande varelser, medan för andra kan resursanvändningens sociala 
kontext vara något som känns orättvist att hindras ifrån, såsom fiskares rättvisekrav att få fiska som en 
traditionell livsstil. Miljörörelsen är bred och många gånger går rättvisekraven mot varandra.  

I denna studie har det många gånger varit svårt att identifiera ifall sakägarnas krav på rättvisa faller 
under kategorin för distribution, erkännande eller deltagande. Rättigheten att erkännas som någon som 
borde kunna påverka en beslutsprocess genom deltagande skulle kunna identifieras som något som kan 
distribueras. Rawls teori om rättvisa som distribution inkluderar distributionen av rättigheter, varför 
teorin inte nödvändigtvis saknar någon aspekt av rättvisa. Troligtvis är det användandet av teorin som 
orsakat åsikten kring att den missar att hantera de bakomliggande orsakerna till den orättvisa 
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distributionen. Schlosberg (1999, kap 7) skriver att rättviserörelsen visar oss att frågor om erkännande 
inte nödvändigtvis är separata från distributionsaspekten.  

Kaufman‐Osborn (1993) beskriver hur upplevelser får en specifik mening genom historien som den 
växer in i, de som tar del av upplevelsen, språket som används för att förklara den och former den 
tvingas in i av dominanta institutioner exempelvis. I flera uttalanden av IP G går det att utläsa en historia 
av misstänksamhet mot myndigheter, som grundas i när staten tvångsinlöste ytterfiskevatten från hens 
far i förmån för trålfisket eller att ”redan Gustav Vasa på sin tid började jävlas med gräsöborna. Alla 
småstatare som hade sina gårdar här, stal han allihop, och så fick de jobba som daglönare åt honom. 
Sen skänkte han det här åt någon jävla höjdare som hette Bjälke. Ja, och idag äger kommunen den där 
marken”. 

Denna upplevelse av att ständigt förlora på statens utvecklingsarbete är inte felaktig eller en 
missuppfattning, utan lika verklig som uppfattningen att inga inskränkningar gjorts i och med reservatet, 
vilket flera av förespråkarna uttrycker. Uppfattningar av en och samma händelse varierar, som tidigare 
påpekats, bland annat beroende på ideologisk tillhörighet eller etisk övertygelse. Men kanske är 
faktumet som Kaufman-Osborn tar upp, att uppfattningen formas av kontexten i vilken den ingår, en 
bättre förklaring av uttrycken i vissa av intervjuerna. Det finns en möjlighet att argumenten för 
rättigheter och rättvisa som uttrycks från motståndarsidan delvis formas av en motvilja att ”förlora” mot 
en myndighet snarare än grundläggande ideologisk eller filosofisk tillhörighet. IP I uttrycker vid ett 
tillfälle att argumenten mot naturreservatet ibland varit motstridiga, exemplet är att samtidigt som en 
hävdar att faran med reservatet är att exploateringen kommer öka så säger en också att föreskrifternas 
exploateringsskydd är att lägga en död hand över området. Dessa argument kan bättre förklaras ifall 
målet är att underminera myndighetens förslag om naturreservat snarare än att uppnå en specifik 
utveckling av Gräsö. 
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Slutsats 
 

Varierande rättvisetolkningar kring alla de tre definierade aspekterna av miljörättvisa går att identifiera i 
intervjuerna med aktörer i samrådsprocessen på Gräsö. Länsstyrelserespondenternas tolkningar är inom 
gruppen mycket överensstämmande. Däremot går vissa variationer att återfinna mellan 
förespråkargruppen och motståndargruppen. I många fall tolkar förespråkarna rättvisefrågorna på 
samma sätt som länsstyrelsepersonerna medan en starkare dissonans går att urskilja mellan de positiva 
och de negativa sakägarna, samt mellan de negativa sakägarna och intervjupersonerna från länsstyrelsen. 

Då länsstyrelsen initierat både naturreservatsutredningen och samrådsprocessen (med stöd från den 
svenska regeringen) och har en möjlighet att själva ta beslutet ifall ett naturreservat ska bildas eller inte 
är deras tolkning av rättviseaspekter den dominanta i sammanhanget. Detta kan förklara att de negativt 
inställda sakägarna känner en frustration mot länsstyrelsen som inte går att finna bland förespråkarna, 
vilkas uppfattning överensstämmer bättre med den dominanta tolkningen. 

Sakägarrespondenternas tolkningar av rättviseaspekter tycks vara nära relaterade till deras inställning 
till reservatet. De sakägare som har en positiv inställning till reservatet har även liknande tolkningar av 
rättvisa. Ifall en ideologiskt grundad rättviseuppfattning påverkat inställningen till reservatet eller ifall 
rättvisekrav anpassas till vilken åsikt respondenter har till reservatet går inte att urskilja. Oavsett är 
resultatet en högst verklig pluralism i rättviseuppfattning som tycks påverka konflikten kring reservatet. 

Enligt teorin om pluralism kan myndighetens försök att nå konsensus i reservatsfrågan orsaka att 
sakägarna tvingas argumentera runt en formulering av vinster och förluster som de själva inte uppfattar. 
Då hot och önskvärd utveckling av området redan är formulerat innan andra aktörer bjuds in till ett 
samråd behöver dessa förhålla sig till åsikter som anses objektiva i sammanhanget. Deras perspektiv 
undervärderas automatiskt i denna process, då deras tolkningar inte passar in i den bestämda 
objektiviteten. Enligt pluralistisk teori är denna objektivitet inte annat än ett ofullständigt perspektiv som 
inte tar hänsyn till den pluralism som orsakas av våra olika erfarenheter och kunskap. Utan att värdera 
alla sakägares rättviseuppfattning riskerar denna typ av samrådsförfarande att bidra till konflikten 
snarare än motverka den. 

Länsstyrelsens i Uppsalas hantering av samrådsförfarandet på Gräsö var därmed inte felaktig enligt 
de juridiska bestämmelser kring samråd vi har i Sverige. Sakägarna hade betydligt längre tid på sig att 
lämna synpunkter än två månader och synpunkter samlades in, behandlades och ledde vid flertalet 
tillfällen till förändringar i beslutet och skötselplanen. På många sätt har samrådet uppnått det aktiva 
deltagandet av allmänheten som Århuskonventionen ställer krav på. Trots detta uppfattas processen som 
orättvis, och kritisk pluralism kan ge en insikt om varför. Att utvärdera problem och möjligheter med 
deltagandeprocesser från flera teoretiska perspektiv kan i bästa fall ge en indikation på hur 
deltagandeprocesser bör utformas för att uppnå en upplevd rättvisa och öka legitimiteten i de 
naturvårdsbeslut som tas för att säkerställa en hållbar utveckling.
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Bilaga - Intervjumallar 
 

	  
Intervjufrågor	  till	  Länsstyrelsen.	  Intervjuer	  genomförda	  av	  Lisen	  Holmström.	  
	  
-‐	  Vad	  är	  din	  koppling	  till	  Gräsö	  och	  Naturreservatet	  Gräsö	  Östra	  skärgård?	  
-‐	  Vilken	  roll	  hade	  du	  i	  den	  samrådsprocessen	  som	  föregick	  Naturreservatet?	  
	  

Recognition	  
-‐	  Varför	  genomfördes	  en	  samrådsprocess?	  
-‐	  Hur	  gick	  det	  till	  att	  identifiera	  sakägare	  och	  bjuda	  in	  dessa?	  
-‐	  Tyckte	  du	  att	  identifieringsprocessen	  var	  var	  tillfredsställande?	  Finns	  det	  risk	  att	  någon	  intressegrupp	  
exkluderades?	  (Ex.	  sommarstugegäster)	  
-‐	  Vilka	  grupper	  har	  ni	  identifierat	  med	  gemensamma	  nämnare	  och	  har	  dessa	  grupper	  olika	  rättigheter	  utifrån	  
dessa?	  (Ex.	  fiskevattenägare	  eller	  sportfiskare.)	  
-‐	  Var	  det	  i	  slutändan	  några	  som	  saknades?	  Några	  som	  tog	  för	  stor	  plats?	  
-‐	  Ifall	  processen	  skulle	  göras	  om,	  vilka	  anser	  du	  borde	  bjudits	  in	  till	  samråd?	  
	  

Participation	  
-‐	  Vad	  hade	  du	  förväntningar	  på	  samrådsprocessen?	  
-‐	  Vilka	  ämnen	  diskuterades	  på	  möten	  med	  sakägare?	  
-‐	  Fanns	  det	  intressekonflikter	  och	  vilka	  argument	  lades	  i	  så	  fall	  fram	  för	  de	  olika	  ställningstaganden	  som	  gjordes?	  
(Vad	  ansåg	  du	  om	  legitimiteten	  i	  dessa	  argument?)	  
-‐	  Vem	  var	  bäst	  lämpad	  att	  avgöra	  hur	  avvägningen	  mellan	  olika	  intressen	  skulle	  ske?	  
-‐	  Vilken	  typ	  av	  inflytande	  hade	  aktörerna	  i	  samrådet	  på	  beslutsprocessen?	  (Ex.	  Var	  samrådets	  syfte	  att	  
informera,	  utbilda,	  konsultera?)	  
-‐	  Tycker	  du	  att	  samrådsprocessen	  har	  resulterat	  i	  ett	  korrekt	  och	  heltäckande	  beslutsunderlag	  
	  

Distribution	  
-‐	  Vilka	  var	  de	  huvudsakliga	  orsakerna	  att	  man	  beslutade	  om	  att	  bilda	  naturreservat	  just	  på	  Gräsö?	  
-‐	  Undersöktes	  det	  ifall	  det	  fanns	  andra	  platser	  som	  kunnat	  lämpa	  sig?	  
-‐	  I	  så	  fall,	  hur	  vägdes	  dessa	  mot	  varandra?	  
-‐	  Vilka	  effekter	  tror	  du	  reservatet	  får	  för	  olika	  aktörer?	  
-‐	  Anser	  du	  att	  det	  finns	  vinnare	  och	  förlorare	  i	  resultatet?	  (Ex.	  boende	  /	  sommarstugegäster/	  fiskare	  /	  
näringsidkare	  /	  länsstyrelsen)	  
-‐	  Har	  det	  funnits	  någon	  kompensation	  och	  var	  den	  i	  så	  fall	  proportionerlig?	  
-‐	  Tycker	  du	  att	  processen	  varit	  rättvis?	  Vad	  innebär	  rättvisa	  i	  det	  här	  fallet	  för	  dig?	  Är	  det	  relevant	  att	  diskutera	  
rättvisa	  i	  relation	  till	  naturvårdsförvaltning	  enligt	  dig?	  
(-‐	  ska	  alla	  personer/grupper/intressen	  representeras	  lika	  eller	  har	  vissa	  mer	  rätt	  att	  delta?)	  
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Intervjufrågor	  till	  sakägare.	  Intervjuer	  genomförda	  av	  Linn	  Rabe	  
	  

Bakgrund:	  
-‐	  Vad	  är	  din	  koppling	  till	  Gräsö	  Östra	  skärgård?	  
-‐	  Vilken	  rätt	  tycker	  du	  att	  du	  har	  att	  vara	  delaktig	  i	  processen?	  
	  

Kan	  du	  förklara	  processen?	  
-‐	  När	  fick	  du	  tillträde/hur?	  
-‐	  Vad	  var	  din	  roll?	  
-‐	  Förändrades	  ditt	  förhållningssätt	  till	  projektet	  under	  arbetets	  gång?	  
-‐	  Finns	  det	  nyckelhändelserna	  som	  påverkade	  denna	  process	  (inom	  och	  utanför	  själva	  samrådet)?	  
(processen	  ökar	  och	  minskar	  i	  intensitet	  –	  varför?)	  
-‐	  Vilka	  andra	  typer	  av	  intressen/aktörer	  var	  med?	  (Någon	  du	  var	  förvånad	  över?	  Någon	  som	  saknades?)	  
	  

Vad	  tyckte	  du	  om	  processen?	  
-‐	  Vilken	  stämning	  var	  det	  under	  processen?	  
-‐	  Vilka	  typer	  av	  ämnen	  har	  diskuterats	  och	  på	  vilket	  sätt?	  
-‐	  Levde	  processen	  upp	  till	  dina	  förväntningar?	  
-‐	  Tycker	  du	  att	  din	  åsikt	  har	  blivit	  hörd	  och	  tagen	  i	  beaktning?	  
-‐	  Har	  du	  någon	  gång	  upplevt	  frustration?	  Varför?	  
-‐	  Hade	  du	  någon	  speciell	  strategi	  för	  att	  driva	  igenom	  dina	  åsikter?	  (media)	  
-‐	  Hur	  tycker	  du	  att	  maktbalansen	  i	  processen	  varit?	  Vilket	  inflytande	  tycker	  du	  att	  
boende/sommarstugegäster/fiskare/näringsidkare/experter/länsstyrelsen	  haft	  på	  processen?	  
-‐	  Har	  det	  funnits	  intressekonflikter	  i	  processen?	  Hur	  behandlades	  dessa?	  (Finns	  det	  frågor	  som	  inte	  har	  varit	  
sanktionerade	  för	  diskussion?)	  
-‐	  Om	  processen	  skulle	  göras	  om,	  vad	  hade	  du	  velat	  se	  annorlunda?	  
	  

Aktörer	  
-‐	  Fanns	  det	  andra	  i	  processen	  som	  delade	  din	  åsikt?	  Har	  du	  samarbetat	  med	  någon?	  
-‐	  Upplevde	  du	  att	  din	  ståndpunkt	  hade	  några	  motståndare	  i	  processen?	  
-‐	  Tyckte	  du	  att	  det	  var	  rätt	  kategorier	  av	  intressen	  som	  bjöds	  in	  för	  att	  förhandla?	  
-‐	  Finns	  det	  någon	  grupp	  som	  inte	  var	  aktiv/representerades	  under	  processen?	  
-‐	  Hur	  har	  länsstyrelsen	  handskats	  med	  sitt	  uppdrag?	  Tycker	  du	  att	  länsstyrelsen	  har	  utfört	  sitt	  uppdrag	  korrekt?	  
-‐	  Har	  du	  känt	  förtroende	  för	  de	  individer	  som	  företrätt	  olika	  aktörer	  i	  processen?	  
-‐	  Tycker	  du	  att	  aktörernas	  olika	  erfarenheter	  av	  skärgården	  har	  tagits	  i	  beaktning	  i	  beslutsunderlaget	  och	  
beslutet?	  
	  

Vad	  tycker	  du	  om	  själva	  resultatet?	  
-‐	  Tycker	  du	  att	  samrådsprocessen	  har	  resulterat	  i	  ett	  korrekt	  och	  heltäckande	  beslutsunderlag?	  
-‐	  Hur	  påverkat	  du	  av	  resultatet	  (är	  du	  en	  vinnare	  eller	  förlorare)?	  Finns	  det	  vinnare	  och	  förlorare	  i	  det	  här	  
beslutet?	  
-‐	  Är	  du	  nöjd	  med	  resultatet?	  
-‐	  Lever	  resultatet	  upp	  till	  dina	  förväntningar?	  Vad	  hade	  du	  velat?	  
-‐	  Förändrades	  dina	  förväntningar	  på	  resultatet	  under	  processens	  gång?	  
-‐	  Nu	  när	  beslut	  är	  fattat	  –	  respekterar	  du	  beslutet	  (legitimitet)?	  


