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                                                     Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett teoretiskt och begreppsmässigt ramverk, be-

stående av en diskussion kring demokratiteori, governance, samstyre och deltagande, att 

genomföra en analys av samstyret i naturumprocessen. Förloppet kring naturum utgjorde en 

betydande del i processen kring bildandet av Kosterhavets nationalpark. Karaktäristiskt för 

naturums samstyre har varit att företrädare för myndigheter från nationell, regional och kom-

munal nivå har styrt och samarbetat tillsammans med företrädare från lokal nivå. De aktörer 

som har ingått i samstyret har varit Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västra Götaland, Ström-

stads kommun, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor. Fokus finns framför-

allt på medborgarnas och Kosternämndens deltagande. Kosternämnden är en partiopolitisk 

nämnd och ett deltagardemokratiskt forum som har bildats på Kosteröarna i Strömstads kom-

mun i norra Bohuslän. Samstyret analyseras med hjälp av en analysmodell som har konstrue-

rats med utgångspunkt från det teoretiska ramverket. Det metodologiska tillvägagångssättet 

har inneburit att naturumprocessen har spårats bakåt och kartlagts med hjälp av intervjuer med 

de aktörer som har varit involverade i samstyret. En dokumentanalys har genomförts av do-

kument från myndigheter, från Strömstads kommun, från Kosternämnden, från olika webbsi-

dor och från Strömstads Tidning.  

    Resultaten visar att naturums samstyre har varit funktionellt på ett övergripande plan. Lik-

väl har legitimitets- och förtroendekriser kunnat identifieras som går att härleda till besluts-

processens utformning och de lokala aktörernas, Kosternämndens och helårs- och delårsboen-

des kosterbors, deltagande. För att bedriva samstyresprocesser krävs resurser, processledning 

och kommunikations- och deltagandeplaner. 

 

Nyckelord: Kosterhavets nationalpark, naturum, demokratiteori, governance, samstyre, Kos-

ternämnden, medborgerligt deltagande 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Förord       

Samtidigt som jag har skrivit denna uppsats har jag haft förmånen att arbeta i projektet ”Vä-

gen till Kosterhavet” som är knutet till marinekologiska institutionen på Göteborgs Universi-

tet. Syftet med projektet är att kartlägga och utvärdera processen som föregått bildandet av 

Kosterhavets nationalpark, med fokus på aktörerna, dialog, kommunikation och deltagande. 

Projektets uppdragsgivare är Naturvårdsverket och resultatet av utvärderingen kommer att 

presenteras i en rapport i november 2010. Kosterhavets nationalpark är Sveriges första marina 

nationalpark och invigdes med pompa och ståt och kunglig fägring 090909.  

    Genom projektet har jag kommit i kontakt med Kosteröarna, Nord- och Sydkoster och öar-

nas unika natur, samt alla tillmötesgående kosterbor. Jag har också kommit i kontakt med 

Kosternämnden och naturums samstyre som nämnden var involverad i och som var en del av 

nationalparksprocessen. Förhoppningen är att jag, genom min studie, kan lämna ett ytterligare 

bidrag till den statsvetenskapliga forskningen kring samstyre och medborgerligt deltagande. 

    Jag vill också passa på att tacka alla mina informanter/respondenter så som kosterbor, före-

trädare för Kosternämnden, representanter för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västra 

Götaland, samt politiker, tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän från Strömstads kom-

mun. Tack för att Ni har ställt upp på inspirerande möten och i vissa fall, flera timmars långa 

intervjuer. Utan Er generösa medverkan hade det inte blivit någon uppsats om samstyret kring 

naturum. Ingen nämnd och ingen glömd. 

    Likaså vill jag tacka mina projektmedarbetare, det vill säga projektets ledare Andrea Morf 

för alla idéer och allt kunnande som har kommit mig till del, eftersom Andrea även har funge-

rat som biträdande handledare för uppsatsskrivandet. Jag vill även tacka Anders Gohde för 

alla glada skratt och positiv support under många och långa arbetstimmar. Slutligen vill jag 

tacka alla de som jobbar på statsvetenskapliga institutionen på Högskolan i Halmstad för att ni 

har hjälpt till att utveckla mina statsvetenskapliga kunskaper hittills. Ett speciellt tack vill jag 

rikta till Hans Bengtsson för att jag i princip har fått lov att störa honom dygnet runt och dis-

kutera mina, i många fall, triviala och virriga frågor angående statsvetenskapliga problem. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Medborgarens roll i demokratin har varit föremål för diskussion så länge den demokratiska 

tanken har existerat. Frågeställningarna har kretsat kring i vilken grad medborgaren ska delta i 

politiken och i vilken utsträckning hon/han ska utöva inflytande på politiskt beslutsfattande.1 

Resonemanget har fått förnyad aktualitet inom den stats- och samhällsvetenskapliga forsk-

ningen kopplat till nya deltagardemokratiska former och forum. Exempel på olika deltagar-

demokratiska forum kan vara stormöten, medborgarpaneler, brukarråd, rådslag och omröst-

ningar, med mera. Medborgarens demokratiska deltagande går också att koppla till diskussio-

nen kring begreppet governance som bland annat kan beskrivas som samhällsstyrning. En 

governancebaserad samhällsstyrning sker oftast genom olika nätverk som består av varierande 

aktörer i vilka medborgaren kan vara en del. Detta till skillnad från traditionell styrning där 

politikerna med hjälp av myndigheter och förvaltning styr uppifrån och ner. 2  

    Ett av argumenten till den aktualiserade diskussionen kring medborgarens deltagande är att 

människor inte längre, i lika hög utsträckning, engagerar sig partipolitiskt, vilket har tolkats 

som ett misstroende mot partier och politiker i allmänhet.3 Därmed finns en uppfattning om 

att den representativa demokratin (valdemokratin) och dess institutioner i viss mån har spelat 

ut sin roll, eftersom den inte längre på ett tillfredställande sätt förmår att samspela med med-

borgarna. Människor önskar istället ett mer kommunikativt förhållande till politiken och där-

med till besluten.4  

    En annan förklaring är att den offentliga förvaltningen uppfattas ha blivit ineffektiv och inte 

på ett adekvat sätt tar till vara medborgarnas önskemål. Ett skäl till det kan vara att samhället 

har blivit mer mångfacetterat och mångkulturellt och därför finns inte längre lika tydliga ge-

mensamma referensramar att förhålla sig till.5 För att kunna återerövra legitimitet finns det en 

idé om att politiken och förvaltningen bör lära om och i större utsträckning sätta medborgaren 

                                                 
1 Se till exempel Dahl, R 2007 Demokratin och dess antagonister s 27-57; Bengtsson, Å 2008 Politiskt deltagan-
de s 45f 
2 Hedlund, G & Montin, S (ed) 2009 Governance på svenska Stig Montin och Gun Hedlund ”Governance som 
interaktivsamhälssstyrning – gammalt eller nytt i forskning och politik?” s 7 
3 Åström, J & Granberg, M 2009 ”Medborgerligt deltagande och interaktivt beslutsfattande”. Ifrån Hedlund, G & 
Montin, S (ed) 2009 Governance på svenska s 159-161  
4 Ibid 
5 Rothstein, B (ed.) Demokratirådets rapport 1995 Demokrati som dialog s 76-86 



2 

 

i centrum. Tjänstemän och politiker bör alltså vara mer lyhörda för medborgarnas preferenser 

för att hon/han ska känna sig delaktig och lyssnad på.6 

    Likaså, i anslutning till det mångfacetterade samhället, finns det en uppfattning om att flera 

samhällsproblem och frågor har blivit alltför komplexa för att kunna lösas eller styras av en 

enskild aktör. Speciellt har detta varit tydligt inom miljöpolitiken och förvaltning av naturre-

surser. Många naturresurser, precis som många andra samhälleliga frågor/problem, kräver ett 

nätverk av aktörer för att kunna förvaltas och bevaras på ett hållbart och långsiktigt sätt. 7 Det-

ta har varit signifikativt för diskussionen kring förvaltningen av gemensamma naturresurser, 

the commons8 där Ellinor Ostrom har varit en av förgrundsgestalterna. Inom teoribildningen 

fokuseras det bland annat på olika aktörers deltagande och inflytande över besluten, i första 

hand i förhållande till naturresursförvaltning.9   

    Med utgångspunkt från inledningen ovan, är min målsättning med uppsatsen att försöka 

lämna ett bidrag till diskussionen kring medborgarnas (nya?) deltagande och formerna för det, 

i relation till samhällsstyrning, samstyre och dess inflytande på politiskt beslutfattande. Ett 

intressant fall för en sådan studie är det samstyre som har förekommit i naturumprocessen och 

som har utgjort en betydande del i förloppet kring bildandet av Kosterhavets nationalpark 10 

Signifikativt för naturumprocessen har varit att flera aktörer har varit involverade från både 

lokal, kommunal, regional och nationell nivå. Extra intressant är att en av de engagerade aktö-

rerna på lokal nivå är en partiopolitisk nämnd, Kosternämnden, som finns på Kosteröarna, 

vilken kan betraktas som ett deltagardemokratisktforum. Fokuset i studien kommer därför att 

hamna på Kosternämndens och medborgarnas roll och deltagande i samstyret kring naturum. 

 

 

                                                 
6 Åström, J & Granberg, M 2009 ”Medborgerligt deltagande och interaktivt beslutsfattande”. Ifrån Hedlund, G & 
Montin, S (ed) 2009 Governance på svenska s 159-161 
7 Berkes, F “Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social 
learning” Journal of environmental Management april 2009; Ostrom, E 2009 “A general Framework for Analyz-
ing Sustainability of Social-Ecological Systems”. Science vol. 325 24 juli 2009; Hedlund, G & Montin, S 2009 
”Den samtida samhällsstyrningen: både kontinuitet och förändring”. Ifrån Hedlund, G & Montin, S Governance 
på svenska s 201 
8 Forskningen kring the commons diskuterar hur man på bästa sätt förvaltar gemensamma resurser som ingen 
äger. Teoriinriktningen har tagit sin utgångspunkt från en kritik av ”allmänningarnas tragedi”. Se Ostrom, E 
2009 s 14 
9 Ostrom, E 2009 Allmänningen som samhällsinstitution s 14 
10 Kosterhavets nationalpark är Sveriges första marina nationalpark och invigdes 090909. Naturum finns i de 
flesta svenska nationalparker och är ett informationscenter/en byggnad, där besökarna kan ta del av information 
om de natur- och kulturvärden som finns i det aktuella området. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka, kartlägga och dra slutsatser kring samstyret som har före-

kommit i naturumprocessen, vilken har varit en delprocess i förloppet kring bildandet av Kos-

terhavets nationalpark. Studien är kopplad till ett teoretiskt ramverk och analysmodeller som 

består av en diskussion kring demokratiteorier, governance, samstyre och deltagande. Studien 

är aktörscentrerad och fokus kommer att finnas på Kosternämndens och medborgarnas roll 

och deltagande. I sammanhanget ingår, bland annat, att klarlägga vilket inflytande de två ak-

törerna har haft på de beslut som är fattade av myndigheterna (Naturvårdsverket och Länssty-

relsen) och politikerna (Strömstads kommun).  

    Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågeställning att undersökas: 

Hur har samstyret utformats och utvecklats i naturumprocessen, med fokus på Koster-

nämndens och medborgarnas roll och deltagande?    

1.3 Tidigare forskning 

I den statsvetenskapliga forskningen som berör syn på demokrati och medborgarnas deltagan-

de är det brukligt att skilja på elitism och pluralism. Den elitistsiska demokratisynen präglas 

av att medborgarens deltagande i demokratin är underordnat och fokuset ligger istället på eli-

ternas roll, det vill säga politikernas och partiernas. De främsta förespråkarna för den elitistis-

ka demokratisynen var Max Weber (1864 – 1920) och Josef Schumpeter (1883 – 1950). De 

båda menade att demokrati ska ses som ett tillvägagångssätt för att kunna välja beslutsfattare 

och vars insatser sedan ska bedömas i efterhand genom val.11 

    Schumpeter själv kallade sig för realist och det han framförallt vände sig emot var den 

”klassiska doktrinen om demokrati” som syftar på ”institutionella arrangemang för att uppnå 

politiska beslut som förverkligar det allmännas bästa genom att förmå folket själv att avgöra 

frågor genom val av personer som samlas för att genomföra dess vilja.” Schumpeter menade 

bland annat att det inte är säkert att ”klassisk demokrati” speglar ”vad folk verkligen vill”. 

Med utgångspunkt från masspsykologernas teorier som berör hur lyckosam reklam kan forma 

konsumenternas önskningar, vände sig Schumpeter mot begreppet ”folkviljan” och ansåg att 

begreppet ”folkvilja” är en social konstruktion vars rationella grund saknas. Människors pre-

ferenser kan konstrueras både när det gäller konsumtion och inom politiken. Dock menade 

Schumpeter att det finns en omedelbar mätbarhet när det gäller konsumtion och möjligheten 

                                                 
11Bengtsson, Å 2008 Politiskt deltagande s 46-48 
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att ”pröva löften mot verkligheten”, vilket det inte finns inom politiken. Schumpeter ansåg att 

politiska angelägenheter ofta ligger så långt ifrån människors vardag att det är svårt för dem 

att bilda sig genomtänkta åsikter om politiska frågor. Politiska preferenser kan därför skapas 

genom påtryckningar och allehanda och tveksamma jippon. Därför menade Schumpeter att de 

som förespråkade ”klassik demokrati” måste överge tanken om att folket har bestämda och 

rationella åsikter. På grund av det faktum blir Schumpeters slutsats att folkets uppgift inom 

demokratin blir att väja de människor som ska fatta besluten. Folket ska inte själva styra och 

fatta beslut. Demokrati ska ses som en metod där människor periodvis gör val mellan konkur-

rerande ”ledarlag”, vilket kan benämnas som en ”konkurrenselitism”.12 

    Den pluralistiska demokratisynen har utvecklats som en reaktion mot elitismen och den 

främsta talesmannen i det sammanhanget är Robert Dahl. Dahl, med flera, menar att elitister-

na missar det faktum att ett samhälle inte enbart består av medborgare som röstar på eliterna 

utan i sammanhanget finns också ett flertal företrädare för organiserade intressen som försö-

ker att påverka beslutsfattarna. Pluralisterna och Dahls uppfattning om demokrati innebär att 

folkets deltagande är en förutsättning och att alla intressen bör vara representerade. Trots att 

Dahl förespråkar medborgerligt deltagande är han medveten om svårigheten för demokratin 

att erbjuda alla medborgare ett verkningsfullt deltagande liksom svårigheten med att åstad-

komma en jämlik representation för alla intressen och grupper. Dahls uppfattning är medbor-

garnas och gruppers deltagande är beroende av ”resurser och åsiktsintensitet”.13 

    De olika demokratisynerna, elitism och pluralism, beskriver vitt skilda uppfattningar om 

medborgarnas deltagande i demokratin. Samma åtskillnad går även att finna i den teoretiska 

litteraturen och man brukar beröra tre olika inriktningar/ideal vilka är valdemokrati, deltagar-

demokrati och deliberativ demokrati. Längre fram i teorikapitlet kommer jag att diskutera 

idealens olika inriktningar men väljer här att göra en kort sammanfattning.  

   Valdemokratin har sitt främsta fokus på ansvarsutkrävande. Det vill säga att väljarna i efter-

hand, genom val, kan utkräva ansvar av politikerna och av partierna. Valdemokratins främsta 

representant är tidigare nämnda Josef Schumpeter. Men det finns även forskare av senare da-

tum, till exempel Adam Przeworski, som ser valdemokratin som en utmärkt metod för att 

medborgarna ska kunna utkräva ansvar av makthavarna. Ansvarsutkrävandet är en förutsätt-

ning för att partierna och politikerna ska vara måna om sitt handlande och agerande. Likväl 

                                                 
12 Schumpeter, A, J 1943 Capitalism, Socialism & Democrazy s 250-265, 269-270 ; Held, D 1995 Demokrati-
modeller – Från klassik demokrati till demokratisk autonomi s 230-234  
13Dahl, R 2000 On Democracy s 100-118; Dahl, R 2007 s 429f; Bengtsson, Å 2008 s 48-50 
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menar Przeworski att för att ansvarsutkrävandet ska vara möjligt behövs det en utveckling av 

institutioner inom demokratin, som kan garantera att det blir lätt för väljarna att kräva ansvar. 

En sådan institution skulle kunna vara en oberoende myndighet som tillgodoser att medbor-

garna får en transperent och korrekt information om regeringens förehavanden och den förda 

politiken.14 Giovanni Sartori fokuserar inte lika tydligt på ansvarsutkrävande som Przeworski 

och Schumpeter utan menar att val är en effektiv metod för att undvika att dominerande särin-

tressen kan få lov att sätta agendan. Sartori anser att genom att använda sin röst har alla med-

borgare möjlighet att kunna manifestera sina åsikter. Valet blir därmed en metod som kan ses 

som en rättvis möjlighet för alla medborgare att utöva inflytande. 15  

    Deltagardemokratin och deltagardemokraterna anser att medborgaren bör få en tyngre poli-

tisk roll. Medborgaren bör aktivt delta och vara med att påverka politiken och därmed beslu-

ten även mellan valen. Ett annat alternativ är att det är medborgarna som fattar besluten ge-

nom folkomröstningar.16 Carol Pateman är under modern tid den främsta deltagardemokratis-

ka förespråkaren. Pateman liksom tidigare deltagardemokratiska företrädare som John Stuart 

Mill (1806-59) och Jean-Jacues Rousseau (1712-78) menar att medborgarens deltagande leder 

till en mer upplyst samhällsmedborgare som kommer att uppvisa en förståelse för samhälleli-

ga problem och visa tolerans mot andra medborgare.17  

    En annan modern förespråkare för deltagardemokrati är Benjamin, R, Barber vars demokra-

tisyn även har vissa gemensamma drag med deliberativ demokrati. Barber förordar en demo-

krati med självstyrande medborgare och fler folkomröstningar, vars institutioner främjar med-

borgarnas deltagande och delaktighet inom politiken. Barber kallar en sådan demokratimodell 

för ”stark demokrati”.18   

    Utgångspunkten för deliberativ demokrati är att människors förutbestämda preferenser är 

föränderliga och fokus finns på att dessa ska kunna omformas i samtal med andra. Den delibe-

rativa demokratins förespråkare menar att demokratin ska utspelas i en konstruktiv diskussion 

som inte handlar om att jämka samman åsikter, utan att förädla de redan befintliga. Delibera-

                                                 
14Prezeworski, A & Stokes, C, S & Manin, B  “Elections and Representation” från Prezeworski, A & Stokes, C, 
S & Manin, B  (ed) 1999 Democracy, Accountability and Representation s 50-51; Prezeworski, A 1999 “ Mini-
malist conception of democrazy: a defense” från Shapiro, I & Hacker-Cordón, C 1999 Democrazy’s Value s 23f  
15 Sartori, G 1987 The Theory of Democrazy Revisited s 88f 
16 Bengtsson, Å 2008 s 56; Gilljam, M & Hermansson, J 2004 s 19 
17 Bengtsson, Å 2008 s 59; Pateman, C 1970 Paticipation and Democratic Theory s 22f; Gilljam, M & Hermans-
son, J 2004 s 19-20; Rousseau, J,J 1994 (1762) Om Samhällsfördraget eller Statsrättens grunder s 119-121; 
Mill, S, J 2009 (1831) Om Friheten s 63f  
18 Barber, R, B 2003 Strong Democracy – Participatory Politics for a New Age s 261f 
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tiva demokrati förknippas i modern tid framförallt med Jürgen Habermas, men även med John 

Rawls vars utgångspunkt i verket En teori om rättvisa argumenterar för en syn på samhället 

som utgår från att individer har det allmänna bästa för ögonen och sätter egenintresset på un-

dantag.19 

    Den samhälls- och statsvetenskapliga forskningen kring governance går att spåra till 1980-

talets början. Begreppet är mångfacetterat men en gemensam kärna är samhällstyrning. Inom 

litteraturen brukar det talas om en övergång från ”government till governance”. 20 I samman-

hanget ses government som ”traditionell” statlig styrning, uppifrån och ned, medan governan-

ce brukar definieras som styrning genom nätverk bestående av varierande aktörer.21  

   Gun Hedlund och Stig Montin pekar på att den inledande forskningen kring governance 

poängterade, att för att förstå politisk styrning är det viktigt att inte enbart fästa fokus på de 

politiska beslutsfattarnas styrning utan även andra aktörer kan medverka i ett nätverk för att 

styra en politisk fråga. Sedermera har begreppet governance förskjutits från att förknippas 

med statlig styrning till att innefatta styrning överhuvudtaget. Bland andra menar Kooiman, 

att vilka aktörer som är med och styr en politisk- eller policyfråga behöver definieras från fall 

till fall. Frågan blir därmed empirisk.22 

    Under senare tid har forskningen kring governance och styrning börjat diskuteras i relation 

till demokrati och demokratiproblem. Utgångspunkten för de flesta som berör problematiken 

är den representativa demokratin vars fokus bland annat finns på ett tydligt politiskt ansvars-

utkrävande. Ur det avseende betraktas ”governance” som problematiskt eftersom nätverksba-

serad styrning kan leda till ett otydligt ansvarsutkrävande, men även till att politisk ojämlikhet 

uppstår, att processerna inte blir transparenta, samt att nätverken inte uppfattas som legitima 

av medborgarna.23 Vidare i teoriavsnittet kommer jag att diskutera min definition av begrep-

pet governance och hur jag använder det i analysen. 

    (Adaptivt) samstyre (adaptive co-management) menar Kooiman är en variant av co - gover-

nance. Co-governance skiljer sig från andra former av governance genom att co-governance 

är en nyttobaserad (allmänintresse, så som förvaltning av en naturresurs) organisering mellan 

                                                 
19 Bengtsson, Å 2008 s 60-64; Rawls, J 1971 En teori om rättvisa s 532f; Gilljam, M & Hermansson, J 2004 s 
22-25; Habermas, J 1995 Diskurs, rätt och demokrati s 75-92 
20 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 7 ; Rhodes, R.A.W 1997 Understanding Governance – Policy Networks, 
Governance, Reflexitivity and Accountability s 15  
21 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 12; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H  2003 Governance  s 21-23 
22 Kooiman, J Governing as Governance  2003 s 97 
23 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 26-27; Rhodes, R.A.W 1997 Understanding Governance – Policy Networks, 
Governance, Reflexitivity and Accountability s 15; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H  2003 s 14-18; Sören-
sen, E & Torfing, J 2005 Nätverksstyrning – fra government til governance s 141-146 
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skiftande aktörer vars syfte är att styra. Fikret Berkes menar också att själva idén bakom sam-

styre (co-management) är att de personer som berörs av politiska beslut eller beslut som är 

fattade av en myndighet, ska kunna vara med och påverka beslutsfattandet 24  

    Den statsvetenskapliga forskningen kring samstyre (adaptive co-management) går framför-

allt att härleda till Ellinor Ostrom som har fått ett stort genomslag med sin forskning kring 

studiet av the commons. Det Ostrom främst har koncentrerat sin forskning på är hur man på 

bästa sätt förvaltar och styr en resurs (gemensamma resurser) som ingen äger. Frågeställning-

en har sitt ursprung från diskussionen kring allmänningarnas dilemma.2526 Forskningen kring 

the commons kan därför, i mångt och mycket, ses som studiet av ett system eller en arbetsme-

tod för styrning, maktdelning och förvaltning överhuvudtaget. I det inkluderas medborgerligt 

deltagande, samtidigt som makt i förvaltningen och inflytande över besluten delas mellan oli-

ka aktörer så som myndigheter, politiska institutioner, intresseorganisationer, lokala intressen-

ter och brukare. Ett samarbete eftersträvas mellan olika förvaltningsmässiga och politiska 

nivåer.27  

    Forskningsfältet kring the commons har under de senaste två decennierna ökat explosions-

artat och har utvecklats till ett tvärvetenskapligt fält.28 Detsamma kan sägas om forskningen 

kring samstyre((adaptive) co – management) där det var Evelyn Pinkerton som 1989 med sin 

bok Co-operative management of Local Fisheries: New Directions for Improved Management 

and Community Development introducerade diskussionen kring samstyre (co-management).29 

Jag kommer längre fram i teorikapitlet lämna en redogörelse över det forskningsrelaterade 

innehållet i samstyre vilket bland annat kommer att ligga till grund för en av mina analysmo-

deller.  

 

                                                 
24 Kooiman, J 2003 s 97; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H 2003s 23; Berkes, F 2009 “Evolution of co-
management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning” Journal of environ-
mental Management april 2009  
25 Ostrom, E 2009 Allmänningen som samhällsinstitution s 7-14  
26 Allmäningarnas dilemma blev framförallt uppmärksammat i en klassisk artikel av Garret Hardin 1968. Det 
Hardin diskuterade var att när alla brukare utnyttjar en gemensam resurs så kommer de bara se till sin egen nytta, 
vilket kommer att leda till ett överutnyttjande av resursen och slutligen en total kollaps. Något, som bland andra 
Ostrom har visat, inte alltid blir fallet. 
27 Kooiman, J 2003 s 103-104; Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-management: implica-
tions for conflict management” Environmental Science & Policy 4 (2001) 229-239 
28 Von Laerhoven, F & Ostrom, E 2007 ”Tradition and trends in the Study of the Commons” International Jour-
nal of the Commons Vol 1, no 1 October 2007 
29 Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N (ed) 2007 Adaptive co –management. Collaboration, Learning and 
Multi-Level Governance s xi 
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1.4 Avgränsningar 

Visserligen har hela nationalparksprocessen styrts av ett samstyre där företrädare för olika 

myndighetsnivåer från nationell, regional och kommunal nivå, har samarbetat. Dessutom har 

lokala aktörer inkluderats så som Kosternämnden, samhällsföreningar, med flera. Trots det 

har jag valt att avgränsa mig till att beröra det samstyre som har funnits kring naturum, som är 

en del av processen avseende bildandet av Kosterhavets nationalpark. Avgränsningen har 

gjorts dels på grund av utrymmesskäl, men dels också på grund av att beslutsprocessen kring 

naturum är intressant med tanke på mitt teoretiska ramverk. 

    Det bör också påpekas att jag enbart studerar naturumprocessen från det att lokaliseringen 

av naturum inleddes i början av 2005, tills att regeringen kom med sitt beslut att avslå natu-

rums detaljplan den 21 december 2009. 30  Eftersom frågan kring naturum i dagsläget fortfa-

rande är en pågående process, kan saker ha inträffat i samstyret som skulle kunna påverka 

undersökningens resultat. Men eftersom jag har valt att begränsa uppsatsens tidsperiod är det 

inget som jag berör. 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 har jag redogjort för uppsatsens statsvetenskapliga problem, uppsatsens syfte och 

frågeställning, samt för tidigare forskning kring demokratiteori, governance och samstyre. 

Redogörelsen kring tidigare forskning kommer att ligga till grund för den teoretiska diskus-

sionen och begreppsförklaringen som fortsätter i kapitel 3. Där beskriver jag hur jag använder 

det teoretiska ramverket i analysen. Ramverket ligger också till grund för uppsatsens analys-

modell. Dessförinnan i kapitel 2 lämnar jag en bakgrundsredogörelse som berör Kosteröarna, 

Kosternämnden och Kosterhavets nationalpark och naturum.  

    Vidare i uppsatsen, i kapitel 4, i metodkapitlet, lämnar jag en beskrivning av och motiver-

ing till, tillvägagångssättet för analysen. Jag diskuterar fallstudiens karaktär och hur jag spårar 

naturums och samstyrets processer. Jag beskriver också mitt källmaterial som består av inter-

vjuer med ett urval av informanter/respondenter och dokument från myndigheter, kommun 

och från webbsidor. Slutligen beskriver jag hur jag har analyserat mitt källmaterial och lämnar 
                                                 
30 Kosternämndens protokoll nr 22 2005-01-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Kosternämndens protokoll nr26 2005-
02-16< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010 05-20;Intervju med företrädare för 
Kosternämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket; Regeringen Miljöde-
partementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. Koster, 
Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 
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en redogörelse för den faktiska analysen genom att beskriva mina analysmodeller och genom 

att lämna en förklaring till hur jag operationaliserar olika begrepp. Sist följer en validitets- och 

reliabilitets diskussion. 

    I kapitel 5 genomför jag analysen av naturums samstyre med hjälp av analysmodellerna, 

vilket innebär att jag studerar kanaler och nätverk, deltagande och inflytande över besluten, 

förtroende och konflikter och konflikthantering med fokus på Kosternämndens och kosterbor-

nas roller och deltagande. Slutligen i kapitel 6 sammanfattar jag undersökningens resultat och 

kopplar dem till den teoretiska diskussionen avseende demokratiteori, governance, deltagande 

och samstyre. Samtidigt presenterar jag mina slutsatser.
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2. Bakgrundsbeskrivning – Fallbeskrivning 

2.1 Koster  

Kosteröarna består av två öar, Syd- och Nordkoster. Öarna ligger i Kosterarkipelagen som 

också inkluderar öarna Ramsö och Ursholmen. Öarna tillhör Strömstads kommun som är den 

nordligaste västsvenska kommunen i Bohuslän och i Sverige. Närmaste större städer är Oslo 

och Göteborg.31 Kosteröarna är Sveriges västligaste bebodda öar med ett invånarantal runt 

350 personer. Öarna är kända för sin vackra och mytomspunna natur med en unik fauna och 

flora. Därför utgörs två tredjedelar av öarnas mark av naturreservat. Naturreservaten på land 

ingår inte i Kosterhavets nationalpark, men Kosteröarna är placerade mitt i nationalparken.32 

   Historiskt har det framförallt bedrivits jordbruk och fiske på Koster och under de senare 

decennierna är det räkfisket som har dominerat. Fisket i området, i norra Bohuslän, har alltid 

karaktäriserats av småskalighet men har minskat i omfattning sedan 1960-talet.33 Det finns 

inte längre något kommersiellt jordbruk på Koster, vilket har inneburit att vissa områden på 

öarna är täckta av skog. Istället har Koster utvecklats till ett attraktivt besöksmål. Turistnär-

ingen är numera en stor inkomstkälla för de boende på Kosteröarna. Under sommarmånader-

na, med juli månad som topp, stiger invånarantalet på öarna till 4000-5000 personer.34 

2.2 Kosternämnden 

Kosternämnden är en partiopolitisk nämnd som bildades år 2000 på Koster. Var fjärde år, vid 

samma tidpunkt som de ordinarie riksdags-, landstings- och kommunalvalen, är det val till 

Kosternämnden. Då kan Kosterborna rösta och utse sina representanter till nämnden. Det 

finns nio platser i Kosternämnden och alla som är mantalsskrivna på Koster kandiderar till 

platserna. Ordförande för nämnden blir den person som får flest röster. Sedan tillsätts de övri-

ga åtta platserna med de Kosterbor som därefter har fått flest röster. Önskar någon invald att 

                                                 
31 Strömstads kommun hemsida 2010 ”Fakta om Strömstad” 
<http://ww.stromstad.se/omkommunen/faktaomstromstad.52.html> 2010-04-29 
32 Kosteröarnas hemsida 2010 ”Kosteröarna – Sveriges västligaste bebodda öar” 
<http://www.kosteroarna.com/koster.htm>2010-04-29; Morf, A 2006 Participation and planning in the Mana-
gement of Coastal Resource Conflicts s 43, 217 
33 Morf, A 2006 Participation and planning in the Management of Coastal Resource Conflicts s 217; Program 
från Kosternämnden 2004 Koster- bevarande och utveckling i samspel – Program för lokal naturvårdsförvalt-
ning s 5-8 
34 Kosteröarnas hemsida 2010 ”Kosteröarna – Sveriges västligaste bebodda öar” 
<http://www.kosteroarna.com/koster.htm>2010-04-29; Morf, A 2006 Participation and planning in the Mana-
gement of Coastal Resource Conflicts s 217; Program från Kosternämnden 2004 Koster- bevarande och utveck-
ling i samspel – Program för lokal naturvårdsförvaltning s 7-9 
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inte acceptera sin plats går förfrågan vidare till nästa person på listan, tills alla platser är till-

satta. För att vara röstberättigad i valet måste man vara mantalsskriven på Koster och vara 

över 16 år.35  

    För att Kosternämnden ska erhålla legitimitet måste 50 % av de mantalsskrivna delta i valet 

vid två val i rad, annars ska nämnden avveckla sig själv. Syftet med Kosternämnden är inte att 

nämnden ska ersätta övriga föreningar på Koster så som samhällsföreningen, företagareföre-

ningen, med flera. Istället ska föreningarna eller enskilda Kosterbor lyfta fram och presentera 

relevanta frågor till nämnden som de anser att nämnden bör arbeta med. Det är sedan upp till 

nämnden att bedöma om frågorna är en angelägenhet för dem.36   
    Kosternämnden är inte en ”juridisk person” och har ingen egen budget. Allt arbete som är 

relaterat till nämnden skötts ideellt. Ingen av nämndens ledamöter är arvoderade.37 Organisa-

toriskt är Kosternämnden konstruerat som ett representativt organ och fungerar som en kanal 

mellan medborgare och beslutsfattare (politiker och/eller tjänstemän inom förvaltningen). Det 

illustreras i nedanstående figur. Se även längre fram i uppsatsen figur 2 och 3 som visar be-

slutsmodeller för den representativa – respektive deltagardemokratin. 

Figur 1. Beslutsmodell för Strömstads kommun i förhållande till Kosternämnden. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Kosternämndens hemsida 2010 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/> 2010-02-23; Intervju med 
kosterbor och företrädare för Kosternämnden; intervju med tjänstemän från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; 
intervju med politiker och tjänstemän och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun. 
36 Kosternämndens hemsida 2010 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/> 2010-02-23; Intervju med 
Kosterbor och företrädare för Kosternämnden, intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker i Strömstads kommun. 
37 Kosternämndens hemsida 2010 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/> 2010-02-23; Intervju med 
Kosterbor och företrädare för Kosternämnden, intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker i Strömstads kommun. 

 Helårsboende 
 kosterbor      Politiker      Beslut 

  Koster – 
  nämnden 
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2.3 Kosterhavets nationalpark och naturum 

Under pompa och ståt invigdes Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets national-

park 090909.38 Invigningen kan betraktas som ett delsteg i en historisk process som fortfaran-

de är pågående. De marina miljöerna som finns i Kosterarkipelagen (även kallad Kosterfjor-

den eller Kosterrännan) blev redan uppmärksammade 1979 i naturvårdsplanen för Göteborgs- 

och Bohusläns län som speciellt skyddsvärda. Därefter har behovet av skydd för de marina 

värdena i området påtalats av bland annat Naturvårdsverket i åtskilliga rapporter under 1980- 

och 1990-talet.39   

    Därför, för att skydda de marina värdena, tog Naturvårdsverket initiativ till att bilda en ma-

rin nationalpark i Kosterarkepilagen i slutet av 1980-talet. Men eftersom myndigheten vid den 

tidpunkten mötte ett stort motstånd mot nationalparksplanerna lokalt på Koster, beslöt man sig 

för att avvakta med projektet. Idén återupptogs istället på nytt av Kosternämnden som runt år 

2002 arbetade med bevarande- och utvecklings frågor för Koster och öarnas framtid. Det 

fanns inledningsvis en idé hos nämndens representanter om att en nationalpark skulle kunna 

vara en möjlighet till att reglera besökstrycket från turismen och därmed minska slitaget på 

natur och miljö. Detta samtidigt som parken, i förlängningen, skulle kunna skapa utveck-

lingsmöjligheter och arbetstillfällen.40 Därför tog Kosternämndens företrädare kontakt med 

Länsstyrelsen Västra Götaland om sin idé och därmed sattes bollen i rullning för att en natio-

nalpark skulle komma till stånd. Nationalparksbildandet tog cirka åtta år att genomföra.41 

    Kännetecknande för nationalparksprocessen har varit att ett flertal aktörer från statlig, regi-

onal, kommunal och lokal nivå har deltagit i ett samarbete/ samstyre för att kunna slutföra 

nationalparksprojektet. Samma förfarande har varit signifikativt för förloppet kring naturum 

som har utgjort en betydande del av nationalparksprocessen.  

   Naturum är ett informationscenter/byggnad som finns i de flesta svenska nationalparker. I 

naturummen finns information om växter, djurliv, geologi och kulturhistoria. Informationen är 

tänkt att fungera som en vägledning för besökarna och tips ges om speciella sevärdheter, 

                                                 
38 I Sverige är syftet med nationalparker, bland annat att bevara värdefull natur, ekosystem och biologisk mång-
fald för kommande generationer. 
39 Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 2010< 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Projektwebbar/Kosterhavet/Kosterhavet_bakgrund/historik_kosterha
vet.htmf.htm > 2010-04-20; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads 
kommun 
40 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen intervju med tjänstemän och politiker och f.d. 
tjänstemän och politiker i Strömstads kommun; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor 
41 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen intervju med tjänstemän och politiker och f.d. 
tjänstemän och politiker i Strömstads kommun; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor 
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vandringsleder och utflyktsmål.42 Naturummens utformning kan se olika ut, men under senare 

år har Naturvårdsverket utlyst arkitekttävlingar i samband med byggande av naturum. Det har 

varit ett led i en nationell plan där myndigheter försöker att främja god arkitektur tillsammans 

med Sveriges Arkitekter.43 Att ett naturum skulle byggas i Kosterhavets nationalpark var en 

förutsättning redan inledningsvis i diskussionerna kring nationalparksbildandet.  

 2.4 ”Mareld” vid Långegärde brygga och detaljplanen 

Nedan kommer jag att lämna en kortare beskrivning av naturumprocessen för att läsaren redan 

inledningsvis ska kunna få en förståelse för processen och för samstyret. I kapitel 5.1 Kanaler 

och nätverk lämnar jag en utförliggare beskrivning som också ingår i analysen. Likaså, i ap-

pendix längst bak lämnar jag dessutom en sammanfattning av olika delmoment i naturumpro-

cessen. I sammanfattningen väljer jag även att redogöra för delar av processen kring bildandet 

av Kosterhavets nationalpark för att sätta in naturumprocessen i en kontext. Sammanfattning-

en ska inte ses som en fullständig kartläggning. 

    Som framkommer ovan var byggandet av naturum en betydande komponent i själva natio-

nalparksbildandet. Dels är det brukligt att ett naturum iordningställs när en ny nationalpark 

bildas och dels var naturum på Koster viktigt för de lokala aktörerna, Kosternämnden, med 

tanke på den framtida utvecklingen för öarna.44 Konkret går det att urskilja tre steg i naturum-

processen vilka är lokaliseringen, arkitekttävlingen och detaljplan.  

    Lokaliseringen: När väl tanken på ett naturum konkritiserats så fick Kosternämnden i upp-

drag av Naturvårdsverket/Länsstyrelsen att hitta en lämplig lokalisering/plats för byggnaden 

på Koster under vintern 2005. Kosternämnden och dess arbetsgrupper kom fram till att plat-

sen vid Långegärdebrygga i Kostersundet var den mest lämpade. Platsen accepterades av Na-

turvårdsverket/Länsstyrelsen.45 

                                                 
42 Naturvårdsverkets hemsida 2010 ”Naturum – besökscentrum i naturen” 
<http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Nationalparker-och-andra-fina-
platser/naturum/>2010-05-21 
43 Intervjuer med företrädare för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket: Sveriges arkitekters hemsida 2010 ”Sveri-
ge behöver en ny arkitekturpolitik” <http://www.arkitekt.se/arkitekturpolitik>2010-05-21 
44 Intervju med företrädare för Kosternämnden, kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket. 
45 Intervju med företrädare för Kosternämnden, kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket; Kosternämndens protokoll nr 23 2005-01-26< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-20; Kosternämndens protokoll nr 27 
2005-02-23< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Kosternämndens hemsi-
da 2010 2005-02-15 Skolrådet föreslår att gruppen arbetar för en integrering av skola och naturrum 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturrum.html>2010-05-27; Kosternämndens hemsida 
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Arkitekttävlingen: Efter att platsen för naturums byggande var bestämd utlyste Naturvårds-

verket/Länsstyrelsen en arkitekttävling där sex arkitektkontor var representerade. Det vinnan-

de bidraget utsågs av en jury som bestod av företrädare för Kosternämnden, Länsstyrelsen, 

Naturvårdsverket, Strömstads kommun, Sveriges Arkitekter och Tjärnö Marinbiologiska La-

boratorium/ Göteborgs Universitet.46 Vinnaren blev arkitektkontoret White arkitekter som 

presenterades i november 2006. Arkitektbyrån kallade sitt förslag på naturum för ”Mareld”. 

”Mareld” var en relativt stor byggnad som sedan kom att ritas om till att bli tre byggnader.47 

Se den bifogade detaljplanen som finns i appendix i slutet av uppsatsen. 

    Detaljplan: För att det skulle vara möjligt att bygga naturum, ”Mareld”, var Naturvårdsver-

ket/Länsstyrelsen tvungen att ansöka om att uppföra en detaljplan för byggnaden hos Ström-

stads kommun. Regler kring detaljplaner regleras av PBL, plan- och bygglagen. Det är kom-

muner som tolkar och tillämpar kravet om detaljplaner. Det innebär att det enbart är kommu-

ner som kan besluta om att upprätta detaljplaner, eller ändra eller upphäva en detaljplan.48 

    En detaljplan föregår alltid ett bygglov och reglerar den tillåtna markanvändningen, men 

kan även reglera ”markens användning, utformning och placering av bebyggelse och anlägg-

ningar”. En av PBL:s utgångspunkter är att allt byggande ska utgå från planer. Därför är en 

detaljplans syfte att ”skapa en helhetssyn i lämplighetsfrågan, stärka insynen för medborgar-

na, klarlägga rättigheter och skyldigheter, samt rationalisera prövningen av enskilda ärenden.”    

    En detaljplan är juridiskt bindande och framtagandet av en detaljplan ska innehålla följande 

moment: program, miljökonsekvensbeskrivning, samråd och samrådsredogörelse, planförslag 

och utställning. Program innebär att ett program för mål och utgångspunkter ska presenteras 

för detaljplanen. I miljökonsekvensbeskrivningen utreds eventuell miljöpåverkan. Samråd för 

planen ska ske med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, andra berörda kommuner, med 

sakägare (närboende), andra myndigheter, föreningar och enskilda (som kan ha ett särskilt 

intresse). Samrådet syfte är att ge ett bra beslutsunderlag, öppenhet, insyn och möjlighet till 

                                                                                                                                                         
2010 Lokalisering av Naturum i Kosterhavets Nationalpark – Diskussionsunderlag/arbetsmaterial 2005-02-25 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum/Naturumlokalisering2005pdf.>2010-05-27 
46 Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 2010 ”Vinnaren till naturum på Koster är nu utsedd” 
<http://www.lansstyrelsen.se/NRrdonlyres/544078DB-8518-410C-
AE21_AD063A06DFOB/48286/Kosternaturumfolder.pdf>2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010Beslut 
om deltagande arkitektkontor för arkitekttävling om naturum på Koster 2006-06-
15<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html> 2010-05-27 
47Strömstads kommuns hemsida 2010, Naturum Kosterhavet, detaljplan för Långegärde 1:23 m.fl. naturum 
Kosterhavet Strömstads kommun 2007-07-02 < 
http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/langegar
de123mflnaturumkosterhavetantagande20080424.1582.html> 2010-10-02 
48 Boverket 2008 PBL i sina sammanhang s 105 
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påverkan. Det planförslag som tas fram ska sedan kommunen presentera i en utställning se-

nast tre veckor innan planen ska antas.49 Hela processen med framtagandet av en detaljplan 

för naturum/ ”Mareld” skedde enligt ovanstående delmoment. 

    Viktigt att poängtera är att i anslutning till arkitekttävlingen och sedan i samband med 

framtagandet av detaljplanen uppstod det omfattande protester hos ett antal av de helårboende 

kosterborna, men även hos ett antal av de delårsboende. Dels protesterade man mot det vin-

nande förslaget ”Marelds” arkitektoniska utformning och dels protesterade man emot själva 

lokaliseringen i Kostersundet vid Långegärdebrygga. De missnöjda menade också att hela 

processen kring naturum inte hade gått demokratiskt till.50 Jag kommer längre fram i uppsat-

sens analysdel att närmare analysera konflikterna kring naturum och de eventuella lösningarna 

av dem.  

    Trots protesterna blev detaljplanen antagen av Strömstads kommuns kommunfullmäktige 

den 24 april 2008. 51 Men den överklagades omgående av ett tiotal personer både helårs- och 

delårsboende kosterbor till Länsstyrelsen Västra Götaland. En detaljplan kan enligt 13 kap. 2-

5 § PBL överklagas till Länsstyrelsen om sakägare (närboende) med flera, framför erinringar 

som man anser inte har beaktats. De personer som överklagade vände sig framförallt emot 

valet av plats för naturums byggande, ”Marelds” arkitektoniska utformning och processen 

demokratiska genomförande.52 Länsstyrelsen Västra Götaland fann inga skäl att ingripa och 

ansåg att detaljplanen kunde vinna laga kraft den 3 juli 2008.53 Då valde de överklagande, 

vilket också är en möjlighet, att överklaga ärendet med naturums detaljplanen till regeringen. 

Detta skedde sommaren 2008.54 Resultatet av överklagandena innebar att planerna på byg-

gandet av ett naturum fick skjutas upp. Kosterhavets nationalpark invigdes 090909 utan att ett 

                                                 
49 Ibid s 103, 109-117 
50 Intervju med företrädare för Kosternämnden, kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän i Strömstads kommun 
51 Strömstads kommun, Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2008-04-24  ”Antagande av detaljplan för 
del av Långegärde 1:23m.fl.(naturum) diarienummer KS/2007-0107 
52 Länsstyrelsen Västra Götalands län, rättsenheten, kopia till kommunfullmäktige Strömstads kommun ”Över-
klagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för del av Långegärde 1:23 m.fl. (naturum) Strömstads 
kommun.” Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2008-08-26, diarienummer KS/2007-0170;Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, Rättsenheten ”Överklagande av Länsstyrelsens beslut daterad 2008-07-03 rörande vår 
klagan angående kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl (Naturum) 
Strömstad, diarienummer 403–77450,2007;Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten 2008-07-03 ”Överkla-
gande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. (naturum) i Strömstads 
kommun. Diarienummer 403–55804–2008; 403–55810–2008; 403–55821–2008; 403–55828–2008 
53Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten 2008-07-03 ”Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att 
anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. (naturum) i Strömstads kommun. Diarienummer 403–55804–
2008; 403–55810–2008; 403–55821–2008; 403–55828–2008  
54 Boverket 2008 PBL i sina sammanhang s 118; Boverket 2002 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 
s 41 
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naturum var på plats. Den 21 december 2009 kom regeringen slutligen med sitt beslut och 

valde att gå på de överklagandes linje.55 Därmed upphävdes naturum Kosterhavets detaljplan 

med omedelbar verkan.  

    Vidare i uppsatsen kommer jag att studera hur samstyret kring naturum utvecklades mellan 

vintern 2005 tills att regeringen avslog detaljplanen i december 2009, vilket också framkom-

mer i delkapitlet 1.4 Avgränsningar. I dags dato finns inget färdigställt naturum på Koster, 

men planerna och projekteringen pågår för fullt. Man har valt en annan plats på Sydkoster, 

Ekenäs och byggnaden som också har ritats av White arkitekter, är betydligt mindre. För plat-

sen finns redan en färdig detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 
1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 



17 

 

3. Teori och begrepp 

Nedan kommer jag att presentera begrepp och ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt från 

demokratiteorier/ideal, deltagande, governance och samstyre. Det finns en röd tråd i kapitlet 

som inkluderar, demokrati, maktdelning, deltagande och möjlighet för medborgarna att utöva 

inflytande på politiska beslut, men även på andra beslut som till exempel tas av en förvaltande 

myndighet. De teoretiska utgångspunkterna kommer att sammanfattas i tre analysmodeller 

vilken används för att analysera uppsatsens frågeställning. Analysmodellerna redogör jag för 

under metodkapitlet.  

3.1 Demokratiteori/ideal 

Demokratins kärnvärden kan sammanfattas i folksuveränitet och politisk jämlikhet.56 57I rela-

tion till kärnvärdena finns det inom den politiska teorin en ständigt pågående diskussion kring 

medborgarnas demokratiska kompetens, vilken är starkt sammankopplad med vilken roll 

medborgaren ska spela inom demokratin. Det vill säga hur och på vilket sätt ska medborgar-

nas deltagande utformas? Samt vilken medborgarens demokratiska uppgift ska vara?58  

    I den statsvetenskapliga litteraturen går det att urskilja tre teoretiska utgångspunkter/ideal, 

vilka är: valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati.59 Nedan följer en redo-

görelse av idealen.  

3.1.1 Valdemokrati 

Jag kommer inte att använda det valdemokratiska idealet/teorin i analysmodellen eftersom 

min utgångspunkt är att den svenska representativa demokratin är en ”praktisk organisering” 

av valdemokratin med inslag av varierande folkinitiativ. Jag väljer ändå att lämna en redogö-

relse för det valdemokratiska idealet för att skapa en förståelse för den representativa demo-

kratins bakomliggande tanke. 60 

    Fokus inom valdemokratin ligger på ansvarsutkrävande. Väljarna ska i efterhand utkräva 

ansvar från de folkvalda genom att rösta bort och/eller kontrollera de styrande. I det parlamen-

                                                 
56 Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 Demokratins mekanismer s 14 
57 Ordet demokrati har sitt ursprung ur grekiskans demos = folket och kratein  = att styra. Kort och gott innebär 
demokrati folkets rätt/makt att styra, det vill säga folksuveränitet. Politisk jämlikhet innefattar idén om ett poli-
tiskt jämlikt samhälle, där varje medborgares röst värderas lika mycket. Ursprungstanken går att härleda från den 
amerikanska och franska revolutionen. Se bland annat Bengtsson, Å Politiskt deltagande 2008 s 22f 
58Bengtsson, Å 2008 Politiskt deltagande s 50-51; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 10f 
59 Bengtsson, Å 2008 s 50-51 
60 Bengtsson, Å 2008 s 52; Gilljam, M & Hermansson, J 2003 s 16 
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tariska systemet är val ett sätt för medborgarna att delegera makt till riksdagen som i sin tur 

delegerar makt till regeringen. Samma motsvarighet finns på den regionala och kommunala 

nivån. Tanken är att väljarna i återkommande val ska kunna rösta bort de partier som inte tar 

tillvara deras preferenser. 61 

    För att väljarna ska kunna göra det behöver de tillgång till relevant information mellan va-

len så att de kan få en uppfattning om vilken politik som har förts. Det reella beslutsfattandet 

sköter de folkvalda under mandatperioderna. Detta hindrar å andra sidan inte att det finns en 

form av interaktion och kommunikation mellan politikerna och medborgarna, men i första 

hand handlar det om informativa insatser. Politikerna informerar väljarna om de faktiska om-

ständigheterna i den förda politiken. Medborgarnas deltagande blir därmed mycket modest 

och begränsat, vilket medför att det politiska beslutsfattandet och den politiska makten i reali-

teten hamnar i händerna på de politiska partierna och deras politiska grupperingar. 62  

Figur 2.  Beslutsmodell för den representativa demokratin (valdemokratin) 

 

 

 

 

                                                 
61 Bengtsson, Å 2008 s 51-52; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 15-17; Sartori, G 1987 The Theory of 
Democracy Revisited 152-156; Pettersson, O & Holmberg, S & Lewin, L & Narud, H,M 2002 Demokrati utan 
ansvar. Demokratirådets rapport; Setälä; M 2006 “On the problems of responsibility and accountability in refer-
endums” European Journal of Political Research 45 (2006) s 699; Prezeworski, A & Stokes, C, S & Manin, B  
“Elections and Representation” från Prezeworski, A & Stokes, C, S & Manin, B  (ed) 1999 Democracy, Ac-
countability and Representation s 50-51;  Prezeworski, A 1999 “ Minimalist conception of democrazy: a de-
fense” från Shapiro, I & Hacker-Cordón, C 1999 Democrazy’s Value s 23f; Schumpeter, A, J 1943 Capitalism, 
Socialism & Democrazy s 250-265, 269-270 ; Held, D 1995 Demokratimodeller – Från klassik demokrati till 
demokratisk autonomi s 230-234   
62 Bengtsson, Å 2008 s 51-52; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 15-17; Sartori, G 1987 The Theory of 
Democracy Revisited; Pettersson, O & Holmberg, S  & Lewin, L & Narud, H, M 2002 Demokrati utan ansvar. 
Demokratirådets rapport; Setälä; M 2006 “On the problems of responsibility and accountability in referendums” 
European Journal of Political Research 45 (2006) s 699; Esiasson, P 2010 “Is Citizen Political Involvement 
Always a Plus? Från Amnå, E (ed) New Forms of Citizen participation s 17; Prezeworski, A & Stokes, C, S & 
Manin, B  “Elections and Representation” från Prezeworski, A & Stokes, C, S & Manin, B  (ed) 1999 Democ-
racy, Accountability and Representation s 50-51;  Prezeworski, A 1999 “ Minimalist conception of democrazy: a 
defense” från Shapiro, I & Hacker-Cordón, C 1999 Democrazy’s Value s 23f; Schumpeter, A, J 1943 Capitalism, 
Socialism & Democrazy s 250-265, 269-270 ; Held, D 1995 Demokratimodeller – Från klassik demokrati till 
demokratisk autonomi s 230-234   
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3.1.2 Deltagardemokrati  

Inom det deltagardemokratiska idealet finns uppfattningar om att medborgarnas deltagande 

bör innefatta mer än att enbart ge uttryck för sina preferenser vid val. Förespråkarna menar att 

det är betydelsefullt att medborgarna får en ”tyngre politisk roll” och inte bara existerar i bak-

grunden av det redan befintliga politiska etablissemanget. Medborgarna bör aktivt delta i poli-

tiken, i olika forum även mellan valperioderna och i realiteten påverka och delta i det politiska 

beslutsfattandet. Tanken är inte att de deltagardemokratiska inslagen ska ersätta den represen-

tativa demokratin, men ge en tyngd och en bredd åt den indirekta demokratin.63 Olika exem-

pel på deltagandeforum kan vara stormöten, medborgarepaneler, brukarråd, rådslag och om-

röstningar, med mera. Nedan visas en beslutsmodell avseende den deltagandedemokratin där 

exempel på olika deltagarforum visas, så som Kosternämnden: 

Figur 3. Beslutsmodell för deltagardemokrati 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagardemokraterna ger även uttryck för en förhoppning om att deltagandet ska ge medbor-

garna ett ökat politiskt självförtroende, det vill säga, en ökad tilltro till den egna förmågan att 

                                                 
63 Bengtsson, Å 2008 s 56; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 19; Barber, B 1984 Strong Democrazy. 
Participatory Politics for a New Age s 135f  
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kunna vara med och påverka och delta i politiska frågor och beslutsprocesser. Målet är att 

deltagandet också ska kunna leda till ett ökat politiskt intresse och en ökad politisk kunskap 

hos medborgaren, det vill säga, ett ökat intresse och kunskap om vad som händer i ”politiska 

processer”, samt en allmänt ökad reflekterande attityd beträffande samhällsfrågor. Genom 

deltagandet anses medborgaren också kunna utveckla en förmåga till samspel och få en ökad 

förståelse för andras preferenser.64 Dessa tankegångar går även att finna i den svenska demo-

kratiutredningen, En uthållig demokrati – Politiskt folkstyre på 2000- talet. Demokratiutred-

ningens författare förordar en svensk demokrati med ett ökat medborgerligt deltagande i poli-

tiska frågor och processer.65 

    Deltagardemokratin och den svenska demokratiutredningen har kritiserats.66 Kritikerna 

menar bland annat att det inte självklart att ett ökat deltagande leder till de resultat som idealet 

och deltagardemokraterna stipulerar. Det finns problem med deltagandet kopplat till den re-

presentativa demokratin. Om deltagandet leder till att lokala aktörer fattar besluten, innebär 

det att makt och befogenheter flyttas från de folkvalda politikerna till lokala representanter. 

En lokal deltagarelit får därmed ett större inflytande och den politiska jämlikheten minskar. 

Likaså, beroende av hur deltagandeprocessen utvecklas och utformas finns det en risk med att 

själva deltagandet kan leda till missnöje och frustration. Om deltagandet bara är en formell 

kuliss som inte ger några reella påverkans- och inflytandemöjligheter, kan det medföra att en 

minskad lust till deltagande uppstår hos medborgaren. Därmed ökar inte den demokratiska 

kompetensen och en känsla av utanförskap och marginalisering kan bli följden. 67  

    Vidare i uppsatsen kommer jag att diskutera naturums samstyre i relation till det deltagar-

demokratiska idealet. Hur har samstyret upplevts av de involverade deltagarna? Finns det 

missnöje och konflikter i processen? Vilka i slutändan kan leda till avståndstagande inför del-

tagardemokratiska processer. Har makt och befogenheter flyttats från beslutsfattarna till loka-

la representanter? Och har därmed den politiska jämlikheten urgröpts? 

                                                 
64 Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gilljam, M & Hermansson, J 
(ed) 2003 s128-130; Pateman, C 1970 Participation and Democratic Theory: Almond, G & Verba, S 1963 The 
civic culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations; Parry, G 1978 “Citizen and Knowledge” Från 
Birnbaum, P & Lively, J & Parry, G Democracy, Consensus and Social Contract s 37f 
65 SOU 2000:1 Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati – Politik för folkstyre under 2000 – 
talet s 240f 
66 Bland andra har valforskarna i Göteborg ställt sig kritiska till demokratiutredningens slutsatser. 
67 Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gilljam, M & Hermansson, J 
(ed) 2003 s 139-140; Esiasson, P 2010 “Is Citizen Political Involvement Always a Plus? Från Amnå, E (ed) New 
Forms of Citizen participation s 18 
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3.1.3 Deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratin har flera drag gemensamt med deltagardemokratin, men fokuset 

ligger framförallt på samtalet. Det konstruktiva samtalet (och mötet mellan människor) ska 

kunna leda till att konsensus uppstår som sedan ligger till grund för beslutsfattande.68  

    Inom det deliberativa idealet ligger inte fokus på människors förutbestämda preferenser. 

Tanken är istället att människors åsikter är möjliga att forma i samtal med andra. Det är inte 

på förhand givna preferenser som ska sammanvägas till en helhet. Utan diskussionen och de 

olika argumenten ska leda fram till ett resultat som är bättre än den ursprungliga utgångspunk-

ten och vilket kan accepteras av alla. Konkret finns det önskan om att avskaffa synen på poli-

tik som en kamp mellan olika intressen. Fokus bör istället ligga på en genuin förståelse för 

varandras åsikter. Deltagandet i diskussionen ska utgå från ett rationellt förhållningsätt ”utan 

misstänksamhet om bakomliggande motiv”. Det ska finnas en vilja till att byta argument och 

ståndpunkt om ens egna inte är hållbara. På så sätt kan samstämmighet uppnås.69 

    Den kritik som har riktats mot samtalsdemokratin innebär att hela idén betraktas som orea-

listisk. Oavsett hur konsensusinriktade människor än är kvarstår ändå olika politiska uppfatt-

ningar. Likaså kan en avslutande och avgörande omröstning snarare ses som förutsättning för 

att överhuvudtaget inleda ett samtal. Konflikter och åsiktsskillnader innebär inte heller per 

definition ett hot mot demokratin, utan demokratin innehåller just möjligheten att hantera oli-

ka kontroverser. 70  

    Med utgångspunkt från det deliberativa demokrati idealet kommer jag att undersöka hur 

dialogen och kommunikationen har sett ut mellan samstyrets aktörer i naturumprocessen, för 

att kunna identifiera om det har funnits några deliberativa inslag. Det vill säga jag kommer att 

undersöka om man gemensamt och förutsättningslöst har försökt att diskutera sig fram till en 

gemensam ståndpunkt utan att fästa alltför mycket fokus på de olika intressenas inledande 

argument och förutbestämda preferenser. 

                                                 
68 Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 22; Bengtsson, Å 2008 s 60-61; 
69 Bengtsson, Å 2008 s 60-61; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 22; Elster, J 1986 “The Market and the 
Forum: Three Varieties of Political Theory”. Från Elster & Hylland (ed) Foundations of Social Choice Theory 
70 Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 23; Rescher, N 1993 Pluralism Against the Demand for Consensus s 
21f 
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3.2 Deltagande 

Medborgarens deltagande kan ha olika innebörd beroende på vilken kontext begreppet ”delta-

gande” diskuteras i.71 Fokus i denna uppsats finns på medborgarens politiska deltagande och 

min definition tar sin utgångspunkt från ovanstående resonemang. Det vill säga förutsättning-

en är den representativa demokratin och att medborgarens politiska deltagande, förutom att 

rösta i allmänna val, också handlar om möjligheten att delta i olika deltagardemokratiska fo-

rum och påverka och utöva inflytande på politiskt beslutfattande.72  

   Det finns därmed en poäng med att skilja mellan deltagande för att påverka besluten, re-

spektive deltagande för att fatta besluten. Deltar medborgarna för att själva fatta beslut som 

till exempel i en folkomröstning ligger ansvaret över besluten på medborgarna själva. Där-

emot om medborgaren deltar för att påverka beslutsfattare ligger fortfarande ansvaret hos de 

folkvalda.73  

    I samstyret kring naturum kommer jag därför att undersöka var det reella beslutsfattandet 

har befunnit sig och vilka aktörer som har deltagit. Är det politikerna och de ansvariga myn-

digheterna som har fattat besluten eller är det ett beslutande organ med många aktörer som har 

beslutat tillsammans? Och i sådana fall hur har ansvarsutkrävandet utformats?  

3.3 Governance 

Min definition avseende governance innebär att jag betraktar governance som ett tillväga-

gångssätt för att organisera och/eller att styra en politisk fråga eller en policyprocess där ett 

flertal aktörer från skilda sammanhang är inblandade.  

    Liksom tidigare forskning kring governance74 (se kapitel 1.3 s 5) kommer jag att diskutera 

naturums samstyre i relation till demokratiteoretiska problem. Konkret kommer jag att under-

söka vilka aktörer som medverkade, hur beslutsfattandet utformades och vem som ansvarade 

för besluten. Vidare studerar jag hur transperent samstyret har varit och vilka möjligheter det 

har funnits för de lokala aktörerna, Kosternämnden och enskilda kosterbor, att delta. Ytterli-

                                                 
71 Morf, A 2006 Participation and Planning in the Management of Coastal Resource Conflicts – Case Studies in 
West Swedish Municipalities s 89; Åström, J & Granberg, M 2009 “Medborgerligt deltagande och interaktivt 
beslutsfattande: Kontinuitet och förändring inom fysisk planering.” Ifrån Hedlund, G & Montin, S Governance 
på svenska s 159-161 
72 Bengtsson, Å 2009 s 11-12 
73 Esiasson, P & Westholm, A 2006 Deltagandets mekanismer s 10-11 
74 Se bland annat Hedlund, G & Montin, S 2009 s 26-27; Rhodes, R.A.W 1997 Understanding Governance – 
Policy Networks, Governance, Reflexitivity and Accountability s 15; Sörensen, E & Torfing, J 2005 Nät-
versksstyrning – fra government till governance s 15-18 ; Pierre, J & Peters, B, G 2000 Governance, Politics and 
the State s 19-20 
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gare frågor berör hur aktörerna har upplevt deltagandet och huruvida processen har ansetts 

som jämlik och legitim.  

3.4 Samstyre  

Begreppet samstyre berör samverkan mellan olika aktörer på skiftande nivåer, både när det 

gäller myndigheter från olika plan så som nationell, regional och kommunal nivå, samt skif-

tande aktörer från lokalsamhället. Samstyre handlar också om inflytande över besluten och 

maktfördelning.75 I relation till samstyre, existerar idén om en lärandeprocess som går att här-

leda till adaptiv förvaltning (learning-by-doing). Adaptiv förvaltning är en metod, ett tillväga-

gångssätt, för att kunna hantera oväntade och komplexa händelser inom ett förvaltningssy-

stem. Samtidigt drar man kontinuerligt lärdom av tidigare erfarenheter i en kumulativ kun-

skapsprocess. Kombinationen av adaptiv förvaltning och samstyre kallas därför för adaptivt 

samstyre eller adaptiv förvaltning.76   

   Jag kommer inte att diskutera den adaptiva aspekten i samstyret kring naturum eftersom 

processen i detta fall enbart kretsar kring en enskild händelse. Skillnaden hade varit om sam-

styret under en längre tid hade förvaltat en naturumsbyggnad eller om det hade rört sig om en 

annan typ av förvaltningssystem över tid. Det är först då det är relevant att tala om en konkret 

kunskapsbaserad förvaltning/process som bygger upp en egen kunskapsbank baserad på de 

deltagande aktörernas egna erfarenheter. Däremot kommer jag att diskutera hur aktörerna i 

samstyret har förhållit sig till de eventuella problem som har dykt upp under processens gång, 

samt hur man har valt att hantera dem i relation till konflikter och konfliktlösning. 

    Nedan följer en genomgång av forskningsrelaterade och viktiga aspekter och dimensioner 

avseende samstyre. Genomgången ska inte ses som heltäckande och redogörelsen gör jag för 

att läsaren ska kunna få en förståelse för de kommande analysmodellernas innehåll som redo-

visas längre fram i metod kapitlet. De centrala begreppen inom samstyre och som jag sedan 

har valt att studera genom analysmodellens utformning är kanaler och nätverk, deltagande 

och inflytande över besluten, förtroende och konflikter och konflikthantering. Dessa begrepp 

                                                 
75 Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N (ed) 2007 Colloboration, Learning and Mulit-Level Governance – 
Adaptive Co-Management s 1-2; Rapport  från Naturvårdsverket  2008 Westman, P & Piriz, L Alternativa for-
mer för lokal samförvaltning av Kosterhavets nationalpark s 9-10; Kooiman, J 2003 Governing as Governance 
s103-104; Carlsson, L & Berkes, F 2005 “Co-management: concepts and methodological implications” Journal 
of Environmental Management  75 (2005) s 65-76; Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-
management: implications for conflict management” Environmental Science & Policy 4 (2001) s 229-239 
76 Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N (ed) 2007 s 1-6; Sandström, E 2008 Reinventing the Commons – 
Exploring the Emergence of Local Natural Resource management Arrangements s 45-46 
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gör det också möjligt att koppla analysen till det övriga teoretiska ramverket, det vill säga 

deltagardemokrati, deliberativ demokrati och governance. 

Tabell 1. Aspekter av samstyre77 

1. Samstyre, kom-
munikation och 
nätverk  

Inom ett fungerande samstyre finns det en tvåvägskommunikation och flera kanaler 
mellan myndighetsnivåer och andra involverade aktörer. Hur kommunikations- och 
samarbetskanalerna är utformade, om de är vertikala eller horisontella, eller både och, 
har betydelse för hur samarbetet och maktdelningen gestaltas mellan aktörerna. Det är 
också betydelsefullt vilka nätverk som finns och hur de är uppbyggda, om de är av 
formell eller informell karaktär. 
     Forskning har visat att problem oftast har uppstått kring kommunikation och nät-
verkens funktion inom ett samstyre, eftersom lokala aktörer och tjänstemän inte är 
vana vid att samarbeta och att inleda ett partnerskap. 

2. Samstyre och 
maktdelning 

Traditionellt har förvaltningen av (natur) resurser eller offentlig verksamhet skötts av 
staten eller av kommunerna. Men det finns även andra tillvägagångssätt för styrning 
och delning av makt i ett förvaltningssystem. Inom samstyre sker en decentralisering 
och signifikativt är att makt delas mellan olika myndighetsnivåer och mellan olika 
aktörer. 
    Likväl har forskning visat att det kan finnas en risk med att låta det lokala inflytan-
det bli alltför omfattande eftersom lokala makteliter kan ta över på bekostnad av att 
andra grupperingar utestängs.  

3. Samstyre och 
processkapande 

Samstyre är att betrakta som en process vilket bland annat inkluderar institutionsbyg-
gande och skapandet av ömsesidigt förtroende och tillit mellan aktörerna. Det är inte 
ett fix och färdigt system, utan kan ses som ett pågående förlopp där innehållet och 
relationen mellan aktörerna är satt i en ständig förändring. 

4. Samstyre och 
governance 

Samstyre är en form av governance eftersom samstyre som regel inbegriper ett nätverk 
av aktörer både från privata och offentliga sammanhang. Bland andra likställer Kooi-
man samstyre med good governance eftersom människor blir direkt involverade att 
besluta över och förvalta sin närmaste omgivning. 

5. Samstyre och 
förtroende 

Forskningen har visat att förtroende och tillit mellan aktörerna är oerhört betydelsefullt 
för att samstyre ska fungera i ett förvaltningssystem eller policyprocess. 

 6. Samstyre och 
konfliktlösning 

Samstyre kan även ses som ett system för att hantera konflikter mellan olika intressen. 
Likväl har det visat sig att samstyre i vissa fall har kunnat åstadkomma nya konflikter 
eller har väckt till liv gamla redan existerande konflikter. 

 

 

                                                 
77 Berkes, F “Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social 
learning” Journal of environmental Management april 2009 s 1693-1694; Berkes, F 2007 “Adaptive Co-
Management and Complexity: Expolring the Many Faces of Co-Management”. Ifrån Armitage, D & Berkes, F & 
Doubleday, N Adaptive Co-management s 22-31; Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-
management: implications for conflict management” Environmental Science & Policy 4 (2001) s 229-239; 
Pretty; J & Ward, H 2001 “Social Capital and the Environment” Word Development Vol. 29 No 2 s 209-212; 
Sandström, C 2009 “Institutional Dimensions of Comanagement: Participation, Power and Process” Society and 
Natural Resources, 22:n s 230-231; Kooiman, J 2003 s 96-97 
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4. Metod  

4.1. Metod och material 

Nedan i metodkapitlet diskuterar jag de tillvägagångssätt och de källmaterial som jag har an-

vänt mig av för att genomföra studien. Uppsatsen är en fallstudie inom vars ram jag kommer 

att spåra naturumprocessen, samt identifiera aktörer för att i kapitel 5 kunna kartlägga samsty-

ret. Utgångspunkten är analysmodellerna och det teoretiska ramverket. Mitt källmaterial be-

står av intervjuer med berörda aktörer och av olika dokument och webbsidor.  

4.1.1 Fallstudie 

Merriam, 1994 menar att anledningen till att genomföra en fallstudie är beroende av forsk-

ningsfrågans karaktär, möjligheten till kontroll, samt hur forskaren önskar att det slutliga re-

sultatet ska presenteras. Fallstudier är speciellt lämpliga att göra när forskaren vill beskriva 

komplexa företeelser, som inbegriper många och varierande variabler, vilka man önskar att 

skapa en förståelse för.78 Här är en fallstudie adekvat för att kunna beskriva och analysera 

samstyret kring naturum, eftersom samstyret är en unik och komplex process. Jag vill skapa 

en förståelse för samstyrets utformning, karaktär och de problem som är förbundna med att 

olika aktörer från olika nivåer försöker att styra en process gemensamt. 

    Det finns inte några vedertagna metoder förbundna med en fallstudie men oftast är tillväga-

gångssättet kvalitativt. Vid en kvalitativ fallstudie inriktar sig forskaren vanligtvis på ”insikt, 

upptäckt och tolkning”.79 Jag kommer att genomföra en kvalitativ analys och tolkning av mitt 

källmaterial som består av intervjuer och olika dokument. Analysen kommer sedan att ligga 

till grund för mina resultat och slutsatser. 

    Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att fallstudier är förknippade med begräns-

ningar som kan skapa problem. Det finns en risk med att fallstudier kan ”överförenkla eller 

överdriva faktorer” vilket innebär att läsaren får en felaktig bild av företeelsen. Vidare kan en 

fallstudie ge sken av det är en helhet som presenteras när det i själva verket bara är en del av 

ett förlopp. Likaså är det betydelsefullt att forskaren är fullständigt ärlig i sina intentioner och 

inte införlivar egna tendensiösa vinklingar som kan bli fallet i politiskt utvärderande fallstudi-

er.80 

                                                 
78 Merriam, S, B 1994 Fallstudien som forskningsmetod s 43-46 
79 Ibid s 24-26 
80 Ibid s 47-48 
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4.1.2 Processpårning 

Uppsatsen är en processpårande studie så till vida att utfallet redan är känt på förhand. Vid 

processpårning är forskaren intresserad av att kartlägga den process som har lett fram till det 

slutliga resultatet. Processen är det centrala i studien och forskaren undersöker och identifierar 

tänkbara förklaringsfaktorer som ligger bakom utfallet. 

    I uppsatsen kan naturrumsfrågan, med slutpunkt när regeringen valde att avslå detaljplanen 

den 21 december 200981, ses som utfallet. Konkret innebär det att jag utifrån det beslutet 

kommer att spåra naturrumprocessen bakåt. Inom ramarna för det, kommer jag att identifiera 

centrala aktörer, relevanta dokument, undersöka beslutsfattande och samstyrets funktion.82   

4.1.3 Aktörer och val av intervjupersoner 

För att kunna spåra processerna och därmed undersöka samstyret kring naturum, har jag kart-

lagt vilka aktörer som har varit involverade inom samstyret. Dessa har varit Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Strömstads kommun, Kosternämnden och kosterbor. I varje 

aktörsgrupp har jag sedan valt ut ett antal personer och genomfört intervjuer med dem. Sam-

manlagt har 18 personer intervjuats. Vid val av intervjupersoner har jag utgått från centralitet-

sprincipen, som har inneburit att personerna har valts för att de är att betrakta som ”centralt 

placerade källor”. Det vill säga att de innehar centrala roller och förmodas därmed inneha 

relevant information i förhållande till naturums samstyre och Kosternämndens och kosterbor-

nas roller och deltagande. 83 

    I tabellen nedan framkommer vilka aktörer jag har identifierat i samstyret. Samt hur många 

intervjupersoner jag har intervjuat från varje aktörsgrupp. 

 

 

 

 

                                                 
81 Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 
1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 
82Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L 2007 Metodpraktikan – Konsten att studera sam-
hälle, individ och marknad s 144-145 
83 Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L 2007 Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad s 291 
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Tabell 2. Roller och antal intervjuade aktörer 

Tre representanter för 
Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen Västra Gö-
taland. 

 

Sex tjänstemän och politiker 
och f.d. tjänstemän och politi-
ker Strömstads kommun, från 
mandatperioderna 2002-2006 
och 2006-2010.  

Nio representanter för 
Kosternämnden och kos-
terbor  

 

 

4.1.4 Intervjuer 

Intervjuundersökningen är både av informant- och respondentkaraktär. Vid en informantun-

dersökning används svarspersonernas uppgifter för att kunna kartlägga ”verklighetens beskaf-

fade”, det vill säga i detta fall, för att få kunskap och information om samstyret kring naturum. 

Samtidigt har jag även varit intresserad av att undersöka intervjupersonernas egna uppfatt-

ningar och idéer om de problem som är kopplade till frågeställningen och det teoretiska ram-

verket. Hur tänker respondenterna kring, och hur har de upplevt samstyret i naturumproces-

sen? Detta är karaktäristiskt för en respondentundersökning då det är svarspersonerna själva 

och deras tankar och åsikter som står i centrum.84  

    Förutom konkreta informantfrågor är den intervjuform jag har använt mig av den halvstruk-

turerade intervjun. Signifikativt för tillvägagångssättet är att intervjuaren ställer frågor i en 

bestämd följd om ett specifikt frågeområde som sedan följs upp med följdfrågor. På så sätt 

kan intervjuaren kartlägga och få en uppfattning om vilken betydelse frågorna och begreppen 

har för respondenten.85  

    Alla intervjuer utom en har genomförts genom personliga möten. Intervjuerna har spelats in 

för att sedan ordagrant transkriberas. En av intervjuerna genomfördes per telefon på grund av 

sjukdom och logistiska problem. Vissa frågeställningar har jag följt upp. Det har inneburit att 

jag har återkommit till vissa av intervjupersonerna för att få ytterligare information genom ett 

kortare telefonsamtal. Samtliga kontaktade informanter/respondenter har ställt sig positiva till 

att medverka i studien. Anonymitet har garanterats, vilket har gått ut på att om information 

har publicerats där det har funnits en potentiell risk att personen i fråga har kunnat identifie-

ras, så har respondenten/informanten fått godkänna informationen innan den har använts.86   

                                                 
84 Ibid s 257-258 
85 Lantz, A 2007 Intervjumetodik s 29-33 
86 Kvale, S 1997 Den kvalitativa forskningsintervjun s 109-110 
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4.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

Nedan redogör för uppsatsens analytiska tillvägagångssätt när det gäller analysen av intervju-

erna och de dokument som jag har använt mig av. Jag kommer även att beskriva uppsatsens 

analysmodeller och hur jag har operationaliserat modellernas begrepp. Slutligen kommer jag 

att diskutera validitet och reliabilitet. 

4.2.1 Analys av intervjumaterialet  

Data har framförallt utgjorts av de inspelade intervjuerna som sedan ordagrant har transkribe-

rats. Efter datainsamlingen har jag genomfört en datareduktion och grovsorterat materialet. 

Kvarvarande rådata har jag kategoriserat i dimensioner vilka speglar innehållet i materialet 

och som överensstämmer med analysmodellerna. Dimensionerna har varit rent beskrivande, 

men jag har också gjort en tolkning av till exempel uttalanden som har kunnat relateras till 

teoretiska begrepp/analysmodellerna (se delkapitel 4.2.3).87  

    Efter kategorisering som innebar att ”helheten bröts ned i delar”,88 har jag använt mig av en 

form av ”metakodning” som medförde att jag tolkade de olika dimensionerna så att helheten 

kunde återskapas. Jag ställde frågor till dimensionerna med utgångspunkt från frågeställning-

en och det teoretiska ramverket. Jag grupperade också informanternas/respondenternas svar i 

respektive dimension för att kunna identifiera olikheter och skillnader. Avslutningsvis drog 

jag slutsatser ur det kodade och bearbetade materialet och placerade in resultaten i analysmo-

dellens olika kriterier.89 

4.2.2 Dokumentanalys  

Data har också hämtats från dokument hos olika institutioner så som Kosternämnden, Ström-

stads kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland, samt från varierande webbsidor och från 

insändare i Strömstads Tidning. Bearbetningen och analysen av dokumenten har skett på ett 

liknande sätt som med intervjumaterialet. Dokumenten har även fungerat som informations-

källa för att kunna kartlägga processen och för att kunna redogöra för viktiga förlopp och 

händelser. 

                                                 
87 Lantz, A 2007 s 104,107 - 115 
88 Ibid s 118 
89 Ibid s 120-124 
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4.2.3 Analysmodell och operationaliseringar 

Nedanstående analysmodell, tabell 3, är konstruerad med utgångspunkt från frågeställningen 

och de teoretiska diskussionerna kring demokratiteori, governance och samstyre, samt med 

hjälp av Derek Armitages, Fikret Berkes och Nancy Doubledays tabell ”Tre stadier av adapti-

va samstyrnings arrangemang” från boken Adaptive co-management (2007). Tabellen har 

omarbetats av mig.90 Modellen kommer att användas för att analysera naturumprocessen med 

utgångspunkt från de nedan beskrivna kriterierna och kriteriernas tre stadier. Fokus kommer 

att finnas på Kosternämndens och medborgarnas roll och deltagande. 

Tabell 3. Analysmodell för samstyre91 

Kriterier Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 
1. Kanaler och 
nätverk för kom-
munikation och 
samarbete. 

Traditionella kana-
ler uppifrån och 
ned. Få horisontella 
kanaler och infor-
mella nätverk 

Ökande horisontella 
kanaler och informella 
nätverk. 

Många kanaler och in-
formella nätverk mellan 
olika aktörer och olika 
förvaltningsfunktioner 
med en tydlig tvåvägs-
kommunikation  

2. Deltagande och 
inflytande över 
besluten 

Liten, eller inget 
deltagande . Inget 
inflytande över 
besluten.. 

Utveckling mot ett 
beslutsfattande partner-
skap 

Ett partnerskap med 
bestående av jämlika 
aktörer som formulerar 
och löser problem och 
som beslutar tillsam-
mans. 

3. Förtroende Relationerna är ofta 
beroende av formel-
la arrangemang 
istället för ett ömse-
sidigt förtroende  

En utveckling av för-
troende och respekt. 
Signifikativt är toppar 
och dalar i relationerna. 

Ett välutvecklat samarbe-
tes klimat bestående av 
förtroende och respekt. 
Många intressenter och 
aktörer är inblandade 
från skiftande samman-
hang. 

4. Konflikter och 
konflikthantering 

Inga verktyg för 
konflikthantering 
finns. 

Utarbetande av kon-
flikthanterings meka-
nismer . 

Väl fungerande arenor 
och verktyg för konflikt-
hantering 

 

                                                 
90 Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N (ed) 2007 s 324-325 
91 Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N (ed) 2007 s 324-325; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H 2003 s 
120-122; Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gilljam, M & Hermans-
son, J (ed) 2003 s 128-130; Kooiman, J 2003 s103-104; Bengtsson , Å 2008 s 50f; Armitage, D & Berkes, F & 
Doubleday, N (ed) 2007 s 1-6; Sandström, E 2008 Reinventing the Commons – Exploring the Emergence of 
Local Natural Resource management Arrangements s 45-46;Berkes, F “Evolution of co-management: Role of 
knowledge generation, bridging organizations and social learning” Journal of environmental Management april 
2009 s 1693-1694; Berkes, F 2007 “Adaptive Co-Management and Complexity: Expolring the Many Faces of 
Co-Management”. Ifrån Armitage, D & Berkes, F & Doubleday, N Adaptive Co-management s 22-31 Castro, A, 
P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-management: implications for conflict management” Environ-
mental Science & Policy 4 (2001) s 229-239; Pretty; J & Ward, H 2001 “Social Capital and the Environment” 
Word Development Vol. 29 No 2 s 209-212; Sandström, C 2009 “Institutional Dimensions of Comanagement: 
Participation, Power and Process” Society and Natural Resources, 22:n s 230-231 
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För att undersöka kriterium 1 Kanaler och nätverk för kommunikation och samarbete kartläg-

ger jag vilka aktörer som har medverkat i samstyret. Jag undersöker även aktörernas roll och i 

vilka delar av naturumprocessen de har deltagit i. Vidare identifierar jag hur kanalerna för 

samarbete och kommunikation har sett ut genom att undersöka vilka aktörer som har samarbe-

tat och kommunicerat med varandra. Med samarbete menar jag alltifrån att aktörerna har haft 

ett flertal möten tillsammans för att genomföra en åtgärd, som att till exempel att ordna en 

utställning eller ett större informationsmöte, till ett enstaka samtal mellan, till exempel Natur-

vårdsverket och en enskild kosterbo. Med kommunikation syftar jag på att aktörerna har fört 

en dialog med varandra där man har lyssnat på varandras åsikter, men aktörerna har även haft 

möjlighet att framföra sina egna synpunkter. Ett sådant tillvägagångssätt väljer jag att kalla 

för tvåvägskommunikation. 

    I sammanhanget undersöker jag även om samarbetet och kommunikationen har skett ge-

nom traditionella kanaler uppifrån och ned, eller om kanalerna har existerat på ett horisontellt 

plan där kommunikation och förslag har kunnat flöda mellan nivåerna. Slutligen undersöker 

jag vilka nätverk som har funnits, om de har varit formella eller informella. Med nätverk me-

nar jag tillfälliga eller permanenta sammanslutningar av varierande aktörer som diskuterar, 

samarbetar och försöker att genomföra en åtgärd. Formella nätverk är sådana som till exempel 

har sanktionerats av myndigheter eller kommun där aktörerna är inbjudna för att medverka i 

en process eller för att diskutera en fråga. Sådana nätverk är tydligt identifierbara och ofta är 

nätverkens möten protokollförda. Informella nätverk är oftast mer löst sammansatta och kan 

innebära att vissa aktörer inom ett samstyre slår sig ihop för att genomföra en åtgärd. Oftast är 

nätverkens möten eller överenskommelser inte dokumenterade. 

    När det gäller kriterium 2 Deltagandenivå och inflytande över besluten använder jag mig av 

analysmodellen men klassificerar även deltagandet för Kosters lokala aktörer, Kosternämnden 

och kosterbor helårs- och delårsboende, i deltagandenivåer (se nedanstående tabell, tabell 4). 

Fokus kommer att finnas på Kosternämndens och helårs- och delårsboendes deltagande. Del-

tagande definierar jag som möjlighet att aktivt delta i olika sammanhang i processen, som till 

exempel att delta och yttra sig på möten, att vara med i arbetsgrupper, att delta i samråd, att 

kontakta tjänstemän, politiker eller representanter för Kosternämnden för enskilda möten och 

att skriva yttranden. Deltagande kan också innebära att lokala aktörer samarbetar med myn-

digheter och/eller politiker för att genomföra konkreta åtgärder i processen som att arrangera 

möten, utställningar med mera. Deltagande innebär inte per definition att inflytande ges över 
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besluten, eller att de lokala aktörerna fattar beslut, men deltagande är en förutsättning för att 

så kan bli fallet. 

    För att kartlägga deltagandet utgår jag från de resultat som jag fått genom analysen av kri-

terium 1 Kanaler och nätverk. Under det kriteriet kartlägger jag övergripande vilka aktörer 

som deltog i samstyret, vilka roller de hade, samt hur samarbetet och kommunikationen har 

utformats mellan deltagarna. Jag har även frågat respondenterna om deras egen upplevelse av 

deltagandet samt studerat befintliga dokument så som mötesprotokoll, med mera, som bekräf-

tar intervjupersonernas egna utsagor. 

    Beträffande inflytande över besluten kartlägger jag vem eller vilka som har varit de reella 

beslutsfattarna i naturumprocessen. Jag undersöker även vilket inflytande Kosters lokala aktö-

rer, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor, har haft på beslutsfattandet.  

Tabell 4. Analysmodell för deltagandenivåer92 
1. Informationsspridning: Information i dialogform sker ofta från myndigheter och politiker till medborgare, 

intressenter om planerade åtgärder och kommande beslut. Dock kan en tvåvägskommunikation förekomma. 
Intressenter kan förse myndigheter, politiker och förvaltning med varierande information. 

2. Konsultation: Politiker, och myndigheter kan konsultera intressenter och ta hänsyn till deras synpunkter. 
Beslutfattandet står politiker och/eller förvaltande myndighet för. Ett exempel på konsultation är remissvä-
sendet. 

3. Kommunikation: Innebär att det förekommer en dialog och kommunikation mellan myndigheter, politiker 
och intressenter. Intressenternas synpunkter och kunskaper inhämtas, men det är ändå den beslutande myn-
dighetens riktlinjer som är ledande. 

4. Samarbete: Här sker en tydlig tvåvägskommunikation och intressenters förslag beaktas och får till viss del 
genomslag i operativa åtgärder och i beslut. Samarbetet leder till att nya problemlösningar kan definieras. 

5. Rådgivande grupper: I detta skede formaliseras samarbetet mellan politiker, myndigheter, förvaltning, 
intressenter och brukare Man tar definitivt hänsyn till de involverade intressenternas åsikter, men det behö-
ver inte innebära ett direkt inflytande på besluten. 

6. Beslutande organ: Samstyrningen är institutionaliserad och politiker, myndigheter och intressenter fattar 
beslut gemensamt . 

7. Lokalt samstyre och/eller förvaltning: Innebär att det är lokala intressenter som styr och förvaltar en 
resurs med liten, eller ingen inblandning av myndigheter och politiker. 

 

Avseende kriterium 3 Förtroende studerar jag vilket förtroende de olika aktörerna har haft för 

varandra inom samstyret. Särskilt undersöker jag vilket förtroende aktörerna har haft för Kos-

ternämnden som är de helårsboende kosterbornas representativa organ. Förtroende definierar 

jag som vilken tillit aktörerna har känt för varandras kompetens och förmåga till att hantera 

olika problemställningar som har dykt upp i naturumprocessen. Förtroende handlar också om 

legitimitet. 
                                                 
92 Pretty, N, J 1995 ”Participatory Learning For Sustainable Agriculture” World Development, Vol 23 NO 8 pp 
1247-1263 1995;Rapport från Fiskeriverket 2007, Piriz, L & Wenblad, A Regional och lokal samförvaltning av 
fiske s 22-23; Rapport från Naturvårdsverket 2008 Alternativa former för en lokal samförvaltning av Kosterha-
vets nationalpark s 11; Sveriges Kommuners och Landstings hemsida 2010 ”Medborgardialog” 
<http://www.skl.se/web/medborgardialog.aspx> 2010-08-09 
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 När det gäller kriterium 4 Konflikter och konflikthantering studerar jag konflikterna med ut-

gångspunkt från och med hjälp av nedanstående analysmodell, tabell 5: 

Tabell 5. Analysmodell för konflikter och konflikthantering93 
Typ av konflikt Värderingskonflikt Intressekonflikt 

Inblandade aktörer Direkt berörd/Indirekt berörd Direkta berörd/Indirekt berörd 
Konfliktens ursprung Olika värderingar och åsikter som 

kan handla om människors identitet. 
Olika intressen 

Möjlighet till konflikt-
lösning 

Svåra att lösa Möjliga att lösa 

Exempel Miljöaktivister vs. markexploatörer, 
vindkraftsetablering vs. rekrations-
möjligheter 

Jägare vs. ryttare, yrkesfiskare vs. 
sportfiskare 

Kommentar Värderingskonflikter kan öka genom 
att det kan vara svårt att etablera 
kontakt med de aktörer som är direkt 
involverade. Hantering av konflikter-
na kan vara oerhört tidskrävande 
eftersom det krävs en diskussion 
kring värderingar som är svåra att 
förändra.  

Intressebaserad konflikt kombine-
rat med brist på och felaktig in-
formation. Kan hanteras genom 
överenskommelser, förhandlingar 
och korrekt information. 

 

Jag undersöker först vilka aktörer som har varit inblandade i konflikterna kring naturum och 

identifierar om aktörerna har varit direkt eller indirekt berörda av konflikten/konflikterna. 

Därefter analyserar jag konflikternas innehåll, det vill säga om de är att betrakta som värde-

ringskonflikter eller intressekonflikter. Svante Karlsson 2004, som sammanfattar den sociolo-

giska konfliktforskningen, menar att konflikter överlag ofta rör sig om ”intressen och värde-

ringar”. Aktörerna i en konflikt kan vara alltifrån länder, grupper eller enstaka individer, vilka 

försvarar sina intressen eller värderingar. Intressen och värderingar befinner sig ofta på ett 

kulturellt, politiskt eller ekonomiskt plan.94 En värderingskonflikt är en konflikt som rör vär-

deringar och åsikter hos människor som därför är mycket svåra att kompromissa och förhand-

la om. En intressekonflikt rör sig istället på ett mer konkret plan och handlar oftast om faktis-

ka förhållanden och saker som ofta går att överlägga och träffa en överenskommelse kring.95 

Slutligen undersöker jag vilka tillvägagångssätt som har använts för att lösa konflikterna och 

                                                 
93Analysmodellen har utarbetats av mig. Morf, A 2006 s 104; Ciccin-Sain, B 1992”Multiple use conflicts and 
their resolution: Toward a comprehensive research agenda.” Från Fabbri, P (ed) Ocean Management in Global 
Change s 280 – 307. Förutom intressen och värderingar finns det även andra aspekter som konflikter kan ha sin 
grund i som bland annat berör basala mänskliga behov som inkluderar identitet och erkännande. Detta är inget 
som jag explicit diskuterar i sammanhanget men kan vara av betydelse vid en fortsatt analys av naturums sam-
styre. För en vidare diskussion kring konfliktteori se Morf, A 2006 s 96f; Burton, J 1990 Conflict: Resolution 
and Provention s 25f 
94 Karlsson, S 2004 Freds- och konfliktkunskap s 84-85 
95 Morf, A 2006 s 99 
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diskuterar rimligheten i några utvalda argument som har förekommit kring konflikter-

na/konflikten. 

4.2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren undersöker det som denne utger sig för att göra. Kutym är att 

skilja mellan omedelbar validitet och innehållslig validitet. Omedelbar validitet innebär att 

man intuitivt kan känna av att validiteten är hög. Innehållslig validitet innebär att forskaren 

har lyckats med att operationalisera sina använda begrepp så att de stämmer överens med den 

teoretiska utgångspunkten.96 

    Jag har ovan operationaliserat de begrepp som kommer att undersökas i analysen med ut-

gångspunkt från analysmodellen och den teoretiska diskussionen. Det vill säga kanaler för 

samarbete, kommunikation och nätverk, deltagande och inflytande över besluten, förtroende 

och konflikter och konflikthantering. Min uppfattning är att operationaliseringen av begrep-

pen inte utgör ett validitetsproblem. Problemet uppstår istället i själva tolkningsprocessen som 

redan påbörjas i och med intervjuerna, för att sedan fortsätta när intervjusvaren ska tolkas. 

Trots att det är oavsiktligt, kan det vara så att tolkningsprocessen påverkas av min inställning 

till de olika frågeställningarna och begreppen. Likväl torde denna problematik vara omöjlig 

att komma från eftersom alla observationer eller mätningar av ett fenomen eller händelse, 

oavsett forskningsområde, kräver omarbetningar genom tolkningar.97 Därför är min bedöm-

ning att validitetsfrågan i sig inte är ett problem utan forskarens subjektiva inslag som uttolka-

re blir därmed en nödvändig del i forskningsprocessen. 

    En undersöknings reliabilitet är beroende av hur begreppen har mätts, det vill säga om un-

dersökningen kan göras om så att samma resultat kan upprepas. Specifikt när det gäller inter-

vjuundersökningar kan detta bli ett problem eftersom den personkemi som uppstår mellan 

intervjuaren och informanten/ respondenten kan har stor betydelse för vilka svar som fram-

kommer i intervjun. Ett tillvägagångssätt för att bekräfta undersökningens reliabilitet är att 

använda sig av triangulering som innebär att låta en eller flera forskare göra om ett antal in-

tervjuer för att sedan tolka resultatet, att använda sig av fler än en metod och flera informa-

tionskällor.98 Trots att jag inte låtit andra forskare genomföra några provintervjuer och tolka 

resultatet är min förhoppning att intersubjektiviteten är tillfredställande eftersom jag har an-

                                                 
96 Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J 2002 Varför vetenskap? s 108-110 
97 Merriam, B, S 2006 s 177-178 
98 Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J 2002 s 111; Merriam, B, S 2006 s 179, 180-183 
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vänt mig av flera informationskällor och fler än en metod för att undersöka samstyret i natu-

rumprocessen.
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5. Analys av samstyret kring naturum 

Planeringen av naturum utgjorde en betydande del av processen kring bildandet av Kosterha-

vets nationalpark. Nedan kommer jag att genomföra en analys vars syfte är att klarlägga sam-

styret i naturumprocessen med hjälp av analysmodellerna (se tabell 3,4 och 5). Fokus kommer 

framförallt att finnas på de lokala aktörerna, Kosternämndens och helårs- och delårsboende 

kosterbors roller och deltagande, även om hela samstyret och alla identifierade aktörer berörs.  

    Konkret kommer tillvägagångssättet för analysen att utformas enligt följande:  

• Presentation av analysens resultat i tabellform, samt en sammanfattning av tillväga-

gångssättet för analysen utifrån de kriterier som berörs. Analysen kommer att delas 

upp i fyra delkapitel som handlar om1: kanaler och nätverk, 2: deltagande och infly-

tande på besluten, 3: förtroende och 4: konflikter och konflikthantering. 

• Motivering till resultaten genom diskussion och citat.  

5.1 Kanaler och nätverk 

Tabell 6. Reslutat för kanaler och nätverk 

Kriterier Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Resultat 
1. Kanaler och 
nätverk för 
kommunika-
tion och sam-
arbete. 

Traditionella kana-
ler uppifrån och 
ned. Få horisontella 
kanaler och infor-
mella nätverk 

Ökande horisontella 
kanaler och informel-
la nätverk. 

Många kanaler och 
informella nätverk 
mellan olika aktörer 
och olika förvalt-
ningsfunktioner med 
en tydlig tvåvägs-
kommunikation  

Samstyrets kanaler och 
nätverk placeras in i 
stadium 3. 

 

Nedan motiverar jag mina resultat avseende kriterium1 Kanaler och nätverk genom att kart-

lägga samstyrets aktörer. Jag beskriver vilka roller aktörerna har haft, samt vilka delar av pro-

cessen de har medverkat i. Vidare identifierar jag hur kanalerna för samarbete och kommuni-

kation har sett ut genom att undersöka vilka aktörer som har samarbetat och kommunicerat 

med varandra. I detta ingår även att undersöka om samarbetet och kommunikationen har skett 

genom traditionella kanaler uppifrån och ned, eller om kanalerna har existerat på ett horison-

tellt plan där kommunikation och förslag har kunnat flöda mellan nivåerna. Slutligen under-

söker jag vilka nätverk som har funnits, om de har varit formella eller informella.  
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5.1.1 Motivering till resultat 

För att beskriva kanalerna och nätverken i samstyret har jag med utgångspunkt från intervju-

erna och befintliga dokument gjort en processöversikt (se processöversikten nedan, figur 4). 

Jag har också gjort en kategorisering av samtliga aktörer som har identifierats i naturumpro-

cessen för att visa vilken nivå de befinner sig på (se tabell 7 nedan, kategorisering av aktörer). 

Alla identifierade aktörer har inte varit involverade i samstyret. 

    Jag har även valt att dela upp förloppet kring naturum i fyra delprocesser vilka är: lokalise-

ring av naturum, arkitekttävlingen, informationsprocess och detaljplan/samråd. Jag lämnar en 

redogörelse över de fyra delprocessernas innehåll och i redogörelsen ingår också en kartlägg-

ning av vilka sammanhang aktörerna har medverkat i, samt vilka roller aktörerna har haft. 

    Referensgruppen som finns med i processöversikten, har fungerat som en återkopplings-

grupp både för nationalparks- och naturumprocessen. Gruppens funktion har framförallt varit 

att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har informerat de övriga deltagarna om processernas 

förlopp. På så sätt har deltagarna i referensgruppen fått information men har även kunnat läm-

na egna synpunkter. Gruppen har inte haft någon operativ funktion och medlemmar har till-

kommit efterhand. 

    För enkelhetens skull har jag valt att dela upp kosterborna i två grupper, helårs- och delårs-

boende. Helårsboende betraktar jag de som är mantalsskrivna på Koster och som därmed har 

rösträtt till Kosternämnden. Delårsboende är de som inte är mantalsskrivna men som äger en 

fastighet på Kosteröarna och som oftast använder sitt boende på fritiden. De har inte rösträtt 

till Kosternämnden.  
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Tabell 7. Kategorisering av aktörer i naturumprocessen 

Nivå  
Nationell Sverige Naturvårdsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Fiskeriverket 

Nationell Norge Hvaler nationalpark99 

Regional Länsstyrelsen Västra Götaland; Västsvenska Turistrådet100 

Kommunal Strömstads kommun 

Lokal Kosternämnden, kosterbor helårs- och delårsboende, Tjärnö marinbiologiska 
laboratorium Göteborgs Universitet 

Intresseorganisationer WWF, Naturskyddsföreningen Strömstad och Tanum, KNBF norsk båtorgani-
sation  

Konsulter Welcome Communication, White arkitekter101 

Företag Ostrea AB102 

Övriga Västkuststiftelsen103, Samförvaltningsintiativet fisket104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99Hvaler nationalpark är den norska motsvarigheten till Kosterhavets nationalpark och gränsar till Kosterhavet. 
Hvaler nationalpark invigdes samtidigt som den svenska nationalparken. Hvaler nationalparks hemsida 2010 
<http://www.ytre-hvaler.no/hoved.aspx?m=64553>2010-08-14   
100 Västsvenska Turistrådet är en regional turistorganisation som ägs av Västra Götalandsregionen. Västra Göta-
landsregionens hemsida 2010< http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/>2010-08-14 
101 Welcome Communication är en kommunikationsbyrå som inledningsvis hade ett samarbete och ett uppdrag 
av White arkitekter under naturumsprocessen. Sedermera fick byrån även i uppdrag av Länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket att producera infomaterial, bland annat broschyrer. Welcome Communication genomförde även en 
dokumentation av naturumsprocessen i syfte att så småningom publicera en bok. Bokprojektet har ännu inte 
realiserats. Sammanlagt var det sex arkitektkontor som deltog i arkitekttävlingen om naturums utformning. 
White arkitekter var det arkitektkontor som utsågs som vinnare av juryn, med förslaget ”Mareld”. 
102 Ostrea AB bedriver odling och försäljning av det europeiska platta ostronet. Ostrea AB Hemsida 2010 < 
http://www.ostrea.se/page40811.php> 2010-08-14 
103Västkuststiftelsens uppdrag är att arbeta med naturvård och att främja friluftsliv. Stiftelsens huvudmän är 
Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. På uppdrag av Länssty-
relsen Västra Götaland förvaltar och vårdar Västkuststiftelsen cirka 200 naturreservat i väst Sverige. Västkust-
stiftelsens hemsida 2010 < http://www.vastkuststiftelsen.se/>2010-08-14 
104 I Koster-Väderö området förvaltas fisket idag av det lokala samförvaltningsinitiativet som består av yrkesfis-
kare, forskare och kommunala tjänstemän samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Samförvaltning 
Norra Bohusläns hemsida 2010 < http://www.samforvaltningnorrabohuslan.se/>2010-08-14 
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Figur 4. Processöversikt av naturumprocessen 

                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaliseringen av naturum: 

Lokaliseringen av naturum genomfördes genom att Kosternämnden lämnade ett önskemål till 

Naturvårdsverket och till Länsstyrelsen om att nämnden ville administrera processen kring var 

på Koster naturum skulle byggas. 105 Kosternämnden fick uppdraget vilket medförde att 

                                                 
105 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med företrädare för Naturvårdsverket och 
Strömstads kommun; Kosternämndens hemsida 2010Kosternämndens protokoll nr 21 2004-12-20< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kos-
ternämndens protokoll nr 22 2005-01-16 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-
05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämndens protokoll nr 23 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 

Processledare och beställa-
re: 
Naturvårdsverket, Länsstyrel-
sen  

Lokalisering av natu-
rum: 
Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, Koster-
nämnden, kosterbor 
helårsboende 

Arkitekttävlingen: 
Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, Kos-
ternämnden, juryn 

Informationspro-
cess:  
Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, Ström-
stads kommun, Kos-
ternämnden, White 
arkitekter, Welcome 
Communication, 
kosterbor helårs- 
delårsboende. 

 

Referensgrupp nationalparken/naturum: 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen. Strömstads kommun, 
Kosternämnden; Tanums kommun, Fiskeriverket, Na-
turskyddsföreningen Strömstad/Tanum, Västkuststiftel-
sen, Strömstads Tourist, Västsvenska Turistrådet, Hva-
ler nationalpark Norge, Kustbevakningen, Sjöfartsver-
ket, KNBF norsk båtorganisation, Ostrea AB, WWF, 
Samförvaltningsinitiativet fisket, Tjärnö marinbiologis-
kalabratorium Göteborgs Universitet. 

Detaljplan och 
samråd: 
Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, 
Strömstads kom-
mun, Kosternämn-
den, White arkitek-
ter, kosterbor helårs- 
delårsboende 
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nämnden tog upp frågan på ett öråd106 och tillsatte en arbetsgrupp bestående av medlemmar 

från nämnden och andra helårsboende kosterbor. Genom en lista som Naturvårdsverket till-

handahöll över myndighetens uppställda och generella kriterier för lämpliga lokaliseringar av 

naturum, kom arbetsgruppen fram till att platsen i Kostersundet, vid Långegärde brygga, var 

den mest adekvata. Dessförinnan hade arbetsgruppen sammanställt en egen lista och gått ige-

nom 17 platser. 107 Den föreslagna placeringen accepterades av Naturvårdsverket och Länssty-

relsen. Vilket framkommer av processöversikten var inga delårsboende kosterbor engagerade 

i lokaliseringsstudien och inte heller Strömstads kommun. 

 

Arkitekttävlingen: 

Beträffande arkitekttävlingen så fanns det ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrel-

sen och Kosternämnden. Kosternämnden fick i uppgift att genomföra en programbeskrivning 

om arkitekttävlingens utformning.108 Det officiella beslutet avseende arkitekttävlingens slutli-

ga utformning togs av Naturvårdsverket.109 Sex arkitektkontor blev utsedda för att delta i täv-

lingen om naturum på Koster. I juryn som hade till uppgift att utse det vinnande förslaget satt 

representanter för Kosternämnden, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Strömstads kommun, 

Sveriges Arkitekter och Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium/ Göteborgs Universitet.110 Ju-

                                                 
106 Öråd hålls cirka två gånger per år på Kosteröarna, eller vid behov och administreras av Kosternämnden. Till 
öråden är både helårs- och delårsboende kosterbor inbjudna. På öråden diskuteras angelägna frågor som berör 
Kosteröarna. Mötesdeltagarna har möjlighet att lämna synpunkter. 
107 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och fd tjänstemän och politiker Strömstads kommun; 
Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämndens protokoll nr 26 2005-02-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kos-
ternämndens protokoll nr 27 2005-02-23< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-
05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Lokalisering av Naturum i Kosterhavets Nationalpark – Diskussionsun-
derlag/arbetsmaterial 2005-02-
25<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum/Naturumlokalisering2005pdf.>2010-05-27; 
Kosternämndens hemsida 2010  Naturvårdsverket 2004 ”Lokalisering av naturum m.m. för Laponia och ingåen-
de nationalparker.”< http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum/Laponia.pd>f2010-07-
01 
108 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun; 
Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 37 2005-12-14< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kos-
ternämnden protokoll nr 39 2006-01-31< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-
21; Kosternämndens hemsida 2010 Naturum Kosterhavet – Programförslag för inbjudan arkitekttävling 2006 
2006-06-01<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html> 2010-05-27 
109 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
110 Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 2010 ”Vinnaren till naturum på Koster är nu utsedd” 
<http://www.lansstyrelsen.se/NRrdonlyres/544078DB-8518-410C-
AE21_AD063A06DFOB/48286/Kosternaturumfolder.pdf>2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010Beslut 
om deltagande arkitektkontor för arkitekttävling om naturum på Koster 2006-06-
15<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html> 2010-05-27 
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ryn utsåg byggnaden ”Mareld” som det vinnande förslaget vilket hade lämnats in av arkitekt-

kontoret White arkitekter och arkitekterna Ulla Antonsson och Mattias Lind.111 

    Enligt processöversikten var inte Strömstads kommun eller enskilda kosterbor, helårs- och 

delårsboende involverade i organisationen kring arkitekttävlingen, även om en representant 

för Strömstads kommun senare satt med i juryn. Men det går ändå att hävda att de helårsbo-

ende kosterborna indirekt var representerade genom Kosternämnden eftersom nämnden var 

engagerade i programbeskrivningen och i juryarbetet.112 

Informationsarbete: 

Informationsarbetet kring naturum och lokaliseringen var omfattande. De kanaler som man 

använde sig av för att nå ut med informationen var möten, formella möten så som Kosters 

öråd, infomöten och samrådsmöten, broschyrer och utskick till samtliga hushåll på Koster 

men även till övriga hushåll i Strömstads kommun, informella möten med sakägare och övri-

ga personer, olika arbetsgrupper, samt utställningar. 113 

    Det fanns ett betydande samarbete mellan framförallt Kosternämnden, Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket när det gäller infoinsatserna på Koster. Syftet med infoinsatserna var att 

lokalt presentera naturums lokalisering, arkitektoniska utformning och detaljplanen. Ström-

stads kommun var speciellt engagerad i detaljplansprocessen med program, samråd och ut-

ställning. White arkitekter hade också en framträdande roll efter att de vunnit arkitekttävling-

en. White var även kommunens konsult i detaljplansprocessen och skrev detaljplanen. Wel-

come Communication har varit White arkitekters samarbetspartner i deras info- och kommu-

nikationsarbete. Welcome Communication fick även i uppdrag av Naturvårdsverket och Läns-

styrelsen att producera broschyrer om nationalparken och naturum, samt att genomföra en 

dokumentation av naturumsprocessen. 114 

                                                 
111 Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 2010 ”Vinnaren till naturrum på Koster är nu utsedd” 
<http://www.lansstyrelsen.se/NRrdonlyres/544078DB-8518-410C-
AE21_AD063A06DFOB/48286/Kosternaturumfolder.pdf>2010-05-21 
112 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med f.d. politiker och tjänstemän och politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
113 Intervju med företrädare för Kosternämnden och Kosterbor; intervju med f.d. politiker och tjänstemän och 
politiker och tjänstemän Strömstads kommun; intervjuer med företrädare för Länsstyrelsen och Naturvårdsver-
ket; Projektplan för Kosterhavets Nationalpark 2005-10-31 Naturvårdsverkets dnr. 311-6268-04 NO, Länsstyrel-
sens dnr. 511–59183–2005; Frizell, B ”Kosterhavet – Sveriges första marina nationalpark på väg att bli verklig-
het” Miljömagasinet Väst nr 2 2005 Länsstyrelsen Västra Götaland; Protokoll från Kosternämndens hemsida 
2010< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 
114 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun 
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Kosterborna har haft två roller i sammanhanget vilket har varit signifikativt för hela naturum-

sprocessen. Dels har Kosternämnden (de helårsboende kosterbornas valda representanter) 

varit en aktiv part i både samstyret och i infoarbetet, men dels har både hel- och delårsboende 

varit mottagare för informations- och kommunikationsinsatserna.  

Detaljplan och samråd:115 

Även detaljplansprocessen har karaktäriserats av en samverkan mellan aktörerna Koster-

nämnden, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Strömstads kommun, White arkitekter, samt hel- 

och delårsboende kosterbor, även om det är Strömstads kommun, Miljö- och byggnämnden 

som har varit huvudägare för ärendet. Enligt (Plan och Bygglagen) ska en detaljplansprocess 

innehålla ett program, samråd och utställning. Samråd ska ske med berörda sakägare vilket 

innebär att de närmast boende som kan bli berörda av en byggnation ska kontaktas och deras 

synpunkter ska inhämtas. PBL gör ingen skillnad på kommunmedborgare och kommunmed-

lemmar.116 Dessa steg följdes även i detaljplansprocessen beträffande naturum. Likväl invol-

verades fler personer i samrådet än vad PBL kräver eftersom företrädarna för myndigheterna 

och kommunen visste att frågan om naturums lokalisering och utformning var kontroversi-

ell.117  

     Även i denna delprocess medverkade kosterborna i två olika roller. Dels genom Koster-

nämndens aktiva medverkan, men dels också genom att hel- och delårsboende kosterbor som 

var sakägare, var mottagare för samrådsinsatserna. Även enskilda fick möjligheter att lämna 

synpunkter. 

                                                 
115 PBL, Plan- och bygglagen reglerar byggande och användning av vatten och mark. PBL reglerar också uppfö-
randet av detaljplaner som varje kommun har skyldighet att göra. En detaljplan beskriver bland annat hur mycket 
bebyggelse som kan finnas inom ett område. Det är även detaljplaner som styr utfärdandet av bygglov. En de-
taljplanprocess ska enligt PBL innehålla momenten program, utställning och samråd. Samrådet föreskriver att 
berörda sakägares, de närboendes, synpunkter ska hämtas in och beaktas. Det är alltid en kommun som äger en 
detaljplansprocess. Boverkets hemsida 2010 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 2002 s 11f < 
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2002/Boken-om-detaljplan-och-
omradesbestammelser-/>2010-07-19 
116 PBL (1987:10) 5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser <” 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM>2010-07-07; Kommunmedlem är den som antingen är folk-
bokförd i en kommun, som ska betala kommunalskatt (enbart de som är folkbokförda i kommunen betalar kom-
munal skatt) eller äger fast egendom så som mark. Det är enbart kommunmedlemmar som kan överklaga ett 
kommunalt beslut. 
117 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun; 
Strömstads kommun Miljö – och byggnämnden ”Anteckningar förda vid Samrådsmöte avseende Naturum Kos-
ter 2007-08-02 diarienummer MBN/2007-0101; Strömstads kommun Miljö- och byggnämnden ”Redogörelse för 
programsamråd” 2007-06-12 diarienummer MBN/2007-01-01; Kosternämndens hemsida Kosternämndens pro-
tokoll nr 52 2007-09-06 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 
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Med utgångspunkt från processöversikten och de identifierade aktörerna så har fem huvudak-

törer kunnat urskiljas och det är de som i huvudsak har varit involverade i samstyret kring 

naturum, det vill säga Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Kosternämnden 

och helårs- och delårsboende kosterbor. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har fungerat som 

processledare och haft den styrande rollen Övriga aktörer som nämns i processöversikten har 

inte varit aktivt involverade i samstyret och White arkitekter och Welcome Communication 

har fungerat som inhyrda konsulter.118  

    Kanalerna för samarbete och kommunikation mellan aktörerna inom naturums samstyre 

kan på ett övergripande plan beskrivas enligt figuren nedan: 

Figur 5. Kanaler för samarbete och kommunikation inom samstyret 

 
 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar en översiktlig bild av samstyrets kanaler i naturumprocessen. Det går alltid 

att föra en diskussion kring Strömstads kommuns placering och i detaljplansprocessen är det 

möjligt att kanalerna lämpligen hade kunnat åskådliggöras på ett annat sätt, eftersom det alltid 

är en kommun som äger frågan kring en detaljplan. 

    Min uppfattning är att det har existerat traditionella/vertikala kanaler, uppifrån och ned, 

inom samstyret genom att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har styrt, men styrningen har 

också skett i samarbete och genom dialog och kommunikation på ett horisontellt plan (se pro-

cessöversikten) där alla ovannämnda aktörer (Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads 

kommun, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor) i samstyret har varit invol-

verade men i olika delprocesser. Lokalt på Koster har det framförallt funnits ett samarbete och 

kommunikation mellan Kosternämnden och Naturvårdsverket/Länsstyrelsen eftersom myn-

digheterna valde att se Kosternämnden som Kosters självklara språkrör eftersom nämnden är 

vald i en demokratisk process. Resonemanget framkommer i nedanstående citat: 

                                                 
118 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun 

   Naturvårdsverket/Länsstyrelsen 

   Strömstads     
    kommun           

Kosternämnden Kosterbor 
helårs- och delårsboende 
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Det är ju perfekt det finns en Kosternämnd som är demokratiskt vald. Det är klart att det är dem som vi 
talar med och så gör vi fortfarande det är Kosternämnden som vi talar med. …. De har ju varit Kosters 
språkrör 119 

Därmed har Kosternämnden fått en exklusiv roll ute på Koster även om enskilda kosterbor, 

helårs- och delårsboende, har deltagit i samarbetet och i kommunikationen. Kosternämndens 

roll har också inneburit att de helårsboende kosterborna har haft två ingångar in i samstyret, 

dels genom Kosternämnden men dels också genom att de enskilt har kunnat engagera sig. Det 

förhållandet gäller inte för delårsboende kosterbor i och med att de inte har rösträtt till Kos-

ternämnden. 

    Jag menar också att den kommunikation som har förekommit i samstyret i huvudsak har 

varit en tvåvägskommunikation. Samtalet och kommunikationen har kunnat flöda uppifrån 

och ned, mellan nivåerna och mellan aktörerna. Man har tagit in och lyssnat på varandras 

synpunkter även om inte alla, alltid, har fått gehör för sina åsikter.120 Uppfattningar om sam-

arbetet och kommunikationen framkommer i nedanstående citat: 

. ….  Sedan har hela processen varit mycket intressant. Och jag tror att från de stora myndigheterna så 
har detta varit en ny erfarenhet. Från kommunalt perspektiv är det inte så ovanligt. Vi har samhällsföre-
ningar, idrottsliv, näringsliv och vi pratar med sådana här rådgivande instanser ofta. Vad som är nytt här 
då är att man har lyft in Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, de statliga myndigheterna. Det tror jag är 
bra. Jag tror att de berikar kunskapen från båda håll. Jag tror också att det blir bättre beslut. 121  

Jag tror att överhuvudtaget att samspelet mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen och kommunerna 
är det som har varit bra. ….Jag tycker att det har flutit på även om det har varit en enorm förankrings-
process. Jag har aldrig varit med om maken, men det är en stor fråga ….. Men det har varit en bra stäm-
ning och har det funnits frågor som jag har velat lyfta upp från kommunen så har jag diskuterat det med 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Och har jag inte fått svar direkt så i alla fall nästa dag. Så det har 
fungerat från båda håll. De tycker jag har varit bra åt båda håll… 122 

Det har visats en öppenhet och en respekt från Naturvårdsverket hela tiden. Det har fungerat fantastiskt 
bra tycker jag som har stått nära. Inför ett möte med referensgruppen och efter ett möte så har vi i Kos-
ternämnden haft våra möten så att vi har fått med oss våra synpunkter.123 
 

Kännetecknande för samstyret har också varit förekomsten av flertalet möten och kontakter, 

där olika nätverk och arbetsgrupper bestående av varierande aktörer har varit involverade. I 

många fall har det varit samma aktörer som har medverkat. Det har existerat många informel-

la grupper som har arbetat med olika frågor i de olika delprocesserna. Det har inneburit att 

processen i hög utsträckning har bestått av möten, både officiella och inofficiella möten. De 

inofficiella mötena har ofta varit av samtalskaraktär och de har inte alltid varit protokollförda. 
                                                 
119 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
120 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
121 Intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
122 Intervju med företrädare för politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstmän Strömstads kommun 
123 Intervju med företrädare för Kosternämnden;  
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De eventuella anteckningar som är gjorda är att betrakta som arbetsmaterial.124 Resonemanget 

kring de skiftande kanalerna och nätverken framkommer i citatet nedan: 

Vi hade ju under ett års tid, från det att vi bestämde att Mareld skulle vinna i november 2006 så höll vi 
på under ett år att bearbeta förslaget. Och det är ju extremt lång tid va. Och där hade man väldigt många 
och olika möten. Och då hade man möten med olika informella grupper …. Men även referensgruppen 
hade ett antal möten. Vi hade även möten med jurygruppen, juryn som utsågs ville följa det här projektet 
så vi hade ett antal möten med bara juryn. Eller juryn tillsammans med referensgruppen för att checka 
av vad juryn tyckte om det här nya idéerna som kom …..125 

Sammanfattning 

Ovan har jag kartlagt samstyrets aktörer och identifierat vilka delprocesser aktörerna har 

medverkat i. Jag har också identifierat samstyrets kanaler beträffande samarbete och kommu-

nikation och fört en diskussion kring nätverken. Min uppfattning är följande: 

• Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Kosternämnden och helårs- 

och delårsboende kosterbor har medverkat i naturums samstyre. 

• Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har styrt samstyret.  

• Kosternämnden har haft en exklusiv roll eftersom nämnden har betraktas av Natur-

vårdsverket och Länsstyrelsen som Kosters språkrör. 

• Det har existerat traditionella/vertikala kanaler i samstyret samtidigt som samarbetet 

och kommunikationen även har funnits på ett horisontellt plan. Kommunikation har 

kunnat flöda mellan nivåerna och uppifrån och ned och mellan de olika aktörerna.  

• Kommunikationen har i huvudsak utgjorts av en tvåvägskommunikation. 

• Det har funnits ett antal nätverk och arbetsgrupper inom samstyret av både informell 

och formell karaktär. 

Därför placerar jag in naturums samstyre under stadium 3 i kriterium 1 Kanaler och nätverk 

(se tabell 6 sid 30) eftersom att jag menar att det inom samstyret har existerat många kanaler 

och informella nätverk mellan olika aktörer och olika förvaltningsfunktioner med en tydlig 

tvåvägskommunikation, även om frekvens och intensiteten har varierat mellan de skiftande 

aktörerna.  

 

 

                                                 
124 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och 
f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor 
125 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
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5.2 Deltagande och inflytande över besluten 

Tabell 8. Resultat för deltagande och inflytande över besluten 

Kriterium Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Resultat 
2. Deltagande och 
inflytande över 
besluten 

Liten, eller inget 
deltagande . Inget 
inflytande över 
besluten. 

Utveckling mot ett 
beslutsfattande 
partnerskap 

Ett partnerskap med 
bestående av jämlika 
aktörer som formule-
rar och löser problem 
och som beslutar 
tillsammans. 

Samstyrets delta-
gandenivå och 
inflytande över 
besluten placeras 
in i stadium 2. 

 

Tabell 9. Resultat avseende deltagandenivåer 
 Deltagandenivåer Resultat 

3. Kommunikation: Innebär att det förekommer en dia-
log och kommunikation mellan myndigheter, politiker 
och intressenter. Intressenternas synpunkter och kun-
skaper inhämtas, men det är ändå den beslutande myn-
dighetens riktlinjer som är ledande. 

Den deltagandenivå kosterbor helårs- och del-
årsboende har haft i naturumprocessen. 

4. Samarbete: Här sker en tydlig tvåvägskommunikation 
och intressenters förslag beaktas och får till viss del 
genomslag i operativa åtgärder och i beslut. Samarbetet 
leder till att nya problemlösningar kan definieras. 

Den deltagandenivå Kosternämnden har haft i 
naturumprocessen och därmed också helårsbo-
ende kosterbor. 

 

Resultatet beträffande kriterium 2. Deltagande och inflytande över besluten motivera jag ge-

nom att jag bland annat utgår från det tidigare diskuterade kriteriet Kanaler och nätverk. I det 

sammanhanget har jag kartlagt vilka aktörer som har deltagit i samstyret, vilken roll de har 

haft, samt kommunikationen och samarbetet mellan aktörerna. I nedanstående kapitel under-

söker jag vilka möjligheter det har funnits till deltagande för de lokala aktörerna Kosternämn-

den och helårs- och delårsboende kosterbor. Jag har frågat respondenterna om deras uppfatt-

ning kring sitt eget deltagande och jag har studerat befintliga dokument så som mötesproto-

koll, med mera. 

    För att motivera resultaten avseende inflytande över besluten identifierar jag vilka som har 

fattat besluten i naturumprocessen. Jag undersöker även vilket inflytande Kosters lokala aktö-

rer, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor, har haft på beslutsfattandet, och 

om de själva har fungerat som beslutsfattare. 

5.2.1 Motivering till resultat 

I naturumprocessen och i samstyret kring naturum har det varit Naturvårdsverket och Länssty-

relsen som har varit ledande och drivande i processen. De båda myndigheterna har fattat ma-

joriteten av besluten och har därmed varit ansvarig för dem. En annan beslutsfattare har varit 
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Miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktige Strömstads kommun vilka fattade beslut 

om detaljplanen. 126  

    Beslutsprocessen i förloppet kring naturum kan illustreras på följande vis: 

Figur 6. Beslutsprocess naturum 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av att fokuset i uppsatsen ligger på naturums samstyre och framförallt på Koster-

nämnden och medborgarna (de enskilda kosterborna), har jag valt att inte inkludera det beslut 

som togs av regeringen avseende att avslå naturums detaljplan den 21 december 2009, i be-

slutsmodellen.127 Däremot kommer jag att föra en diskussion kring regeringsbeslutet i slutka-

pitel 6 Sammanfattningar och slutsatser.   

    Trots att Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun har varit de officiella 

beslutsfattarna har myndigheterna och kommunen vinnlagt sig om att samarbeta med de loka-

la aktörerna. Man har månat om lokal medverkan och deltagande. Dock är det rimligt att göra 

en åtskillnad mellan det deltagande som Kosternämnden har haft och enskilda kosterbor hel-

års- och delårsboende. Som tidigare påtalats valde Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att 

utse Kosternämnden till sin lokala representant. Tack vare den positionen har Kosternämnden 

till skillnad från enskilda kosterbor helårs- och delårsboende haft en mer framträdande och 

inkluderad roll i natrumprocessen och i samstyret. Kosternämnden har på ett helt annat sätt 

haft möjlighet att delta. 

    Formerna för samarbetet mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Kosternämnden har 

varierat. I vissa fall, som med lokaliseringen av naturum, har myndigheterna delegerat uppgif-

                                                 
126 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, intervju med politiker och tjänstemän och 
f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; Strömstads kommun, Sammanträdesprotokoll Kommunfull-
mäktige 2008-04-24 ”Antagande av detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl.(naturrum) diarienummer 
KS/2007-0107; Se även kriterium 1 Kanaler och nätverk 
127 Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 
1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 

Kosterbor  
delårsboende Naturvårdsver-

ket, Länsstyrel-
sen, Strömstads 
kommun 

      Beslut 

Kosterbor – 
helårsboende 

   Koster   
   nämnden 
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ten till Kosternämnden. I det fallet antog och accepterade myndigheterna nämndens resultat, 

det vill säga placeringen av naturum vid Långegärde brygga i Kostersundet. Efter önskemål 

från Kosternämnden vidarebefordrade Naturvårdsverket och Länsstyrelsen genomförandet av 

lokaliseringen till nämnden. Men det var ändå myndigheterna som tog och var ansvariga för 

beslutet.128  

    Det har även förekommit åtskilliga informella möten mellan aktörerna Kosternämnden, 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun och tillsammans har man genom-

fört öråd, infomöten och utställningar. Likaså har Kosternämnden suttit med i referensgruppen 

för naturum, tagit fram program för arkitekttävlingen, samt deltagit i framtagandet av pro-

grammet för naturums invändiga utformning.129  

    Enskilda kosterbor, helårs- och delårsboende, har inte haft samma deltagandemöjligheter 

som Kosternämnden, vilket har medfört att deras deltagande har utformats annorlunda. Det 

går att mena att helårsboende kosterbor har haft fler möjligheter till ett mer omfattande och 

direkt deltagande än delårsboende kosterbor, eftersom deras deltagande har innefattat både 

möjligheten till egna aktiviteter samt ett indirekt deltagande och inflytande genom Koster-

nämnden.130 Utformningen av enskilda kosterbors deltagande har inneburit att de har varit 

mottagare för varierande informationsinsatser så som olika informationsutskick, information 

på öråd, infomöten och utställningar, med mera. Men det har även funnits andra kommunika-

tionskanaler för att kunna delta och påverka, så som att kontakta tjänstemän hos Naturvårds-

                                                 
128 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare Kosternämnden 
och kosterbor; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 26 2005-02-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kos-
ternämnden protokoll nr 23 2005-05-26< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-
21; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 27 2005-02-23 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 
129 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämn-
den; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 26 2005-02-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 Kos-
ternämnden protokoll nr 23 2005-05-26< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-
21; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 27 2005-02-23 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21; Kosternämndens hemsida 2010 ”Lo-
kalisering av naturum i Kosterhavets nationalpark, Diskussionsunderlag/arbetsmaterial” 2005-02-
25<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-07-02; Kosternämndens hem-
sida 2010 ”Koncept för naturum på Koster”2005-05-
30<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-07-02; Kosternämndens hem-
sida 2010 ”Uppstartsmöte om naturum Kosterhavet. Minnesanteckningar” 2006-01-
19<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-07-02; Kosternämndens hem-
sida 20101 ”Naturum Kosterhavet – programförslag för inbjuden arkitekttävling.” 2006-06-
01<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-07-02; Kosternämndens hem-
sida 2010” Beslut om deltagande arkitektkontor för arkitekttävling om naturum på Koster.” 2006-06-
15<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-07-02; 
130 Kosternämndens hemsida 2010 ”Vad är Kosternämnden?” 
<http://tmbl.gu.se16080/kosterhavet/kosternamnden/>2010-07-04 
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verket, Länsstyrelsen och hos Strömstads kommun, samt företrädare för Kosternämnden. Det 

har också funnits möjligheter att bjuda in representanterna för myndigheterna, kommunen och 

Kosternämnden till informella samtal och möten, vilket har skett i stor utsträckning. Enskilda 

har också kunnat skriva yttranden, organisera namnlistor, vara aktiva i arbetsgrupper och på 

möten, delta i samråd som sakägare, samt att överklaga.131  

    Olika uppfattningar om möjligheten för de lokala aktörerna, Kosternämnden och kosterbor 

helårs- och delårsboende, att delta framkommer i citaten nedan: 

Kosternämnden har hela tiden både när det gäller national parken och naturrum haft väldigt stor chans 
att vara delaktiga ….  Det har visats en öppenhet och en respekt från Naturvårdsverket hela tiden. Det 
har fungerat fantastiskt bra tycker jag som har stått nära. Inför ett möte med referensgruppen och efter 
ett möte så har vi i Kosternämnden haft våra möten så att vi har fått med oss våra synpunkter.132 

Ja jag tycker att man har tagit till vara på all den kompetensen som vi hade. Vi fick bestämma var natu-
rum skulle ligga och vi fick ta fram program för naturum ihop med myndigheterna. Vi var bra på att 
samarbeta med dem.133 

De har ju mycket sådana här utskick och i den processen har det varit mycket sådant. Delaktighet i för-
processerna tillsammans med kommunen.” Kom hit och tyck något och var med i arbetsgrupper och dit-
ten och datten”. Och sedan har de öråd som de försöker hålla två gånger/år med aktuella frågor. Och då 
får ju alla säga vad de vill. Och känna att man är med och inte bara för att det är en kuliss utan att man 
faktiskt vill ha in synpunkter . Och det fanns ju en massa vägar, möten att säga vad man tycker, det 
fanns många vägar in i detta, att komma med synpunkter, att ställa frågor och lyssna och återkoppla på 
olika sätt. Och det är klart i sådana här processer blir inte allas synpunkter tillgodosedda men de är åt-
minstone beaktade.134 

Mer än vad jag hade trott. Och det gäller alla Kosterbor. Vi har haft möjligheten att delta, men alla har 
inte tagit vara på den. Om det beror på lathet eller okunnighet, det vet jag inte? Men möjligheten har 
getts tycker jag.135 

Som framgår av diskussionen ovan har det funnits flera möjligheter till deltagande i naturum-

processen för de lokala aktörerna, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor. 

Ändå är det viktigt att påpeka att det framförallt har varit processledarna Naturvårdsverket 

och Länsstyrelsen som har varit drivande. Min uppfattning är att de lokala aktörernas delta-

gande har varit villkorat av myndigheterna. Det lokala deltagande och inflytandet har varit 

beroende av myndigheternas inställning och vilja till att samarbeta/samstyra.  

                                                 
131 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun; Pro-
testlista med 232 namnunderskrifter överlämnade till Strömstads kommun och Länsstyrelsen Västar Götaland 
Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2007-01-15 diarienummer KS/2006-0136; Länsstyrelsen Västra Göta-
land 2008-08-05 diarienummer 403.77450,2008; Miljö och byggnämnden Strömstads kommun ”Yttrande gäl-
lande planändring del av Långegärde 1.23 m.fl. 2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101; Miljö och bygg-
nämnden Strömstads kommun ”Yttrande gällande detaljplan för del av Långegärde 1:23 m.fl. (naturum Koster-
havet) 2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101  
132 Intervju med företrädare för Kosternämnden;  
133 Intervju med företrädare för Kosternämnden  
134 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
135 Intervju med kosterbo 
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Ovan har jag redogjort för vilka de reella beslutsfattarna i samstyret kring naturum var, det 

vill säga Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun. Jag har också redogjort 

för de möjligheter till deltagande som de lokala aktörerna, Kosternämnden och helårs- och 

delårsboendes, har haft. Likväl innebär inte deltagande per definition detsamma som inflytan-

de över besluten, men deltagande är en förutsättning för att kunna ha möjlighet att utöva infly-

tande.  

    Min uppfattning är att de lokala aktörerna, Kosternämnden och helårs- och delårsboende 

kosterbor, i vissa delar av naturumprocessen, definitivt har haft inflytande på besluten, men 

nämnden har även haft inflytande på processens och samstyrets utformning. Deltagandet har 

inte bara varit en formell kuliss. Kosternämnden har kunnat påverka beslut som Naturvårds-

verket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun har tagit. Det gäller specifikt lokaliseringen av 

naturum, där nämndens eget resultat låg till grund för det beslut som Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen fattade. Lokalisering fanns även med i det beslut som kommunfullmäktige i 

Strömstads kommun antog när fullmäktige beslöt om detaljplanen.136 Kosternämnden har 

även i andra sammanhang haft inflytande. Detta genom att representanter för Kosternämnden 

medverkade i den arbetsgrupp som tog fram ett programförslag till naturrums invändiga ut-

formning.137 Nämnden utformade även programmet för arkitekttävlingen och var med och 

beslöt vilka arkitektkontor som skulle delta. Representanter för nämnden satt också med i 

juryn för arkitekttävlingen.138 Resonemanget om Kosternämndens möjlighet att utöva infly-

tande på processen och på besluten framkommer i nedanstående citat: 

Sen kan man säga också att jag menar Kosternämnden tog initiativet till studiegrupper kring naturum. 
Det bildades studiegrupper och så småningom så ledde det till att det både blev ett program för naturum 
och en lokalisering av naturum. Och lokaliseringen blev den detaljplan som kommunen har tagit. Indi-
rekt har Kosternämnden hittat ett arbetssätt, ett demokratiskt arbetssätt. Så ….naturum ligger ju i kom-
munala beslut och där har ju Kosternämnden varit starkt drivande.139 

Även enskilda kosterbor helårs- och delårsboende har kunnat utöva ett inflytande på vissa 

beslut och på naturumprocessens utformning. Ett konkret exempel på att kosterbor helårs- och 

                                                 
136 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med politiker och tjänstemän och 
f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; 
Strömstads kommun, Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2008-04-24 ”Antagande av detaljplan för del 
av Långegärde 1:23m.fl.(naturum) diarienummer KS/2007-0107 
137 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket; 
och Länsstyrelsen; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämndens protokoll nr 32 2005-06-16 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 
138 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; intervju med representanter för Naturvårdsverket; 
och Länsstyrelsen; Kosternämndens hemsida 2010 Kosternämnden protokoll nr 42 2006-05-33< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-21 
139 Intervju med företrädare för Kosternämnden  
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delårsboende, hade ett inflytande på besluten var de förändringar som gjordes på det ur-

sprungliga naturum förslagets arkitektoniska utformning. Eftersom det första förslaget väckte 

stark kritik hos ett antal kosterbor, både helårs- och delårsboende, lät Naturvårdsverket White 

arkitekter rita om förslaget. Förändringen genomfördes i samarbete med, och efter önskemål 

från de kosterbor som framförde kritiska synpunkter.140  

    Slutligen går det att konstatera att de kosterbor som valde att överklaga detaljplanen till 

högsta instans, till regeringen, även hade ett inflytande på beslutsfattandet. Jag kommer vidare 

att diskutera regeringens beslut i slutkapitel 6 Sammanfattning och slutsatser. 

Sammanfattning: 

Ovan har jag kartlagt vem som har fattat och varit ansvarig för besluten i samstyret kring na-

turum. Jag har även studerat de lokala aktörernas, Kosternämnden och helårs- och delårsbo-

endes kosterbors, möjligheter till deltagande och möjlighet till att utöva inflytande på natu-

rumprocessens beslutsfattande. Min uppfattning i detta hänseende är följande: 

• Det är Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som har varit ansvarig för och fattat beslu-

ten i naturumprocessen. Strömstads kommun har fattat beslut kring detaljplanen. 

• Kosternämnden har haft flera möjligheter till deltagande i och med att nämnden utsågs 

som Kosters språkrör av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Nämnden har därmed 

haft en exklusiv roll i samstyret. 

• Enskilda kosterbor, helårs- och delårsboende, har också haft flera möjligheter till del-

tagande. Men deras deltagandemöjligheter har inte varit lika omfattande som Koster-

nämndens, i och med att Kosternämnden utsågs som samarbetspart till Naturvårdsver-

ket och Länsstyrelsen. Helårsboende kosterbor har dessutom haft flera deltagandemöj-

ligheter än delårsboende kosterbor, på grund av att de enskilt har kunnat engagera sig, 

men även genom att Kosternämnden är deras valda representant. 

• Kosternämnden har kunnat utöva inflytande på vissa beslut, men även på naturumpro-

cessen utformning. Ett konkret exempel på att nämnden hade inflytande på de beslut 

som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun fattade, var lokalise-

ringen av naturum.  

•  Enskilda kosterbor, helårs- och delårsboende, har också i vissa fall kunnat utöva infly-

tande på beslut och på naturumprocessens utformning. Bland annat hade ett antal kos-

                                                 
140 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun. 
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terbor både, helårs- och delårsboende, inflytande på förändringen av det ursprungliga 

naturums förslagets arkitektoniska utformning. 

Därför placerar jag in naturums samstyre under stadium 2 i kriterium 2 Deltagande och infly-

tande över besluten (se tabell 8 sid 40) eftersom jag menar att det har funnits omfattande del-

tagandemöjligheter för Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor i samstyret 

kring naturum. Likväl går det att fastställa att deltagandemöjligheterna har skiljt sig åt mellan 

de lokala aktörerna. Jag menar också att de lokala aktörerna har haft möjligheter att i vissa fall 

utöva inflytande på de beslut som har fattats av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Ström-

stads kommun. Min bedömning blir därför att det inom naturums samstyre har funnits en ut-

veckling mot ett beslutsfattande partnerskap. 

    När det gäller deltagandenivåer placerar jag in enskilda kosterbors, helårs- och delårsboen-

de, deltagande under deltagandenivå 3 Kommunikation (se tabell 9 sid 40) Detta eftersom det 

har funnits en tydlig dialog och kommunikation mellan enskilda kosterbor, helårs- och delårs-

boende, och Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun. Myndigheterna har 

tagit hänsyn till enskilda kosterbors förslag vilka har fått genomslag i konkreta åtgärder och 

beslut. Men det har ändå varit de beslutande myndigheternas riktlinjer och direktiv som har 

varit gällande. (se även kapitel 5.1.1 och 5.1.2 Kanaler och nätverk och Motivering till resul-

tat) 

    Beträffande Kosternämnden placerar jag in nämndens deltagande under deltagandenivå 4 

Samarbete (se tabell 9 sid 40) Min uppfattning är att det har funnits ett välutvecklat samarbete 

mellan framförallt Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Kosternämnden, även om också 

Strömstads kommun har varit involverade Jag menar att samstyret/samarbetet kan betraktas 

som en form av partnerskap mellan myndigheterna och Kosternämnden. Det går definitivt att 

mena att Kosternämndens förslag har beaktats och i vissa fall har nämnden haft ett inflytande 

på det faktiska beslutsfattandet. (se även kapitel 5.1.1 och 5.1.2 Kanaler och nätverk och Mo-

tivering till resultat) 
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5.3 Förtroende  

Tabell 10. Resultat förtroende  
Kriterium Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Resultat 
4. Förtroende Relationerna är 

ofta beroende av 
formella arrange-
mang istället för 
ett ömsesidigt 
förtroende  

En utveckling av 
förtroende och re-
spekt. Signifikativt är 
toppar och dalar i 
relationerna. 

Ett välutvecklat samar-
betes klimat bestående 
av förtroende och re-
spekt. Många intressen-
ter och aktörer är in-
blandade från skiftande 
sammanhang. 

Förtroendet för 
Kosternämnden och 
förtroendet mellan 
övriga aktörer i 
samstyret placerar 
jag in i stadie 2 

 

För att kunna motivera mina resultat avseende kriterium 3 Förtroende studerar jag vilket för-

troende de olika aktörerna har haft för varandra inom samstyret. Fokus kommer att finnas på 

vilket förtroende aktörerna har haft för Kosternämnden som är de helårsboende kosterbornas 

representativa organ. Förtroende innebär både en legitimitetsfråga och vilken tillit aktörerna 

har känt för varandras kompetens och förmåga till hantera processen. 

5.3.1 Motivering till resultat 

När det gäller förtroende för Kosternämnden, har representanterna för myndigheterna, Natur-

vårdsverket och Länsstyrelsen, men även Strömstads kommun, känt förtroende för nämndens 

kompetens och agerande i naturumprocessen.141 Men hos de kommunala företrädarna finns 

det en tydlig medvetenhet om att Kosternämndens huvudsakliga uppgift är att företräda de 

helårboende kosterbornas åsikter externt. Kommunens representanter har haft förtroende för 

nämndens arbete, men samtidigt har man varit uppmärksam på att det även har funnits andra 

intressen och perspektiv i Strömstads kommun som det också har varit angeläget att väga in. 

Ovanstående resonemang framkommer i citaten nedan: 

Jag har förtroende för Kosternämnden. Ja det tycker jag. Jag tycker att de ramar som de har och de möj-
ligheter som de har. Det är ideellt arbete så de gör en jätte bra insats.142 

Ja, det tycker jag att jag har förtroende för Kosternämndens arbete. Sen när det är sagt. Samtidigt tror jag 
att det är väldigt viktigt, för oss att inte bara förlita oss på Kosternämndens utlåtanden om Koster….Att 
man ska fatta att det finns mer där ute. Även de här delårsboende och det finns andra perspektiv, att det 
finns ett kommunalt perspektiv, att det finns andra perspektiv. Jo det tycker jag att man någonstans ska 
… särintressen det låter ju så elakt men man ska ha klart för sig vad Kosternämnden är och vad de re-
presenterar.143 

Ja, jag har förtroende utifrån att det är ett särintresse för stora delar av Koster. Men att kalla sig för ett 
politiskt organ, att kliva in i det offentliga politiska systemet det har de inte grund för. De får ju samord-

                                                 
141 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med tjänstemän och politiker och 
f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun. 
142 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
143 Intervju med tjänstemän och politiker och f.d. tjänstemän och politiker Strömstads kommun 
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na sig på Koster bäst de vill. De ska finnas samhällsföreningar och företagsföreningar. Det ska inte jag 
lägga mig i. Men sen slutar mitt förtroende. Och politiska partiers uppgift är att se till alla människors 
behov, även Strömstadsborna och försöka väga av det. Jag tyckte att det fanns partier som la sig platt 
bara för att Kosternämnden ville det här och Kosternämnden ville så. Och så kan det inte heller bedrivas. 
Det här är ju en nationell angelägenhet.144 

Beträffande kosterbornas, helårs- och delårsboendes, förtroende för Kosternämnden och 

nämndens arbete i naturumsprocessen framträder en splittrad bild. Till saken hör att det upp-

stod en konflikt på Kosteröarna kring naturum där flera kosterbor engagerade sig, både helårs- 

och delårsboende, mellan åren 2006 - 2007. Konflikten berörde i synnerhet naturums lokalise-

ring och utformning, men även Kosternämndens roll i sammanhanget var omdebatterad. Kon-

flikterna kommer jag att diskutera utförligare i nästa delkapitel.  

    Det är rimligt att mena att det har funnits ett förtroende hos ett flertal av de helårboende 

kosterborna för Kosternämndens arbete i naturumsfrågan, i och med att nämnden och dess 

ledamöter blev återvalda i valet i september 2006. Valdeltagandet vid det tillfället var cirka 70 

%. Nämndens ledamöter gick tydligt ut med inför valet att de stödde naturum och national-

parken.145 En av företrädarna för Kosternämnden resonerar enligt följande:  

….vi chansade rätt när debattens vågor var så höga sist kring 2006 inför valet. Och då hade de inte lagt 
sig med fiskarna om nationalparken om den skulle komma till överhuvudtaget. De tyckte ju fortfarande 
att fan det är något skit. Och många av de äldre var ju inte för nationalparken och det här med naturum. 
Kanske hade ritningarna kommit då, det vet jag inte riktigt? Då profilerade vi oss så starkt för att det här 
är någonting vi ska ha, att naturum ska vi ha, bära och brista. Och då fick vi full majoritet igen, samma 
gäng. Och då kände man ju att yes vi har tolkat kosterborna rätt. Vi har lyssnat på de som skriker högst 
men vi har också lyssnat på de som inte säger något. 146 

Trots ledamöternas nya förtroende vid valet 2006 så fanns det ändå ett misstroende mot 

nämnden i naturrumfrågan hos ett antal helårs- och delårsboende kosterbor. Exakt hur många 

som var kritiska och inte kände förtroende är det svårt att ha en bestämd uppfattning om. Li-

kaså fanns det naturligtvis här, som i de flesta andra sammanhang, en tyst och oftast stor 

grupp som inte uttrycker någon åsikt. Men det går att fastställa att det fanns ett organiserat 

motstånd mot naturums lokalisering, utformning och Kosternämndens roll i processen hos ett 

antal helårs- och delårsboende kosterbor. Det vittnar bland annat intervjupersonerna om, men 

det framkommer även i befintliga yttranden och protestlistor som finns hos Strömstads kom-

                                                 
144.Ibid 
145 Intervju med företrädare för Kosternämnden; Kosternämndens hemsida 2010 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/> 2010-06-01 
146 Intervju med företrädare för Kosternämnden 
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mun och även i insändare i Strömstads Tidning.147 Resonemanget kring förtroendet för Kos-

ternämnden bland kosterbor framkommer i citaten nedan: 

Då fick jag reda på att det hade blivit det huset ”Mareld”. Man hade valt det här huset. Och varför har 
inte vi kosterbor fått vara med i den processen, undrade jag då? Varför får inte vi vara med? Jo, men det 
hade vi fått vara. Jaha, genom vaddå?.... Ja, de är ju demokratiskt valda. Men varför tog de inte reda på 
vad folk här ute tycker då? Varför kan vi inte få vara med och rösta? Varför kan vi inte vara med och 
tala om vad vi tycker? Varför kunde vi inte göra det? Det är kört i botten. Det är ingen som bryr sig 
längre. Det är ingen idé … De har ju visat det så tydligt. De har ju sådana här löjliga argument…. Jag 
har inget förtroende…. Det har blivit en lokalelit som ska vara med överallt och bestämma. 148 
 
Det beror på vem du talar med. Det är ju många som har förtroende för Kosternämnden, men sen är det 
ju många som inte har det. Det är mycket sakfrågestyrt. De var de som inte hade förtroende för Koster-
nämnden när det gällde naturum. Och andra hade det och det är typiskt Koster149 

Avseende förtroendet sinsemellan de övriga aktörerna som var inkluderade i samstyret kring 

naturum så som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Kosternämnden och 

helårs- och delårsboende kosterbor, så är min bedömning att det i synnerhet har utvecklats ett 

förtroende mellan de statliga myndigheterna och kommunen. I nedanstående citat framkom-

mer uppfattningar om förtroendet och samarbetet mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 

Strömstads kommun: 

Jag tror att överhuvudtaget att samspelet mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen och kommunerna 
är det som har varit bra. ….Jag tycker att det har flutit på även om det har varit en enorm förankrings-
process. Jag har aldrig varit med om maken, men det är en stor fråga ….. Men det har varit en bra stäm-
ning och har det funnits frågor som jag har velat lyfta upp från kommunen så har jag diskuterat det med 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Och har jag inte fått svar direkt så i alla fall nästa dag. Så det har 
fungerat från båda håll. De tycker jag har varit bra åt båda håll… 150 
 

                                                 
147 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med politiker och tjänstemän och 
f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; 
Miljö och byggnämnden Strömstads kommun ”Yttrande gällande planändring del av Långegärde 1.23 m.fl. 
2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101; Miljö och byggnämnden Strömstads kommun ”Yttrande gällande 
detaljplan för del av Långegärde 1:23 m.fl. (naturum Kosterhavet) 2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101; 
Anteckningar förda vid samrådsmöte avseende Naturum Koster ”Information från White Arkitekter” 2007-08-02 
s 5 Strömstads kommun Miljö- och byggnämnden diarienummer MBN/2007-01-01; Strömstads Tidning Norra 
Bohuslän nr 3 142:e årgången tisdagen den 9 januari 2007 ” ”Mareld” på Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra 
Bohuslän nr 46 142:a årgången ”MARELD – byggnaden” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 18 142:a 
årgången, tisdagen den 13 februari ”Naturrum på Koster” s 18; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 51 142:a 
årgången, lördagen den 5 maj 2007 ”Mareld vid linfärjan – placering och utformning som Kosterfolket föredrar? 
s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 51 142:a årgången, lördagen den 5 maj 2007 ”Naturum på Sydkos-
ter” s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 53 142.a årgången, torsdagen den 10 maj 2007 ”Trettio miljo-
ner rakt ner i sjön” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 54 142:a årgången, lördagen den 12 maj 2007 
”Replik på Sören Erikssons insändare ”Naturum på Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 57 142:a 
årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Angående Naturum på Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 
57 142:a årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Förstör inte mitt vackra Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra 
Bohuslän nr 66 142:a årgången, torsdagen den 14 juni 2007 ”Mareld än en gång” s 2 
148Intervju med kosterbor 
149 Ibid 
150 Intervju med företrädare för politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstmän Strömstads kommun 
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Jag är snarare positivt överraskad över hur staten har skött det här. Med ett aktivt deltagande och proces-
sande ….  har ju bott här nere och jag vet inte hur många gånger han har varit i kommunfullmäktige. 
Och vi har vänt och vridit på formuleringar och han har gått hem och ändrat och kommit tillbaka. Alter-
nativet är ju att Länsstyrelsen skickar ute en promemoria och gör en hemställan om remisstid och pang, 
sen blir det inte mer. Men här har vi varit med i flera steg både medborgare och kommun. Allt har varit 
offentligt och känt och varit ute på diskussion.151 
 

Så visst på så sätt har man satsat och man har satsat mycket engagemang. Det tycker jag nog. Det måste 
jag säga att kommunen har varit väldigt bra. De har ställt upp och har varit oerhört engagerade.152 

Avseende kosterbornas, helårs- och delårsboende, förtroende för de statliga myndigheterna, 

Naturvårdsverket/Länsstyrelsen och för Strömstads kommun framträder en likartad bild som 

det förtroende helårs- och delårsboende visade Kosternämnden. Vissa kosterbor har haft för-

troende för de statliga myndigheternas och kommunens arbete i naturumprocessen, medan 

andra inte har haft det. Men som tidigare påpekats är det svårt att ha en uppfattning om hur 

många det var som egentligen som var missnöjda och kände ett misstroende.153 Missnöjet och 

misstroendet i detta fall går precis som med misstroendet för Kosternämnden att härleda till 

konfliken kring naturums lokalisering, arkitektoniska utformning och Kosternämndens roll.154  

   Däremot framkommer det i citatet nedan att Kosternämndens företrädare hade förtroende 

för de statliga myndigheterna och för kommunen: 

Det har visats en öppenhet och en respekt från Naturvårdsverket, hela tiden. Det har fungerat fantastiskt 
bra tycker jag som har stått nära…. Men visst jag är nöjd med kommunen på det viset att man satsade 
.155 

                                                 
151 Ibid 
152 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
153 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; Miljö och byggnämnden Strömstads kommun 
”Yttrande gällande planändring del av Långegärde 1.23 m.fl. 2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101; Miljö 
och byggnämnden Strömstads kommun ”Yttrande gällande detaljplan för del av Långegärde 1:23 m.fl. (naturum 
Kosterhavet) 2007-05-02, diarienummer MBN/2007-0101; Anteckningar förda vid samrådsmöte avseende Natu-
rum Koster ”Information från White Arkitekter” 2007-08-02 s 5 Strömstads kommun Miljö- och byggnämnden 
diarienummer MBN/2007-01-01; Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten 2008-07-03 ”Överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. (naturum) i Strömstads kommun. 
Diarienummer 403–55804–2008; 403–55810–2008; 403–55821–2008; 403–55828–2008; Strömstads Tidning 
Norra Bohuslän nr 3 142:e årgången tisdagen den 9 januari 2007 ” ”Mareld” på Koster” s 2; Strömstads Tidning 
Norra Bohuslän nr 46 142:a årgången ”MARELD – byggnaden” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 
18 142:a årgången, tisdagen den 13 februari ”Naturrum på Koster” s 18; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 
51 142:a årgången, lördagen den 5 maj 2007 ”Mareld vid linfärjan – placering och utformning som Kosterfolket 
föredrar? s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 51 142:a årgången, lördagen den 5 maj 2007 ”Naturum på 
Sydkoster” s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 53 142.a årgången, torsdagen den 10 maj 2007 ”Trettio 
miljoner rakt ner i sjön” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 54 142:a årgången, lördagen den 12 maj 
2007 ”Replik på Sören Erikssons insändare ”Naturum på Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 
57 142:a årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Angående Naturum på Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra 
Bohuslän nr 57 142:a årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Förstör inte mitt vackra Koster” s 2; Strömstads 
Tidning Norra Bohuslän nr 66 142:a årgången, torsdagen den 14 juni 2007 ”Mareld än en gång” s 2 
154 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor, intervju med företrädare för Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
155 Intervju med företrädare för Kosternämnden 
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Sammanfattning 

Ovan har jag redovisat vilket förtroende aktörerna hade för varandra inom samstyret i na-

turumprocessen. Särskilt har aktörernas förtroende för Kosternämnden undersökts. Min 

uppfattning är följande: 

• Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun har haft förtroende och 

tillit för Kosternämndens arbete i naturumsfrågan. Men hos de kommunala repre-

sentanterna framkommer det att man samtidigt är medveten om Kosternämndens 

mandat, det vill säga att nämnden ska företräda de helårboende kosterbornas upp-

fattningar externt. 

• Bland helårs- och delårsboende kosterbor framträder en splittrad bild. Helårsboen-

de kosterbor har haft förtroende för Kosternämnden i naturumsfrågan med tanke på 

valresultatet. Samtidigt har det funnits ett misstroende mot Kosternämndens roll i 

samstyret hos vissa helårs- och delårsboende kosterbor. 

• Inom samstyret har det existerat ett förtroende mellan de statliga myndigheterna 

och kommunen. 

• Kosternämnden har hyst ett förtroende för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 

Strömstads kommun i naturumprocessen. 

• Bland helårs och delårsboende framträder också här en splittrad bild när det gäller 

förtroendet för de statliga myndigheterna och kommunen. Det har funnits ett för-

troende för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstads kommun hos de hel-

års- och delårsboende kosterborna. Men samtidigt har det framkommit ett misstro-

ende hos vissa kosterbor helårs- och delårsboende beträffande myndigheternas och 

kommunens hantering av processen, vilket går att koppla till konflikterna kring na-

turum. 

Därför placerar jag in förtroende mellan samstyrets aktörer under kriterium 3 Förtroende i 

stadium 2 (se tabell 10 sid 47). Min bedömning är att det inom samstyret i huvudsak har exi-

sterat ett välutvecklat samarbetsklimat bestående av förtroende och respekt. Många aktörer 

och intressenter har varit inblandade från skiftande sammanhang. Men det har funnits ett 

misstroende hos vissa kosterbor, helårs- och delårsboende, mot Naturvårdsverket, Länsstyrel-

sen, Strömstads kommun och Kosternämnden över hur de har hanterat samstyret och proces-

sen. Misstroendet går att härleda till de konflikter som har funnits i naturumprocessen. Min 
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bedömning blir därför att det inom samstyret har funnits en utveckling mot förtroende och 

respekt men att det har funnits både toppar och dalar i relationerna. 

5.4 Konflikter och konflikthantering 

Tabell 11. Resultat för konflikter och konflikthantering 
Kriterium Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Resultat 
4. Konflikter och 
konflikthantering 

Inga verktyg för 
konflikthantering 
finns. 

Utarbetande av kon-
flikthanterings meka-
nismer . 

Väl fungerande 
arenor och verktyg 
för konflikthanter-
ing 

Konflikter och 
konflikhantering 
inom samstyret 
placerar jag in un-
der stadium 2. 

  

Tabell 12. Resultat för konflikter och konfliktområden kring naturum 
Direkt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor Deltagande aktörer 

i konflikten som 
var mot naturum Indirekt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor 

Direkt berörda Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Kos-
ternämnden  

Deltagande aktörer 
i konflikten som 
var för naturum Indirekt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor 

Naturums lokalise-
ring 

Intresse konflikt 

Arkitektonisk ut-
formning 

Intressekonflikt 

Typ av konflikt 

Kosternämndens 
roll 

Värderingskonflikt 

Verktyg för konflikthantering Utökade informationsinsatser fler möten, möten med enskil-
da kritiska kosterbor helårs- och delårsboende, förhandlingar 
med kritiska kosterbor helårs- och delårsboende. 

 

För att motivera mina resultat när det gäller kriterium 4 Konflikter och konflikthantering an-

vänder jag mig av analysmodellens stadier för att kategorisera den konflikthantering som har 

förekommit. Men för att kunna identifiera konflikten använder jag mig även av den kategori-

sering som finns tabell 5 sid 28 i metodkapitlet. Jag identifierar vilka aktörer som var inblada-

de och i vilken utsträckning de var direkt- eller indirekt berörda. Jag härleder också konflik-

ternas ursprung och fastställer om de är värderingskonflikter eller intressekonflikter. En in-

tresse konflikt är en konflikt som berör faktiska förhållanden och åsikter, vilka ofta går att 

förhandla och finna kompromisser kring. En värderingskonflikt handlar om människors 

grundläggande värderingar vilka oftast inte går att köpslå med. Värderingskonflikter blir där-

för oftast svåra att lösa. Jag prövar även rimligheten i ett par utvalda argument som berör Kos-

ternämndens roll i samstyret för att slutligen undersöka hur konflikterna har hanterats. 
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5.4.1 Motivering till resultat 

Direkt - och indirekt berörda aktörer 

Beträffande aktörernas deltagande i konflikterna kring naturum går det att fastställa att Na-

turvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun och Kosternämnden var aktiva aktörer i 

konflikten kring naturum. De tog tydligt ställning för naturums lokalisering, arkitektoniska 

utformning och för naturumprocessens förlopp och Kosternämndens roll i den. Ovanstående 

aktörer blev direkt berörda av konflikten eftersom det var viktigt för dem att hantera konflik-

terna så att de inte eskalerade och försvårade processen.156  

    När det gäller personer som var motståndare och kritiska till naturum, helårs- och delårsbo-

ende kosterbor, är min uppfattning att även om många skrev på namnlistor, skrev yttranden 

till Strömstads kommun och Länsstyrelsen, med mera, så var det enbart ett fåtal som var ak-

tivt drivande. Den gruppen tillhörde framförallt de närboende och det var i huvudsak de som 

mobiliserade motståndet och organiserade protesterna. Det var framförallt denna grupp som 

hade blivit direkt berörd om byggandet av naturum hade realiserats. Därför är min bedömning 

att det är denna grupp, bestående av närboende, som går att definiera som direkt berörda.157 

Övriga kosterbor, helårs och delårsboende, är, enligt min bedömning, indirekt berörda oavsett 

om de var för eller emot naturum, och oavsett om de valde att engagera sig genom insändare, 

namnlistor, med mera, eller inte.  

Typ av konflikt 

Vidare gör jag bedömningen att konflikten kring naturum rörde sig både om intressekonflikter 

och värderingskonflikter. Jag har framförallt kunnat urskilja tre konfliktområden och dessa är 

naturums lokalisering, byggnadens arkitektoniska utformning och Kosternämndens roll i pro-

cessen. Jag menar att konflikterna kring platsen för naturums byggande och byggnadens ut-

formning rörde sig om intressekonflikter. Enligt min uppfattning berörde dessa konfliktområ-

den en tydlig sakfråga, som det fanns olika intressen kring och som det var möjligt att kom-

promissa om. Den bedömningen grundar jag på att de som var kritiska, helårs- och delårsbo-

ende kosterbor, direkt eller indirekt berörda, var tydliga med att poängtera att de inte var emot 

                                                 
156 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
157 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; Pro-
testlista med 232 namnunderskrifter överlämnade till Strömstads kommun och Länsstyrelsen Västar Götaland 
Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2007-01-15 diarienummer KS/2006-0136; Länsstyrelsen Västra Göta-
land 2008-08-05 diarienummer 403.77450,2008 
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nationalparken och naturum som sådant. De önskade gärna ett naturum men inte på den plat-

sen och inte med det utseendet.158 

    Just det faktum att man inte var emot själva naturum visades också genom den kompro-

missvilja som fanns hos vissa av de direkt berörda kosterborna. De var beredda att förhandla 

och komma med förslag på alternativa placeringar för naturum och några presenterade även 

förslag på förändringar i byggnadens arkitektoniska utformning. Samma vilja till kompromis-

sande fanns hos de direkt berörda förespråkarna för naturum, det vill säga Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen. Strömstads kommun och Kosternämnden. De sistnämnda aktörerna studerade 

bland annat alternativa platser för naturums placering utifrån de förslag som kom från de di-

rekt berörda kosterborna. Men det var framförallt Naturvårdsverket som förde förhandlingar 

med de direkt berörda kosterborna. Myndigheten lät bland annat rita om det ursprungliga na-

turumförslaget med utgångspunkt ifrån de direkt berörda kosterbornas synpunkter.159  

    Det bör påpekas att jag inte har intervjuat alla närboende som var direkt berörda i konflik-

ten kring naturum. Det är möjligt att dessa personers motstånd till naturum hade sin grund i 

värderingar som inte var möjliga att kompromissa kring? Det kan vara en förklaring till att 

vissa av de närboende valde att överklaga. Dock är det inget som tydligt framkommer i min 

undersökning och därför gör jag bedömningen att naturums lokalisering och arkitektoniska 

utformning i första hand var en intressekonflikt. 

    När det gäller konflikten kring Kosternämndens roll i naturumprocessen menar jag att den 

var en demokratisk värderingskonflikt och inte en tydlig sakfråga. En konflikt som framförallt 

berörde inställningen till hur man värderar vilket deltagande och inflytande delårsboende ska 

kunna ha i processer som berör det lokalsamhälle och den miljö där de har sitt fritidsboende. 

Likaså handlar konflikten om hur man som processledare värderar möjligheterna för ett lokalt 

och ideellt organ att företräda dem som man ska representera.  

    Att jag gör bedömningen att konflikten kring Kosternämndens roll är en värderingskonflikt 

grundar jag framförallt på hur konflikten hanterades, eller egentligen, inte hanterades. För min 

uppfattning är att de processledande myndigheterna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen inte 

                                                 
158 Protestlista med 232 namnunderskrifter överlämnade till Strömstads kommun och Länsstyrelsen Västar Göta-
land Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2007-01-15 diarienummer KS/2006-0136; Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008-08-05 diarienummer 403.77450,2008; Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Över-
klagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20; Intervju med 
företrädare för Naturvårdsverket och länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; 
intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
159 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
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var intresserade av att lösa konflikten på grund av att för dem var det självklart att betrakta 

Kosternämnden som Kosters språkrör. Myndigheterna såg inga problem med tillvägagångs-

sättet eftersom Kosternämnden var vald i en demokratisk process och därmed ansåg man att 

nämnden var de helårsboendes självklara representant.160 Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 

ansåg inte heller att det var ett problem med att Kosternämnden enbart företrädde de helårs-

boende kosterborna eftersom man menade att de delårsboende hade många andra möjligheter 

till deltagande. Företrädare för myndigheterna påpekade också att de delårsboende själva 

kunde ha organiserat sig om de ansåg att det var nödvändigt.161  

    De kosterbor som var kritiska mot Kosternämndens roll i naturumprocessen bestod både av 

helårs- och delårsboende, direkt och indirekt berörda. De ansåg att Kosternämnden fick en 

alltför betydande roll i samstyret kring naturum. Man menade att nämnden drev sin egen linje 

och tog inte reda på vad kosterborna ville, varken de hel- eller delårsboende. Likaså påpekade 

flera delårsboende att de inte hade haft möjlighet att delta i viktiga steg i processen och därför 

ansåg man att naturumprocessen var odemokratiskt utformad.162 

    Nåväl stämmer påståendet att delårsboende kosterbor hade sämre möjligheter till deltagan-

de än helårsboende? Ja, vilket jag redan konstaterat i delkapitel 2 som berör Deltagande och 

inflytande över besluten så hade delårsboende mindre möjligheter till deltagande i naturum-

processen än helårsboende. Detta på grund av att Kosternämnden, som var de helårsboendes 

valda representant, fick en exklusiv roll i samstyret. De helårsboende fick därmed fler kanaler 

till att delta och utöva inflytande än de delårsboende som enbart hade sitt enskilda deltagande 

att lita till. Ett konkret exempel på hur delårsboende exkluderades var lokaliseringsstudien. 

Det var Kosternämnden som på egen begäran fick i uppdrag av Naturvårdsverket och Läns-

styrelsen att administrera lokaliseringen. Den arbetsgrupp som sattes ihop av Kosternämnden 

och som hade hand om lokaliseringen bestod enbart av helårsboende kosterbor och represen-

tanter för Kosternämnden. Visserligen hade Kosternämnden annonserat på ett öråd att alla 

som ville kunde anmäla sitt intresse till att medverka i arbetsgruppen och öråden är även öpp-

na för delårsboende. Men eftersom örådet och lokaliseringsstudien hölls i januari månad var 
                                                 
160 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
161 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
162 Protestlista med 232 namnunderskrifter överlämnade till Strömstads kommun och Länsstyrelsen Västar Göta-
land Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2007-01-15 diarienummer KS/2006-0136; Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008-08-05 diarienummer 403.77450,2008; Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Över-
klagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20; Intervju med 
företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; 
intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; intervju med kos-
terbor 



61 

 

det svårt för delårsboende kosterbor att ha kännedom om att den processen pågick eftersom 

flertalet av de delårsboende inte befann sig på Koster vid den tidpunkten.163 

    Hur väl stämmer då argumentet att Kosternämnden inte förankrade frågan kring naturum 

bland de helårsboende kosterbor som man skulle företräda? Att nämnden drev sin egen linje 

och inte tog reda på vad flertalet av de helårsboende ville? På den frågan går det inte att ge ett 

entydigt svar. Visserligen går det att mena att Kosternämnden hade mandat för att driva sin 

linje i naturumsfrågan i och med att ledamöterna blev återvalda i valet 2006.164 Men trots det 

så fanns det kritik mot hur Kosternämnden skötte dialogen och kommunikationen i förank-

ringsprocessen lokalt på Koster, vilket framkommer i citatet nedan: 

Ja. De har gjort sig till något som de inte ska vara. De har inte lyssnat på människorna här ute. De har 
inte vänt sig till organisationerna, utan de har agerat … de har gjort sig till en elitklubb.165 

 

Även företrädare för Kosternämnden pekar på problemet med att kunna nå ut med informa-

tion till kosterborna och att föra en dialog och att förankra. Detta beroende på brist på resur-

ser, tid och pengar, eftersom man är ett ideellt arbetande organ. Representanter för nämnden 

menar att problemet blev extra tydligt i nationalparks- och naturumprocessen eftersom infor-

mationsflödet i processen var massivt166  

    Inledningsvis konstaterade jag att konflikten kring Kosternämndens roll i processen är en 

värderingskonflikt vilket också hänger ihop med hur konflikten hanterades. Jag kommer att 

fortsätta att diskutera Kosternämndens roll under det avsnitt som berör konflikthantering. För 

vilket framkommer av tabell 5 sid 28 i metodkapitlet så har typ av konflikt, det vill säga kon-

flikternas ursprung, betydelse för hur dessa kan lösas och hanteras. 

Konflikthantering 

När det gäller hanteringen av den konflikt och de konfliktområden som har identifierats i na-

turumprocessen så är min uppfattning att det inte fanns någon beredskap eller konkret plan för 

konflikthantering hos de processledande aktörerna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.167 

Snarare var det så att när konflikterna väl var ett faktum så blev myndigheterna tvungna att 

agera för att processen inte skulle stoppas upp och konflikterna eskalera. Därför tog man hjälp 

                                                 
163 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; Kosternämndens protokoll nr 22 2005-01-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Kosternämndens protokoll nr26 2005-
02-16< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010 05-20 
164 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor; 
165 Intervju med företrädare för kosterbor 
166 Intervju med företrädare för Kosternämnden 
167 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
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av övriga aktörer i samstyret så som Strömstads kommun och Kosternämnden för att genom-

föra insatser. När det gäller konflikten kring naturums lokalisering och arkitektoniska utform-

ning, vilken jag har identifierat som intressekonflikter, menar jag att de konfliktverktyg som 

myndigheterna främst använde sig av var att öka informationsinsatserna genom att ordna fler 

möten, både stormöten och enskilda möten med kosterbor helårs- och delårsboende. Likaså 

inledde man förhandlingar med enskilda närboende som var direkt berörda. Bland annat dis-

kuterades möjligheten att Naturvårdsverket skulle köpa närliggande fastigheter. Likaså fick de 

direkt berörda möjlighet att utöva inflytande på de arkitektoniska förändringar som gjordes på 

det ursprungliga naturumförslaget.168 

    Lyckades då samstyrets aktörer Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun och 

Kosternämnden att lösa konflikterna kring naturums lokalisering och arkitektoniska utform-

ning genom de konfliktverktyg man använde sig av? Både ja och nej. För genom de ökade 

informationsinsatserna, förhandlingarna och kompromissviljan lyckades man i alla fall få en 

form av acceptans för naturums placering och utformning. Samtidigt är det svårt för mig att 

göra en bedömning av hur vidgående acceptansen blev. Ett tiotal kosterbor helårs- och delårs-

boende valde ändå att överklaga naturums detaljplan först till Länsstyrelsen och sedan till 

regeringen.169 Vilket jag tidigare diskuterade kan naturligtvis deras inställning till naturum 

röra sig om grundläggande värderingar som de inte var villiga att kompromissa om, och i så-

dana fall hade det krävts helt andra metoder för konflikthantering än vad samstyrets aktörer 

använde sig av. Som framkommer av tabell 5 sid 28 metodkapitlet kan värderingskonflikter 

vara mycket svåra att lösa. Min bedömning är att för att kunna hantera värderingskonflikter 

gäller det att inledningsvis känna till de sociala förhållanden och relationer som finns i ett 

område och utefter dem planera och genomföra processer.  

    Beträffande konflikten kring Kosternämndens roll i samstyret och i naturumprocessen så är 

min uppfattning att den konflikten inte hanterades alls av processledarna Naturvårdsverket 

                                                 
168 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun; in-
tervju med kosterbor 
169 Länsstyrelsen Västra Götalands län, rättsenheten, kopia till kommunfullmäktige Strömstads kommun ”Över-
klagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för del av Långegärde 1:23 m.fl. (naturum) Strömstads 
kommun.” Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2008-08-26, diarienummer KS/2007-0170;Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, Rättsenheten ”Överklagande av Länsstyrelsens beslut daterad 2008-07-03 rörande vår 
klagan angående kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl (Naturum) 
Strömstad, diarienummer 403–77450,2007;Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten 2008-07-03 ”Överkla-
gande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. (naturum) i Strömstads 
kommun. Diarienummer 403–55804–2008; 403–55810–2008; 403–55821–2008; 403–55828–2008 
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och Länsstyrelsen. Att så inte blev fallet beror enligt min uppfattning på, vilket jag tidigare 

konstaterade, att det rörde sig om en demokratisk värderingskonflikt som handlade om vilken 

inställning man hade till vilket deltagande och inflytande delårsboende ska kunna ha i proces-

ser som berör det lokalsamhälle och den miljö där de har sitt fritidsboende. Likaså handlar 

konflikten om hur man som processledare värderar möjligheterna för ett lokalt och ideellt 

organ att företräda dem som organet representerar. Som tidigare fastställts så hade delårsbo-

ende mindre deltagande möjligheter än helårsboende. Och enligt företrädare för Kosternämn-

den fanns det problem för Kosternämnden i nationalparks- och naturumprocessen att nå ut 

med information och föra en dialog, kommunikation med dem kosterborna.170 

    Ett rimligt tillvägagångssätt för att kunna hantera en sådan konflikt som Kosternämndens 

roll är att som processledare, redan inledningsvis, ta reda på vilka sociala och relationella för-

hållanden som existerar i det område där man ska genomföra en allomfattande process som 

kommer att leda till genomgripande förändringar för hela samhället. Ett sådant förfarande kan 

i sig vara svårt att genomföra på grund av det kräver lokalkännedom, men för Kosteröarnas 

vidkommande är min bedömning att det inte hade varit alltför komplicerat. Att istället göra 

som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen nu gjorde att utse ett lokalt organ som en exklusiv 

samarbetspart medförde att en stor grupp medborgare, delårsboende kosterbor, uteslöts från 

ett likvärdigt deltagande. Det handlandet bäddade för att den deltagandeprocessen inte uppfat-

tades som legitim. För när naturumprocessen väl var igång och Kosternämndens roll var eta-

blerad i samstyret så var konflikten i princip omöjlig att lösa. 

    Likaså ur legitimitetssynpunkt är det rimligt att diskutera, om det var lämpligt att låta ett 

ideellt organ så som Kosternämnden, att få en så central roll i samstyret kring naturum och i 

nationalparksprocessen? Ett organ vars företrädare själva pekar på problemet med avsaknaden 

av resurser för att i erforderlig utsträckning kunna föra information vidare och ombesörja en 

deltagande dialog och kommunikation gentemot de medborgare som man ska företräda. Bris-

ten på tillräcklig dialog och kommunikation och förankring nedåt ledde, enligt min uppfatt-

ning, till att vissa kosterbor helårs- och delårsboende ansåg, att nämnden uppträdde maktfull-

komligt och en legitimitetskris uppstod. Dock har det varit svårt för mig att bedöma exakt hur 

omfattande misstroendet mot Kosternämndens roll i naturumprocessen var, men helt klart är 

att det existerade ett missnöje och ett bristande förtroende. 

                                                 
170 Intervju med företrädare för Kosternämnden 



64 

 

Min bedömning blir därför, att för att förebygga legitimitetskonflikten kring Kosternämnden 

hade det varit viktigt att processledarna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen hade tillfört Kos-

ternämnden tillräckligt med resurser så att de hade kunnat genomföra en utökad lokal förank-

ring och dialog och kommunikation. Detta hade varit speciellt viktigt eftersom myndigheterna 

valde att inkludera nämnden i samstyret och betrakta nämnden som en samarbetspartner. En 

annan alternativ lösning hade varit att processledarna hade satt ihop en lokal arbetsgrupp med 

företrädare från olika lokala föreningar och intressen, inklusive Kosternämnden och att man 

istället utsåg den gruppen som samarbetspartner i samstyret. Viktigt hade då varit att tänka på 

att representationen hade blivit rättvis och rimlig och att man även hade tillfört den gruppen 

resurser. 

Sammanfattning 

Ovan har jag identifierat konflikterna som funnits kring naturumprocessen. I samman-

hanget har det ingått att redogöra för aktörernas roll om de har varit direkt- eller indirekt 

berörda, att kartlägga om konfliktområdena varit värdering - eller intressekonflikter, vilket 

har haft betydelse för hanteringen av konflikterna Min uppfattning är följande: 

• Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun och Kosternämnden var di-

rekt berörda aktörer i konflikterna kring naturum. De var för naturum. 

• Närboende helårs- och delårsboende kosterbor var direkt berörda aktörer i konflik-

ten kring naturum. De var mot naturum.  

• Helårs- och delårsboende kosterbor var indirekt berörda aktörer i konflikten kring 

naturum, oavsett om de var för eller emot naturum 

• Konflikterna kring naturums lokalisering och arkitektoniska utformning var en in-

tressekonflikt. 

• Konflikten kring Kosternämndens roll var en värderingskonflikt 

• Processledarna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen hade ingen konkret plan för 

konflikthantering. Däremot hanterade man intressekonflikterna genom utökade in-

formationsinsatser, fler möten och möten med enskilda kosterbor, helårs- och del-

årsboende. Man förhandlade även med enskilda kosterbor, helårs- och delårsboen-

de, och kompromisslösningar arbetades fram. Värderingskonflikten kring Koster-

nämndens roll hanterades inte alls och ett undvikande av den konflikten hade för-

modligen krävt en annan inledande planering av samstyrets utformning. 



65 

 

Därför placerar jag in samstyrets konflikthantering under kriterium 4 Konflikter och kon-

flikthantering i stadium 2 (se tabell 11 sid 52, se även tabell 12 samma sida). Min uppfatt-

ning är att det inte fanns någon färdig beredskap för konflikthantering hos processledarna 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Däremot hanterades intressekonflikterna kring natu-

rums lokalisering och arkitektoniska utformning efterhand genom bland annat ökade in-

formationsinsatser och förhandlingar. Jag menar därför att det fanns ett utarbetande av 

konflikthanterings mekanismer inom naturums samstyre. Beträffande värdekonflikten 

kring Kosternämndens roll så hanterades inte den konflikten alls av processledarna och 

samstyret.  
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6. Sammanfattning och slutsatser  

I analysen i förgående kapitel har jag analyserat naturums samstyre med utgångspunkt från 

analysmodellen, vilken är uppbyggd utifrån det teoretiska ramverket Med hjälp av analysmo-

dellen har jag mätt tre stadier av begreppen kanaler och nätverk, deltagande och inflytande 

över besluten, förtroende och konflikter och konflikthantering. Därmed har jag besvarat upp-

satsens inledande frågeställning som löd: 

Hur har samstyret utformats och utvecklats i naturumprocessen, med fokus på Koster-
nämndens och medborgarnas roll och deltagande?  

Analysens resultat sammanfattas i nedanstående tabeller:  

Tabell 13. Resultat för samstyre 
Kriterier Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Resultat 

1. Kanaler och 
nätverk för kom-
munikation och 
samarbete. 

Traditionella kana-
ler uppifrån och 
ned. Få horisontella 
kanaler och infor-
mella nätverk 

Ökande horison-
tella kanaler och 
informella nät-
verk. 

Många kanaler och 
informella nätverk 
mellan olika aktörer 
och olika förvalt-
ningsfunktioner med 
en tydlig tvåvägs-
kommunikation  

Samstyrets kanaler 
och nätverk place-
ras in i stadium 3. 

2. Deltagande och 
inflytande över 
besluten 

Liten, eller inget 
deltagande . Inget 
inflytande över 
besluten.. 

Utveckling mot 
ett beslutsfattande 
partnerskap 

Ett partnerskap med 
bestående av jämlika 
aktörer som formule-
rar och löser problem 
och som beslutar 
tillsammans. 

Samstyrets delta-
gandenivå och 
inflytande över 
besluten placeras in 
i stadium 2. 

3. Förtroende 
(socialt kapital) 

Relationerna är ofta 
beroende av formel-
la arrangemang 
istället för ett ömse-
sidigt förtroende  

En utveckling av 
förtroende och 
respekt. Signifika-
tivt är toppar och 
dalar i relationer-
na. 

Ett välutvecklat sam-
arbetes klimat bestå-
ende av förtroende 
och respekt. Många 
intressenter och aktö-
rer är inblandade från 
skiftande samman-
hang. 

Förtroendet för 
Kosternämnden och 
förtroendet mellan 
övriga aktörer i 
samstyret placerar s 
in under stadium 2 

4. Konflikter och 
konflikthantering 

Inga verktyg för 
konflikthantering 
finns. 

Utarbetande av 
konflikthanterings 
mekanismer . 

Väl fungerande are-
nor och verktyg för 
konflikthantering 

Konflikter och 
konflikhantering 
inom samstyret 
placeras in under 
stadium 2. 
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Tabell 14.  Resultat för deltagandenivåer 
 Deltagandenivåer Resultat 

3. Kommunikation: Innebär att det förekommer en dia-
log och kommunikation mellan myndigheter, politiker 
och intressenter. Intressenternas synpunkter och kun-
skaper inhämtas, men det är ändå den beslutande myn-
dighetens riktlinjer som är ledande. 

Den deltagandenivå kosterbor helårs- och del-
årsboende har haft i naturumprocessen. 

4. Samarbete: Här sker en tydlig tvåvägskommunikation 
och intressenters förslag beaktas och får till viss del 
genomslag i operativa åtgärder och i beslut. Samarbetet 
leder till att nya problemlösningar kan definieras. 

Den deltagandenivå Kosternämnden har haft i 
naturumprocessen och därmed också helårsbo-
ende kosterbor. 

 

Tabell 15. Resultat för konflikter och konfliktområden kring naturum 
Direkt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor Deltagande aktörer 

i konflikten som 
var motståndare 
till naturum 

Indirekt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor 

Direkt berörda Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Kos-
ternämnden  

Deltagande aktörer 
i konflikten som 
var för naturum Indirekt berörda Helårs- och delårsboende kosterbor 

Naturums lokalise-
ring 

Intressekonflikt 

Arkitektonisk ut-
formning 

Intressekonflikt 

Typ av konflikt 

Kosternämndens 
roll 

Värderingskonflikt 

Verktyg för konflikthantering Utökade informationsinsatser fler möten, möten med enskil-
da kritiska kosterbor helårs- och delårsboende, förhandlingar 
med kritiska kosterbor helårs- och delårsboende. 

 

Nedan gör jag en sammanfattning och för en diskussion kring analysens resultat och sätter 

dem i relation till det teoretiska ramverket som inkluderar demokratiteori/ideal, governance, 

samstyre och deltagande, samtidigt som jag presenterar mina slutsatser. 

6.1 Kanaler och nätverk 

I analyskapitel 5.1 som berörde kanaler och nätverk kartlade jag samstyrets aktörer, samt vil-

ka delprocesser av naturum som aktörerna medverkade i. Jag identifierade också vilka kanaler 

som fanns inom samstyret för samarbete och kommunikation, samt förde en diskussion kring 

samstyrets nätverk.  

    Tidigare forskning kring samstyre har pekat på vikten av att det finns flera olika kanaler för 

samarbete och kommunikation mellan olika myndighetsnivåer och mellan andra aktörer inom 

samstyret, för att samstyrets utformning ska betraktas som funktionellt. Funktionellt i den 

meningen att möjlighet ges till alla aktörer från de olika nivåerna att vara med och delta och 
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påverka samstyrets utformning och innehåll. I det sammanhanget ingår också betydelsen av 

att det finns flera nätverk bestående av aktörer från de olika nivåerna. Nätverk som både kan 

vara av formell och informell karaktär. Betydelsefullt är också att kommunikationen kan be-

tecknas som tvåvägskommunikation, där alla involverade aktörer tillåts att få komma till tals 

samtidigt som man lyssnar på varandras synpunkter.171 

    Min bedömning är att samstyret kring naturum har utformats på ett sådant sätt som stäm-

mer väl överens med de resultat som tidigare forskning kring samstyre har presenterat. Sam-

syret kring naturum kan i det avseendet betraktas som funktionellt. Även om det är Natur-

vårdsverket och Länsstyrelsen som har fungerat som processledare och styrt samstyret är min 

uppfattning att det har funnits många kanaler, både vertikala och horisontella, mellan aktörer-

na och mellan de olika nivåerna. Inom samstyret har det också existerat ett flertal nätverk be-

stående av varierande aktörer. Nätverken har både varit av formell och informell karaktär. 

Kommunikationen mellan samstyrets aktörer har kännetecknas av en tydlig tvåvägskommuni-

kation. 

    Likväl bör det påpekas, att även om min bedömning är att naturums samstyre har varit 

funktionellt på ett övergripande plan när det gäller kanaler för samarbete och kommunikation 

och för nätverken, så fanns det ändå problem som går att koppla till deltagande, förtroende 

och konflikter och konflikthantering. Något som jag kommer att diskutera nedan. Men med 

tanke på att konceptet med samstyre i en större process var relativt nytt för de inblandade ak-

törerna, blir ändå min slutsats, att trots barnsjukdomarna, var samstyret generellt funktionellt, 

även om det behövs förbättringar. 

    Beträffande kommunikationen så finns det inom det deliberativa demokratiidealet en upp-

fattning om att det konstruktiva samtalet ska kunna leda till att olika intressen, med olika 

ingångar till ett problem, kan diskutera sig fram till konsensus som sedan kan ligga till grund 

för beslutsfattandet. Det är inte människors förutbestämda preferenser som ska vara rådande 

utan tanken är att aktörerna ska lämna sina tidigare argument och i en gemensam diskussion 

                                                 
171 Berkes, F “Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social 
learning” Journal of environmental Management april 2009 s 1693-1694; Berkes, F 2007 “Adaptive Co-
Management and Complexity: Expolring the Many Faces of Co-Management”. Ifrån Armitage, D & Berkes, F & 
Doubleday, N Adaptive Co-management s 22-31 Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-
management: implications for conflict management” Environmental Science & Policy 4 (2001) s 229-239; 
Pretty; J & Ward, H 2001 “Social Capital and the Environment” Word Development Vol. 29 No 2 s 209-212; 
Sandström, C 2009 “Institutional Dimensions of Comanagement: Participation, Power and Process” Society and 
Natural Resources, 22:n s 230-231; Kooiman, J 2003 s 96-97;Se bland annat Putnam 1996 Den fungerande 
demokratin - Medborgarandans rötter i Italien s 196f 
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komma fram till ett bättre resultat än det ursprungliga utgångsläget.172 Min bedömning är att 

det inom samstyret visserligen har förekommit en tvåvägskommunikation men att kalla den 

kommunikationen eller de samtalen för deliberativa finns det ingen grund för i mina resultat. 

Snarare har samtalens karaktär inom samstyret varit av en sådan art att processledarna och 

samstyrets beslutsfattare har försökt att lyssna och ta hänsyn till olika intressen för att sedan 

jämka fram en godtagbar kompromiss som kunde accepteras av flertalet. Kompromissen har 

sedan lett fram till ett beslut som har tagits av samstyrets beslutsfattare. 

    Jag menar också att samstyret kring naturum väl stämmer överens med min definition av 

governance, det vill säga att samstyret har varit ett tillvägagångssätt föra att organisera och 

styra en policyprocess där ett flertal aktörer från skilda sammanhang har varit inblandade. 

6.2 Deltagande och inflytande över besluten 

I analyskapitel 5.2 som handlade om deltagande och inflytande över besluten redogjorde jag 

för vilka som var ansvariga för beslutsfattandet. Jag kartlade också de lokala aktörernas, Kos-

ternämndens och helårs- och delårsboende kosterbors, möjlighet att delta i samstyret, samt 

vilka möjligheter de hade för att utöva inflytande på besluten. 

    Inom deltagardemokratin beskrivs deltagandet som något odelat positivt. Deltagardemo-

kraternas förhoppning är att medborgarnas ökande deltagande i policy- och beslutsprocesser 

ska leda till att de får en ökad tilltro till sin egen förmåga att kunna vara med och påverka och 

delta. Förhoppningen är också deltagandet ska kunna leda till ett ökat samhällsengagemang 

och ett intresse för politiska frågor, samt att medborgarna får en ökad förståelse för andra 

människors preferenser och åsikter.173 

    I kritiken mot deltagardemokratin har farhågor väckts om att själva deltagandet kanske inte 

alls leder till de resultat som deltagardemokraterna förespråkar. Samma tankegångar går att 

finna kring forskningen om governance och samstyre när det gäller lokala aktörers medverkan 

och deltagande i samstyrningsprocesser. Ett ökat deltagande och inflytande av lokala aktörer i 

ett samstyre och/eller i en beslutsprocess kan innebära att en lokal maktelit får ett oproportio-

nerligt stort inflytande i förhållande till andra grupperingar och politisk ojämlikhet blir ett 

faktum. Detta kan i sin tur bidra till att samstyret och/eller beslutsprocessen inte upplevs som 

                                                 
172 Bengtsson, Å 2008 s 60-61; Gilljam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 22 
173 Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gilljam, M & Hermansson, J 
(ed) 2003 s128-130; Pateman, C 1970 Participation and Democratic Theory: Almond, G & Verba, S 1963 The 
civic culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations; Parry, G 1978 “Citizen and Knowledge” Från 
Birnbaum, P & Lively, J & Parry, G Democracy, Consensus and Social Contract s 37f 
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legitim och en förtroendekris kan uppstå. Ett sådant scenario innebär knappast en ökad tilltro 

till den egna förmågan att vara med och påverka och delta hos de grupper som utestängs och 

inte heller torde viljan öka till ytterligare samhällsengagemang.  

    Det finns också en risk med att ansvarsutkrävandet blir otydligt i ett samsty-

re/beslutsprocess där flera aktörer beslutar tillsammans. I den representativa demokratin är det 

politikerna eller myndigheterna som är ansvariga för beslutsfattandet. Men vem är det som 

ska ställas till ansvar för beslutsfattandet i ett samstyre?174 Nedan kommer jag att diskutera 

ovanstående problematik kopplat till naturums samstyre. 

   I samstyret kring naturrum har det varit Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som har fattat 

de övergripande besluten. Strömstads kommuns kommunfullmäktige fattade beslut om natu-

rums detaljplan. Däremot har analysen visat att de lokala aktörerna, Kosternämnden och hel-

års- och delårsboende har kunnat delta och utöva inflytande och påverka besluten. Detta har 

enligt min uppfattning inte inneburit att ansvarsutkrävandet har blivit otydligt eftersom det har 

varit myndigheterna och de kommunala politikerna som har fattat besluten och därmed varit 

ansvariga för dem. Jag menar snarare, precis som Gun Hedlund och Stig Montin, att så länge 

definitionen av representativ demokrati innebär, att politiska beslutsfattare, och/eller som i 

naturumprocessen företrädare för myndigheter, ska sammanväga olika intressen för att kunna 

fatta beslut, så spelar det inte så stor roll var och hur intressena inkluderas i beslutsproces-

sen.175 

    Ett större problem kopplat till beslutsfattandet i naturumprocessen, handlar snarare om be-

slutsprocessens legitimitet. För 2009-12-21 valde regeringen att upphäva de beslut som var 

taget av Strömstads kommunfullmäktige avseende naturums detaljplan. I det fallet valde re-

geringen att gå på de överklagandes linje och menade att byggandet av naturum, vid Långe-

gärde brygga i Kostersundet, skulle få en alltför stor inverkan på natur- och kulturmiljön och 

därför upphävde man detaljplanen.176 I en rättsstat är det rimligt att den enskilde medborgaren 

kan överklaga ett beslut som är taget av en kommun, myndighet eller domstol. Problematiken 

                                                 
174 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 26-27; Rhodes, R.A.W 1997 Understanding Governance – Policy Networks, 
Governance, Reflexitivity and Accountability s 15; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H  2003 s 14-18; Sören-
sen, E & Torfing, J 2005 Nätverksstyrning – fra government til governance s 141-146; Castro, A, P & Nielsen, E 
2001 “Indigenous people and co-management: implications for conflict management” Environmental Science & 
Policy 4 (2001) s 229-239; Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gill-
jam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 139-140; Esiasson, P 2010 “Is Citizen Political Involvement Always a 
Plus? Från Amnå, E (ed) New Forms of Citizen participation s 18 
175 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 28-29 
176 Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 
1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 
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kring rättstaten kontra den politiska (demokratiska) staten berör bland andra Bo Rothstein i 

Demokratirådets rapport 1995 Demokrati som dialog.177 Men ur ett deltagardemokratiskt per-

spektiv blir det problem när beslut som tas inom ett samstyre kan upphävas och förkastas av 

en högre instans som kommer utifrån och som inte själv har varit involverad i den framarbe-

tade beslutsprocessen.  

    För vad händer i realiteten med själva deltagandet om ett samstyre inte har den fullständiga 

makten över besluten? Jo, deltagandet kommer av de inblandade aktörerna att upplevas som 

meningslöst och innebära en känsla av missnöje och frustration. Det framkommer tydligt i 

intervjuerna att regeringens beslut har väckt stort missbelåtenhet bland samstyrets aktörer från 

både lokal, kommunal, regional och nationell nivå. Flertalet ställer sig mycket frågande till 

regeringsbeslutet som man upplever som obegripligt.178 Följden av ett sådant beslut kan i för-

längningen leda till att enskilda medborgare i fortsättningen undviker att medverka i tidskrä-

vande deltagandeprocesser eftersom de inte upplevs som meningsfulla. Det går även att miss-

tänka att företrädare för myndigheter kommer att anse arbetssättet med lokalt deltagande är 

lönlöst i förhållande till den arbetsinsats som krävs. 

    Jag vill på intet sätt mena att samstyret och deltagandeprocessen kring naturum har varit 

meningslös, men min uppfattning är att om de deltagardemokratiska inslagen ska öka i Sveri-

ge, vilket den svenska demokratiutredningen förespråkar, så är det viktigt att tänka över var 

det reella beslutsfattandet ska befinna sig.179 Vem ska fatta besluten och hur ska de fattas? Är 

det rimligt att en aktör som inte alls har funnits med i beslutsprocessen ska kunna fatta avgö-

rande beslut som går stick i stäv mot den uppfattning som majoriteten i samstyret har varit 

överens om? Resonemanget innebär inte, att jag inte anser att det är myndigheter eller folk-

valda som ska stå för det reella beslutsfattandet vilket är kutym inom den representativa de-

mokratin. Likaså är det rimligt att det finns möjlighet för minoriteter, genom rättstaten, att 

skydda sig mot majoritetsbeslut. Men för att ett samstyre ska upplevas som meningsfullt mås-

te det innebära att beslutsfattarna aktivt medverkar i beslutsprocessen, samt att man tydligt 

talar om vilket mandat som samstyret faktiskt har. Annars finns risk för att samstyre och del-

                                                 
177 Rothstein, B (ed) 1995 Demokratirådets rapport Demokrati som dialog s 87f. Rothstein med flera menar att 
demokrati kan betraktas som statens politiska förhållningsätt medan rättstaten är statens juridiska form. Den 
politiska staten respektive rättsstaten är hämtade ur två vitt skilda idétraditioner. Genom rättstaten kan medbor-
garen värja sig emot den maktfullkomliga politiska staten. 
178 Intervju med företrädare för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen; intervju med företrädare för Kosternämnden 
och kosterbor; intervju med politiker och tjänstemän och f.d. politiker och tjänstemän Strömstads kommun 
179 SOU 2000:1 Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati – Politik för folkstyre under 2000- 
talet s 240 f 
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tagandeprocesser enbart upplevs som ett tidsödande spel för gallerierna och som inte är till 

gagn för någon. De betraktas inte som legitima. 

    En annan aspekt som togs upp både av forskningen kring deltagardemokrati, governance 

och samstyre, var att inom ett samstyre eller en beslutsprocess där lokala aktörer medverkar, 

finns det en risk med att vissa grupperingar kan få ett oproportionerligt stort inflytande i för-

hållande till andra lokala intressen. Så blev fallet inom samstyret i naturumprocessen beroen-

de av att Kosternämnden fick en exklusiv roll. I och med att Kosternämnden utsågs som sam-

arbetspartner av myndigheterna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen så fick de helårboende 

kosterborna mer inflytande möjligheter än de delårsboende kosterborna. Detta efter som de 

helårboende dels kunde utöva inflytande genom Kosternämndens som är deras valda repre-

sentant, och dels genom att de själva kunde välja att enskilt engagera sig. Förfarandet med att 

låta Kosternämnden få en central roll i samstyret innebar att delårsboende i vissa avseende 

uteslöts från deltagande och därmed upplevdes inte samstyret och naturumprocessen av vissa i 

den gruppen som legitim. Även vissa helårs- och delårsboende kosterbor menade att Koster-

nämnden inte hade mandat att företräda de helårsboendes talan, trots att nämnden var vald i 

ett demokratiskt val. Man menade att nämnden inte i tillräcklig utsträckning förde en dialog 

och kommunikation med dem som man skulle representera. Istället ansåg vissa helårsboende 

kosterbor att nämnden drev sin egen linje och uppträdde som en maktelit. 

    Diskussionen ovan visar hur viktigt det är att processledarna inom ett samstyre/deltagande 

beslutsprocesser är medveten om vilka roller och uppgifter man delegerar till lokala aktörer så 

att representationen inte blir snedvriden. Annars finns risken, vilket skedde i samstyret kring 

naturum, att vissa grupper erbjuds fler möjligheter till deltagande, och därmed upplevs inte 

samstyret som legitimt av de som utesluts. Likaså om man utser ett lokalt organ som samar-

betspartner är det viktigt att tillföra resurser så att organet kan genomföra en erforderlig dialog 

och kommunikation med dem som man ska företräda. Annars finns risken, som i fallet med 

Kosternämnden, att organet upplevs som en lokal maktelit och legitimiteten ifrågasätts. För-

slag på hur man kan förebygga ovanstående och liknande legitimitets- och förtroende kriser 

har jag diskuterat i kapitel 5.4 Konflikter och konflikthantering och 5.4.1 Motivering till resul-

tat. 

6.3 Förtroende  

I analyskapitel 5.3 som berörde förtroende analyserade jag vilket förtroende samstyrets aktö-

rer har haft för varandra i naturumprocessen. Särskilt undersökte jag vilket förtroende aktö-
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rerna har haft för Kosternämnden. Tillvägagångssättet innebar att jag frågade aktörerna om 

vilken tillit man hade för varandra när det gällde kompetensen att hantera olika problemställ-

ningar inom samstyret. 

    Forskningen kring samstyre pekar på vikten av att deltagarna inom ett samstyre känner för-

troende och tillit för varandra för att ett samstyre ska kunna fungera tillfredställande.180 För-

troende hänger också ihop med legitimitet, hur legitim samstyret och/eller beslutsprocessen 

upplevs vara ur ett demokratiskt hänseende. Litteraturen kring deltagardemokrati och gover-

nance pekar på att legitimitetsfrågan kan bli ett problem beroende av hur samstyret och den 

deltagande beslutsprocessen utformas.181 

   Vilket framkommer av analysen är min bedömning att det i huvudsak har funnits ett välut-

vecklat förtroende mellan samstyres aktörer och många intressenter har deltagit från vitt skil-

da sammanhang. Dock visade analysen att det existerade ett misstroende mot Kosternämnden 

och mot Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, men även mot Strömstads kommun, från vissa 

av de helårs- och delårsboende kosterborna. Misstroendet hade sin grund i hur själva delta-

gandeprocessen utformades, att helårsboende hade fler deltagandemöjligheter än delårsboen-

de. Samt att Kosternämnden tilläts av de processledande myndigheterna, Naturvårdsverket 

och Länsstyrelsen, att få en exklusiv roll i samstyret. Problematiken kring detta har jag disku-

terat i ovanstående delkapitel 6.2 Deltagande och inflytande över besluten. 

    En förtroendekris som jag inte diskuterade i analyskapitlet, men som jag också resonerade 

kring i ovanstående delkapitel, var den förtroendekris som de flesta av samstyrets aktörer 

kände när regeringen valde att avslå naturums detaljplan. Det misstroendet mot regeringen 

och framförallt mot miljöministern Andreas Carlgren berörde inte samstyret under den tid 

som min undersökning avhandlar, men kan naturligtvis ha betydelse för den fortsatta proces-

                                                 
180 Berkes, F “Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social 
learning” Journal of environmental Management april 2009 s 1693-1694; Berkes, F 2007 “Adaptive Co-
Management and Complexity: Expolring the Many Faces of Co-Management”. Ifrån Armitage, D & Berkes, F & 
Doubleday, N Adaptive Co-management s 22-31 Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-
management: implications for conflict management” Environmental Science & Policy 4 (2001) s 229-239; 
Pretty; J & Ward, H 2001 “Social Capital and the Environment” Word Development Vol. 29 No 2 s 209-212; 
Sandström, C 2009 “Institutional Dimensions of Comanagement: Participation, Power and Process” Society and 
Natural Resources, 22:n s 230-231; Kooiman, J 2003 s 96-97 
181 Hedlund, G & Montin, S 2009 s 26-27; Rhodes, R.A.W 1997 Understanding Governance – Policy Networks, 
Governance, Reflexitivity and Accountability s 15; Björk, P & Bostedt, G & Johansson, H  2003 s 14-18; Sören-
sen, E & Torfing, J 2005 Nätverksstyrning – fra government til governance s 141-146; Castro, A, P & Nielsen, E 
2001 “Indigenous people and co-management: implications for conflict management” Environmental Science & 
Policy 4 (2001) s 229-239; Jarl, M 2003 “Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” från Gill-
jam, M & Hermansson, J (ed) 2003 s 139-140; Esiasson, P 2010 “Is Citizen Political Involvement Always a 
Plus? Från Amnå, E (ed) New Forms of Citizen participation s 18 
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sen kring naturum. Likaså kan den ha betydelse för aktörernas framtida inställning till delta-

gande i ett samstyre och i beslutsprocesser. 

6.4 Konflikter och konflikthantering 

I analyskapitel 5.4 undersökte jag de konflikter och den konflikthantering som förekom i natu-

rumprocessen. Jag redogjorde för aktörernas roller, om de var direkt eller indirekt berörda av 

konflikten/konflikterna. Vidare så identifierade jag tre konfliktområden vilka var konflikter 

kring naturums lokalisering, naturums arkitektoniska utformning och Kosternämndens roll. 

Jag kartlade också om konflikterna kunde beskrivas som värderings - respektive intressekon-

flikter och slutligen studerade jag hur konflikterna hanterades inom samstyret. 

    Samstyre har setts som ett tillvägagångssätt för att komma tillrätta med konflikter mellan 

olika intressen. Dock pekar bland andra Castro och Nielsen på att det finns en risk med att 

samstyre kan väcka till liv gamla konflikter eller skapa nya.182 Därför är det viktigt att ha en 

beredskap för konflikthantering eftersom samstyret och målet med samstyret kan bli omöjligt 

att genomföra om konflikterna eskalerar. Detta torde vara signifikativt för alla deltagande 

beslutsprocesser. 

    Min uppfattning är att hos de processledande myndigheterna inom naturums samstyre, Na-

turvårdsverket och Länsstyrelsen, fanns det ingen beredskap för konflikthantering. När kon-

flikterna väl blev ett faktum försökte myndigheterna med hjälp av Kosternämnden och Ström-

stads kommun att hantera och lösa dem efterhand. Intressekonflikterna som rörde naturums 

lokalisering och naturums arkitektoniska utformning försökte man hantera genom ökade in-

formationsinsatserna, med förhandlingar och genom ett ökat deltagande och inflytande. Min 

uppfattning är att konflikthanteringen i vissa avseende var framgångsrik och att man lyckades 

få en viss acceptans för placeringen och byggnadens utformning hos vissa av de helårs- och 

delårsboende kosterbor som var kritiska. 

   Värderingskonflikten kring Kosternämndens roll hanterades inte alls och min bedömning är 

att den inte var möjlig att lösa när den väl blev ett faktum. Ett hanterande av den konflikten 

som berörde själva deltagandeprocessen hade krävt att processledarna redan inledningsvis 

hade utarbetat en plan för deltagandet, för kommunikationen och för konflikthanteringen 

inom samstyret . En sådan plan hade möjligen varit till hjälp för att kunna utarbeta ett jämlikt 

deltagande för alla aktörer och/eller att se till att Kosternämnden fick erforderliga resurser för 

                                                 
182 Castro, A, P & Nielsen, E 2001 “Indigenous people and co-management: implications for conflict manage-
ment” Environmental Science & Policy 4 (2001) s 229-239 
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att i tillräcklig utsträckning kunna ombesörja en tillfredställande dialog och kommunikation 

med de helårsboende kosterbor som nämnden företräder.  

    Sedan är det naturligtvis så att oavsett hur väl beredskapen än är för att undvika konflikter 

och hantera dem så kan naturligtvis oförutsedda konfliktområden dyka upp inom ett samstyre 

eller en deltagande beslutsprocess. Men med hjälp av en välutarbetad deltagande - kommuni-

kations - och konflikthanteringsplan bör de vara lättare att lösa. 

Egna reflektioner 

Som jag skrev inledningsvis var min ambition med uppsatsen om samstyret kring naturum att 

lämna ett bidrag till den statsvetenskapliga diskussionen angående medborgarnas (nya?) for-

mer för deltagande. Med utgångspunkt från den teoretiska litteraturen kring deltagardemokra-

ti, det vill säga utifrån Mill, Rousseau, Pateman och Barber183  visade analysen av samstyret 

att resonemangen i litteraturen är alltför förenklade (teoretiska) och att deltagandeprocesser är 

betydligt mer komplexa. Jag menar inte att medborgarnas deltagande inte kan leda till det 

faktum som deltagardemokraterna stipulerar att medborgarna kan utveckla ett ökat politiskt 

självförtroende, ökat politiskt intresse och en ökad politisk kunskap genom att delta i besluts- 

och deltagandeprocesser. Men min uppfattning är att om så ska bli fallet är det beroende av 

hur själva deltagandeprocessen hanteras och upplevs. Jag är beredd att hålla med Maria Jarls 

resonemang med utgångspunkt från hennes artikel ”Deltagardemokraterna och den represen-

tativa demokratin” när hon skriver att för att kunna vitalisera den representativa demokratin 

räcker det inte med att lägga över ansvaret på medborgarna att de ska delta och engagera sig. 

Politiken och även myndigheterna måste skapa förutsättningar för att det också ska vara möj-

ligt.184  

   Resultaten och analysen av samstyret kring naturum visade just detta, att deltagandeproces-

ser är komplexa och svåröverskådliga. Det krävs kunskap, planering och resurser för att kunna 

leda och utveckla deltagandeprocesser. Vidare forskning krävs inom området även om forsk-

ningen kring samstyre (co – management) redan har presenterat omfattande resultat beträffan-

de deltagande och samförvaltning när det gäller förvaltning av naturresurser. Bland andra me-

nar Armitage, Berkes och Doubleday att det är betydelsefullt hur kanaler och nätverk för 

kommunikation och samarbete utvecklas och utformas inom ett samstyre för att det ska upp-
                                                 
183 Pateman, C 1970 Paticipation and Democratic Theory s 22f; Rousseau, J,J 1994 (1762) Om Samhällsfördra-
get eller Statsrättens grunder s 119-121; Mill, S, J 2009 (1831) Om Friheten s 63f; Barber, R, B 2003 Strong 
Democracy – Participatory Politics for a New Age s 261f 
184 Jarl, M 2003 ”Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” s 125-140. Från Gilljam, M & Her-
mansson, J 2003 Demokratins mekanismer 
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fattas som funktionellt.185 Detsamma gäller själva deltagandet, förtroendet mellan aktörerna, 

och hanteringen av konflikter. Men ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är det viktigt att 

fortsätta att forska kring och utveckla teorier och metoder som kan leda till en vitalisering av 

den representativa demokratin och som eventuellt kan leda till att medborgarnas deltagande 

leder till ett just ökat politiskt intresse, politiskt självförtroende och politisk kunskap hos 

medborgarna.     

     Likaså är det intressant att ur ett deltagardemokratiskt perspektiv föra en diskussion och 

fortsätta forska kring den politiska staten (demokratiska) och rättstaten. Hur ska balansen mel-

lan individens och kollektivets ansvarstagande hanteras? Den politiska staten bygger i stor 

utsträckning på kompromisser och förhandlingar och har oftast som utgångspunkt en nyttoba-

serad agenda. Detta tillskillnad från rättstaten som bygger på medborgerliga rättigheter som 

inte alltid är möjliga att förhandla kring.186 Statens olika roller har ur ett deltagande perspektiv 

stor betydelse för hur deltagandet kan och bör utformas i politiska processer.  

   Vidare visade resultaten och analysen att den av Habermas föreslagna deliberativa demokra-

tin187 är sannolikt orealistisk, i alla fall i större processer med ett flertal aktörer inblandade, så 

som i naturumprocessen. Istället för att genom samtal komma fram till en lösning som var 

bättre än utgångsläget och som kunde accepteras av alla, skedde en jämkning av olika åsikter 

och lösningar som sedan ledde till beslut vilka kan betraktas som kompromisser. Möjligen 

kan deliberativa inslag passa bättre i mindre sammanhang där få aktörer deltar? 

   Slutligen vill jag tillägga sedan jag intervjuat ett flertal aktörer som var involverade i sam-

styret kring naturum, att samstyret överlag uppfattades som positivt av de inblandade trots att 

konflikter uppstod och trots att Kosternämnden, av de som lämnades utanför, uppfattades som 

”elitär”. Samstyret engagerade medborgarna på gott och ont. Min uppfattning är att samstyres 

processer absolut har en plats i en framåtsträvande och modern demokrati men att metodut-

veckling och ökade kunskaper genom vidare forskning behövs. 

    

 

 

                                                 
185Berkes, F “Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social 
learning” Journal of environmental Management april 2009 s 1693-1694; Berkes, F 2007 “Adaptive Co-
Management and Complexity: Expolring the Many Faces of Co-Management”. Ifrån Armitage, D & Berkes, F & 
Doubleday, N Adaptive Co-management s 22-31  
186 Rothstein, B (ed) 1995 s 90-91 
187 Habermas, J 1995 Diskurs, rätt och demokrati s 75-92 
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Guideline för intervjufrågor 

1) Bakgrund 
• Namn, yrke/utbildning.  
• Var bor/jobbar du i området? 
• Hur länge har du bott/jobbat här? 

2) Aktiviteter och roller 
• Hur och när var du involverad i naturumprocessen? 
• Vilka delar och projekt har du varit involverad i?  
• Vilka roller hade du (privat, yrkesmässigt)? Har de ändrats under tiden? 

3) Processen: Viktiga faser eller milstolpar i processen (delmål, steg, mellanresultat)? 
• Avgörande händelser och vändpunkter i processen (där det hade kunnat gå i stå eller åt ett helt 

annat håll)? Beskriv, ge exempel. 
• Vem/vad har varit viktig för att driva processen framåt (personer, resurser, omständigheter)? 
• Vad har bromsat upp processen? Vilka svårigheter kom upp och hur har man hanterat de? 

4) Reflektioner kring deltagande  
• Vad är deltagande för dig: bilder, andra begrepp (allmänt och i förhållande till naturumprocessen)? 

Innebär deltagande också inflytande? Har du utbildning/praktisk erfarenhet inom området? 
• Vilka för- och nackdelar med deltagandeprocesser?  
• Har du ev. ändrat din uppfattning om deltagande under tiden (hur och varför)? 
• Vilken syn på deltagande råder inom din organisation/institution? Skillnader/likheter m din egen? 
• Till ickebeslutsfattare: Vilken typ av deltagande och grad av inflytande förväntade du dig? Hur 

långt har dina förväntningar uppfyllts? 
• Har alla intressenter som behövde det inkluderats och på rätt sätt? 
• Har deltagandet i sin helhet varit lyckat/misslyckat (varför)?  
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5) Nätverk, kommunikation, förtroende 
• Hur har kommunikationen mellan olika aktörer fungerat allmänt? 
• Vilka personer/grupper har du haft mest intensiv kontakt/samarbete med (hur/varför/effekter)? 
• Vet du om viktiga samarbeten av andra personer/grupper? Hur har samarbetet påverkat processen? 
• Definiera förtroende/tillit. Vilka aktörer i processen litar du mest på? Vilka inte och varför? Vilka 

händelser har påverkat ditt förtroende i andra? Andras förtroende i dig? Ge exempel. 
• Hur har väl man hanterat motsättningar och spänningar? Exempel? 

6) Kosternämndens roll i processen   

Deltagande och dialog, kommunikation 

• Hur har KN kommunicerat med kosterborna utåt och tagit in deras åsikter? 
• Hur har du som kosterbo/ kosterborna kunnat påverka KN:s arbete (deltagandeformer, innehåll)? 
• Hur uppfattar du att en demokratisk process skall gå till? Har KN nått upp till dina förväntningar? 
• Hur har KN tagit in och vägt samman kosterbornas ofta olika preferenser i sin dagordning/beslut? 
• Fanns det svårigheter att syntetisera och representera mångfalden på Koster utåt? Ge exempel. 
• Har du förtroende i Kosternämndens arbete? Tror du att kosterborna har förtroende i ….? 

Relationen Kosternämnden och politiker, tjänstemän (kommunalt, regionalt, nationellt): 

• Hur har kommunikationen och samarbetet utformats och fungerat mellan …? 
• I vilka ärenden och frågor har man specifikt utvecklat ett samarbete (se även ovan!)?  

Inflytande på de politiska besluten och resultaten 

• Vilket reellt inflytande har Kosternämnden haft på politiska/administrativa beslut?  

7) Öppen slutfråga 
• Har jag glömt fråga något viktigt? Vill du framhäva något som hittills inte fått plats? 

8) Framtida kontakt 
• Kan jag få återkomma om jag får fler frågor? 

9) Fler källor 
• Vilka personer borde jag prata med för ett annorlunda perspektiv än ditt/ för att veta mera om …? 
• Viktiga dokument och andra informationskällor 
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Appendix 

Sammanfattning av naturumprocessen 

Juni 2002 Kommer det in ett förslag till Kosternämnden om att realisera den tidigare idén hos Naturvårdsverket om 
att bilda en nationalpark i Kosterskärgården. Kosternämnden tar på sig uppgiften med att ordna ett Öråds-
möte till hösten 2002 där företrädare för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Strömstad kommun bjuds in 
för att diskutera förslaget.188 

Hösten 2002 Tar företrädare för Kosternämnden kontakt med tjänstemän på Länsstyrelsen avseende idén om att 
bilda en national park. Gensvaret blir positivt och man diskuterar även möjligheten till att bilda ett 
lokalt förvaltningsorgan för hela Kosterarkipelagen, både marint och terrestriskt. Man fastställer att 
förslaget behöver förankras lokalt på Koster.189 

Våren 2003 Pågår vidare diskussioner mellan Kosternämnden, kosterbor och Länsstyrelsen avseende national-
parksbildande och för att bilda ett lokalt förvaltningsorgan. I början av 2000-talet hade Länsstyrelsen 
inlett en översyn beträffande skötselplaner i befintliga naturreservat.190 

November 
2003 

Ett möte hålls på Sydkoster i november 2003 mellan Länsstyrelsen, kosterbor och Kosternämnden där 
beslut tas om att ta fram ett program för översynen av naturreservaten. Beslutet leder till rapporten/  
programmet Koster- bevarande och utveckling i samspel – Program för lokal naturvårdsförvaltning 
som publiceras i februari 2004 I rapporten framförs förslag om en lokal förvaltningsorganisation som 
präglas av ett lokalt inflytande. Rapporten lyfter också fram fördelarna med bildandet av en national-
park 191 

Juli 2004 Hålls ett informationsmöte i två dagar på Koster dit samtliga hushåll på öarna bjuds in. Informationen 
berör ”Bilande av en eventuell nationalpark och naturrum på Koster”192 

Hösten 2004 Hålls ett Örådsmöte där nationalparken och naturrum diskuteras. Kosternämnden redogör också för 
sitt samarbete med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Diskussioner förs kring möjligheten för kos-
terborna att delta i olika arbetsgrupper.193 

Vintern 
2005 

I början av 2005 inleds arbetet med att påbörja en lokaliseringsstudie för naturum. Kosternämnden får 
uppdraget att administrera studien av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Ett 30-tal Kosterbor deltar 
slutligen i arbetet och flera arbetsmöten hålls. 194 

Februari 
2005 

I slutet februari presenterar Kosternämnden sitt förslag avseende lokaliseringen av naturum. Den plats 
som väljs är Långegärde brygga i Kostersundet . Även ett Örådsmöte hålls där majoriteten av de 60 
deltagarna ställer sig positiva till lokaliseringsförslaget. En rapport författas  av Kosternämnden vid 
namn ”Lokalisering av naturum” . Samtidigt inkommer en skrivelse från Kosters skolas skolråd där 

                                                 
188 Kosternämndens protokoll nr 11 2002-06-05< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-18; Intervju med företrädare för Koster-
nämnden och kosterbor. 
189 Kosternämndens protokoll nr 13 2002-10-04< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-18; Intervjuer med företrädare för Koster-
nämnden och kosterbor. 
190 Intervju med företrädare för Kosternämnden, kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket. 
191 Intervju med företrädare för Kosternämnden, Kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket; Rapport Koster – bevarande och utveckling i samspel. – Program för lokal naturvårdsförvaltning s 3-4, 
16 2004-02-20 
192 Intervju med företrädare för Kosternämnden, Kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårds-
verket 
193 Ibid 
194 Kosternämndens protokoll nr 22 2005-01-16< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Kosternämndens protokoll nr26 2005-
02-16< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010 05-20;Intervju med företrädare för 
Kosternämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
195 Kosternämndens protokoll nr 23 2005-01-26< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Kosternämndens protokoll nr 27 2005-02-23< 
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man föreslår en integrering av skolan i naturum.195 
Våren 2005 Under våren 2005 har Kosternämnden flera möten Två företrädare i nämnden får också i uppdrag att 

ta fram en programbeskrivning för naturum. En referensgrupp för naturum bildas där företrädare för 
bland annat Kosternämnden, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ingår. 196 

Sommaren 
och hösten 
2005 

Arbetet med förberedelserna för nationalparken och naturum fortgår. Bland annat hålls infoutställ-
ningar på Koster under sommarmånaderna och ett Öråd hålls i oktober.197 

Oktober 
2005 

I slutet av oktober 2005 fastställer Länsstyrelsen och Naturvårdsverket en projektplan för Kosterhavets 
nationalpark.198 

Januari 
2006 

Ordnas ett upptaktsmöte på Tjärnö där de involverade aktörerna i naturumsprocessen medverkar. Man 
diskuterar bland annat programarbetet för arkitekttävlingen..199 

Våren 2006 Har Kosternämnden enskilt ett antal möten som bland annat berör naturumsprocessen. Personer som 
sitter med i referensgruppen för naturum genomför en resa där man besöker olika naturum i Sverige. 
Naturums gruppen genomför också ett antal möten som berör programbeskrivningen för arkitekttäv-
lingen. Strömstads kommun involveras i planerna.200 

Juni 2006 Sex arkitektkontor utses för att delta i arkitekttävlingen . Juryn som ska kora vinnaren utses också.. 
Tävlingsprogrammet för arkitekttävlingen fastställs liksom formerna för juryarbetet.201 

Hösten 2006 Inkommer det ett antal yttranden till Kosternämnden angående naturums lokalisering, storlek och 
förslaget till att interagera skolan i naturum. Det bildas också en grupp fastighetsägare bestående av 
kosterbor helårs- och delårsboende, vilka anser att lokaliseringen av naturum är fel och att den tänkta 
byggnaden är för stor, samt att de motsätter sig en integrering av skolan i naturum.202 

November 
2006 

Anordnas utställningar både på Koster och i Strömstads kommun. Utställningarna visar förslagen som 
de tävlande arkitektkontoren har lämnat in. Det vinnande förslaget ”Mareld” som arkitektbyrån White 

                                                                                                                                                         
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Intervju med företrädare för Koster-
nämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket; Kosternämndens hemsida 
2010 2005-02-15 Skolrådet föreslår att gruppen arbetar för en integrering av skola och naturrum 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturrum.html>2010-05-27; Kosternämndens hemsida 
2010 Lokalisering av Naturum i Kosterhavets Nationalpark – Diskussionsunderlag/arbetsmaterial 2005-02-25 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum/Naturumlokalisering2005pdf.>2010-05-27 
196 Kosternämndens protokoll nr 27 2005-02-23< 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20; Intervju med företrädare för Koster-
nämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket; Kosternämndens hemsida 
2010 Koncept för naturum på Koster 2005-05-30 
<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html>2010-05-27 
197 Kosternämnden protokoll nr 33 2005-09-05 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html>2010-05-20 
198 Projektplan för Kosterhavets Nationalpark 2005-10-31 Naturvårdsverkets dnr. 311-6268-04 NO, Länsstyrel-
sens dnr. 511–59183–2005 
199 Kosternämnden protokoll nr 38 2006-01-10 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Kosternämndens hemsida 2010 Uppstartsmöte för naturrum på Koster – Minnesanteckningar 2006-
01-19-20 <http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturrum.html>2010-05-27 
200 Kosternämnden protokoll nr 42 2006-05-23 < http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket; kosternämndens hemsida 2010 Studieresa till några av våra naturum den 28-30 mars 2006-03-
28-30<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturrum.html> 2010-05-27 
201 Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor och representanter för Naturvårdsverket och Läns-
styrelsen; Kosternämndens hemsida 2010 Naturrum Kosterhavet – Programförslag för inbjudan arkitekttävling 
2006 2006-06-01<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html> 2010-05-27; Kosternämn-
dens hemsida 2010Beslut om deltagande arkitektkontor för arkitekttävling om naturrum på Koster 2006-06-
15<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturrum.html> 2010-05-27; Kosternämndens hemsida 
2010 Startmöte med inbjudna arkitekter inför arkitekttävlingen om naturum på Koster. Deltagande arkitekter i 
arkitekttävlingen om naturum besöker Tjärnö marinbiologiska laboratorium och Koster 2006-06-
21<http://tmbl.gu.se/kosterhavet/historik/arbetsgrupper/naturum.html> 2010-05-27 
202 Kosternämnden protokoll nr 43 2006-08-31< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Intervju med företrädare för Kosternämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket 
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arkitekter var upphovsmän till presenterades av juryn den 20 november 2006. En informations-
broschyr om förslaget skickas ut till alla hushåll på Koster i december månad.203 

Vintern 
2007 

Flertalet insändare publicerades i Strömstads Tidning. Flera personer, helårs- och delårsboende prote-
sterar mot det vinnande förslaget ”Mareld”. Det förekom även insändare som var positiva och stödde 
förslaget. Samtidigt lämnas en protestlista till Strömstad kommun med 232 namnunderskrifter vilka 
motsätter sig lokaliseringen av naturum och byggnadens utformning.204  

Vintern och 
våren 2007 

Nya möten hålls i Strömstads kommun, på Tjärnö och på Koster. Mötena handlar om lokaliseringen 
och utformningen av naturum. Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun tar beslut den åttonde 
februari om att godkänna plantillstånd för naturrum och att sökanden, Naturvårdsverket, får upprätta 
planprogram . Beslut tas också om att ett planavtal ska upprättas. Den 29 mars beslutar barn- och 
utbildningsnämnden att Koster- skola inte ska inkluderas i naturum.205 

Våren 2007 Omarbetas naturumsförslaget av White arkitekter. Ett infomöte hålls på Koster i mitten av maj . Under 
mötet protesterade upprörda personer som var negativa till naturum. Detaljplansarbetet206 löpte också 
vidare under våren och planen gick ut på remiss. Flertalet negativa yttranden inkom. Samtidigt före-
kom en flitig korrespondens i Strömstads Tidning på insändaresidan mellan personer som var för 
respektive emot naturum.207 

Sommaren 
2007 

Anordnar Miljö – och byggförvaltningen samrådsmöten på Sydkoster om detaljplanen kring naturum. 
Allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter. Vid samrådsmötet i augusti närvarar cirka 100 
personer. I slutet av augusti bjuder kosterbor in Naturvårdsverket och Strömstads kommun för att 
diskutera en annan lokalisering av naturum..208 

Hösten 2007 Polemiken mellan olika insändareskribenter fortsätter i Strömstads Tidning . Den 25 oktober beslutar 
Miljö- och byggnämnden att godkänna samrådsredogörelsen och låta Naturvårdsverket ta fram utställ-
ningshandlingar för detaljplanen . Den 8 november beslutar samma nämnd att godkänna planhand-
lingar för utställning. Från den 17 november fram till den 9 december visas en utställning över natu-

                                                                                                                                                         
203 Kosternämnden protokoll nr 46 2006-11-14< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20 
204 Protestlista med 232 namnunderskrifter överlämnade till Strömstads kommun och Länsstyrelsen Västar Göta-
land Strömstads kommun Kommunstyrelsen 2007-01-15 diarienummer KS/2006-0136; Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008-08-05 diarienummer 403.77450,2008; Protokoll Kosternämnden möte nr 47 < 
http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 2010-05-20; Intervju med företrädare för Koster-
nämnden och kosterbor och representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
205 Kosternämnden protokoll nr 48 2007-02-07< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20 
206 En detaljplan ska i princip alltid tas fram av kommunen när exploatering för ny bebyggelse ska göras. Detta 
för att kunna fastställa vilka förändringar den nya byggnationen kommer at medföra. En detaljplan reglerar också 
mark- och vattenanvändning.   
207 Kosternämnden protokoll nr 51 2007-06-13< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 3 142:e årgången tisdagen den 9 januari 2007 ” ”Mareld” på 
Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 46 142:a årgången ”MARELD – byggnaden” s 2; Strömstads 
Tidning Norra Bohuslän nr 18 142:a årgången, tisdagen den 13 februari ”Naturrum på Koster” s 18; Strömstads 
Tidning Norra Bohuslän nr 51 142:a årgången, lördagen den 5 maj 2007 ”Mareld vid linfärjan – placering och 
utformning som Kosterfolket föredrar? s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 51 142:a årgången, lördagen 
den 5 maj 2007 ”Naturrum på Sydkoster” s 14; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 53 142.a årgången, tors-
dagen den 10 maj 2007 ”Trettio miljoner rakt ner i sjön” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 54 142:a 
årgången, lördagen den 12 maj 2007 ”Replik på Sören Erikssons insändare ”Naturum på Koster” s 2; Strömstads 
Tidning Norra Bohuslän nr 57 142:a årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Angående Naturum på Koster” s 2; 
Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 57 142:a årgången, tisdagen den 22 maj 2007 ”Förstör inte mitt vackra 
Koster” s 2; Strömstads Tidning Norra Bohuslän nr 66 142:a årgången, torsdagen den 14 juni 2007 ”Mareld än 
en gång” s 2 
208 Kosternämnden protokoll nr 52 2007-06-09< http://tmbl.gu.se/kosterhavet/kosternamnden/protokoll.html> 
2010-05-20; Strömstads kommun Miljö- och byggnämnden ”Anteckningar förda vid Samrådsmöte avseende 
Naturum Koster” 2007-08-02 diarienummer MBN/2007-0101 
209 Strömstads kommuns hemsida 2010 ”Utlåtande efter utställning” 
<http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/långeg
arde123mflnaturumkosterhavetantagande20080424.1582.htm>2010-06-20;  
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rum på stadshuset i Strömstad, på Strömstads stadsbibliotek och i affären på Sydkoster.209 
April 2008 Den 24 april 2008 beslutar kommunfullmäktige i Strömstads kommun att anta detaljplanen, samt att 

anta förslag till exploateringsavtal och avtal om partiell nyttjanderätt mellan Strömstads kommun och 
Naturvårdsverket.210  

Juli 2008 Länsstyrelsen beslutar den 3 juli 2008 att avslå överklaganden som inkommit till myndigheten från 10 
privatpersoner avseende detaljplanen av naturrum. Sju av dessa väljer sedan att överklaga Länsstyrel-
sens beslut till regeringen.211 

September 
2009 

Den 9 september 2009 invigdes Kosterhavets nationalpark utan naturum, eftersom regeringen vid det 
tillfället, ännu inte hade behandlat överklagandet i ärendet. Månaden innan invigningen uttalar sig 
miljöministern Andreas Carlgren i en intervju i Sveriges Radio om att naturvårdspengar inte bör an-
vändas till att bygga dyra naturum.212 

December 
2009 

Den 21 december 2009 kom ett regeringsbeslut som innebar att regeringen upphävde Strömstads 
kommuns detaljplan för naturum på Koster. Regeringen valde att ta hänsyn till de överklaganden och 
motiveringen till avslaget innebar att man ansåg att ett byggande av ett naturrum på den tänkta platsen 
skulle innebära ett alltför betydande ingrepp i den känsliga natur- och kulturmiljön i Kostersundet.213 

Våren och 
sommaren 
2010 

Fortfarande finns det inget färdigställt naturum på Koster och Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
arbetar med att finna en ny lokalisering för Kosterhavets nationalparks infocenter. 

 

                                                 
210 Strömstads kommun, Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2008-04-24  ”Antagande av detaljplan för 
del av Långegärde 1:23m.fl.(naturum) diarienummer KS/2007-0107 
211 Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten 2008-07-03 ”Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att 
anta detaljplan för del av Långegärde 1:23m.fl. (naturum) i Strömstads kommun. Diarienummer 403–55804–
2008; 403–55810–2008; 403–55821–2008; 403–55828–2008 
212 Sveriges Radios Hemsida 2010, 2009-06-18”Carlgren kritiserar Naturvårdsverket” 
<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83 & artikel=2911668>2010-05-26 
213 Regeringen Miljödepartementet Regeringsbeslut ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Långegärde 
1:23m.fl. Koster, Strömstads kommun” 2009-12-
21<http://www.stromstad.se/download/18.512c06e21258d1680003665/Regering>2010-05-20 


