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Det började med en praktik och en insikt. Under min kandidatutbildning inom Fysisk Planering 
praktiserade jag som tjänsteman vid samhällsbyggandsenheten på länsstyrelsen där jag dagligen 
granskade strandskyddsdispenser som kommunerna hade godkänt. Insikten kom en dag när jag 
som vanligt granskade dispenser. Det rörde sig om möjligheten att få bygga i ett strandnära läge 
och där det var uppenbart att sökande skulle få många fördelar om dispensen godkändes. Värdet 
på fastigheten skulle öka och ägaren skulle kunna nyttja tomten på ett bättre sätt. Det var i detta 
skede det gick upp för mig vilken makt som man besitter som tjänsteman och att varje beslut, varje 
pennstreck som vi drar i vår roll som planerare i slutändan kan få ödesdigra konsekvenser för de 
människor som ska leva med våra beslut. Denna insikt gjorde mig ödmjuk inför min uppgift och 
ledde så småningom till att jag valde att skriva det arbetet du nu har i din hand. Det är ett försök 
att skrapa på ytan av denna maktrelation, för att förstå mer hur den påverkar min framtida roll som 
tjänsteman och planerare. Jag hoppas att den kan bidra med nya insikter och perspektiv även för 
dig som läsare. 
 
Ett stort tack till min handledare Johan Vaide som bidragit med många viktiga synpunkter och 
givande diskussioner. Ett ännu större tack till min fantastiska sambo som stått ut med mina 
pendlingar mellan totalt lugn, extrem stress och för att du tvingats korrekturläsa mitt arbete oftare 
än du gjorde ditt eget.  
 

”När storstadsbor ska åka ut på landsbygden och koppla av måste det fungera 
även där.” – Stefan Löven, pressträff för landsbygdsproposition 19 mars 2018. 

 

”ren socialisering av stränderna” G E Birke om första strandlagen (Segrell 1994) 

 

”Det är uppenbarligen inte bara i kommunistdiktaturerna som den enskilda 
äganderätten i våra dagar kläms hårt mellan sköldarna” R Lundqvist om samma 
lag (Segrell 1994) 
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Denna studie har gjorts med utgångspunkt i strandskyddet som ett utav de verktyg som staten har 
tillgång till när det gäller planering och styrning av icke detaljplanelagda områden. Strandskyddets 
vara eller icke vara har varit föremål för debatt sedan lagen infördes på 1950-talet. Vidare har 
konflikten mellan den enskildes möjlighet att utforma sin livsmiljö och statens behov av att ingripa 
för det allmännas bästa varit närvarande såväl historisk som i nutida diskussioner. Sedan det 
tudelade syftet av strandskyddet introducerades på 90-talet har staten fått ytterligare argument att 
begränsa den individuella friheten för att värna om det allmännas bästa.  
 
Strandskydd är i grunden ett politiskt fenomen där politiska processer motiverar och legitimerar 
ett långtgående ingrepp i individens möjligheter att påverka sin livsmiljö. Statens möjlighet till 
ingripande är kopplad till tolkning och förståelse av vad som ska skyddas samt vad som är syftet 
med strandskyddet. Konstruktionen av ett begrepp är en handling förankrad i såväl politik som 
maktutövning. Utifrån ett fysiskt planeringsperspektiv är det därför intressant att studera hur 
konstruktionen av begreppet strandskydd premierar alternativt exkluderar olika synsätt vilket i 
förlängningen får konsekvenser för den enskildes möjlighet att råda över sin egendom. Syftet är att 
undersöka hur statliga ingrepp på den enskildes rådighet över sin fastighet legitimeras. Detta genom 
att undersöka hur begreppet strandskydd konstrueras i myndighetsdokument. Vidare är syftet att 
bidra till en ökad kunskap om strandskyddet som planeringsförutsättning samt det maktförhållande 
som finns mellan tjänstemän och privatpersoner i statligt initierad fysisk planering.  
 
Studiens empiri består av ett urval av överprövade strandskyddsdispenser med tillhörande 
handlingar upprättade under 2016. För att analysera detta material med utgångspunkt att studera 
hur begreppet strandskydd konstrueras har diskursanalys använts. Resultatet av diskursanalysen har 
sedan relaterats dels till arbetets teori, vilken har grundat sig på begreppet makt, och dels i arbetets 
forskningsöversikt där fokus har varit på strandskyddet som fenomen och individens rättigheter i 
förhållande till detta.  
 
Utifrån detta arbete är det möjligt att dra en rad olika slutsatser. För det första förkommer det i 
konstruktionen av begreppet strandskydd en hegemonisk diskurs som beskriver strandskyddet som 
ett särskilt viktigt allmänintresse. Den diskurs som rör det enskilda intresset står i ett antagonistiskt 
förhållande till denna vilket visar på konfliktytor mellan det som från länsstyrelsens sida ses som 
allmänt intresse och de åtgärder som den enskilde vill genomföra. För det andra är grundförståelsen 
i den studerade empirin att de åtgärder som föreslås av en enskild alltid hotar strandskyddet, om 
inte idag så i någon obestämd framtid. Detta vaga argument ger den enskilde svårigheter att bemöta 
krav och utlåtanden från länsstyrelsen, något som etablerar ett ojämlikt maktförhållande dem 
emellan. Slutligen är begreppet strandskydd konstruerat på ett sådant sätt att vaga, politiskt 
baserade argument, vilka premierar turisters tillfälliga användande av stränderna, får en reell 
påverkan på markägarens möjlighet att förändra sin fastighet, något som kan leda till ekonomiska 
konsekvenser inte bara för den enskilde utan landsbygden som helhet.  
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The basis of this thesis has been the concept of “strandskydd” as one of the tools with which the 
Swedish state and municipalities can plan and rescript construction in areas not included in the 
regular municipality planning process. The to be or not to be of” strandskydd” has been debated 
since the introduction of the general law in the 1950’s. Since the beginning of the debate and the 
legislation, the conflict between individual property rights and the common good has been ever 
present. After the introduction of the ecological aspect of the purpose of the law in the 1990’s the 
state has been given further arguments to legitimize an intrusion in the individual property rights 
in order to preserve the common good. “Strandskydd” is in its core a political phenomenon where 
political processes motivate and legitimize restrictions of the citizens possibilities to change their 
living environment. The possibility of the state to do this is connected to de interpretation and 
understanding of what is to be protected and what is the purpose of the legislation. The 
construction of a concept is an act grounded in politics as well as in power. From a perspective 
based on “strandskydd” it is therefore interesting to study how the construction of the concept 
“strandskydd” includes or excludes different points of view and what consequences this entails on 
the individual property rights. The purpose of this study is to analyse how the intervention of the 
state on the individual rights of property are legitimized. This will be done with a study of the 
construction of the concept of “strandskydd” in various documents connected to the dispensgiving 
process. The purpose of this thesis is furthermore to contribute with knowledge connected to the 
phenomenon “strandskydd” as a given part of planning and the power relations that exits between 
planners as civil-servants and common citizens in planning in areas not-included in the traditional 
municipality planning.  
 
The empiric of this thesis is constructed by various documents connected to the “dispensgivning” 
process that has been actualized during 2016. In order to analyse this material with the purpose of 
studying the construction of the concept of “strandskydd” the method discourse analysis has been 
used. The result of this analysis has been related to the theoretical perspective which is based on 
the concept of power. It has also been related to the already existing scientific studies connected 
to “strandskydd” and its consequences for individual property rights.  
 
It is possible to draw a wide range of conclusions on the base of this thesis. The construction of 
the concept “strandskydd” contains a hegemonic discourse which describes the concept as a 
particularly valuable common good. In an antagonistic relationship with this discourse stands the 
one that contains the concept of individual interests which shows areas of conflict between what, 
according to the state, shall be seen as a common interest and the change which the citizen wishes 
to realize. The basis of the understanding of the phenomenon “strandskydd” in the empiric 
material is that the changes which are proposed by the citizens always compose a threat to the 
common good, if not in the present then in some vague, undefined future. These vague arguments 
situate the individual citizen in an unequal power relation in their dealings with the state authorities. 
In conclusion the concept is constructed in such a manner that vague, political arguments, which 
prefer to safeguard the interest of temporarily visiting tourists, create real life consequences for not 
only the individual property owner but for the countryside as a whole.  
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Kustkommun: definieras här utifrån ett naturgeografiskt kriterium där en eller flera av 
kommunens administrativa gränser är exponerade mot havet.  
 
Staten: definieras här som de politiker och tjänstemän som är aktiva inom de styrande organen i 
Sverige så som riksdag, regering och myndigheter.  
 
Kommunalt planmonopol: den i Plan- och bygglagen lagstadgade rätten för kommunen att 
planera mark och vatten. 
 
Fysisk Riksplanering (FRP): Den statligt initierade, landsomfattande planering som 
genomfördes i Sverige under 1960- och 1970-talet. Vid denna utpekades bland annat särskilt 
skyddsvärda kuststräckor.  
 
LIS-områden: Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kan utses av kommunen i 
översiktsplanearbetet.  
 
Miljöbalken 1998:808 (MB)  
 
Regeringsförordningen (RF) 
 
Plan- och Bygglagen 2010:900 (PBL) 
 
Strandskyddsdispens: möjligheten att som privatperson få tillstånd att uppföra byggnad, 
anläggning eller på annat sätt förändra den skyddade strandzonen. Utfärdas av kommunen men 
granskas och överprövas av länsstyrelsen. Avslagen dispens kan överklagas till Mark- och 
miljödomstolen och därefter vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Riksintresse: Det finns två typer av riksintressen vilka är beskrivna i Miljöbalken (MB). Den första 
är tredje kapitel riksintressen vilka innebär att kommunerna i samarbete med länsstyrelsen i 
översiktsplan pekar ut var riksintressena ska gälla. Den andra är det geografiska riksintresset, fjärde 
kapitlet, vilket är avgränsat geografiskt i lagstiftningen och härstammar från den fysiska 
riksplaneringen. Höga Kusten i Västernorrland är ett exempel på ett geografiskt riksintresse.  
 
Strandskyddets ekologisering: Det skede på 1990-talet när strandskyddslagstiftnigen fick det 
tudelade syfte som den har idag. Efter detta inkluderar syftet såväl en allemansrättslig- som en 
miljöskyddsaspekt.  
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Strandskyddet är ett exempel på de planeringsverktyg som staten har till sitt förfogande när det 
gäller icke detaljplanelagda områden. Som ett sådant bör det ses som ett uttryck för kommunal och 
statlig påverkan på den enskilda fastigheten. En betydande del av de som påverkas av 
strandskyddslagstiftningen utgörs av enskilda fastighetsägare på landsbygden. Då Sverige är ett land 
med en stor del av befolkningen boende på landsbygden eller i mindre tätorter är det därför 
intressant att som fysisk planerare studera hur styrmedel av denna typ legitimeras. Som företeelse 
är strandskyddet väl förankrat i en fysisk planeringskontext, där fysisk planering förstås som ett 
redskap för att påverka nuvarande markanvändning och styra den framtida (Emmelin, Fredman & 
Sandell 2005, s. 132). Emmelin et al. (2005) identifierar strandskyddet som en övergripande fysisk 
planeringsåtgärd vilken har grund i såväl allemansrätten som 1930-talets diskussioner kring 
landskapets tillgänglighet. Något som ytterligare stärker strandskyddslagstiftningens relation till den 
fysiska planeringen är dess koppling till den Fysiska Riksplaneringen (FRP) under 1970-talet. 
Grunden till FRP var ett behov av att kontrollera expansionen av störande industriverksamhet i 
landets kustområden samtidigt som allmänhetens tillgång till kusten säkrades (Forsberg 1993, s. 3). 
Den politiska viljan med FRP var att samhället, inte den enskilde markägaren eller det privata 
näringslivet, skulle avgöra hur Sveriges mark- och vattenresurser skulle nyttjas (Segrell 1995, s. 20). 
Strandskyddet återspeglar detta i och med fokus på allmänhetens tillgång till stränderna. Segrell 
(1995) menar vidare att strandskyddet kan antas ha haft en stor påverkan på hur kustsamhällen har 
utvecklats. Detta förankrar lagstiftningen ytterligare i den fysiska planeringen då denna behandlar 
hur samhällen ska utformas, förändras och bevaras. Strandskyddet spelar inom den fysiska 
planeringen en restriktionsroll (Emmelin, Fredman & Sandell 2005, s. 132) vilket påverkar den 
framtida markanvändningen och vilka möjligheter den enskilde har att förändra sin boendemiljö. 
Då strandskyddet har en roll som ”värnare av det allmänna intresset” tenderar den att sätta sig över 
den övriga kommunala planeringen och bör därför, enligt Segrell (2005), ses som en förutsättning 
för planering snarare än ett kommunalt planeringsverktyg. Detta placerar strandskyddet i 
planeringskontexten som en statligt kontrollerad förutsättning och ett ramverk vilket kommunen 
samt den enskilde måste förhålla sig till. Detta aktualiseras såväl i kommunal översikts- och 
detaljplanering som utveckling av den egna, individuella fastigheten. 
 
I arbetet studeras strandskydd med utgångspunkt i ett maktperspektiv. Makten att definiera och 
styra språkbruket är ett fenomen som har beskrivits av bland annat filosofen Michel Foucault. 

“The longer I continue, the more it seems to me that the formation of discourses 
and the genealogy of knowledge need to be analysed, not in terms of types of 
consciousness, modes of perception and forms of ideology, but in terms of 
tactics and strategies of power.” (Foucault 2012a, s. 182) 

I citatet ovan beskriver Foucault kopplingen mellan hans teorier om makt, diskurser, kunskap och 
maktstrategier. En koppling som kommer att belysas mer utförligt i arbetets teoretiska perspektiv, 
avsnitt 4.1. Makt och kunskap konstrueras genom det skrivna såväl som det talade språket 
(Börjesson & Rhen 2009, s. 89). Den som styr över processen att konstruera och definiera den 
objektiva kunskapen styr också vad som är möjligt att säga eller göra i förhållande till detta 
fenomen. Det reella handlingsutrymmet möjliggörs och begränsas därmed av de ramverk som 
upprättas i det styrande perspektivet. Detta gör det intressant att studera hur synen på vad som ska 
skyddas i ett strandskydd konstrueras av de beslut och dokument som produceras i samband med 
överprövade strandskyddsdispenser. Det är vidare intressant att undersöka vilket inflytande denna 
konstruktion får på individens möjlighet att råda över sin fastighet.  
 
Maktperspektivet möjliggör, i detta arbete, en diskussion om statlig påverkan på individens rådighet 
över den egna fastigheten. I och med att strandskyddet innebär att ägaren till fastigheten förbjuds 
att uppföra byggnader eller andra anläggningar inom ett visst markområde kan det ses som en 
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inskränkning i förfoganderätten. Denna inskränkning sker i och för sig till förmån för det allmänna 
intresset (Segrell 1995, ss. 42–43) men vad som anses vara allmänt intresse är något som definieras 
av politiker och lagstiftare. En process som den enskilde i den svenska representativa demokratin 
har liten eller ingen påverkan över. Strandskyddets bestämmelser om byggförbud har i debatt 
liknats vid statlig expropriation i den bemärkelsen att staten kontrollerar vad som sker inom ett 
strandskyddat område utan att kompensera markägaren. Särskilt länsstyrelsens möjlighet att utvidga 
det generella strandskyddet från 100 m till 300 m där de anser det lämpligt har inom juridiska 
diskussioner setts som en form av icke-kompenserad expropriation (Sjölin 2017). Att tvingas avstå 
mark eller begränsas i möjligheterna att utnyttja den egna marken är ett ingrepp i äganderätten som 
kräver en stark motivering från statens sida för att legitimeras (Sjödin, Ekbäck, Kalbro & Norell 
2007, s. 17). Segrell (1994) belyser strandskyddets ingrepp på individuell äganderätt på följande sätt: 

”Den enskilda äganderättens betydelse som faktor bakom landskapets nyttjande 
och utformning är således kraftigt beskuren genom det moderna 
välfärdssamhällets ambitioner att, via lagar och förordningar, övergripande och 
i detalj kontrollera mark- och vattenresursernas användning. Dessa ambitioner 
motiveras vanligen med behovet av att värna allmänna intressen i förhållande till 
andra intressen.”(Segrell 1995, s. 44) 

Motiveringen till strandskyddet återfinns i dess syfte där fokus dels ligger på allmänhetens tillgång 
till stränder för rekreation och dels på att värna om miljön samt biotoper i strandområdet. Det är 
staten i egenskap av Naturvårdsverket, länsstyrelser och domstolar som har tolkningsföreträde för 
vad detta syfte innebär. Som tidigare påtalats utgör strandskyddet en förutsättning för svensk 
planeringspraxis att förhålla sig till. Detta på grund av den privilegierade ställning 
strandskyddslagstiftningen har i förhållande till det kommunala planmonopolet. Samtidigt får 
strandskyddet en påverkan på människors möjlighet att utforma sin boendemiljö. Utifrån ett fysiskt 
planeringsperspektiv är det intressant att studera det maktförhållandet som finns mellan stat, 
kommun och invånare. Detta för att belysa de begränsningar som finns inom svensk planering för 
individen att påverka sin livsmiljö samt hur ramverket för dessa begränsningar konstrueras och 
legitimeras genom beslut från statliga myndigheter. 
 

I följande avsnitt redogörs för de olika instansernas roll i strandskyddsärenden. Detta för att ge en 
bakgrund till hur myndighetsutövningen kopplad till strandskyddet går till. Diagrammet på nästa 
sida visar de aktörer och den process som är kopplad till strandskyddet. Det visar också på deras 
inbördes förhållande till varandra.  
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Fig. 1. Strandskyddsprocessens struktur och aktörer. 
 
Diagrammet nedan redogör för det förfarande som aktualiseras i och med ett överprövande av 
strandskyddsdispens.  
 

 
Fig. 2. Överprövandeprocessen vid strandskyddsärenden samt berörda aktörer. 
 
I svensk lag är strandskyddet inskrivet dels i Miljöbalkens sjunde kapitel och dels i Plan- och 
bygglagens fjärde kapitel. Strandskyddslagstiftningen i MB är mer utförlig än i PBL och berör där 
fenomenets förhållande till privatpersoner, riksintresse och kommunal fysisk planering. I PBL 
återfinns den paragraf som ger kommuner rätt att upphäva strandskydd i enlighet med den 
strandskyddslagstiftning som finns i MB. I detta arbete kommer fokus främst att ligga på den 
lagstiftningen som återfinns i sjunde kapitlet MB, detta eftersom det är den lagstiftning som rör 
alla typer av strandskyddsärenden. 

Naturvårdsverket
vägleder länsstyrelsen

Länsstyrlesen (Lst) överprövar och 
upphäver dispensen

Privatperson överklagar 
Lst beslut

Mark- och miljödomstolen
dömmer i ärendet

Privatperson överklagar 
MD:s beslut

Mark- och miljö överdomstolen 
dömmer i ärendet

Domstolspraxis

Boverket Naturvårdsverket

Länsstyrlesen (Lst)

Kommunen

Privatpersoner

Ska vägleda Lst i arbetet 
med strandskydd enligt 
MB. 
Ska följa domstolspraxis i 
miljömål.

Ska handleda kommun och 
lst i arbetet med PBL och 
MB.  
Rör främst upphävande i 
detaljplan och LIS

Granskar de dispenser som kommunen 
godkännt. Lst har möjlighet  överpröva och 
upphäva dessa inom tre veckor. 

Ansvar för att godkänna inkomna strand-
skyddsdispenser. Har även ett tillsynsan-
svar. 
Ska även peka ut LIS-områden i översikts-
planearbetet

Har möjlighet att ansöka om dispens från 
strandskyddet mot en av kommunen be-
stämd avgift.  
Kan överklaga lst upphävande till Mark- 
och Miljödomstolen

Mark-och miljö
domstolen

Avslagna dispenser 
kan överklagas till 
domstol.
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1. Inledning 
I denna del av arbetet introduceras bakgrunden till strandskyddet som planeringsförutsättning, dess 
påverkan på den enskildes möjlighet att förändra sin livsmiljö samt maktperspektivets relevans vid 
studier av strandskyddsfenomenet.  
 
2. Syfte, problemformulering och forskningsfrågor 
Detta kapitel beskriver arbetets syfte, problemformulering och forskningsfrågor.  
 
3. Avgränsning 
I detta kapitel avgränsas arbetes forskningsomfång samt redogörs för de val som har gjorts och de 
konsekvenser som dessa får på arbetets upplägg och resultat.  
 
4.Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
där makten över språket och konstruktionen av begrepp står i fokus. Vidar presenteras här också 
ett bredare maktperspektiv vilket kommer att appliceras på resultatet av diskursanalysen för att 
besvara arbetets frågeställningar i kapitel 8. Diskussion.  
 
5. Forskningsöversikt 
Detta kapitel utgör ett utsnitt i den tillgängliga forskningen om strandskydd, privata- och allmänna 
intressen. Det innehåller även en redogörelse för uppsatsens förhållande till tidigare forskning samt 
en internationell utblick. Informationen från detta kapitel kommer att relateras till resultatet av 
diskursanalysen i besvarandet av arbetets frågeställningar i kapitel 8. Diskussion.  
 
6. Metod 
Arbetets metod är diskursanalys och detta kapitel redogör för grunden till denna metod, vilken 
empiri som har använts samt det tillvägagångsätt med vilket analysen har genomförts. Vidare 
redogörs för författarens subjekt samt utformningen av den avgränsningsprocess som har lett fram 
till de studerade fallen.  
 
7.Diskursanalys 
I detta kapitel redogörs för resultatet av diskursanalysen. Detta resultat kommer sedan att relateras 
till forskningsöversikten och den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i kapitel 8. Diskussion. 
 
8. Diskussion 
I arbetets diskussion appliceras uppsatsens teori och forskningsöversikt på resultatet av 
diskursanalysen för att besvara de frågeställningar som presenterats i kapitel 2. Syfte, 
problemformulering och forskningsfrågor.  
 
9. Slutsats 
Arbetets slutsats består dels i en diskussion om uppsatsens måluppfylland i förhållande till syfte 
och problemformulering. Vidare diskuteras här empirin, metodens och teorins lämplighet samt 
dess påverkan på resultatet. Slutligen relateras arbetets resultat till planerarens och tjänstemannens 
roll samt vidare forskning inom ämnet strandskydd, makt och medborgarinflytande.  
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I följande kapitel kommer arbetets syfte, problemformulering och forskningsfrågor att 
introduceras. Dessa kommer att vara vägledande genom arbetet och dess uppfyllnad diskuteras i 
uppsatsens slutsats, kapitel 9. 
 

Syftet är att undersöka hur statliga ingrepp på den enskildes rådighet över fastighet legitimeras. 
Detta genom att undersöka hur begreppen strandskydd konstrueras i myndighetsdokument. Vidare 
är syftet att bidra till en ökad kunskap om strandskyddet som planeringsförutsättning samt det 
maktförhållande som finns mellan tjänstemän och privatpersoner i statligt initierad fysisk planering.  
 

Strandskydd är i grunden ett politiskt fenomen där politiska processer motiverar och legitimerar 
ett långtgående ingrepp i individens möjligheter att påverka sin livsmiljö. Statens möjlighet till 
ingripande är kopplad till tolkning och förståelse av vad som ska skyddas samt vad som är syftet 
med strandskyddet. Konstruktionen av ett begrepp är en handling förankrat i såväl politik som 
maktutövning. Utifrån ett fysiskt planeringsperspektiv är det därför intressant att studera hur 
konstruktionen av begreppet strandskydd premierar alternativt exkluderar olika synsätt vilket i 
förlängningen får konsekvenser för den enskildes möjlighet att råda över sin egendom.  
 

• Hur konstrueras begreppet strandskydd i överprövade strandskyddsdispenser med 
tillhörande handlingar? 
 

• På vilket sätt legitimeras strandskyddet i överprövade strandskyddsdispenser med 
tillhörande handlingar? 

  
• På vilket sätt kan de förekomna begreppskonstruktionerna begränsa individens möjlighet 

till att råda över sin livsmiljö?  
 
Frågeställning ett och två kommer att analyseras främst med hjälp av resultatet av diskursanalysen 
och det teoretiska perspektivet men även forskningsöversikten kommer att användas för att bidra 
med en kontextuell bakgrund. Frågeställning tre kommer att besvaras genom en diskussion där 
resultatet av diskursanalysen relateras till forskningsöversikten och det teoretiska perspektivet. 
 

Följande kapitel består i en redogörelse för arbetets avgränsning vad det gäller ämne, teori, metod 
och vald forskning. Urvalsprocessen för det empiriska materialet och de avgränsningar som gjorts 
i förhållande till detta redogörs för i kapitel 6. Metod.  
 
Ämnesmässigt har arbetet avgränsats till att studera fenomenet strandskydd. Strandskyddet är 
intressant att studera då det, utifrån de formuleringar som åter finns i MB, är en styrning av den 
fysiska miljön som är politiskt kopplad samtidigt som den typ av lagstadgad medborgardelaktighet 
som finns i exempelvis detaljplanering saknas. Vidare är strandskyddet idag generellt gällande i 
Sverige vilket gör att det påverkar fastighetsägare på samma sätt oavsett vilken del i landet de 
befinner sig. Inom fenomenet strandskydd har arbetet vidare avgränsats till att studera de 
strandskyddsdispenser som blivit överprövade. Detta har gjorts för att det vid ett överprövande 
skapas en konflikt mellan privatpersoner, kommun och länsstyrelse. I denna konflikt interagerar 
dessa aktörer vilket gör att den här typen av handlingar anses lämpliga för att studera hur begreppet 
strandskydd konstrueras. Detta är också baserat på antagandet att det är vid den här typen av 
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konflikt de olika aktörernas syn på frågan om strandskydd blir extra tydlig eftersom det finns en 
vilja från dessa att övertyga varandra om att deras ståndpunkt är den korrekta.  
 
Det teoretiska perspektivet grundade sig initialt på begreppet politisk ekologi vilket hade gett 
arbetet ett mer etablerat miljöperspektiv. Detta perspektiv innebär att frågor som rör miljö, 
miljöskydd och urban utveckling ses ur ett relativistiskt perspektiv där människans förhållande till 
miljön är flytande (Hult 2017, s. 60). Politisk ekologi föreföll vara lämpligt eftersom 
grundantagandet var att strandskyddet som fenomen var väl förankrat i frågor av ekologisk och 
miljömässig karaktär. Detta antagande visade sig vara felaktigt då strandskyddets utveckling och 
roll i samhället var mer länkat till diskussioner om privata och allmänna intressen än 
miljöskyddsfrågor. Då den tillgängliga forskningen antingen utmålade strandskyddet som en 
naturlig del av det allmännas bästa eller som ett ofta omotiverat ingrepp i den privata äganderätten 
började frågor som makt och möjlighet att påverka göra sig aktuella. Detta tillsammans med en 
möjlighet att studera samverkan mellan stat, tjänstemän och privatpersoner, vilket är relevant 
utifrån ett planeringsperspektiv, gjorde att det teoretiska perspektivet fick ett tydligt fokus på makt 
och maktrelationer. Vidare framkom det att strandskyddet som fenomen i grunden hade en politisk 
karaktär där avvägningar och formuleringar av skrifter får en stor påverkan på tolkningen av 
lagstiftning vid myndighetsutövning. Detta gjorde att teorin fokuserades på de maktprocesser som 
är kopplade till konstruktionen av språket och vad som ses som objektiv kunskap. Makt, individ 
och myndighetsutövning ansågs relevant i och med att den samhällspåverkan som statliga ingrepp 
får är del av all fysisk planering. Perspektivet ansågs därför kunna ge insikter om planerarens roll 
som tjänsteman och dennes förhållande till medborgare.  
 
Forskningen har valts med syfte att dels ge uppsatsen en kontextuell förankring i ämnet och dels 
för att bidra med en bredd av infallsvinklar på strandskydd, privata och allmänna intressen. 
Uppsatsens forskning har som beskrivits ovan varit en stor del i hur det teoretiska perspektivet har 
avgränsats och utformas. På samma sätt har det teoretiska perspektivet även fått en påverkan på 
valet av forskning. I och med att språk, makt och myndighetsutövning är ett fokus utifrån det 
teoretiska perspektivet har forskning som belyser dessa konflikter och relationer prioriterats. Den 
valda forskningen gör att uppsatsens resultat kan relateras dels till strandskyddsfenomenets 
historiska och internationella utveckling samt forskning om individuella markrättigheter i 
förhållande till statligt ingripande. Detta möjliggör en diskussion om hur konstruktionen av vad 
som ska uppfattas som objektiv kunskap om strandskydd utförd av stat och tjänstemän får en 
direkt påverkan på fastighetsägares möjlighet att utforma sin livsmiljö.  
 
I det initiala skedet fanns det en uppfattning om att en innehållsanalys skulle vara lämpligt som 
metod för att kunna studera strandskyddet som fenomen samt dess påverkan på individen. Men i 
och med att strandskyddet har en grundläggande politisk karaktär, där styrningen av vad som 
uppfattas som prioriterat får långtgående påverkan på myndighetsutövningen, föreföll 
innehållsanalys inte vara fullt tillfredställande. Istället valdes metoden diskursanalys, vilken mer 
fokuserar på konstruktionen av diskurser, dessas påverkan på människor och sociala interaktion. 
Genom att applicera diskursanalys på den valda empirin är det möjligt att studera vad som i 
dagsläget ses som den objektiva kunskapen om strandskydd, vilka konfliktytor det finns samt hur 
dessa påverkar enskilda fastighetsägares möjligheter till att förändra och utveckla sina tomter. 
Denna metod gör det också möjligt att diskutera frågor som expertmakt samt planerares 
förhållande till staten och medborgarna på ett sätt som kan resultera i viktiga insikter kopplade till 
planererarens yrkesroll som tjänsteman.  
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Följande kapitel består av en redogörelse för arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt, teoretiska 
perspektiv och uppsatsens teoretiska positionering. Då uppsatsens fokus är att undersöka hur valda 
begrepp konstrueras anses socialkonstruktivism vara lämpligt som vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt. Förespråkare av socialkonstruktivismen har, enligt Burr (1995), ett fokus på 
språkliga fenomen. Språket är det som sätter ramarna för hur människor tänker och agerar (Burr 
1995, ss. 6–7). Detta kan, enligt Burr (1995) beskrivas som diskurser, dessa diskurser konstruerar 
ett fenomen på olika sätt där den syn som förtillfället har övertaget är det som ses som objektivt 
och sant (Burr 1995, s. 15). Denna process har, enligt Burr (1995), en koppling till de maktrelationer 
som förekommer i samhället.  
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det möjligt att göra en rad grundantaganden om 
fenomen som sanning, språk, makt och kunskap. Sanning är enligt ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt inget som existerar en objektiv form. Det som vi uppfattar som absolut sanning och 
objektiv kunskap skapas av oss själva som ett uttryck för den kultur och det samhälle som vi tillhör 
(Burr 1995, s. 6). Kunskap och fakta ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som ett uttryck 
för olika sätt att se på världen och ingen utav synsätten kan antas vara mer ”rätt” eller ”objektiv” 
än de andra (Burr 1995, s. 6). Språket är, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, en premiss för 
hur vi förstår och tolkar världen omkring oss, när vi lär oss språk lär vi oss också ett tankesätt som 
möjliggör och begränsar vårt agerande (Burr 1995, ss. 6–7). Språkliga begrepp konstrueras genom 
att olika synsätt premieras framför andra. Burr (1995) menar att språket ska ses som en arena på 
vilken de förkommer konflikt och oenighet istället för som ett fenomen där begrepp har en fast 
betydelse om vilken alla är överens. Som tidigare nämnts kan detta synsätt på språk och begrepp 
benämnas som diskurser. Konstruktion av diskurser samt det som vi ser som kunskap är kopplat 
till politik och makt. Diskurser får därför en politisk påverkan på världen så som vi ser den (Burr 
1995, s. 57). Inom socialkonstruktivismen är kunskap och makt intimt sammanlänkande. Kunskap, 
som den antas vara vid just detta tillfälle i historien och samhället, utgör ramverket inom vilket det 
är möjligt för individer att agera med och mot varandra samt med vilka rättigheter detta kan 
göras(Burr 1995, s. 64). Makt ses därför inte som något som vissa individer innehar över andra 
utan som en effekt av de diskurser som finns i samhället vid en viss tidpunkt(Burr 1995, s. 64). 
Kunskap legitimerar makt och makten är som verkningsfullast i produktionen av kunskap, den 
makt som legitimeras i en diskurs motsätts i en annan, vilket gör konflikt till en central del i hur 
makt och kunskap konstrueras (Burr 1995, s. 65).  
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet är möjligt att applicera på fenomenet strandskydd då detta 
i grunden är en politisk företeelse vilken har getts legitimitet genom lagar och tjänstemännens 
expertroll. De politiska aspekterna av strandskyddet som samhällsfenomen innebär att det är 
politiska processer som legitimerar ett långtgående statligt ingrepp i medborgares möjligheter att 
utforma sin livsmiljö. Bakom dessa politiska processer ligger konstruktionen av begrepp och 
diskurser vilka påverkar alla aktörers handlingsmöjligheter i förhållande till 
strandskyddsfenomenet. Kunskapen om vad strandskyddet är och vad som ska skyddas 
konstrueras diskursivt genom de beslut, dokument och domar som upprättas i samband med 
dispenser. Konstruktionen av ett begrepp är en handling förankrat i såväl politik som makt. Utifrån 
ett socialkonstruktivistiskt är det därför intressant att studera hur konstruktionen av de tidigare 
nämnda begreppen premierar alternativt undantrycker olika synsätt vilket i förlängningen få en 
konsekvens för den enskildes möjlighet att råda över sin egendom. Diskursen kring strandskydd 
och vad som ska skyddas sätter ramen för på vilket sätt det i en fysisk planeringskontext och 
miljökontext är möjligt att tala om och beskriva strandskyddet samt utesluter andra möjliga 
diskurser.  
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Följande kapitel är en genomgång av det som utgör arbetets teoretiska utgångspunkt. Det börjar 
med en översiktlig redogörelse av maktbegreppet, vidare beskrivs hur det förstås utifrån en fysisk 
planeringskontext, därefter presenteras teorier om makt och språk, från vilka den metodologiska 
utgångspunkten hämtas, slutligen skildras arbetets teoretiska positionering.  
 
4.1.1. Makt – en översikt 
Följande avsnitt består av en översiktlig beskrivning av maktbegreppet, detta för att bidra med en 
kontextuell bakgrund till arbetets teoretiska perspektiv. Börjesson och Rhen (2009) gör i boken 
Makt en generell indelning av diskussionen om makt och vad makt gör med oss i tre kategorier; 
maktens tekniker, maktens subjekt och maktens upplevelser. Maktens tekniker är de sätt som 
makten manifesteras i omgivningen (Börjesson & Rhen 2009, s. 10). Hot är den av maktteknikerna 
vilken oftast kopplas ihop med begreppet makt, hotet förstås då oftast som ”hot om våld” vilket 
inte behöver bli verkligt för att makt ska kunna utövas (Börjesson & Rhen 2009, ss. 12–13). Tvång 
är en annan maktteknik som, enligt Börjesson och Rhen (2009), bygger på ett symboliskt våld. 
Essensen bakom tvång som maktteknik är att minska antalet möjliga alternativ som människor har 
att tillgå oavsett vad de anser, detta gör det möjligt att få människor att agera utifrån och acceptera 
tvånget (Börjesson & Rhen 2009, s. 14). En annan form av subtil makt är informationsövertag. 
Detta innebär möjligheten att utnyttja informationsövertaget över människor som ett sätt att utöva 
kontroll (Börjesson & Rhen 2009, s. 16). Winterford (2016) beskriver fyra dimensioner av 
maktbegreppet. Dessa är makt över: den kontroll A har över B, makt att: möjlighet eller mandat att 
bestämma och agera, makt med: kollektiv makt i en organisation och makt inom: självförtroende och 
självkänsla (Winterford 2016, s. 698). 
 
4.1.2. Makt och fysisk planering 
Följande avsnitt ämnar positionera begreppet makt i förhållande till samhällsstrukturer och fysisk 
planering. Diskussioner om makt och inflytande förekommer inom det som skulle kunna beskrivas 
som traditionell planeringsteori. Inom den rationella planeringen, den som anses har varit 
tongivande under 1960- och 70-talet, läggs ett stort fokus på ett vetenskapligt och objektivt 
tillvägagångsätt (Allmendinger 2009, s. 50). Planeraren innehar en expertroll vilken är förenad med 
en ”objektiv” kunskap om vilka beslut som bör fattas utifrån en rationell syn på planering 
(Allmendinger 2009, s. 49). I och med att den rationella planeringen förutsätter objektiv kunskap 
är det en typ av planering som cementerar en maktstruktur där den med ett kunskapsövertag är 
den individ som är bäst lämpad att ta beslut i frågan. Den fysiska planerarens roll är att vara en 
objektiv och apolitisk beslutsfattare i en rationell process som automatiskt resulterar i det mest 
fördelaktiga beslutet (Allmendinger 2009, s. 50,63). Inom den rationella planeringen är därför 
medborgarens inflyttande på beslutsprocessen begränsad, detta eftersom denna inte anses inneha 
den expertkunskap som är nödvändig för ett rationellt beslutsfattande. Medborgarens roll i 
planeringsprocessen blir att legitimera de beslut som politiker och planerare redan har fattat 
(Allmendinger 2009, s. 203,221). Staten har inom den rationella planeringen en stark ställning i och 
med att det är den som sätter upp de mål mot vilken den fysiska planeringen ska sträva. Som 
exempel på detta kan nämnas det svenska miljonprogrammet och den fysiska riksplaneringen vilka 
genomfördes under 60- och 70-talet. Allmendinger (2009) beskriver att även om den rationella 
planeringenen främst förknippas med denna tid har den inflytande på planeringen och 
myndighetsstrukturer även i nutid.  
 
Den rationella planeringen kan ses som ett utryck för den typ av makttolkning som Max Weber, 
enligt Börjesson och Rhen (2009) representerar. Två centrala begrepp i Webers syn på makt och 
samhället är dominans och auktoritet (Börjesson & Rhen 2009, ss. 57–58). Dominans förstås som 
förmågan att vara säker på att ens vilja kommer att åtlydas oberoende på de negativa konsekvenser 
som kan följa (Börjesson & Rhen 2009, ss. 57–58). Auktoritet är, enligt Weber i Börjesson och 
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Rhen (2009), den legitimerade formen av dominans vilken uppfattas som naturlig och korrekt av 
de som tvingas att åtlyda den. Weber delar upp auktoritet i tre olika kategorier: traditionell, 
karismatisk och legal/rationell. Den traditionella formen av auktoritet beskriver hur dominansen 
skapas genom en maktstruktur som definieras kulturellt och historiskt (Börjesson & Rhen 2009, s. 
59). Maktstrukturen stöds av myter och andra symboler vilket gör att den traditionella auktoriteten 
ses som en naturlig del av samhällssystemet (Börjesson & Rhen 2009, s. 59). Den karismatiska 
auktoriteten används ofta för att förklara fenomenet med informellt ledarskap. Denna typ av 
auktoritet grundar sig på att en individ har eller tillskrivs unika egenskaper som gör att människor 
följer denna individ (Börjesson & Rhen 2009, s. 60). Den sista typen av auktoritet som Weber 
beskriver, enligt Börjesson och Rhen (2009), är den legala eller rationella auktoriteten. I denna typ 
av auktoritet är makten inte kopplad till en person utan existerar i ett maktsystem vilket genom 
historien har legitimerats genom skrivna lagar och liknande (Börjesson & Rhen 2009, ss. 60–61). I 
och med att makten har institutionaliserats innebär detta, enligt Weber i Börjesson och Rhen 
(2009), att den mänskliga faktorn inte längre är en variabel utan byråkratiseringen har gjort 
maktsystemet beroende av transparenta förordningar där lagen är lika för alla. I och med att 
rationell planering förutsätter en linjär beslutsordning med objektiva planerare och politiker som 
sätter mål baserat på objektiva beslut är den ett exempel den byråkratiska struktur som Weber 
förespråkar.  
 
Foucault (2012b) vänder sig emot denna idealiserade bild av den legitima och byråkratiserade 
makten. Behovet att beskriva samhällets maktstrukturer som en uppsättning regler och förbud har 
sin grund etnologers behov av att beskriva ett för dem främmande samhällsystem (Foucault 2012b, 
s. 154). Detta gör att diskussioner om makt ofta reduceras till diskussioner om var är makten, vem 
har makten, vilka regler styr makten samt med vilket lagsystem som makten etablerar sig i 
samhällskroppen, något som begränsar analysmöjligheterna (Foucault 2012b, s. 154,156). Dessa, 
till stor del statiska diskussionsformer om makt är, enligt Foucault (2012b) endast representationer 
av makt i samhället och att diskutera dem begränsar analysen på ett sådant sätt att maktens verkliga 
funktionalitet missas. Makt ska inte ses som en singularitet som fungerar på samma sätt oberoende 
av kontexten utan samhället består av olika makter vilka måste kopplas till sitt geografiska och 
historiska sammanhang för att kunna analyseras på ett tillfredställande sätt (Foucault 2012b, s. 156).  
 
Ett perspektiv på den rationella planeringsteorin introducerades av Jürgen Habermas. I detta 
perspektiv fick kommunikation inom ett på förhand bestämt ramverk en betydande roll, en sorts 
kommunikativ rationalitet, som ligger till grund för de kommunikativa planeringsteorierna 
(Allmendinger 2009, s. 50). Habermas är en av de filosofer som intresserat sig för samspelet mellan 
makt, förnuftet och det offentliga rummet (Börjesson & Rhen 2009, ss. 42–43). Makten uppstår 
inom organisering och det är genom organisationer och institutioner som makten i samhället görs 
permanent (Börjesson & Rhen 2009, s. 43). Ur Habermas perspektiv kan denna organiserade form 
av makt fungera såväl underlättande som förtryckande, organisationen uppnår sina mål samtidigt 
som de människor som understöder organisationen inte har möjlighet att delta i kommunikationen 
om dessa på lika villkor (Börjesson & Rhen 2009, ss. 43–44). Detta gör att förhållandet mellan stat 
och medborgare kan ses som en kamp om tillgång till makt (Winterford 2016, s. 697).  
 
Den kommunikativa planeringen, vars bakgrund står att finna i Habermas kritik mot traditionell, 
rationell planering grundar sig på ett postmodernistiskt perspektiv (Allmendinger 2009, s. 50,199). 
Samhället, sanning och kunskap ses, utifrån detta perspektiv, som något i ständig förändring 
(Allmendinger 2009, s. 199). Inom denna typ av planering blir alla aktörers kunskap lika mycket 
värd och det läggs ett stort fokus på att planeringsprocessen ska återspegla det pluralistiska 
samhället som vi har idag (Allmendinger 2009, s. 199). Detta synsätt gör att fenomenet objektiv 
kunskap och fakta förkastas, det finns inget behov av en expertroll som tar rationella beslut 
eftersom det inte finns någon absolut sanning att grunda dessa på. Inom den kommunikativa 
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planeringen är det istället viktigt att allas åsikter görs hörda och att det genom deliberativa samtal 
är möjligt att komma fram till en gemensam lösning på ett visst planeringsproblem (Allmendinger 
2009, s. 200). Utifrån detta perspektiv har medborgaren ett stort inflytande och möjlighet till 
maktutövning i förhållande till de fysiska planerarna. Dessa två teorier är de tydligaste exemplen på 
hur maktförhållandet mellan medborgare och planerare förhåller sig. Även om den kommunikativa 
planeringen är den som har vunnit mark på senare tid förkommer fortfarande den rationella 
planeringen i samhället, något som blir särskilt tydligt i de myndighetsstrukturer vilka har sitt 
ursprung i 1960- och 1970-talet.  
 
Oavsett om makt ses ur Webers perspektiv som idealiserat byråkratiskt eller ur Foucaults som en 
kontextuell företeelse av funktioner och processer utgör staten en maktfaktor. Winterford (2016) 
belyser att vid diskussioner om statens makt är det centralt att staten inte förstås som en homogen 
enhet. Staten som koncept och maktfaktor är uppbyggd av en rad olika enheter vilka förekommer 
och samverkar på olika nivåer (Winterford 2016, s. 700). Denna fragmentering möjliggör för staten 
och medborgare att mötas och samverka på olika sätt beroroende på vilken statlig nivå eller 
myndighet det gäller. Denna organisatoriska syn på stat och makt kan kontrasteras mot den som 
lyfts fram av Rose och Miller (1992) samt av Huxley (2012). Dessa diskuterar stat och statens 
maktutövning med utgångspunkt dels i förekomsten av diskursiva fält och dels utifrån begreppet 
govermentality vilket myntats av Foucault. I korthet kan govermentality beskrivas som de processer 
med vilka statsmakten genererar lämpliga medborgare, vidare ses det som en beskrivning av hur 
statsmakten är ständigt närvarande i människors liv i och med lagar, myndigheter och andra 
institutioner (Börjesson & Rhen 2009, s. 49). Rose och Miller (1992) belyser att staten bör 
analyseras utifrån vad de beskriver som politiska rationalitet, hur det diskursiva fältet inom 
maktapparaten förändras och förmedlas samt vilken påverkan denna diskurs har i att legitimera 
maktutövandet ur ett moraliskt och samhälleligt perspektiv. Detta inbegriper att studera vad som 
inkluderas och vad som utesluts i den politiska rationaliteten och hur maktpåverkan fördelas mellan 
samhällets olika institutioner och myndigheter (Rose & Miller 1992, s. 175). Huxley (2012) 
beskriver också statens makt utifrån begreppet govermentality. Detta innebär att statens 
maktutövande är kopplat dels till de praktiker som syftar till att kontrollera och utgöra riktlinjer för 
medborgares beteende dels till de mål som kopplas samman med statens rationalitet(Huxley 2012, 
s. 187). Dessa praktiker och mål existerar inom vad Huxley (2012) kallar sanningens ramverk, ett 
ramverk som får stor påverkan på människors tankar, känslor och handlingar. Vid studier av statens 
maktutövning är det därför relevant att belysa hur människor styr sig själv och andra genom 
produktionen av vad som ska räknas som sanning (Huxley 2012, s. 187). Geografiska områden, 
kan enligt Huxley (2012), inkorporeras i produktionen av sanning i och med att de blir en del av de 
diskurser som lyfter fram olika kvalitéer eller föreskriver olika typer av användning. 
 
Något som kan kopplas till den politiserade synen på samhället som lyfts fram av Foucault, Huxley 
Rose och Miller är det som Berglund Snodgrass (2016) beskriver som agonistisk politisk teori. 
Detta perspektiv ser samhället som något vilket ständigt förändras på ett oförutsägbart sätt. Detta 
gör samhället i grund och botten till en politisk företeelse (Berglund Snodgrass 2016, s. 20). 
Agonistisk politisk teori belyser de gränser och möjligheter som finns inom den styrande strukturen 
i och med att teorin lyfter fram vad den rådande strukturen medger eller inte (Berglund Snodgrass 
2016, s. 23). Fokus ligger därför, enligt Berglund Snodgrass (2016) på antagonismer, motsättningar 
och brytpunkter, i samhällets maktstruktur. Skapandet av ett sanningens ramverk likt det Huxley 
(2012) beskriver görs genom politiska val. Inom fysisk planering är denna process av val oftast inte 
synliggjord då planeringens strukturer stöds av till synes obestridliga social praktiker vilka döljer 
beslutens politiska ursprung (Berglund Snodgrass 2016, s. 23). Berglund Snodgrass (2016) beskriver 
vidare att fysisk planering, i likhet med annan maktutövning, finner sin grund i den kunskap som 
konstruerats via maktprocesser för att beskriva en specifik typ av verklighet kopplad till just denna 
kanon.  
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4.1.3. Makt och språk 
I förgående avsnitt beskrevs hur makt förhåller sig till fysisk planering samt en kort introduktion 
till hur makt kan ses som en motor för och en följd av konstruerad kunskap om hur världen ska 
uppfattas. Följande avsnitt kommer att fördjupa sig i hur kunskap konstrueras för att legitimera 
makt genom språk och sociala praktiker. Ur ett postmodernistiskt såväl som ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv finns det ingen specifik sanning att definiera och därför handlar 
makt om att ta kontroll över språket, vad som sägs och på vilket sätt det kan sägas (Börjesson & 
Rhen 2009, s. 37; Bergström 2012, s. 29). Ett av de exempel som kan kopplas till företeelsen om 
makt och språk är den som rör expertmakten. Experten kan genom sitt språk begränsa de 
diskussioner som förs inom ett visst ämne vilket utestänger de individer som inte har kunskap om 
expertens språk från att delta och påverka diskussionen (Börjesson & Rhen 2009, s. 24). Expertens 
makt legitimeras ofta, enligt Börjesson och Rhen (2009), med föreskrifter av olika slag och vilket 
gör att experten har ett informations- såväl som ett legalt maktövertag emot medborgaren.  
 
Habermas (1995) lyfte fram att kunskap och förnuft skapar samhällsordningen och i förläningen 
politisk praxis. Detta beskrivs som kommunikativ rationalitet och innebär att det är genom 
diskussioner som världen organiseras och utvecklas (Habermas 1995, s. 330; Winther Jørgensen, 
Phillips & Torhell 2000, s. 20; Börjesson & Rhen 2009, s. 43). Foucault, enligt Börjesson och Rhen 
(2009), vidareutvecklar detta perspektiv genom att se makt och kunskap som helt integrerade 
aspekter. Detta tar sig uttryck i formuleringen av begreppet power/knowledge (Börjesson & Rhen 
2009, s. 46,89). Inom alla sociala skeden finns makt som förskriver hur dessa sociala situationer ska 
genomföras (Foucault 1980, s. 131). Makt är därför en beskrivning av de positiva och negativa 
effekter som ett samhälle producerar (Börjesson & Rhen 2009, s. 46). I och med power/knowledge 
begreppet belyser Foucault att kunskap är en del av en maktstruktur som legitimerar just denna 
specifika form av kunskap. Detta gör att makt till stor del handlar om att styra kunskapen 
(Börjesson & Rhen 2009, s. 46). Sanning förstås då som att varje samhälle har sin egen individuella 
sanningsuppfattning vilken möjliggör en specifik tolkning av kunskap, information och vad som 
ses som objektiva fakta (Foucault 1980, s. 131). Diskurser som konstruerar kunskap ska därför 
analyseras utifrån antagandet att de är uttryck för maktstrategier och inte enbart är språkliga 
företeelser utan samhällskonstruerande (Tunström 2009, s. 25; Bergström 2012, s. 358; Foucault 
2012a, s. 182; Berglund Snodgrass 2016, s. 19). I och med detta blir den konstruerade kunskapen 
och dess sanningar en politisk och samhällelig maktfaktor (Foucault 2012a, s. 174). Den styrande 
diskursen, den hegemoniska, ska inte uppfattas som statisk utan något som förändras med tiden 
(Bergström 2012, s. 358; Berglund Snodgrass 2016, s. 20). Hegemoni innebär att kunskapen 
dominerar över andra möjliga diskurser och därför tvingar fram konsensus om fenomenet 
(Berglund Snodgrass 2016, s. 22). Begreppet objektivitet har samma funktion i och med att det 
omöjliggör en uppfattning om att det kan finnas alternativa synsätt på ett fenomen (Berglund 
Snodgrass 2016, s. 23).  
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Sammanfattningsvis presenteras uppsatsens teoretiska positionering och teorins förhållande till det 
övriga arbetet. Uppsatsen har som teoretisk utgångspunkt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Detta innebär att en rad antagande om verkligheten aktualiseras. För det första görs ett antagande 
att det inte finns något som kan kallas objektiv sanning utan det som uppfattas som sanning är 
resultatet av maktstrukturer i samhället vilka upprätthålls och legitimeras språkligt. Det andra är att 
språket är centralt i konstruktionen av kunskap och konstruktionsprocessen är därmed en 
makthandling. För det tredje görs ett antagande inom detta teoretiska perspektiv att de diskurser 
som förekommer i samhället sätter upp det ramverk inom vilket det är möjligt att handla och tänka 
kring olika fenomen. De begrepp som har presenterats i detta kapitel kommer att ligga till grund 
för analysen av arbetets empiri i samband med den diskursanalys som kommer att redogöras för i 
kapitel 7. Diskursanalys. De teorier som har presenterats rörande makt, språk, egendom och fysisk 
planering kommer att appliceras på resultatet av diskursanalysen i samma kapitel samt mer utförligt 
i uppsatsens diskussion, kapitel 8. 
 
Då arbetets syfte är att ” […] undersöka hur statliga ingrepp på den enskildes rådighet över fastighet 
legitimeras […]” aktualiseras behovet av att inkludera teorier rörande maktens legitimering genom 
konstruktionen av kunskap. Detta går i linje med uppsatsens socialkonstruktivistiska utgångspunkt, 
där makt och språk anses vara intimt sammanlänkade. Den subtila maktutövningen är kopplad till 
ett informationsövertag (Börjesson & Rhen 2009, s. 16), exempelvis det som länsstyrelse, domstol 
och kommun utövar mot den enskilde i och med det legala tolkningsföreträde som dessa instanser 
har när det rör strandskyddslagstiftningen och dispenser. Uppsatsens fokus är att studera hur 
strandskyddet legitimeras och vilken påverkan detta får på den enskildes möjlighet att råda över sin 
egendom. Vid analys av legitimeringsprocessen läggs stor vikt på konstruktionen av kunskap och 
hur kontrollen av vad det som betraktas som sanning har en såväl politisk som maktmässig 
bakgrund. I uppsatsens problemformulering definieras detta förhållande på följande sätt 

Strandskydd är i grunden ett politiskt fenomen där politiska processer motiverar 
och legitimerar ett långtgående ingrepp i individens möjligheter att påverka sin 
livsmiljö. Statens möjlighet till ingripande är kopplad till tolkning och förståelse av vad som 
ska skyddas samt vad som är syftet med strandskyddet. Konstruktionen av ett begrepp är en 
handling förankrat i såväl politik som maktutövning. Utifrån ett fysiskt 
planeringsperspektiv är det därför intressant att studera hur konstruktionen av 
begreppet strandskydd premierar alternativt exkluderar olika synsätt vilket i 
förlängningen får konsekvenser för den enskildes möjlighet att råda över sin 
egendom.  

Tjänstemannen antas i detta arbete har en roll som upprätthållare av den byråkratiska strukturen 
vilken är styrande för tillfället. I och med detta antagande är det relevant att diskutera legitimeringen 
av strandskyddet utifrån dess förhållande till den rationella och kommunikativa planeringsteorin. 
Detta gör att uppsatsens syfte, frågeställningar och problemformuleringar kan relateras till ett 
bredare planeringsperspektiv där medborgarens möjlighet till inflytande varierar beroende på den 
byråkratiska strukturen. Utifrån ett rationellt planeringsperspektiv har, enligt Allmendinger (2009), 
tjänstemannen en expertroll där dennes uppgift är att uppfylla de mål som politikerna formulerat 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Tjänstemannen i sin roll som expert har ett informationsövertag 
och ett tolkningsföreträde som den enskilde medborgaren i regel inte äger och på detta sätt kan 
maktordningen upprätthållas. Makten är därför kopplad till den som har kontroll över språkbruket 
vilket i byråkratiska sammanhang ofta tar sig i uttryck som expertmakt. Genom att inkludera 
respektive exkludera olika begrepp och synsätt kan staten samt dess representanter, i detta fall 
tjänstemännen, styra diskussionen och markera vad som ska uppfattas som sanning vid just detta 
tillfälle. Då uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktivistiskt synsätt blir 
diskussionen om vad som är sanning och hur den konstrueras relevant. Utifrån detta perspektiv 
finns det, som tidigare nämnts, ingen absolut sanning utan det som uppfattas som sanning är bara 
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den kunskap som har det hegemoniska övertaget vid en viss given tidpunkt. Kontrollen över vad 
som uppfattas som sanning och kunskap är därför starkt kopplad till kontroll över språket, dess 
uttryck och begrepp (Börjesson & Rhen 2009, s. 37; Bergström 2012, s. 29). Detta beskrivs, som 
tidigare redogjorts för, ingående av Foucault i och med konstruktionen av begreppet 
power/knowledge. Detta begrepp kommer att ges ett särskilt utrymme i diskussionen av 
diskursanalysens resultat då det, enligt Foucault (1980), dels belyser de maktstrukturer som 
legitimerar en specifik form av kunskap och dels hur det ur detta perspektiv blir omöjligt att 
beskriva något som objektiva fakta. Den kunskap och sanning som konstrueras ska vidare, enligt 
Foucault (2012a), betraktas som en maktfaktor i samhället. Centralt vid diskussioner om hur 
kunskap konstrueras och hur sanning legitimeras språkligt blir begreppet diskurser, något som tar 
sig i uttryck i att uppsatsens metod är en så kallad diskursanalys. Diskurser ska tolkas som ett 
resultat av maktstrategier i samhället och kan därför inte enbart analyseras som språkliga företeelser 
(Tunström 2009, s. 25; Bergström 2012, s. 358; Foucault 2012a, s. 182; Berglund Snodgrass 2016, 
s. 19). 
 
Strandskyddet som fenomen är till stor del kopplad till en avvägning som görs av enskilda 
tjänstemän på politiska grunder. Denna avvägning grundas, som tidigare beskrivits, på en språklig 
legitimering till stor del styrd av experters kunskapsövertag i förhållande till individuella 
medborgare. Vad som inkluderas och exkluderas i denna beskrivning samt genom vilka statliga 
styrmedel som upprätthåller detta urval kan därför antas få en långtgående påverkan på individens 
relation till staten. Genom att premiera olika typer av tolkningar och diskurser kan det statliga 
ingripandet i enskildes rådighet över sin egendom legitimeras. Detta förhållande beskrivs i 
uppsatsens problemformulering på följande sätt:  

Strandskydd är i grunden ett politiskt fenomen där politiska processer motiverar och legitimerar 
ett långtgående ingrepp i individens möjligheter att påverka sin livsmiljö. Statens möjlighet 
till ingripande är kopplad till tolkning och förståelse av vad som ska skyddas samt 
vad som är syftet med strandskyddet. Konstruktionen av ett begrepp är en 
handling förankrat i såväl politik som maktutövning. Utifrån ett fysiskt 
planeringsperspektiv är det därför intressant att studera hur konstruktionen av begreppet 
strandskydd premierar alternativt exkluderar olika synsätt vilket i förlängningen får 
konsekvenser för den enskildes möjlighet att råda över sin egendom.  

Även om staten i detta arbete ofta skrivs i bestämd form singular ska detta inte tolkas som att den 
förstås som en homogen enhet, tvärtom ansluter sig detta arbete till den beskrivning som 
presenterats av Winterford (2016) där staten förstås som en heterogen maktapparat som kan 
interagera med enskilda medborgare på en rad olika nivåer. Detta förstås i uppsatsen som den 
interaktion som sker mellan medborgare – kommun, medborgare – länsstyrelse och medborgare – 
domstol, där alla nämnda instanser på något sätt antas förmedla den statliga synen och viljan om 
hur strandskyddet ska tolkas. Vid en diskussion om strandskydd, stat och den enskildes rättigheter 
är det relevant att beakta den byråkratiska process som den enskilde måste vara del av för att få till 
stånd en dispens från strandskyddet, en utförlig beskrivning av denna process redovisas i fig. 1 i 
kapitel 1.1. Strandskyddsprocessen, se sida 8. Som tidigare nämnts kan denna organiserade, 
byråkratiserade form av maktutövning, som beskrivits av Habermas såväl som Weber, uppfattas 
som både underlättande och förtryckande. Weber beskriver byråkratisering som en typ av 
auktoritet där maktens fokus har förflyttats från en individ till en mer övergripande maktstruktur 
som upprätthålls genom olika lagar, förordningar och traditioner. Som beskrivits tidigare kan 
Weber syn på den opersonliga auktoriteten relateras till den rationella planeringsteorin som den 
beskrivs av Allmendinger (2009). Genom en linjär, rationell beslutsprocess antas den rationella 
planeringen, enligt Allmendinger (2009), leda fram till det objektivt bästa beslutet för såväl 
samhället som den enskilde medborgaren. Denna rationella byråkratisering av planeringen kan 
kopplas till diskussionen om strandskydd i och med att det finns ett lagstadgat regelverk, 
tolkningsmässiga traditioner och domstolspraxis.  
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Vid en diskussion om individens förhållande till stat och byråkrati är det relevant att lyfta in ett 
begrepp som govermentality. Detta eftersom det beskriver hur statsmakten utövar inflytande i det 
dagliga livet genom lagar, myndigheter och institutioner. Govermentality kan kopplas både till det 
som Rose & Miller (1992) beskriver som politisk rationalitet och det som Berglund Snodgrass 
(2016) benämner som agonistisk politisk teori. Rose och Miller (1992) belyser att staten bör 
analyseras utifrån hur det diskursiva fältet inom maktapparaten förändras och förmedlas samt 
vilken påverkan denna har i att legitimera maktutövandet ur ett moraliskt och samhälleligt 
perspektiv. Detta inbegriper att studera vad som inkluderas och vad som utesluts i den politiska 
rationaliteten samt hur maktpåverkan fördelas mellan samhällets olika institutioner och 
myndigheter (Rose & Miller 1992, s. 175). Agonistisk politisk teori belyser de gränser och 
möjligheter som finns inom den styrande strukturen i och med att teorin lyfter fram vad den 
medger eller inte (Berglund Snodgrass 2016, s. 23).  
 

Detta kapitel ger en kontextuell bakgrund till strandskyddet som ett politiskt, kulturellt och 
ideologiskt fenomen. Konflikten mellan stat/individ, privat/allmänt är ständigt närvarande och det 
är genom kunskap och avvägning som beslut rörarande strandskyddsfrågor sker. Genom att 
motiveringen bakom strandskyddet är politiskt och ideologisk blir det relevant att studera detta 
fenomen utifrån perspektivet att produktionen av kunskap är en politisk handling. Kapitlet består 
därför först av en kronologisk genomgång av strandskyddslagstiftningen, sedan av en internationell 
utblick, därefter redogörs för strandskyddets koppling till privata och allmänna intressen, 
avslutningsvis sker en positionering av uppsatsen i förhållande till den tillgängliga forskningen inom 
ämnet.  
 
Strandskyddets ursprung står, enligt Segrell (1994), att finna i 30-talets folkhemsbyggande samt 
dåtidens diskussioner om det allmännas tillgång till friluftslivet. Den politiska och ideologiska 
prioriteringen av det allmänna framför det privata ledde till kritik redan i lagens förarbete, där 
strandskyddslagstiftningen ofta benämndes av motståndare som strandrövarlag, samt en 
socialisering av stränderna (Segrell 1995, s. 109). Inom juridisk och äganderättsforskning belyses 
denna konflikt, främst genom studier av rättsfall som hanterats av Europadomstolen, där 
överprövandet av dispenser inte sällan ansetts som ett oskäligt ingrepp i den privates ägande- och 
förfoganderätt, se vidare (Sjödin et al. 2007; Åslund 2008; Tollesson 2015). Inom forskning med 
ursprung i planeringskanon beskrivs strandskyddet som antingen något positivt i och med att det 
anses säkra allmänhetens tillgång till stranden på samma sätt som allemansrätten eller som en 
planeringsförutsättning vilken planeraren i sin profession behöver hantera och förhålla sig till. På 
senare tid finns även en koppling till miljövård och miljöskydd inom den planeringsrelaterande 
forskningen. Från att ursprungligen ha varit en lagstiftning kopplad till den sociala naturvården 
blev den under 1990-talet ekologiserad på ett sådant sätt att den nu även inbegriper ett 
miljöskyddsperspektiv (Segrell 1995, s. 121).  
 

Detta avsnitt är en redogörelse av strandskyddslagstiftningens historiska och politiska utveckling 
samt hur lagen är formulerad idag, våren 2018. 
 
5.1.1. Historisk utveckling av strandskyddslagstiftningen  
Den sociala dimensionen av strandskyddet har sitt ursprung i 30-talets folkhemsbyggande. Under 
den senare hälften av 30-talet påvisar friluftsutredningen att den ständigt ökande moderniseringen, 
vilken i och för sig ansågs vara önskvärd i en välfärdsstat, förde med sig negativa konsekvenser för 
den icke-jordägande, stadslevande befolkningen i from av psykisk och fysisk ohälsa (Segrell 1995, 
s. 57). Detta problem var grunden till uppkomsten av det som Segrell (1995) kallar det sociala 
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naturskyddet och som tydligast uttrycks i detta citat från ordföraren i Svenska 
Naturskyddsföreningen: 

”Naturskyddet är till för människan och inte för naturens skull” (Sten Selander i 
Segrell 1995, s. 62) 

Med utgångspunkt i mekaniseringens negativa konsekvenser fördes vidare argument om en social 
rättviseutveckling, folkhälsa och den ökade demokratiseringen (Segrell 1995, s. 57). Allmänheten, i 
betydelsen icke-jordägande stadsbefolkning, skulle få tillgång till landets stränder för att kunna 
nyttja dessa till exempelvis havsbad och tältning, aktiviteter som särskilt ansågs vara effektiva för 
att motverka stadens påfrestningar (Segrell 1995, s. 57). Ursprunget till dagens 
strandskyddslagstiftning står därför att finna, enligt Segrell (1995) i en mer omfattande social fysisk 
planering och en rationalisering av att människor kan, genom statlig försyn, kompenseras för 
moderniseringens negativa effekter. En synlig konflikt, enligt friluftsutredningen, som var upphov 
till behovet av en generell strandlagstiftning var den mellan fattiga icke-jordägande stadsbor och de 
rika stadsbornas vilja att införskaffa stugor i strandnära läge (Segrell 1995, s. 58). Vidare påtalades 
att allmänhetens ökade tillgång till stränderna skulle riskera negativa konsekvenser för den enskilde 
markägaren i form av nedskräpning och förstörelse, dessa konsekvenser sågs dock av som ringa av 
friluftsutredningen i jämförelse med allmänhetens vinster av ett strandskydd (Segrell 1995, s. 58).  
 
Diskussionen om allmänhetens möjlighet till friluftsliv kontra fritidshusbebyggelse har från början 
varit central i strandskyddslagstiftningens utveckling. Friluftsutredningen ansåg att Sverige hade 
goda förutsättningar för en utveckling av friluftslivet men att detta var hotat på grund av stadigt 
ökande sommarstugebebyggelse (Segrell 1995, s. 71). Fritidshusbebyggelsen identifierades som det 
största hotet mot det allmänna friluftslivet och situationen upplevdes som akut, vilket resulterade i 
att utredningen lade fram ett lagförslag 1938 (Segrell 1995, s. 75). Lagförslaget förordade ett 
generellt förbud mot att uppföra byggnader och på annat sätt hindra allmänhetens passage inom 
vad som benämndes som strandområde, en 500m bred remsa på båda sidor om strandlinjen (Segrell 
1995, ss. 75–76). Lagen genomdrevs aldrig men dess möjliga konsekvenser och grundantaganden 
fick påverkan på det fortsatta arbetet mot en permanent strandskyddslagstiftning. Dessa 
grundantaganden sammanfattar Segrell (1995) på följande sätt:  

”1. De ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt mest populära strandområdena, 
alltså vid kusten och de fyra stora insjöarna, skulle hållas tillgängliga för den icke 
strandägande allmänheten, vilkas möjligheter att utnyttja dessa områden 
reglerades av allemansrätten. 

2. Andra intressen, framför allt fritidshusbyggande men också bostadsbyggande 
och industrietableringar, skulle få stå tillbaka till förmån för den ovannämnda 
gruppens intressen. 

3. Strandmarksägarnas möjligheter att utnyttja sina områden enligt egna 
önskemål skulle minska, det vill säga äganderätten skulle inskränkas, utan att 
ersättning för detta skulle utgå 

4. Natur- och skönhetsvärden vid kusten och de nämnda insjöarna skulle 
skyddas från förstörande och förfulande bebyggelse, reklamskyltar och dylikt.” 

(Segrell 1995, s. 78) 

Det första lagstadgade strandskyddet kom i och med den temporära lagen 1951. Huvudsyftet med 
lagen var förankrat i 30-talets utredningar vilka grundade sig på ett behov att skydda allmänhetens 
tillgång till stränder genom att begränsa och försvåra det privata byggandet i dessa områden (Segrell 
1995, s. 1982). År 1949 hade en promemoria om en särskild strandlag inkommit, denna ansåg att 
den reglering som fanns för strandbebyggelse vid denna tid, bland annat 1947 års byggnadslag, inte 
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hanterade det huvudsakliga hotet mot det allmänna friluftslivet, fritidshusbebyggelsen (Segrell 
1995, s. 79). Detta hot föreföll även nu akut vilket var anledningen till att lagstiftarna ansåg att det 
fanns ett behov av en provisorisk strandlag innan den permanenta hade utretts ordentligt (Segrell 
1995, s. 79). Det fanns vissa skillnader i det lagförslag som presenterades 1938 jämfört med det 
som nu förespråkades. För det första minskades den föreslagna skyddszonen från 
friluftslivsutredningens 500m på båda sidor strandlinjen till att innefatta ett område på max 300m 
uppåt land från vattenlinjen räknat, detta eftersom lagstiftarna ansåg att den bredare zonen skulle 
medföra ett oskäligt stort ingrepp till men för markägarna (Segrell 1995, s. 80). För det andra fördes 
i detta skede en tydligare diskussion om fördelar respektive nackdelar med ett generellt eller ett 
selektivt strandskydd. De som förespråkade det generella perspektivet menade att 
byggnadsförbudet skulle omfatta samtliga hav, sjöar och vattendrag och att länsstyrelsen i vissa 
enskilda fall skulle tillåta dispens från strandskyddet (Segrell 1995, s. 80. Stränder ansågs av dessa 
förespråkare ha en särskilt stark ställning som områden för allmänhetens friluftsliv (Segrell 1995, s. 
80). Det selektiva strandskyddet grundade sig i antagandet att inte alla landets stränder var under 
lika högt exploateringstryck och att lagen därför endast skulle omfatta de områden som var i behov 
av att skyddas (Segrell 1995, s. 80). Huvudsyftet med lagförslaget var att säkerställa att allmänheten 
fick tillgång till strandområden för det allmänna friluftslivet. För markägaren innebar detta ett 
byggnadsförbud inom det angivna området något som fick skarp kritik från opposition och 
remissinstanser.  
 
En kritik, som enligt Segrell (1995) främst förmedlades av bondeförbundet, var att det i strandlagen 
gjordes en prioritering av icke-jordägande stadsbor på bekostnad av fattiga småbönder och fiskare. 
Det fanns även en rädsla att den nya lagen skulle medföra att skärgården förvandlades till ett 
semesterparadis för stockholmare och att det i förlängningen skulle försvåra möjligheterna för de 
fastboende att utveckla traditionella näringar (Segrell 1995, ss. 107–108). Remissvar på lagförslaget 
påpekade också behovet av att utforma lagen så att den inte förhindrade fritidshusbebyggelse där 
det inte fanns skäl till det, detta främst eftersom fler och fler arbetare såg sommarstugan som en 
möjlig semester då de inte hade råd med långa resor, hotell eller pensionat (Segrell 1995, s. 82). 
Vidare ifrågasattes om det fanns ett behov av en strandlag och om det i så fall var så akut att det 
inte gick att vänta tills dess att en lagmässig utredning hade färdigställts. Det ansågs att det redan 
fanns ett fullgott skydd för landet stränder i 86 och 122 §§ Byggnadslagen, vilket hade nyttjats av 
vissa län för att utfärda ett generellt strandskydd redan 1948 (Segrell 1995, ss. 81–82).  
 
Den starkaste kritiken mot införandet av en strandlag var att dess inskränkningar på den enskildes 
äganderätt ansågs oskäliga. Promemorian från 1949 inkluderade ingen beskrivning om hur de 
markägare som drabbades av strandskyddet skulle ersättas, något som enligt Högerpartiet visade 
på att regeringen gjorde en felaktig prioritering av intressen, mellan det allmänna och privata 
(Segrell 1995, ss. 107–108). Förslaget skulle, enligt kritiken, leda till alltför negativa konsekvenser 
för den enskilde markägaren samt sommarstugeinnehavaren och det var därför bättre om 
kommunen köpte in markområden från privata aktörer för att upprätta zoner för allmänt friluftsliv 
(Segrell 1995, s. 108).  
 
Trots kritiken började lagen att gälla den 1 januari 1953 och verkade som fristående lag fram till 
1965 då den inkorporerades i Naturvårdslagen (Segrell 1995, ss. 86–87). Ersättningsbestämmelser 
hade tillkommit och de ingrepp som lagen medförde i den enskildes äganderätt hade motiverats 
ideologiskt av författarna till strandutredningen. Argumentet var att det i ett modernt samhälle 
fanns ett behov av att värna om allmänhetens intressen och att det därför inte var möjligt att ha en 
oinskränkt privat äganderätt, det gjordes även hänvisningar till att den privata äganderätten redan 
var begränsad i och med byggnadstillståndslagen från 1943 (Segrell 1995, s. 83). 
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Tio år efter det att lagen hade röstats igenom och nio år efter att den hade börjat gälla genomfördes 
Naturvårdsutredningen. Den hade bland annat till uppgift att utvärdera strandlagen eftersom det 
hade inkommit motioner som var kritiska till dess tillämpning (Segrell 1995, s. 89). Utredningen 
påvisade att de flesta av landets länsstyrelser ansåg att strandlagen var välfungerande men de län 
som befann sig mer högexploaterade områden, exempelvis Göteborg och Bohuslän, önskade att 
lagen skulle möjliggöra för ytterligare reglering av fritidshusbebyggelsen (Segrell 1995, s. 88). Vidare 
undersöktes också i vilken grad ersättningsbestämmelserna i lagen hade utnyttjats. Endast fyra av 
landets länsstyrelser hade utbetalat ersättning och det antogs att allmänheten var dåligt informerad 
om rätten till ersättning eller att markägaren inte krävde ersättning för byggförbudet (Segrell 1995, 
s. 90). Ytterligare en anledning till det låga antalet ersättningar var att länsstyrelser föredrog att 
godkänna de dispenser som kom in istället för att betala ersättning förutom i de områden där 
stränderna redan stod under ett högt exploateringstryck (Segrell 1995, s. 90). De motioner som 
hade inkommit 1961 och föranlett ett behov av att utreda strandlagen pekade på att de undantag 
som fanns i lagstiftningen, att bebyggelse för jord-, skogsbruk, fisket och den allmänna 
samfärdselns behov samt inom stadsplanelagt område inte krävde dispens från länsstyrelsen ledde 
till problem och konflikter (Segrell 1995, s. 90). Framför allt vägar sågs som ett problem då dessa 
ofta kunde avskärma stränderna från ovanliggande fastigheter och därmed försämra allmänhetens 
tillgång till området (Segrell 1995, s. 90). Utredningen kom fram till att denna kritik grundades på 
att motionärerna hade feltolkat lagstiftningen och att en ökad bilism var önskvärt för den allmänna 
välfärdsutvecklingen, denna skulle leda till en ökning av det rörliga friluftslivet vilket medförde ett 
behov att i ännu högre grad säkra allmänhetens tillgång till stränderna (Segrell 1995, s. 90).  
 
Naturvårdsutredningen ledde till att det den 1 januari 1965 infördes en ny lag, Naturvårdslagen, i 
vilken den gamla strandlagen inkorporerades. Lagen gällde fram till 1994 och genomgick totalt 30 
förändringar under denna tid (Segrell 1995, s. 93). De förändringar som rörde 
strandskyddslagstiftningen genomfördes 1972 respektive 1973. År 1972 ändrades 
ersättningsbestämmelserna i lagens 28§ så att markägare som drabbades av strandskyddets 
restriktioner inte längre hade rätt till ekonomisk ersättning (Segrell 1995, s. 93). År 1974 skedde en 
kraftig skärpning i strandskyddslagstiftningen i och med att strandskyddet övergick från att ha varit 
selektivt till att nu bli generellt, detta innebar att områden på minst 100m och max 300m från 
vattenlinjen vid samtliga landets hav, sjöar och vattendrag omfattades av byggförbud om inte 
länsstyrelsen beviljade dispens (Segrell 1995, s. 94). Orsaken till skärpningen var förankrad i 
lagstiftningens historiska utveckling, det ansågs återigen viktigt att skydda stränderna från hotet av 
sommarstugebebyggelsen (Segrell 1995, ss. 94–95). Denna skärpning underströk, enligt Segrell 
(1995), ytterligare den prioritering av allmänhetens friluftsliv över andra intressen som varit 
tongivande i strandskyddsdiskussioner och lagstiftning sedan sent 1930-tal (Segrell 1995, ss. 96–
97). Liksom tidigare kritiserades förslaget om ett generellt strandskydd för att skapa en onödigt stor 
byråkratisk börda för länsstyrelserna samt att det inte fanns ett behov av att förse samtliga stränder 
och vattendrag med samma starka skydd (Segrell 1995, s. 97). Norrbottens län påpekade bland 
annat att ett generellt strandskydd skulle få konsekvenser för befolkningsutvecklingen i länets 
inland där de högexploaterade områdena var få och sjöarna många, det ansåg därför från deras sida 
finnas ett behov av möjligheten att undanta större områden från det generella strandskyddet 
(Segrell 1995, ss. 97–98). Det efterfrågades en politik som prioriterade fritidshusbebyggelsen 
framför allmänhetens rörliga friluftsliv (Segrell 1995, s. 117). 
 
År 1994 inkorporerades naturvårdslagen i Miljöbalken (MB) något som förde med sig att 
strandskyddet genomgick en ekologisering (Segrell 1995, s. 121). Det sociala syftet kompletterades 
nu med ett ekologiskt som strävade efter att värna om strändernas djur- och växtliv (Segrell 1995, 
s. 121). Det generella strandskyddet omarbetades nu för att strandområden i lågexploaterade 
områden skulle kunna undantas och på så sätt inte stävjas i sin utveckling (Segrell 1995, ss. 121–
122).  
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5.1.2. Strandskyddet idag 
Dagens strandskyddslagstiftning kännetecknas till stor del av det tvådelade syfte som 
introducerades under lagens ekologisering på 1990-talet. I skrivandets stund, våren 2018, är 
paragrafen som beskriver strandskyddets syfte formulerad på följande sätt: 

”13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
   Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” Lag 
(2009:532).(1998:808) 

Lagens översta formulering ”Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.” påvisar 
dess generella karaktär. Det generella strandskyddet återinfördes 2009 även om det då tillkom 
bestämmelser om att områden i kommunens översiktsplan kunde pekas ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), 14§ respektive 18 d§ i MB (1998:808). I och med 
lagändringen 2009 fick strandskyddet en striktare karaktär bland annat infördes det nu särskilda 
kriterier som ska vara uppfyllda för att dispens från det generella strandskyddet ska kunna ges. 
Dessa beskrivs i 18 c§ MB (1998:808): 

”18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 
 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.   I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda 
skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.” Lag 
(2009:532). 

Ovan nämnda kriterier relaterar till strandskyddets syfte vilket, enligt Segrell (1995), kan anses ha 
blivit mer restriktivt i och med introducerandet av miljöaspekten. Formuleringen av de olika skälen 
är öppna på ett sådant sätt att det är enskilda tjänstemäns tolkning av lagstiftningen blir central i 
hur strandskyddet implementeras (Petersson Forsberg 2012, s. 107). Detta kan, enligt Petersson 
Forsberg (2012), ses som ett uttryck för det politiska spelet som förekommer bakom kulisserna vid 
utvecklingen av lagstiftning kopplad fysisk planering. I och med strandskyddets ekologisering 
(Petersson Forsberg 2012, s. 114) under 1990-talet finns det ett värde att lyfta fram strandskyddets 
politiserade ursprung och implementering. Tjänstemännen har till uppgift att omsätta dessa 
politiska åtgärder i ett faktiskt beslut och har därför en viktig roll när det kommer till tolkning av 
lagstiftningen (Petersson Forsberg 2012, s. 66). Strandskyddet har sitt ursprung i en politisk vilja 
att trygga den icke jordägande allmänhetens friluftsliv (Petersson Forsberg 2012, s. 20), något som 
måste hållas i åtanke vid studier av detta fenomen. 
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Följande avsnitt utgörs av en internationell utblick mot vilken den svenska 
strandskyddslagstiftningen kan relateras. Denna utgörs av dels en genomgång av 
strandskyddslagstiftnigens utformning i de andra nordiska länderna och dels en genomgång av 
Intergrated Costal Zone Managment (ICZM).  
 
5.2.1. Strandskyddet i Norden 
Den svenska strandskyddslagstiftningen har såväl influerats av som influerat de nordiska 
grannländerna. Danmark var det nordiska land som tidigast införde någon form av generella 
strandskyddsregler, redan år 1937 omfattades insjöar och vattendrag av en 150 meter bred 
skyddszon (Segrell 1995, ss. 102–103). Strandskyddsreglerna är sedan 1992 inkluderade i lov om 
naturbeskyttelse och 1994 utökades den skyddade zonen vid kusterna från 100 meter till 300 meter 
(Segrell 1995, s. 103). Liksom i svensk strandskyddslagstiftning förekommer det i den danska 
lagstiftningen möjlighet att bevilja dispens från det generella skyddet tillika byggförbudet. Dessa är, 
likt de svenska förenade med särskilda skäl (Segrell 1995, s. 103). 
 
Den nordiska strandskyddslagstiftning som har mest gemensamt med den svenska är den norska. 
Denna är till stor del grundad på inspiration hämtad från den svenska strandutredningen. Ansvariga 
för att utveckla den norska strandskyddslagstiftningen var Friluftslov-kommittén, en kommitté 
som hade sitt ursprung i förkrigstidens frilufts diskussioner men fått göra uppehåll med sitt arbete 
under den tyska ockupationen för att sedan återuppta det 1950 (Segrell 1995, s. 100). Den norska 
strandskyddslagstiftningen grundade sig på samma fokus som den svenska, att skydda allmänhetens 
tillgång till stränderna, men infördes ca 15 år senare år 1965 (Segrell 1995, s. 100). Det skulle dock 
dröja till 1972 innan denna initialt provisoriska lagstiftning fick en mer permanent karaktär i och 
med strandloven lagstiftningen (Segrell 1995, s. 100). Strandloven är idag integrerad i Plan- och 
Byggningsloven (PBL) och föreskriver, likt den svenska, ett generellt 100 meters byggförbud längs 
kusterna (Segrell 1995, s. 100).  
 
Segrell (1995) betonar att det sociala strandskyddet som idé växte fram ungefär samtidigt i såväl 
Norge, Sverige och Finland, det vill säga i mitten alternativt slutet av 1930-talet. I Finland uppkom 
ett intresse för en strandskyddslagstiftning i samband med den svenska strandutredningen på 30-
talet (Segrell 1995, s. 101). Lagstiftarna i Finland drog dock slutsatsen att den finska allemansrätten 
utgjorde ett fullgott skydd för allmänhetens möjligheter att idka friluftsliv vid sjöar och 
kustområden, någon särskild strandskyddslag ansågs därför inte vara nödvändig (Segrell 1995, s. 
101). Denna slutsats har varit rådande i Finland sedan dess vilket gör att de än idag saknar den 
generella typen av strandskyddslagstiftning som finns i Norge och Sverige (Segrell 1995, s. 101). 
Ett visst skydd för vissa utvalda områden, ca 5% av Finlands stränder, finns i och med 
strandskyddsprogrammet som infördes 1992, vilket främst ska förhindra en explosionsartad 
utbyggnad av fritidshus i annars oexploaterade områden. Detta program har dock inga rättsliga 
följder vilket lett till att en stor del av de skyddade områdena redan har bebyggts (Segrell 1995, s. 
101).  
 
5.2.2. Intergrated Costal Zone Management (ICZM) 
Vid en beskrivning av internationella styrmedel för att skydda länders kust- och strandzoner är det 
relevant att ägna ett avsnitt åt så kallad Intergarted Costal Zone Managment (ICZM). För en mer 
uttömmande beskrivning av detta fenomen, samt dess koppling till traditionell planering och 
medborgarinflytande, hänvisas läsaren till (Buanes, Jentoft, Karlsen, Maurstad & Søreng 2004) och 
Portman, Esteves, Le & Khan (2012). Detta fenomen integreras i planeringen på olika sätt i olika 
länder men syftar till att kustplanering ska ske på ett sätt som integrera olika sektorer och intressen 
och där med ersätta de mer sektoriellt avgränsade styrmedlen (Portman et al. 2012, s. 196). Detta 
sektoröverskridande angreppsätt gör att ICZM i en svensk kontext inte kan likställas med 
strandskydd utan istället bör förstås som havsplanering, där processer för medborgardialog et 
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cetera mer liknar ett traditionellt samråd. Den svenska havsplaneringen är i skrivandets stund ännu 
i sin linda men grundas till stor del på formuleringen i PBL 1 kap. 2§ vilken är:  

”det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten enligt denna lag.” 1 kap 2§ PBL(2010:900) 

I Norge har havsplaneringen varit etablerad sedan tidigt 1980-tal i och med olika aktörers 
ekonomiska intressen, där ibland att möjligheten för etablering av fiskodlingar var kopplad till 
kravet på kommuner att upprätta kustplaner som regalerade mark- och vattenanvändningen 
(Buanes et al. 2004, s. 219). Mark och vatten-användningen indelades i fem olika zoner i vilka olika 
intressen var övervägande (Buanes et al. 2004, s. 210)på ett sätt som liknar den traditionella svenska 
planeringen. ICZM ska enligt norsk lag vara en integrerande och öppen process där alla berörda 
aktörer får möjlighet att komma till tals (Buanes et al. 2004, s. 210). Tillskillnad från 
strandskyddsprocessen som är en process mellan en privat aktör och ett antal 
myndighetsrepresentanter, se fig. 1 s. 10. 
 
Som tidigare påtalats är den svenska havsplaneringen under utveckling och strukturerna för den är 
inte fastlagda, något som förnärvarande utarbetas av såväl Hav- och vattenmyndigheten som 
Boverket. Därför är det ännu för tidigt för att se effekter av svensk havs- och kustplanerings 
påverkan på det traditionella strandskyddet, men kortfattat kan det konstateras att dessa båda 
system förefaller att samverka i en norsk kontext. 
 

Inom juridisk forskning har strandskyddet främst studerats utifrån ett ägande – och 
grundlagsrättsligt perspektiv, för mer ingående beskrivning av denna forskning se (Sjödin et al. 
2007) och (Åslund 2008). Då individers äganderätt är kopplad till den avvägning mellan privata och 
allmänna intressen som ska ske vid granskning av strandskyddsdispenser kommer följande avsnitt 
behandla äganderättsfrågor i förhållande till strandskyddslagstiftning. 
 
Den individuella äganderätten brukar delas upp i tre kategorier; ägarens rätt att använda sin 
egendom (inkluderar pågående och framtida användning), ägarens rätt att hindra andra från att 
nyttja egendomen och slutligen ägarens rätt att överlåta sin egendom (Segrell 1995, s. 42; Sjödin et 
al. 2007, s. 32; Petersson Forsberg 2012, s. 60). Av detta går det att utröna att en inskränkning på 
den framtida markanvändningen, likt strandskyddet, utgör en kränkning mot den individuella 
äganderätten (Segrell 1995, s. 43), en så kallad rådighetskränkning (Sjödin et al. 2007, s. 207). 
Orsaken till att det offentliga gör inskränkningar i den individuella äganderätten är att det anses 
ligga i det allmänna intresset (Segrell 1995, s. 42; Sjödin et al. 2007, s. 17). La Mela (2014) beskriver 
att privat egendom i nordiska länder traditionellt har en svag ställning som juridiskt koncept vilket 
kan antas ligga till grund för allemansrättens och strandskyddets starka ställning. För att ett allmänt 
intresse ska kunna hävdas måste, enligt Sjödin et al. (2007), den samhällsekonomiska nyttan vid 
markinskränkningar överstiga den skada som begränsningen av äganderätten innebär, vidare får 
det heller inte förekomma några rimliga lokaliseringsalternativ för det syfte som allmännyttan 
åberopar.  
 
Äganderätten skyddas i svensk lag i och med Europakonventionen. När konventionen ska tillämpas 
är den så kallade proportionalitetsprincipen central. Denna innebär att det ska prövas om det har 
skett en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen (Crafoord, s. 3; Sjödin et al. 2007, 
s. 30). Denna princip är inskriven i 18§ Regeringsförordningen (RF): 

” (…) den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå 
sin egendom ska vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall 
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del 
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av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i 
förhållande till värdet på denna del av fastigheten (…) Alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivs ovan” 

Petersson Forsberg (2012) lyfter fram att staten utövar ett inflytande på all planering och 
efterföljande lovgivning i och med de allmänna råd, lagar, förordningar samt 
myndighetsföreskrifter som står till dess förfogande. Vidare förekommer i Sverige två parallella 
lagstiftningar som värnar om naturen och de allmännas intressen, där Miljöbalken (MB) och Plan- 
och Bygglagen (PBL) både upprätthåller och i vissa fall motarbetar varandra (Larsson 2014, s. 22)  
 
Michelman, enligt Sjöding et al. (2007) har identifierat tre ekonomiska konsekvenser som kan följa 
på en åtgärd enligt det allmänna intresset. Den första är nettonyttan, fördelarna minus nackdelar 
som skapas av åtgärden, det andra fallet är om kompensationen betalas vilket generar kostnader 
för domstol och processer, den tredje uppstår om kompensation inte betalas ut vilket skapar 
missnöjeskostnader i och med att den vars rättigheter påverkas blir upprörd, denna kostnad kan 
även sprida sig till andra (Sjödin et al. 2007, ss. 19–20).  
 
Diskussioner om proportionalitetsprincipen har aktualiserats i en rad olika rättsfall där domstolen 
har dömt att vägran att ge dispens har stridit mot denna princip i och med att privatpersonen inte 
fått skälig ersättning för förlusten av rättigheten till den framtida markanvändningen (Crafoord, s. 
3; Sjödin et al. 2007, s. 31). Denna praxis gäller trots att det i MB inte finns några föreskrifter om 
att ersättning ska utgå till privatpersonen, enligt praxis ska de ekonomiska effekterna för den 
enskilde vägas mot allmänintresset (Crafoord, s. 3; Sjödin et al. 2007, s. 208). 
 
5.3.1. Allemansrätten 
Strandskyddet som företeelse är, enligt Segrell (1994), sammanlänkad med allemansrätten och kan, 
enligt Petersson Forsberg (2012), i essens beskrivas som en förstärkt allemansrätt där lagar 
kopplade till strandskyddet utgör ett juridiskt stöd för att förhindra exploatering som kan påverka 
denna rätt negativt. I likhet med strandskyddslagstiftningen har också begreppet allemansrätt sitt 
ursprung i 1930-talets folkhems- och friskvårdsrörelse, där det relaterades till ett behov av att 
motverka den ökade urbaniseringens effekter genom allmän tillgång till skog och mark (La Mela 
2014, s. 269). Allemansrätten ansågs ha stöd historiskt och begreppets uppsving under 30-talet har 
kopplats till såväl dåtidens nationalromantik som diskussionen om det allmännas friluftsliv (Segrell 
1995, s. 74; Sandell & Fredman 2010, s. 295). Strandskyddet och allemansrätten har därför länge 
ansetts ha ett ömsesidigt beroende där de båda principerna stöttar och legitimerar varandra (Segrell 
1995, s. 92). Tillskillnad från strandskyddet ansågs allemansrätten inte göra några djupgående 
inskränkningar i den privata äganderätten (Segrell 1995, s. 74). Det politiska ursprunget till 
allemansrätten, och i förlängningen även strandskyddet, har beskrivits som en lagstadgad myt 
vilken har ett tydligt bias kopplat till 1930-talets socialdemokrati (La Mela 2014, s. 269).  
 
Allemansrätten beskrivs som allmänhetens rätt att ha tillgång till och röra sig igenom skog och 
mark utan markägarens tillstånd, så länge som traditionellt formulerade regler om försiktighet och 
respekt åtlyds (Sandell 2010, s. 2; Campion & Stephenson 2014, s. 52; La Mela 2014, s. 267). 
Grundantagandet är att markägaren i detta fall får acceptera att okända individer visats på dennes 
mark, samt tillgodogör sig av olika naturresurser som exempelvis bär och svamp på området 
(Sandell 2010, s. 2). Detta framställs ofta i turismsammanhang som en historisk tradition i såväl 
Svergie, Finland och Norge men har som sagt sitt ursprung i 30-talets folkhemsbyggande (La Mela 
2014, s. 269). 
 

Följande avsnitt belyser uppsatsens positionering i förhållande till tidigare forskning. Den mest 
omfattande strandskyddsrelaterade forskningen gjordes av Segrell 1995 där det dels återfinns en 
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genomgång av strandskyddslagstiftningens historiska bakgrund och strandskyddets roll i 
kustkommuners utveckling. Då det har skett ett flertal lagändringar som berör strandskyddets syfte 
och tillämpning sedan dess är det därför intressant att återigen studera ämnet. Särskilt då med 
utgångspunkten i maktrelationen domstol, stat, kommun och invånare. Strandskydd är en av de 
företeelser där planerarens expertroll fortfarande är fast förankrad då dessa beslut inte föregås eller 
påverkas av medborgarinflytande i lika stor grad som detalj- och översiktsplaner. Det kan därför 
anses vara en organisatorisk kvarleva från den rationella, expertplaneringen som starkast tog sig i 
uttryck i 60- och 70-talets Fysiska Riksplanering (FRP). Denna historiska bakgrund gör det 
intressant att studera hur fenomenet förhåller sig till ett mer nutida, socialkonstruktivistiskt 
perspektiv.  
 
Den redovisade forskningen används på olika sätt i det vidare arbetet. Främst syftar 
forskningsöversikten till att ge en bakgrund av det nuvarande forskningsläget om strandskydd, 
detta för att skapa en fingervisning om vad som fram tills nu har inkluderats respektive exkluderats 
inom detta forskningsområde. Exempelvis kan nämnas att det inom juridisk forskning förefaller 
finnas ett fokus på att diskutera strandskydd i förhållande till proportionalitetsprincipen medan 
detta verkar saknas i stor utsträckning i den forskning som producerats inom traditionell 
planeringskanon. Vidare syftar forskningsöversikten att bidra med en kontextuell bakgrund till de 
begrepp och de fenomen som studeras, framförallt genom att ge en förståelse för strandskyddets 
politiska karaktär samt vilken roll avvägningsaspekten har i implementeringen av lagstiftningen. 
Den information som har presenterats i detta kapitel ligger till grund för hur urvalet av empiri har 
gjorts vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.3.1. Metod för insamling, sortering och avgränsning 
av empiriskt material. Slutligen kommer den presenterade forskningen att användas som ett 
diskussionsunderlag mot vilket studiens resultat kan relateras. Detta för att ge de identifierade 
diskurserna samt arbetets frågeställningar en kontextuell bakgrund mot vilken det är möjligt att dra 
mer generella slutsatser än vad som hade varit möjligt om svaren endast baserats på resultatet av 
diskursanalysen.  
 
Forskningsöversikten fokuserar främst på två ämnesområden; Strandskydd samt Privata och 
allmänna intressen. Detta fokus är grundat på arbetets problemformulering och bakgrund där den 
påverkan som implementeringen av strandskyddet får på den enskildes möjlighet att råda över sin 
fastighet är det centrala temat. Avsnittet om strandskydd består i en kronologisk beskrivning av 
strandskyddslagstiftnigens utveckling. Valet att strukturera avsnittet på just detta sätt har gjorts dels 
för att denna struktur ger en kontextuell bakgrund till studien och dels för att belysa de tydligt 
politiska aspekterna som har varit en integrerad del i utvecklandet av strandskyddslagstiftningen 
från början. Detta visar på att frågan om legitimering och avvägning har varit sammanlänkad med 
frågor som rör individens frihet, statens makt och rätten till rådighet över de egna ägorna. Det 
andra ämnesområdet har till stor del sprungit fram ur denna problematik, då diskussioner om 
statens rätt till ingripande i individens rådighet över mark i stor utsträckning handlar om 
avvägningen mellan privata och allmänna intressen. Avsnittet ämnar därför belysa detta fenomen 
samt lyfta fram den forskning som finns om de juridiska aspekterna av implementering av 
strandskyddet samt den avvägningsaspekt mellan det allmänna och enskilda intresset som är central 
inom svensk planeringslagstiftning. 
 
Som tidigare nämnts ämnar forskningsöversikten även bidra med en kontextuell bakgrund till 
uppsatsen. Av denna anledning har avsnitten rörande ICZM, nordiskt strandskydd, FRP och 
allemansrätt inkluderats. Mycket av den internationella forskningen fokuserar på ICZM, ett 
fenomen som är närmare kopplat till det som i en svensk kontext beskrivs som havsplanering. 
Forskning inom detta område har ändå inkluderats i denna uppsats eftersom denna typ av planering 
är kustrelaterad och det är inte omöjligt att i framtiden föreställa sig att den kommer att integrera 
eller i vart fall interagera med strandskyddet. Det norska exemplet lyfts fram dels på grund av att 
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deras strandskyddsbestämmelser liknar de svenska och dels för att det där finns en längre tradition 
av ICZM som är värt att relatera till den svenska strandskyddsforskningen. Allemansrätten har varit 
intimt sammanlänkad med diskussioner om en strandskyddslagstiftning sedan 30-talet, detta gör 
att fenomenet blir relevant som en kontextuell aspekt om vad strandskyddet syftar till och i vilken 
anda som lagstiftningen är utvecklad. På samma sätt relaterar avsnittet om FRP till att ge en 
förståelse för i vilken planeringskontext samt syn på statens möjlighet att planera för allmänhetens 
bästa som varit central vid utvecklandet och implementerandet av svensk strandskyddslagstiftning.  
 
Detta arbete strävar efter att sammanlänka den forskning som gjorts inom ämnet med grund i 
juridik och den som gjorts inom traditionell fysisk planeringskanon. Detta eftersom att studera 
strandskyddet ur ett maktperspektiv skulle kunna leda till nya synsätt på myndighetsutövning och 
den i grunden politisk handling att konstruera samt upprätthålla ett begrepp. Arbetet tar därför 
hänsyn till strandskyddet politiska ursprung, dess inneboende konflikter samt dess legitimering i 
planerings- och miljösammanhang.  
 

Följande kapitel behandlar uppsatsens metod. Det börjar med en beskrivning av författaren som 
subjekt och eventuell bias detta kan resultera i vid studie av empirin. Därefter följer en redogörelse 
för diskursanalys som metod, hur empirin har valts ut och avgränsats. Kapitlet avslutas med en 
metodologisk diskussion, där fördelar och nackdelar med det valda tillvägagångsättet diskuteras.  
 

Inom postmodern och socialkonstruktivistisk forskning spelar författaren själv en framträdande 
roll på ett sätt som inte förekommer inom mer rationell teori. Forskaren/författaren kan aldrig helt 
frigöra sig från de tidigare kunskaper, värderingar och synsätt som denne innehar och detta får en 
påverkan på den undersökning som görs (Berglund Snodgrass 2016, s. 35). Det är därför relevant 
att kort presentera min egen bakgrund för att synliggöra mig som författare och forskare i detta 
arbete. Detta också för att kunna diskutera de konsekvenser som mina egna värderingar och 
utgångspunkter kan få för arbetets resultat. Genom detta avsnitt eftersträvas en medvetenhet om 
de förutfattade meningar som jag kan tänkas bära med mig in i arbetet. Min uppväxt i ett ö-samhälle 
i Blekinge skärgård har fått till följd att jag har konfronterats med strandskyddets positiva såväl 
som negativa konsekvenser långt innan det att jag introducerades i min yrkesroll som 
planeringsarkitekt och tjänsteman. Detta leder till att jag riskerar att göra antagande om de sociala 
aspekterna av strandskyddet i empirin något som motverkas genom diskussioner med handledare 
och andra under arbetets gång. Utöver grundförståelsen för strandskyddets sociala effekter har jag 
arbetat som tjänsteman på länsstyrelsen med ansvar att handlägga inkomna ansökningar om 
strandskyddsdispenser. I denna roll förenades mina erfarenheter som skärgårdsbo med rollen som 
tjänsteman och planeringsarkitekt, något som öppnade mina ögon för de konfliktytor som finns 
inom detta fenomen. Detta grundantagande, att det förekommer konfliktytor, har fått stort 
utrymme i arbetet, ett val som antagligen inte hade gjorts om jag inte hade haft denna erfarenhet. 
Med en medvetenhet om den egna utgångspunkten har det varit möjligt att i största möjliga mån 
främja mig från denna, främst genom att ta hjälp av min handledare och andra vid diskussioner där 
jag tenderar att visa en medveten eller omedveten bias.  
 

Följande avsnitt redogör för den metod som kommer att appliceras på uppsatsens empiri. Först 
kommer det redogöras kort för diskursanalysens grunder, relevanta teoretiska och operationella 
begrepp. Därefter beskrivs hur diskursanalysen kommer att genomföras i detta arbete. Enligt Burr 
(Burr 1995) har språket en central roll inom socialkonstruktivistisk teori då det sätter ramarna för 
hur människor kan tänka och agera. Vad som anses som sanning och kunskap konstrueras språkligt 
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och detta innebär att kunskapen inte är objektiv eller permanent utan i ständig förändring, en 
företeelse som benämns diskurser (Burr 1995, s. 15; Berglund Snodgrass 2016, s. 19). Diskurser 
bör också förstås som något som produceras av och producerar makt. Makten är kopplad till vilken 
kunskap och vilka synsätt som premieras (Berglund Snodgrass 2016, s. 20). Foucault (1980) har, 
som tidigare redogjorts, myntat begreppet power/knowledge vilket synliggör att konstruktionen av 
kunskap och sanning är i grunden en makthandling. Diskursanalys är inte bara en metod utan det 
utgör även olika perspektiv tillika förhållningssätt som påverkar hur forskning och analys bedrivs 
(Tunström 2009, s. 22). Ord har ur ett diskursanalytiskt perspektiv ingen fast innebörd utan de får 
betydelse genom en ständigt pågående social kamp om dess definitioner (Winther Jørgensen, 
Phillips & Torhell 2000, s. 31). Som tidigare nämnts konstrueras kunskap diskursivt och denna 
process att producera kunskap är kopplad till makt och politik. Makten synliggörs i våra yttrande, 
muntligt, i text vilket skapar synen på vår omvärld (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 
20; Tunström 2009, s. 25).  
 
Inom diskursanalys finns det en rad begrepp som är relevanta att diskutera, detta eftersom de är 
del av metodens operationella aspekter. Det första begreppet är hegemoni. Tunström (2009) 
definierar hegemoni som ”avsaknaden av kamp” och att diskurser ständigt strävar efter att etablera 
hegemoni om olika begrepp och fenomen. Berglund Snodgrass (2016) beskriver hegemoni som 
den vedertagna synen på ett fenomen, det som allmänt antas vara ”sanningen”. Ett annat centralt 
begrepp inom diskursanalys är antagonism. Ett antagonistiskt förhållande innebär en fiendskap där 
motståndarna försöker se varandra som illegitima och att det motstående synsättet bör 
undantryckas (Berglund Snodgrass 2016, s. 20). En diskurs uppnår hegemoni då den utgör en sådan 
stabilitet att den klara av att trycka undan de andra diskurser som står i ett antagonistiskt förhållande 
till den aktuella diskursen (Berglund Snodgrass 2016, s. 22). 
 
Dessa begrepp kommer att utgöra en grund även för detta arbetes diskursanalys. Vidare återfinns 
det inom diskursanalys en rad operationella begrepp som är kopplade till praktiken att göra en 
diskursanalys. Ett utav dessa är ekvivalenskedjor, dessa konstrueras genom att ett tecken ges innebörd 
genom olika distinktioner, så kallade element som kan vara positiva eller negativa (Bergström 2012, 
s. 367). De tecken som har ett negativt förhållande eller står i motsats till det studerade begreppet 
utgör en differntialkedja. I en ekvivalenskedja kan ett element utkristallisera sig och bli en nod, detta 
innebär att noden fastställer en viss bestämd mening för de kringliggande begreppen (Bergström 
2012, s. 367). Vidare kan det förekomma element vars betydelser är skiftande, dessa betecknas som 
flytande signifikanter.  
 
Enligt Winther Jørgensen et al. (2000) förekommer det tre olika angreppsätt inom diskursanalytisk 
praktik. Dessa angreppsätt kan med fördel kombineras för att anpassa metoden till det specifika 
arbetet (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 14), något som kommer att ske även i denna 
uppsats. De tre angreppsätten beskrivs som diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 
Diskursteori grundas på Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes teorier. Enligt detta angreppsätt 
finns det en obalans i språket vilket omöjliggör en definitiv låsning av diskursers innebörd (Winther 
Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 13). Centralt inom diskursteori är uppfattningen om att det 
pågår en ständig diskursiv kamp, där olika diskurser strävar efter att uppnå ett hegemoniskt 
tillstånd. Hegemoni beskrivs som det tillstånd som uppstår när en diskurs, tillfälligt, dominerar över 
de andra diskurserna som förkommer kring ett visst ämne (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 
2000, s. 13). Diskurser är därför inte att uppfatta som ogenomträngliga enheter som agerar i 
isolering ifrån varandra utan ska förstås som något som utvecklas och förändras genom interaktion 
(Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 13,33). Innebörden och konstruktionen av 
diskursen förhåller sig ständigt till det diskursiva fältet, alltså vad den inkluderar och vad den 
utesluter (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 34). Kritisk diskursanalys grundar sig på 
Faircloughs teorier och har generellt en mer direkt marxistiskt koppling än det angreppsätt som 
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förespråkas av Laclau och Mouffe, vilket är mer poststrukturalistiskt (Winther Jørgensen, Phillips 
& Torhell 2000, s. 13). Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt angreppsätt ses diskurser som en av 
många olika aspekter av social praktik, det är därför möjligt att studera hur de diskursiva praktikerna 
påverkas av samhällsfenomen som inte har en diskursiv karaktär (Winther Jørgensen, Phillips & 
Torhell 2000, s. 13,68). Detta angreppsätt beaktar såväl utvecklingen som de reproduktiva 
aspekterna hos diskurser (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 13). Det tredje 
angreppsättet benämns av Winther Jørgensen et al. (2000) som diskurspsykologi. Detta angreppsätt 
är kopplat till hur individer nyttjar diskurser för att presentera sig själva och den värld de lever i ur 
ett, för dem, så fördelaktigt ljus som möjligt (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 14). 
Detta gör att diskurspsykologin fokuserar mer på enskilda människors psykologiska användning av 
diskurser och mindre på de samhällsövergripande aspekterna som är analysfokus i diskursteori och 
kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 13).  
 
Fokus på jaget, den enskildes uppfattning om sig själv och världen gör att ett diskurspsykologiskt 
angreppsätt inte kommer att vara aktuellt som metodologisk utgångspunkt i detta arbete. Detta 
eftersom uppsatsen har som mål att analysera den diskursiva praktiken kring ett samhällsfenomen, 
strandskydd, och dess övergripande påverkan på enskildes möjligheter att råda över sin 
markegendom. Den är därför inte kopplad till individens föreställning om det egna jaget. Däremot 
gör studiens utgångspunkt att de två andra angreppsätten blir relevanta och det är också en 
kombination av dessa som kommer att användas i det fortsatta arbetet. Fokus kommer att ligga på 
förekomsten av hegemonier och den diskursiva kamp som beskrivs av Laclau och Mouffe, något 
som kommer att studeras med hjälp av bland annat ekvivalens- och differentialkedjor. Vidare är 
strandskydd som fenomen starkt kopplat till politiska strukturer, något som gör det lämpligt att i 
arbetet influeras av den kritiska diskursanalysen, vilken ser diskursens förekomst i relation till 
samhälleliga aspekter (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000, s. 68).  
 
6.2.1. Metodologiskt tillvägagångsätt 
Tillvägagångssättet i arbetet är uppdelat i tre steg. Beslutet att dela upp analysen i tre steg har gjorts 
för att kunna strukturera upp arbetsprocessen. Genom att lägga upp arbetet med diskursanalysen 
på detta sätt har en systematisk genomgång av det empiriska materialet möjliggjorts. Då det 
empiriska materialet har varit omfattande fanns det redan initialt ett behov av att strukturera upp 
arbetsprocessen på ett sätt som gjorde det mer lätthanterligt. Urvalsprocessen som resulterat i den 
studerade empirin redogörs i avsnitt 6.3. Empirin. Samtliga steg i denna analys har gjorts med 
utgångspunkt i följande frågeställningar ”vad är strandskydd?” och ”vad är strandskyddets syfte?”. 
 

Första steget är arbetskrävande, främst beroende på materialets omfång men även då det kräver ett 
systematiskt tillvägagångsätt. Arbetsprocessen är därför indelad i två skeden där varje skede smalnar 
av det studerade materialet något. I första skedet sker en grundlig genomläsning av allt det 
tillgängliga materialet i syfte att upprätta en ekvivalenskedja för respektive fall kopplade till tidigare 
nämnda frågeställningar. I detta skede görs en analys av varje fall där de begrepp som 
ackompanjerar strandskyddet och strandskyddets syfte identifieras. Om något begrepp befinner sig 
i en negativ position i förhållande till ursprungsbegreppen, det vill säga som ett svar på 
frågeställningen ”vad är inte strandskydd/strandskyddets syfte?” noteras även detta. Detta gör det 
möjligt att identifiera vilka element och noder som finns kopplade till begreppet strandskydd i de 
aktuella fallen. Detta kommer leda till en första fingervisning om vilka diskurser som förekommer 
i det empiriska materialet samt hur dessa legitimeras språkligt.  
 
Andra skedet i denna arbetsprocess består i att det görs en grov sortering utifrån de identifierade 
begreppen, exempelvis kan alla de begrepp som är kopplade till strandskydd som ett allmänt 
intresse här identifieras och sorteras in i en egen ekvivalenskedja som innefattar samtliga studerade 
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fall. Detta gör att det blir möjligt att få en uppfattning om det diskursiva fältets utbredning kring 
begreppen strandskydd och strandskyddets syfte. Begrepp som har ett motsattsförhållande eller en 
negativ relation till de identifierade nyckelbegreppen markeras i detta skede. Detta för att det senare 
ska vara möjligt att upprätta differentialkedjor.  
 

I steg två av analysen fokuseras det på en kvantitativ sortering av det empiriska materialet. Vid 
slutet av steg ett identifierades vilka diskurser som förekom materialet samt vilka begrepp som 
ingick eller exkluderades i dessa. Baserat på detta är det möjligt att sortera in de första, fallspecifika, 
ekvivalenskedjorna i olika kategorier beroende på om de identifierade diskurserna förekommer 
eller inte. De diskurser som har identifierats har döpts till allmänhetens intresse, enskilt intresse och 
miljöskydd. Detta sker exempelvis genom att alla de fall som beskriver strandskyddet som 
allmänintresse sorteras in under denna diskurs. Om fallen ger uttryck för fler än en av de 
identifierade diskurserna sorteras denna in under samtliga representerade kategorier. Baserat på 
denna sortering är det möjligt att identifiera hur frekvent förekommande de olika diskurserna är i 
den studerade empirin. Utifrån denna sortering är det möjligt att göra ett initialt antagande om 
diskursernas inbördes förhållande till varandra, exempelvis är det i detta steg som det blir möjligt 
att se om några diskurser har en hegemonisk status, det vill säga är den som är mest frekvent och 
dominerande i det studerade materialet. Vidare är det här möjligt att identifiera om det förekommer 
antagonismer i materialet, det vill säga att en eller flera diskurser befinner sig i konflikt med de 
andra och på vilket sätt det dominerande synsättet legitimeras. 
 

Arbetsprocessens tredje steg är det som presenteras i kapitel 7. Diskursanalys. I detta steg görs en 
genomläsning av materialet i syfte att identifiera citat vilka kännetecknar de diskurser som 
framkommit i steg ett och två. Valet att använda citat för att synliggöra hur diskurserna konstrueras, 
legitimeras och deras inbördes förhållande har gjort dels för att citat är lättare att tolka som läsare 
än ekvivalenskedjor och dels för att kedjorna i denna analys har använts som ett verktyg för att 
komma fram till ett resultat som bäst formuleras i textform. Citaten är valda dels baserat på om de 
kan anses representativa för den identifierade diskursen och dels om de synliggör ett förhållande 
mellan diskurserna. I de fall som citat har funnits vilka ger en motstående bild av diskursen eller 
bara introducerar en annan synvinkel på denna har dessa inkluderats i analysen. Detta har gjorts 
eftersom det finns ett värde i att diskutera såväl det som faller inom ramen för den identifierade 
diskursen så väl som det som inte gör det. Dessa variationer kan visa på de antagonistiska 
förhållanden som kan förekomma mellan diskurserna och hur de identifierade diskurserna 
interagerar med varandra. 
 

Följande avsnitt utgör en redogörelse för arbetets empiri samt metod för insamling, sortering och 
avgränsning av detta material.  
 
6.3.1. Metod för insamling, sortering och avgränsning av empiriskt material 
Insamlingen av det empiriska materialet har skett i flera steg, där omfattningen har begränsats 
allteftersom vidden av materialet blivit tydlig. Initialt skickades en beställning ut till landets samtliga 
länsstyrelser där samtliga överprövade strandskyddsdispenser med tillhörande handlingar 
upprättade mellan åren 2009 och 2017 begärdes ut. Årtalen valdes dels på grund av att det då skulle 
inkludera de senaste lagändringarna och dels för att det initialt inte gick att bedöma omfattningen 
på det material som fanns att tillgå, vilket förordade en bred begäran. Samtliga länsstyrelser återkom 
snabbt med information om att de begärda handlingarna omfattade ca 200 ärenden per länsstyrelse 
á ca tio sidor, detta fick till följd att det uppkom ett behov av att avgränsa empirin då en datamängd 
på ca 42 000 sidor ansågs övermäktig och att begära ut samtliga ärenden från endast ett par 
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länsstyrelsen skulle utgöra en allt för hög ekonomisk kostnad. Som exempel kan nämnas att 
kostnaden för att begära ut 50 ärenden från en länsstyrelse skulle uppgå till 4500 kronor. Den höga 
kostnaden var till stor del kopplad till att majoriteten av länsstyrelserna inte hade ärenden 
upprättade innan 2015 digitaliserade.  
 
Efter denna initiala beställning och dess resultat gjordes en mer avgränsad beställning baserad på 
dels möjligheten att få handlingarna digitalt och dels en geografisk avgränsning till de som berörde 
kustkommuner, ärenden från Norrbottens län var enda undantaget då deras datamängd inte var så 
stor att den behövde avgränsas på detta sätt. Den geografiska avgränsningen gjordes dels för att 
begränsa datamängden och dels baserad på att strandskyddet har en stor påverkan på bebyggelse- 
och samhällsutvecklingen i kustkommuner, något som har beskrivits av bland annat Segrell (1994). 
Denna mer avgränsade beställning innebar att samtliga överprövade strandskydd upprättade i 
kustkommuner mellan 2016-01-01 och 2016-12-31 begärdes ut. Denna gång skickades begäran ut 
till de län som hade kustkommuner, totalt 14 stycken. Av dessa 14 svarade sju stycken med en stor 
geografisk spridning från Norrbottens till Kalmar län. För att få en uppfattning om hur omfattande 
det empiriska materialet var fördes samtliga handlingar sorterat efter länsstyrelse in i ett Excelark 
där det även noterades antal sidor i varje handling. Materialet uppgick då till 85 handlingar med en 
sidomfattning på totalt 880 sidor. Efter denna sortering gick det att utläsa att många av 
handlingarna var kopplade till samma fastighet men hade olika diarienummer. Detta föranledde ett 
behov av att sortera materialet ytterligare, därför sorterades det empiriska materialet in i ett 
Excelark där samtliga ärenden kopplades till samma fastighet samt att sidantalet noterades. Detta 
resulterade i ca 45 fall med ett sidantal på mellan tre och 94 sidor. Då det empiriska materialet 
fortfarande var alltför omfattande för att en analys skulle kunna göras inom den givna tiden för 
arbetet fanns det behov av att begränsa det ytterligare. Därför valdes ett fall berörande en fastighet 
per kommun ut vilket reducerade antalet till 21 fall på mellan tre och 22 sidor. På detta sätt kan 
analysen göras mer djupgående samtidigt som den omfattande geografiska spridningen bibehålls. 
Detta material bedöms kunna möjliggöra en bred bild av de förekomna diskurserna kring begreppet 
strandskydd och strandskyddet syfte något som kommer att underlätta bedömningen om det 
förekommer några typer av hegemoniska alternativt antagonistiska förhållanden.  
 
Arbetet har avgränsats till att beröra överprövade strandskydd med tillhörande handlingar från sju 
svenska länsstyrelser. I dessa fall återfinns dokument upprättade av såväl privatpersoner, 
tjänstemän och jurister från Mark- och miljödomstolen. Detta kommer att möjliggöra en bred 
förståelse för hur diskurser kring strandskydd konstrueras i samhället. Initialt fanns en tanke att 
även inkludera vägledningar från Naturvårdsverket men då det material som länsstyrelserna har 
bidragit med har visat sig vara omfattande har beslutet tagits att inte inbegripa dessa vägledningar 
i arbetet. Detta främst på grund av möjligheten att göra en djupgående diskursanalys skulle 
begränsas vid tillförande av material. Den syn och kunskap om strandskydd som konstrueras i 
interaktionen mellan länsstyrelse, domstolar och privatperson kommer därför att vara arbetets 
fokus. Ytterligare anledning till att avstå från att inkludera vägledningsdokument i arbetet är att 
dessa dokument saknar den tydliga typ av interaktion mellan olika aktörer, privata och offentliga, 
som återfinns i de dokument som är hämtade från länsstyrelserna.  
 
6.3.2. Vald empiri 
På nästa sida presenteras de fall som kommer att studeras genom en förteckning av de handlingar 
som är tillgängliga i respektive fall. På grund av att den slutliga sorteringen av empirin har gjorts 
baserat på fasigheter kommer dessa i det fortsatta arbetet att benämnas med kommunnamn. Detta 
för att säkerställa att det inte är möjligt att koppla de enskilda fallen till individuella ägare av 
fastigheter i enlighet med rådande lagstiftning. 
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Fig. 3 en redovisning av de utvalda fallen 
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Med utgångspunkt i den valda empirin samt de teoretiska antaganden som gjort anses 
diskursanalysen som lämplig metod då den gör det möjligt att studera de praktiker som uppstår i 
samspel mellan medborgare och staten. Diskursanalys som metod är starkt teoretiskt förankrad i 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Att kunskap och sanning konstrueras språkligt genom 
förekomsten av diskurser är tongivande utifrån detta perspektiv. Detta grundantagande kan ses 
som både begränsande och som underlättande för studien, för om det inte finns någon absolut 
sanning finns det ingen möjlighet att göra några generaliseringar baserat på studien. Samtidigt gör 
bristen på den absoluta sanningen det intressant att studera hur de långtgående ingreppen som 
strandskyddet innebär legitimeras i de dokument som framställs i detta syfte. Svårigheterna med 
generalisering samt att en diskuranlys endast utgör ett utsnitt av diskursiva praktiker vid ett givet 
tillfälle är något som behöver tas i beaktande i det fortsatta arbetet samt vid formulering av arbetets 
slutsats. Denna svårighet gör att det finns ett behov av att komplettera resultatet från 
diskursanalysen med den information som finns i forskningsöversikten. Genom att applicera 
diskursanalys på det empiriska materialet möjliggörs en studie av de diskursiva maktstrukturer som 
framträder i samspelet mellan de olika berörda aktörerna. 
 
Det empiriska materialet har avgränsats till att endast utgöras av skriftliga källor. Detta har gjorts 
eftersom det möjliggör en stor geografisk och organisatorisk spridning. Intervjuer hade möjliggjort 
en analys av enskilda individers syn på strandskydd men då en del av arbetets fokus är att studera 
hur konstruktionen av begrepp kopplade till strandskydd påverkar individers möjlighet att råda 
över egendom finns det ett större värde i att studera en rad olika dokument upprättade av 
tjänstemän, privatpersoner och domstolar än enskildas syn på begreppet. Inom den givna 
tidsramen för arbetet hade ett fokus på intervjuer inte heller gett samma möjligheter till en studie 
som sträcker sig över flertalet instanser och kommuner, något som förefaller relevant vid en studie 
av statlig påverkan på den enskilde med ett nationellt styrmedel som strandskydd. De texter som 
utgör empirin har alla formulerats i syfte att övertyga en motpart om att just den egna ståndpunkten 
är den relevanta, att dispensen ska godkännas alternativt icke godkännas. Detta gör att de skrivna 
dokumenten kan antas ge uttryck för såväl experternas som lekmännens språkanvändning kopplad 
till strandskydd något som möjliggör en bred studie av vad som inkluderas alternativt exkluderas i 
de identifierade diskurserna. Vidare möjliggör analys av textdokument i stället för intervjuer en 
bred geografisk spridning något som är relevant i förhållande till strandskydd eftersom detta är en 
landsomfattande lagstiftning vars implementering till stor del är i händerna på enskilda tjänstemän. 
Empirin underlättar därför en förståelse av hur diskursen kring strandskydd och strandskyddets 
syfte konstrueras samt upprätthålls av privatpersoner, domstolar och tjänstemän. 
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Uppsatsens diskursanalys består, som tidigare nämnts, i tre delar. Följande kapitel kommer dels att 
bestå i en redogörelse av den sista av dessa tre delar och dels i en beskrivning av det diskursiva fält 
i vilket de identifierade diskurserna befinner sig. Den kursiverade texten visar på de begrepp som 
tydligast utgör del i de identifierade diskurserna.  
 

Följande avsnitt redogör för resultatet av den analys som gjorts på arbetets empiri. Avsnittet inleds 
med en kort genomgång av diskursen kring strandskyddets syfte detta för att ge den efterföljande 
beskrivningen av diskurserna som rör strandskyddet en kontextuell bakgrund.  
 
7.1.1. Strandskyddets syfte 
Följande avsnitt är en redogörelse av den diskursanalys av det empiriska materialet med 
utgångspunkt i begreppet strandskyddets syfte. Nedan följer därför en analys av den diskursiva 
konstruktionen av strandskyddets syfte.  
 
En central del i det studerade materialet kopplat till strandskyddets syfte är begreppet allemansrättslig 
tillgång. Resonemang kring detta begrepp grundas oftast i formuleringar som baserats på 7 kap 13§ 
MB. Ett exempel på detta förekommer i fallet Österåker: 

”Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och 
växter” Fall Österåker (förf. kursivering) 

Som går att utläsa från citatet ovan är strandskyddets syfte kopplat till att förutsättningarna för 
allmänrättslig tillgång ska tryggas långsiktigt. Detta innebär att det inte är tillräckligt att säkra den 
allmänrättsliga tillgången inom den närmaste framtiden utan detta ska säkras långsiktigt. I 
bedömningen av vad som kan utgöra ett hot mot den allmänrättsliga tillgången till stranden behöver 
därför inte bara den åtgärden som den sökande vill göra hållas i åtanke utan också de eventuella 
följdeffekter som utförandet av denna åtgärd medför. Denna syn på att syftet ska ses i ett långsiktigt 
perspektiv framkommer även i ett senare citat i samma fall: 

”Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga och 
att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (prop. 1977/98 del 2 sid. 89)” Fall Österåker (förf. 
kursivering) 

Inom diskursen allmänrättslig tillgång förekommer begrepp som allmänhetens friluftsliv, till vilket 
länkas exempelvis sportfiske och oexploaterade områden. Begrepp som inte inkluderas i denna 
diskurs är exempelvis enskilt intresse, exploateringsföretag, dispens och privatisering.  
 
En annan central del i det studerade materialet är goda livsvillkor för djur- och växter. Grunden till detta 
återfinns i samma formulering från 7 kap. 13 § MB som citerats tidigare, här från ett annat av de 
studerade fallen: 

”Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområdena och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växter på land och i vatten” Fall Mörbylånga (förf. kursivering) 

Strandskyddet syfte är därmed kopplat till att bevara livsvillkoren för djur- och växter. Detta gör 
att syftet är tvådelat, där både allmänrättslig tillgång och livsvillkor för djur- och växter antas ha 
lika mycket värde. 
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7.1.2. Strandskydd 
Diskursanalysen har resulterat i att tre olika diskurser identifierats ur materialet. Dessa benämns 
Allmänhetens intresse, Miljöskydd och Enskilt intresse. De tre diskurserna kommer att diskuteras utifrån 
citat från empirin. Avsnittet kommer att avslutas med att de beskrivna diskurserna diskuteras och 
relateras till den teori som presenterats i kapitel 4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 
 

Diskursen som här benämns Allmänhetens intresse har en framträdande roll i det empiriska 
materialet. Allmänhetens intresse utgör den mest frekvent förekommande diskursen och är synlig 
i samtliga studerade fall där det allt som oftast dominerar över de övriga.  

”Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen, 
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med 
stor restriktivitet” Fall Värmdö kommun (förf. kursivering) 

”Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen. Om det finns särskilda skäl kan ett undantag i det enskilda fallet göras. 
Möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor 
restriktivitet (Prop. 2008/09:119 s. 53).” Fall Skellefteå kommun (förf. 
kursivering) 

Denna formulering som grundar sig på skrivelsen i proposition 2008/09:119 s.53 återkommer i det 
empiriska materialet antingen direktciterat eller i en något förändrad form. I denna länkas 
strandskyddet som fenomen ihop med ett starkt allmänintresse. Strandskydd blir i denna 
bemärkelse ett allmänintresse som i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. 
Att strandskyddet i normalfallet övertrumfar alla övriga intressen ger begreppet en normativ karaktär 
där det allmänna intresset som ska skyddas med strandskyddet blir själva strandskyddet. Detta 
skydd aktualiseras genom att stor restriktivitet ska vara den rådande normen vid beslut om dispenser. 
I fallet Värmdö har begreppet stor restriktivitet inte definierats ytterligare vilket leder till att 
formuleringen har en bredare karaktär än den som används i fallet Skellefteå kommun där stor 
restriktivitet relateras till enskilda fall. Detta gör att formuleringen i fallet Skellefteå begränsar 
dispensmöjligheterna ytterligare då det är avgränsat till att endast röra enskilda fall medan det i 
Värmdö kommun inte är avgränsat på detta sätt. Ytterligare en variant på ovan beskrivna citat 
återfinns i fallet Kalix kommun: 

”Strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv och områden som för tillfället kan 
tyckas vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Lagstiftaren har 
utgått från att det alltid ska gälla stor restriktivitet i dispensgivningen efter som 
strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt.” Fall Kalix kommun (förf. 
kursivering) 

I detta exempel förekommer, förutom de kopplingar som diskuterats ovan, också en tidsaspekt 
berörande strandskyddet och dess roll som allmänintresse. Strandskyddet ska förstås ur ett 
långsiktigt perspektiv där dagens eventuella begränsade intresse ska relateras till ett framtida intresse. 
Strandskyddet är här ett allmänt intresse som väger tungt där beslut om dispens alltid ska ske med stor 
restriktivitet och ur ett långsiktigt perspektiv. Detta innebär att strandskyddet som allmänintresse inte 
är kopplat till den faktiska situationen på platsen i dagsläget utan i större utsträckning är relaterat 
till den framtida betydelsen av strandskyddet som allmänintresse vilken ges av den handläggande 
tjänstemannen. Att strandskyddet som fenomen får en status som ett starkt vägande allmänintresse 
vilket har företräde framför andra intressen synliggörs i den studerade empirin genom de 
resonemang som förs kring 7 kap 18c§ punkt 5 MB som berör det särskilda skäl som är kopplat till 
ett angeläget allmänintresse.  
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”I kommunens dispensbeslut anges som skäl 7 kap 18c § punkt 5, att dispensen 
avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området har en beskrivning som är alltför 
allmänt hållen och saknar motiveringar till varför skälet kan ligga till grund för 
dispensen. För att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den 
planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället, vilket inte framgår av 
kommunens bedömning av ärendet. Att området redan nyttjas som tillfällig 
korttidsparkering av husvagnar och husbilar utan något tillstånd från markägaren 
och att markägaren nu vill ta betalt för detta kan inte anses utgöra sådant allmänt 
angeläget intresse att dispens ska beviljas.” Fall Skellefteå kommun (förf. 
kursivering) 

Citatet ovan är ett exempel på när strandskyddets starka ställning som allmänintresset framför 
andra allmänintressen kombineras med dess långsiktiga och eventuellt framtida betydelse för 
samhället. Strandskyddet har som tidigare beskrivits en normativ karaktär där andra allmänna 
intressen är underställda detta. Ett angeläget allmänintresse beskrivs här som något som ger långsiktiga 
fördelar för samhället, tidsaspekten är därför återigen central i tolkningen av strandskydd som ett starkt 
allmänintresse. Av citatet framgår att intresset av att bibehålla och utveckla den befintliga 
användningen av platsen, tillfällig korttidsparkering för husbilar, inte väger tyngre än intresset av att 
upprätthålla strandskyddets eventuella framtida allmänintresse. Strandskyddet bibehåller i detta 
resonemang sin ställning som ett allmänintresse som ska skyddas för sin egen skull snarare än som 
ett intresse som ska relateras och avvägas mot andra. Vad som bedöms vara ett allmänintresse i 
strandskyddets bemärkelse är i empirin till stor del kopplat till begrepp som allemansrättsligt tillgängligt 
och möjlighet att utöva friluftsliv.  

”Området är idag allemansrättsligt tillgängligt och avhåller inte allmänheten från att vistas 
där. Strandskyddsdispensen, även för den typ av husvagns- och 
husbilsuppställning som beskrivs av kommunen, skulle medföra privatisering av 
området, vilket på sikt försämrar allmänhetens tillgång till strandområdena.” Fall 
Skellefteå kommun (förf. kursivering) 

”Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt av att det anläggs en parkeringsplats. 
Istället innebär åtgärden att allmänheten får lättare att ta sig ner till stranden.” Fall 
Borgholm (förf. kursivering) 

I det första citatet kopplas allemansrättsligt tillgängligt samman med avhåller inte allmänheten från att vistats 
där. Vidare relateras detta till en vag tidsaspekt likande den som förekommit i de citat som var mer 
direkt kopplade till strandskyddet som starkt allmänintresse, i detta fall relateras en privatisering av 
området till att det på sikt försämrar allmänhetens tillgång till strandområdena. Att allmänhetens framtida 
och nutida tillgång till stränderna är det allmänintresset som strandskyddet ska skydda gör att alla 
åtgärder som på något sätt hindrar eller förändrar den allmänrättsliga tillgången nu eller i framtiden 
inte kan beviljas dispens. I det andra citatet, från fall Borgholm, länkas allmänhetens tillgång till stranden 
samman med begreppet friluftsliv, en sammankoppling som är vanligt förekommande i empirin. 
Begreppet friluftsliv är i empirin länkat till allmänhetens tillgång till stranden, begreppet fri passage 
samt lagrummet som behandlar riksintresse, det vill säga 3 och 4 kap MB. 

”ön är sedan länge ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet på grund av 
dess goda angöringsmöjligheter, fina stränder och trevliga strövstigar” Fall Luleå 
kommun (förf. kursivering) 

Friluftslivet är definierat som ett utflyktsmål med angöringsmöjligheter, fina stränder och trevliga strövstigar. 
Att koppla ihop friluftsliv med utflyktsmål indikerar att friluftsliv är något som sker tillfälligt och 
därför inte inbegriper exempelvis mer permanenta fritidsbostäder. För att utgöra ett allmänintresse 
i strandskyddets mening, möjlighet att utöva friluftsliv, förutsätts att aktiviteten har en karaktär av 
tillfällig utflykt där fokus läggs på angöring med båt, strandaktiviteter och promenader längs 
strövstigar. Att aktiviteterna som prioriteras i diskurserna är av tillfällig karaktär stärks ytterligare 
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av att begreppet fri passage är länkat till begreppet friluftsliv. Följande citat från fall Skellefteå kommun 
är ett tydligt exempel på detta: 

”Kommunen bedömer att den fria passagen inte påverkas jämfört med nuläget 
eftersom inga byggnader kommer att uppföras på platsen utan att man snarare 
kommer att kunna bjuda in människor till platsen med ordnad korttidsparkering. 
Åtgärden bedöms därför inte påverka friluftslivet på något negativt sätt” Fall 
Skellefteå kommun (förf. kursivering)  

Citatet visar att så länge den fria passagen upprätthålls påverkas inte heller friluftslivet på ett negativt 
sätt. Friluftslivet är därför intimt sammankopplat med möjligheten till fri passage och att beakta 
strandskyddet och därmed friluftslivets intresse blir därmed att säkerställa allmänhetens möjlighet 
till fri passage till, från och inom den skyddade strandzonen. Detta får till följd att begreppen 
allmänhetens tillgång till stranden och fri passage förutsätter ett långtgående förbud mot åtgärder som 
förändrar eller på något sätt begränsar detta allmänintresse. I citatet ovan används allmänhetens 
tillgång och fri passage som ett argument för att bevilja dispens då den föreslagna åtgärden antas 
bjuda in människor till platsen vilket kan indikera att det dessa begrepp har en möjliggörande karaktär 
men vidare i samma fall använd samma begrepp av länsstyrelsen för att argumentera för att dispens 
inte ska godkännas: 

”Området är idag allemansrättsligt tillgängligt och avhåller inte allmänheten från att vistas 
där. Strandskyddsdispensen, även för den typ av husvagns- och husbilsuppställning 
som beskrivs av kommunen, skulle medföra privatisering av området, vilket på sikt 
försämrar allmänhetens tillgång till strandområdena.” Fall Skellefteå kommun (förf. 
kursivering) 

Istället för att koppla ihop strandskyddsdispensen som en möjlighet till ökad allmänrättslig tillgång 
till området förutsätts den i detta citat att medför en privatisering vilket kommer att försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdena. Begreppet privatisering står i ett negativt förhållande till de 
begrepp som premieras av diskursen som allmänrättslig tillgängligt och allmänhetens tillgång. 
Privatisering förstås i detta sammanhang genom sitt förhållande till avhåller inte allmänheten från att 
vistats där, där begreppet befinner sig i motsatsförhållande, all form av privatisering utgör något som 
avhåller allmänheten från att visats där. En strandskyddsdispens medför en privatisering vilket i sin 
tur skapar en försämrad tillgänglighet till stranden. I det tidigare citatet sågs däremot dispens som 
en möjlighet för ökad allmänrättslig tillgänglighet. Den generella tendensen i det empiriska 
materialet är däremot att strandskyddsdispens och privatisering förstås på det sätt som det beskrivs 
i citatet från länsstyrelsen i fall Skellefteå. Ett exempel på denna värdering återfinns i fall Värmdö 
kommun: 

”Vidare ska turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön i 
området.” Fall Värmdö kommun (förf. kursivering)  

Friluftslivet är här relaterat till turismen och dessa ska, som allmänna intressen, prioriteras framför 
privata intressen som exploateringsföretag och andra ingrepp. Detta gör att exploatering sätts i ett 
motsattsförhållande till turism och friluftsliv, där antagandet är att exploatering medför negativa 
konsekvenser för de prioriterade intressena. Som tidigare beskrivits länkas begreppets friluftsliv 
även samman med begreppet riksintresse, vilket grundar sig i lagrummen 3 och 4 kap MB. 

”Mark- och miljödomstolen konstaterar att platsen omfattas av riksintresse för 
rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och obruten kust. Domstolens prövning av frågan om 
strandskyddsdispens kan meddelas ska därför präglas av mycket stor restriktivitet” Fall 
Mörbylånga kommun (förf. kursivering) 

I detta citat relateras strandskyddet till riksintresset för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och obruten kust. 
Att strandskyddet länkas samman med riksintresset medför att dispens ska ges med stor restriktivitet. 
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Då strandskyddet redan initialt är ett allmänintresse från vilket undantag ska ges med stor 
restriktivitet förstärker sammankopplandet med riksintresset fenomenets normativa karaktär som 
beskrivits mer utförligt i början av detta avsnitt.  
 
Sammanfattningsvis kan följande karaktäristika utläsas ur diskursen strandskydd som allmänintresse. 
För det första ges begreppet strandskydd karaktären av ett tungt vägande allmänintresse vars främsta 
uppgift är att skydda det egna allmänintresset, strandskyddets främsta funktion kan därför beskrivas 
som att skydda strandskyddet. Vidare ges begreppen strandskydd och allmänintresse en tidsaspekt 
genom att länkas samman med begrepp som långsiktigt och framtida intressen detta gör att dagens 
situation har liten eller ingen påverkan på besluten rörande dispenser från strandskyddet, utan det 
tyngsta argumentet är att intresset någon gång i framtiden kan blir så pass viktigt att det därför är 
relevant att skydda det idag. Vid en närmare läsning om vad det är inom strandskyddet som utgör 
ett så pass starkt allmänintresse att det trycker undan andra intressen framgår att det till stor del är 
kopplat till allmänhetens tillgång till stranden, rätten till fri passage samt möjligheten att utöva friluftsliv. 
Dessa intressen relateras i ett motsattsförhållande till intresset av att privatisera och exploatera 
området, där dessa åtgärder med få undantag förutsätts medföra negativa konsekvenser för det 
tungt vägande allmänintresset, strandskydd. Slutligen stärks strandskyddets normativa karaktär 
genom att begreppet länkas samman med riksintressen som ytterligare betonar strandskyddets roll 
som ett tungt vägande allmänintresse där stor restriktivitet ska råda vid dispensgivning. 
 

Vid studie och analys av det empiriska materialet framkom med tydlighet att de begrepp som 
förknippades med olika former av enskilda intressen allt som oftast befann sig i ett 
motsattsförhållande med de begrepp som var kopplade till allmänintresset. På detta sätt var 
diskursen om det enskilda intresset närvarande i materialet utan att vara inkluderat eller premierat 
inom de styrande diskurserna, diskurser kring det enskilda intresset utgjorde därför en 
differentialkedja. Det allmänna intresset som beskrivits ovan relateras till det enskilda intresset 
genom att beskrivas som allt som det inte är. Detta visar på att det pågår en kamp inom materialet 
vilken tolkning av fenomenet strandskydd som ska vara dominerande. Följande avsnitt kommer 
att utgöras av en genomgång av hur diskursen kring att strandskyddet inte är ett enskilt intresse 
konstrueras i det empiriska materialet. En mer ingående diskussion om det antagonistiska 
förhållandet mellan det allmänna och enskilda intresset i materialet kommer att föras i slutet av 
avsnitt 8.2.1. Strandskydd. När det handlar om allmänna och enskilda intressen förs, i det empiriska 
materialet, ofta ett resonemang baserat på proportionalitetsprincipen i 7 kap 25§ MB.  

”Enligt 7 kap. 25 § MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden hänsyn 
även tas till enskilda intressen. Vid avvägningen mellan allmänna och enskilda intresse 
den s.k. proportionalitetsprincipen, får en inskränkning i den enskildes rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på strandskyddsbestämmelserna inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. En rimlig balans förutsätts 
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar p.g.a. inskränkningen. 
Bestämmelsen medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av 
andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ MB. Länsstyrelsen kan 
inte finna att proportionalitetsprincipen medför något skäl att bevilja dispens från 
strandskyddet för uppförandet av bostadshus.” Fall Östhammar kommun (förf. 
kursivering) 

”Av förarbetena till MB framgår att dispensregeln är avsedd att tillämpas mycket 
restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt med strandskyddets 
syften. Vid prövningen av om dispens kan medges ska en intresseavvägning göras 
enligt 7 kap. 25§ MB, vilket innebär att hänsyn ska tas till även enskilda intressen. 
Bestämmelsen innebär att hänsyn ska tas till enskilda intressen. I lagens motiv 
betonas dock att de allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar 
över.” Fall Mörbylånga kommun (förf. kursivering) 
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Det första citatet visar ett exempel på de resonemang som förs i det empiriska materialet kring 
förhållandet mellan enskilda och allmänna intressen. Enskilda och allmänna intressen sätts här i ett 
motsatsförhållande där det ska ske en avvägning mellan dem. Användningen av begreppet avvägning 
indikerar att de två intressena ses som oförenliga med varandra, ett uppfyllande av det enskilda 
intresset sker på bekostnad av det allmänna och vice versa. Vidare är det tydligt att begreppet 
strandskyddsbestämmelserna relateras till en inskränkning i den enskildes rätt, något som ytterligare 
etablerar att strandskyddet och den enskildes rätt befinner sig i ett motsattsförhållande till varandra. 
I det andra citatet är det tydligt att dispens är kopplat till en intresseavvägning mellan vad som anses 
vara enskilda och allmänna intressen men där enskilda intressen är relaterat till att hänsyn ska tas och 
allmänna intressen i de flesta fall tar över. Detta etablerar ett förhållande där det enskilda och det 
allmänna intresset inte är jämbördigt och den intresseavvägning som ska göras sker med 
premisserna att det är det allmänna intresset som ligger bakom strandskyddet, det vill säga strandskyddet, 
som ska premieras. Inom de delar av det empiriska materialet som utgörs av kommunala beslut är 
diskussionen kring den enskildes och det allmännas intressen mer fokuserad på att förena de båda 
än det allmännas dominans över det enskilda. Ett förhållande som synliggörs i de tre följande 
citaten från kommunala godkännanden av strandskyddsdispenser.  

”I en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap 25§ miljöbalken 
överväger det enskilda intresset. Det får även anses att förslaget gynnar det allmänna 
intresset genom att det bidrar till att stödja utvecklingen av land(s)bygden samt är 
förenligt med riksintresset för det rörliga friluftslivet” Fall Mörbylånga kommun (förf. 
kursivering) 

”Vid en vägning mellan det allmänna och enskilda intresset enligt 7 kap 25§ 
miljöbalken bedömer nämnden att det enskilda intresset att ta området i anspråk för 
parkering väger tyngre än det allmänna intresset att bevara området orört. Parkeringen 
bedöms som nödvändig för verksamheten och det finns inga alternativa platser för 
parkering utanför strandskyddat område i närheten.” Fall Borgholm kommun 
(förf. kursivering) 

”Vid en avvägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap 25 § miljöbalken mellan 
de allmänna intressen som strandskyddet ska skydda, och sökandes enskilda intresse av 
att utföra aktuell åtgärd inom strandskyddat område bedöms sökandes intresse att 
väga tyngre” Fall Norrtälje kommun (förf. kursivering)  

I det första citatet sker samma länkning till begreppet avvägning som i de båda tidigare citaten men 
här överväger också det enskilda intresset det allmänna. Istället för att etablera det tydliga 
motsatsförhållandet som återfinns i de tidigare citaten används gynnar det allmänna intresset 
tillsammans med förslaget, som är ett uttryck av det enskilda intresset. Detta får till följd att en 
möjlig innebörd är att det enskilda intresset gynnar det allmänna intresset. Gynnar det allmänna 
intresset tolkas som stödja utvecklingen av landsbygden och är förenligt med riksintresset för 
friluftsliv. Innebörden av det enskilda intresset är i detta citat något som gynnar det allmänna intresset 
genom att stödja utvecklingen av landsbygden och vara förenligt med riksintresset för rörligt friluftsliv. I det 
andra citatet görs en tydlig koppling mellan det enskilda intresset, ta området i anspråk för parkering och 
nödvändig för verksamheten. Det enskilda intresset är i detta fall att etablera en parkering som är 
nödvändig för utökande av en verksamhet. Det ekonomiska intresset är närvarande och med grund 
i detta överväger det enskilda intresset det allmänna intresset, som i detta fall utgörs av begreppet att 
bevara området orört. I det tredje citatet återfinns begreppet proportionalitetsprincipen vilket i detta fall 
kopplas ihop med begreppet avvägning. Det allmänna intresset är här något som strandskyddets ska 
skydda och det enskilda intresset är att utföra aktuell åtgärd. Återigen har det här etablerats ett motsatts 
förhållande mellan det enskilda och det allmänna intresset där det enskilda intresset också länkas 
samman med att väga tyngre. Något som får till följd att uppfyllandet av det enskilda intresset får 
större betydelse än strandskyddet. Trots att de tre citaten visar på att det finns en jämbördighet 
mellan det enskilda och allmänna intresset, alternativt att det enskilda intresset väger tyngre än det 
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allmänna är dessa exempel ett undantag i det empiriska materialet. Att de ändå återfinns kan tolkas 
som tecken på att det pågår en diskursiv kamp mellan det allmänna och enskilda intresset inom 
strandskyddsdiskursen.  
 
Den enskildes intresse hänger samman med möjligheten att få en godkänd strandskyddsdispens. I 
det empiriska materialet förekommer det ofta ett fokus på dispensens negativa konsekvenser för 
strandskyddet och allmän intresset: 

”Området är idag allemansrättsligt tillgängligt och avhåller inte allmänheten från 
att vistas där. Strandskyddsdispensen, även för den typ av husvagns- och 
husbilsuppställning som beskrivs av kommunen, skulle medföra privatisering av 
området, vilket på sikt försämrar allmänhetens tillgång till strandområdena.” Fall 
Skellefteå kommun (förf. kursivering) 

Strandskyddsdispens är här något som medför privatisering av området vilket försämrar allmänhetens tillgång 
till strandområdena. Privatisering genom godkänd strandskyddsdispens innebär att allmänhetens 
tillgång till stranden begränsas. Dispens förstås här som privatisering och privatisering innebär en 
avhållande effekt på allmänheten. Det enskilda intresset att genom dispens privatisera ett område, i 
betydelsen avhålla allmänheten, förkommer i det empiriska materialet ofta samman länkat med 
begreppen hemfridszon och tomtplatsavgränsning.  

”Länsstyrelsen konstaterar att enligt 7 kap. 18 f § andra stycket MB ska det i ett 
dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet. En tomtplatsavgränsning syftar till att 
bestämma gränsen mellan det område där markägaren kan hävda sin privata hemfridszon 
och det området som allmänheten har möjlighet att använda.” Fall Haninge kommun 
(förf. kursivering) 

En tomtplatsavgränsning är den faktor som bestämmer var gränsen mellan det enskilda och det 
allmänna ska gå, det enskilda intresset utgörs i detta citat av den privata hemfridszonen och det 
allmänna intresset är som i tidigare fall de områden som allmänheten har möjlighet att använda. 
Hemfridszonen blir därför det begrepp som representerar den enskildes intresse kontra 
strandskyddet och möjligheten att hävda hemfridszon är länkat samman med dispensgivning då det 
ska anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Detta gör att dispens och privatisering 
länkas samman med de geografiska förutsättningarna på platsen, något som tar sig till uttryck i det 
empiriska materialet på följande sätt:  

”Det finns skäl för strandskyddsdispens då området där ändringen av bod planeras 
redan är ianspråktaget och inte ändrar hemfridszonen. Området är redan i 
anspråkstaget genom att sjöbodkar och sjöbod finns placerad framför den 
planerade ändringen av boden. Passage kommer att finnas till strandlinjen på 
båda sidorna om byggnaden och inga gångstråk för allmänheten ändras. 
Hemfridszonen ändras inte och bör vara obetydlig eftersom inga tomtplatser finns och 
allmänheten kan röra sig fritt på alla delar av ön. Planerad ändring av bod får 
ingen ytterligare avhållande effekt på allmänhetens tillgänglighet till 
strandområdet.” Fall Luleå kommun (förf. kursivering) 

Hemfridszonen förstås här som något som bör vara obetydlig då fastighetens saknar tomtplatser. 
Förekomsten av tomtplaster är det som gör att en hemfridszon försämrar allmänhetens möjlighet 
att vistas på platsen. Vidare länkas begreppet ändringen till att hemfridszonen inte förändras, detta 
innebär att hemfridszonen här kan förbli oförändrad oavsett den ändring som kan tänkas 
genomföras. Denna tolkning innebär att ändringar på en redan ianspråktagen tom inte får några 
konsekvenser för hemfridszonens utbredning eller allmänhetens tillgång till strandområdet. Det 
enskilda intresset av att utföra en åtgärd förefaller därför kunna kombineras med det allmänna 
intresset av att upprätthålla strandskyddet. Trots detta gör Länsstyrelsen en annan bedömning av 
hemfridszonens roll senare i samma ärende. 
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”Den tilltänkta byggnaden skulle öka hemfridszonen genom att verka mer avhållande 
på allmänheten än den ursprungliga byggnaden eller en ren förrådsbyggnad. Fall 
Luleå kommun (förf. kursivering) 

I detta citat sätts förändringen, den tilltänkta byggnaden, i relation till en ökad hemfridszon. Hemfridszon 
förstås här som något som skulle verka avhållande på allmänheten. Centralt i citatet är att det är den 
tilltänkta bygganden som kopplas till en ökad hemfridszon, den befintliga byggnaden eller vad som benämns 
som en ren förrådsbyggnad är inte relaterat till denna ökning och därmed inte heller till den potentiella 
privatisering som kan uppstå vid nybyggnationen.  
 
Sammanfattningsvis kan följande karaktäristika utläsas ur diskurs strandskydd är inte ett enskilt intresse. 
För det första framstår en definition där det enskilda intresset är motsatsen till det allmänna 
intresset och vice versa. Det allmänna intresset är strandskydd och motsatsen till detta är 
privatisering, hemfridszon och exploateringsföretag, begrepp som i diskursen har förankrats till det 
enskilda intresset. Vidare framgår att det begreppet avvägning har en central roll inom diskursen då 
det belyser förhållandet mellan det enskilda och det allmänna intresset vilket i förläningen också 
synliggör den diskursiva kamp som är närvarande mellan de båda. I det empiriska materialet finns 
exempel på hur begreppet används dels för att legitimera strandskyddets dominans över det 
enskilda intresset men även som en punkt där det enskilda intresset bör vägas jämlikt mot det 
allmänna. Det är i avvägningsdiskussionen den alternativa tolkningen av relationen mellan det 
enskilda och det allmänna intresset eftersom det från privat och kommunalt håll förs fram en syn 
av att de båda kan samverka medan länsstyrelse och domstol förespråkar den etablerade diskursen 
där de allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i det flesta fall tar över. Slutligen är det enskilda 
intresset kopplat till begreppen dispens och hemfridszon, där dispensen allt som oftast antas medföra 
en ökad hemfridszon. Även vid detta begrepp går det att skönja en kamp då definitionen av vad 
som skulle medföra en ökning av en hemfridszon skiljer sig mellan privatperson och länsstyrelse 
något som synliggjorts i citaten från fallet Luleå kommun.  
 

Den tredje identifierade diskursen benämns här strandskydd som miljöskydd. Likt strandskydd 
som allmänintresse befinner sig denna diskurs i ett konfliktförhållande med den diskurs som rör 
det enskilda intresset.  

Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras. Dessutom får inte 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett strandskyddsområde där den annars skulle ha fått färdas fritt 
eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 
15 § miljöbalken). Fall Strömstad kommun (förf. kursivering) 

Denna formulering återfinns i olika varianter i det empiriska materialet och grundar sig på 
formuleringen i 7 kap 15 § MB. Förbjudna åtgärder inom strandskyddsområde detta fall är de som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet ska enligt detta skydda det 
befintliga djur- och växtlivet från väsentliga förändringar. Förändringar är detta fall inte närmare 
kopplat till positiva eller negativa sådana utan definitionen blir att alla typer av förändringar 
omfattas. Strandskyddet ska därför bidra till att bevara djur- och växtlivets status quo. Att den 
befintliga situationen ska skyddas mot åtgärder medför att alla typer av förändringar kan förbjudas 
då dessa per definition kommer att medföra förändringar för djur- och växtlivet. Förändra relaterar 
här till begreppet väsentligt, vilket indikerar att det inte är alla typer av förändringar som berörs av 
förbudet utan bara de som medför en väsentlig förändring livsvillkoren för växt- och djurliv. Vad 
som utgör en väsentlig förändring är däremot en avvägningsfråga som är upp till de beslutande 
nämnder och tjänstemän som hanterar dispensärendet. Följande citat är ett annat exempel på hur 
väsentliga förändringar för växter och djur diskuteras i det empiriska materialet:  
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En prövning ska även göras om dispensen är förenlig med strandskyddets syften. 
Det vill säga om anläggningen, tillbyggnaden av bryggan i detta fall, kan medföra en 
väsentlig förändring för växt- och djurlivet på platsen […] Fall Norrtälje (förf. 
kursivering) 

I detta citat är länken mellan vad som är en väsentlig förändring och begreppet prövning tydlig. Det ska 
prövas om anläggningen kan medföra väsentliga förändringar för växt- och djurlivet. Att definiera 
vad som är en väsentlig förändring blir ett beslut som rör om anläggningen kan medföra den. Att 
anläggas en ny anläggning medför förändring och vilka av dessa som är väsentliga för djur- och 
växtlivet beslutas genom att de olika förändringarna vägs emot varandra. I det empiriska materialet 
byts begreppet väsentlig förändring ibland ut mot påverkan. Exempel på detta syns i följande citat från 
dokument inlämnade av privatperson i fallet Gällivare 

Det tillkommande fritidshuset kommer inte att begränsa allmänhetens tillgång till 
strandområdet eller påverka djur och växtliv mer än redan befintlig bebyggelse, de vill säga 
ingenting. Fall Gällivare (förf. kursivering) 

Den förändring, eller påverkan som den nya byggnaden kan medföra relateras här till den påverkan 
redan befintlig bebyggelse har på växt- och djurliv. Den påverkan som befintlig bebyggelse har på 
växt-och djurlivet definieras av begreppet ingenting. Den nya bebyggelsen kommer därför inte att 
tillföra någon påverkan eftersom de befintliga byggnaderna inte tillför någon. Den nya byggnadens 
eventuella påverkan på djur och växter relateras därför ingenting ett begrepp som tydligt förutsätter 
ett helt oförändrat tillstånd såväl före som efter det tillkommande fritidshuset.  

Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i område som är tillgängliga för allmänheten 
och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet. Fall Norrtälje kommun 
(förf. kursivering) 

Ett annat sätt att avgränsa vilka förändringar som inte ska vara tillåtna som förekommer i det 
empiriska materialet är att relatera begreppet djur- och växtliv till begreppen särskilt värdefulla. I citatet 
ovan har även begreppet stor restriktivitet kopplats till områden särskilt värdefulla för djur- och växtliv. Stor 
restriktivitet medför här en normgivande karaktär där dispenser i regel ska avslås i de fall då det 
förekommer särskilt värdefulla områden för växt- och djurliv. Vad som definieras som särskilt 
värdefull miljö är åter igen en avvägningsfråga som ska avgöras från fall till fall. Ett exempel på vad 
som kan identifieras som särskilt värdefulla områden för djur- och växtlivet återfinns i fallet 
Österåker: 

”Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för allmänheten 
och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t.ex. grunda mjukbottnar, 
landhöjningsområden och strandängar, och i tätbebyggda områden.” Fall Österåker 
kommun (förf. kursivering) 

I detta exempel förstärks begreppet stor restriktivitet med att det i synnerhet ska gälla i områden särskilt 
värdefulla för djur- och växtlivet. Detta indikerar att stor restriktivitet ska råda generellt men att det i 
synnerhet är normgivande i de områden som vid en bedömning anses särskilt värdefulla. Begreppen 
områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtliv får i detta exempel en tydligare definition än i 
citatet från fall Norrtälje kommun. Detta genom att det som exempel på värdefulla områden listas 
grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar. I detta citat begränsas de områden som kan 
komma på fråga som särskilt värdefulla för djur- och växtlivet till de exempel som räknas upp, 
något som ger en tydligare bild av vilka kriterier som använts vid avvägningen av vad som ska 
betraktas som särskilt värdefulla områden och därför omfattas av stor restriktivitet vid 
dispensärenden.  
 
Sammanfattningsvis kan följande karaktäristika identifieras i diskursen strandskydd som miljöskydd. 
För det första länkas strandskyddet samman med något som ska förhindra och begränsa 
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förändringar för livsvillkoren för växt- och djurliv. Ingen skillnad görs på positiva eller negativa 
förändringar utan strandskyddet ska skydda det befintliga stadiet vilket det än må vara. Vidare 
förkommer det en diskussion om vad som kan anses vara en väsentlig förändring där det från kommun 
och länsstyrelses sida ofta påvisa att alla typer av åtgärder och ingrepp med för en väsentlig 
förändring. Privatpersoner lyfter ofta fram att deras planerade åtgärd kommer att medföra liten 
eller ingen påverkan på djur- och växtlivet. Slutligen länkas områden värdefulla för växt och djurlivet 
samman med begreppet stor restriktivitet vilket medför att de områden som bedöms befinna sig inom 
denna kategori automatiskt omfattas av ett extra stort motstånd mot åtgärder, förändringar och 
ingrepp. 
 

I följande avsnitt kommer den teori som presenterats i kapitel 4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
appliceras på resultatet av diskursanalysen. Baserat på den studerade empirin är de möjligt att dra 
slutsatsen att strandskyddet som fenomen verkar inom en byråkratisk struktur hemmahörande i 
den rationella planeringen. Det finns ett antagande om att planeraren i sin roll som tjänsteman gör 
en objektiv bedömning av varje fall baserat på den politiska viljan som formulerats i lagstiftning 
och vägledning. I detta fall prioriteras den kunskap som tjänstemannen besitter högre än den som 
kommuniceras till denne av enskilda sökanden. Centralt inom den rationella planeringen är, enligt 
Allmendinger (2009), att de beslut som tas i syfte att uppfylla ett politiskt mål görs baserat på 
objektiv kunskap. Detta förutsätter att det endast finns en objektiv kunskap, ett rätt svar på ett visst 
problem. Detta visar sig i empirin i och med att beslut från tjänstemän och domstolar ofta inte har 
den lokala kunskapen som den sökande bidrar med i åtanke utan endas grundar sig på det som 
anses vara objektivt. Denna ”objektiva” information utgörs av tjänstemännens egna resonemang, 
skrifter och vägledningar som producerats av länsstyrelse, kommunen eller naturvårdsverket i syfte 
att upprätthålla strandskyddet. Detta förhållande blir tydligt vid de fall där 
proportionalitetsprincipen diskuteras. I dessa fall är det ofta att även om det utifrån denna princip 
skulle vara lämpligt att bevilja dispens är detta inte möjligt om inte också något utav de skäl som 
beskrivs i 7 kap 18c-d §§ MB uppfylls. Detta skulle kunna tolkas som att den byråkratiska strukturen 
gör att lagen är lika för alla och att dispens inte ska godkännas på en eventuell bias från 
tjänstemannens sida gentemot en viss enskild medborgare. Samtidigt gör denna struktur att den 
kunskap som den enskilde bidrar med samt dennes behov av en dispens värderas mindre än vad 
som anses vara ett särskilt betydande allmänintresse.  
 
Strandskyddet som fenomen befinner sig i en rationell planeringsstruktur där en förutsättning är 
att det finns en objektiv sanning som representeras av myndighets- och domstolsbeslut. Utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är denna förutsättning omöjlig i och med att det inte kan anses 
finnas något som ses som objektiv kunskap (Burr 1995, s. 6). Detta synsätt blir intressant vid 
beaktande av den funktion begreppet avvägning har i det empiriska materialet och i de diskurser som 
har identifierats. Ett begrepp som avvägning kan i en rationell planeringsstruktur antas förutsätta att 
det finns något som kan beskrivas som objektiva fakta eller sanningar om sakens natur. Avvägning 
förekommer i samtliga diskurser men får olika betydelse och värde beroende på vilka begrepp som 
länkas till det. Begreppet får i diskurserna status som flytande signifikant, ett ord som, enligt 
Bergström (2012), förändrar sin betydelse beroende på kontext. Inom diskurs allmänhetens intresse är 
avvägning länkat till begrepp som framtida betydelse, långsiktigt perspektiv och likande. Avvägning får i 
detta sammanhang innebörden av att ett val ska göras mellan vad som antas vara objektiva fakta 
idag och ett framtida, till stor del, okänt behov. Vidare relateras avvägning till strandskyddets ställning 
som tungt vägande allmänintresse som i regel ska ha företräde framför andra intressen. Detta gör att 
innebörden av begreppet avvägning i denna diskurs inte förutsätter en avvägning mellan två 
likställda parter utan en där strandskyddet har en normativ ställning och därför ska prioriteras.  
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Inom den diskurs som här benämns Enskilt intresse får begreppet en annan innebörd. Inom denna 
diskurs relateras avvägning till förhållandet mellan det enskilda och allmänna intresset. Dominerande 
inom denna diskurs är att begreppet får betydelsen av att avvägning ska ske mellan två oförenliga 
parter, där det enskilda intresset endast kan uppfyllas genom att det sker på bekostnad på det 
allmänna intresset. I dessa fall länkas det samman med synen att det är strandskyddet som ska 
prioriteras. Inom diskursen som rör det enskilda intresset förekommer dock att begreppet används 
i sammanhang där det får innebörden av att det enskilda intresset ska premieras framför det 
allmänna. Denna alternativa tolkning, vilken endast förekommer i ett fåtal av fallen, förs främst 
fram i dokument skrivna av privatpersoner och kommunala nämnder. Detta tyder på förekomsten 
av ett antagonistiskt förhållande mellan allmänhetens intresse och enskilt intresse. Länsstyrelser 
och domstolar upprätthåller däremot den dominerande synen att allmänintresset och den enskildes 
intresse är oförenliga.  
 
Som tidigare påtalats har avvägning, i sin roll som flytande signifikant, olika betydelse i samtliga 
diskurser, så också i den som här benämns Miljöskydd. Inom denna diskurs länkas avvägning 
samman med att hindra förändringar samt områden särskilt värdefulla för djur- och växtliv. I det första 
exemplet får avvägning innebörden av att ett val mellan ingen förändring och att hindra förändring, 
avvägningsaspekten stärks genom att tillägget av begreppet påtagligt vilket får till följd att 
avvägningen står mellan vad som ska uppfattas som liten förändring och vad som ska ses som en 
påtaglig förändring. I det andra exemplet relateras avvägning till områden särskilt värdefulla för djur- och 
växtliv. I detta fall får begreppet avvägning en innebörd av att ett beslut ska fatats om vilka områden 
som är särskilt värdefulla för djur- och växter och vilka som inte är det. Det ska ske en värdering 
av områdets kvalitéer och vad som utgör kriterierna för denna värdering lämnas i det empiriska 
materialet oftast därhän.  
 
Begreppet avvägnings roll som flytande signifikant inom de identifierade diskurserna blir intressant 
ur ett maktperspektiv då avvägnings-fenomenet utgör en stor del av den beslutsprocess som är 
förknippad med strandskydd och strandskyddsdispenser. Genom att begreppets betydelse är så 
flytande då det till och med inom samma diskurs kan ges olika innebörd skapas från statligt håll ett 
behov av att låta individer med vad som anses vara objektiv kunskap göra avvägningarna i de 
enskilda fallen. Dessa tjänstemän får där igenom en expertroll gentemot medborgaren som saknar 
kunskap om hur lagar och föreskrifter ska tolkas enligt staten och dess myndigheter. Genom ett 
informationsövertag, kan statens representanter försäkra sig om att det vid en avvägning görs en 
prioritering enlighet med den rådande hegemoniska diskursen. Vidare gör otydligheten om vad 
som ska vägas mot vad, som till exempel en nutida situation mot ett eventuellt framtida behov, att 
mycket av de beslut och motiveringar som görs av nämnder, tjänstemän och domstolar grundar sig 
på egna upplevda sanningar och åsikter. Dessa beslut och åsikter blir genom den byråkratiska 
strukturen en del av det som Huxley (2012) beskriver som ett sanningens ramverk där politiska val 
integreras i den sociala praktiken. Genom att referera till och i vissa fall citera lagtext eller 
vägledande myndighetsskrifter förstärks den fysiska planeringens strukturer och tjänstemannens 
expertroll, något som får till följd att det i grunden politiska beslutet döljs. Utifrån begreppet 
avvägning är det möjligt att betrakta strandskyddet som en irrationell företeelse vilken agerar i en 
byråkratisk struktur där beslutsprocessen anses vara rationell. 
 
Som tidigare beskrivits förekommer det en diskursiv kamp mellan den diskurs som här benämns 
som Allmänhetens intresse och den som benämns Enskilt intresse. Den diskurs som premierar 
allmänintresset har för tillfället en hegemonisk status, vilket innebär att den dominerar över de 
andra förekommande diskurserna. Att strandskydd ska ses som ett särskilt tungt vägande 
allmänintresse är något som legitimeras i lagstiftning såväl som i de beslut som fattas av tjänstemän 
och nämnder. Genom att länsstyrelsen har möjlighet att upphäva de dispenser som inte går i linje 
med den rådande synen på vad strandskyddet är kan denna diskurs upprätthålla en tvingande 
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konsensusstatus. Denna hegemoniska status är tillfällig i sin karaktär och kan komma att förändras 
allt eftersom tiden går. Genom att strandskydd som allmänintresse har uppnått hegemonisk status 
är det intressant att diskutera vilka synsätt som undantrycks från denna, för tillfället, objektiva 
sanning. Som tidigare beskrivits kan allmänintresset sägas utgöras av främst två faktorer inom 
fenomenet strandskydd. För det första visar diskursanalysen av det empiriska materialet att det som 
främst ska skyddas inom denna diskurs är strandskyddet, detta eftersom strandskyddet ska skydda 
allmänintresset och strandskyddet i sig har innebörden av ett särskilt tungt vägande allmänintresse. 
Detta gör att allt som kan uppfattas som en ett hot mot eller en inskränkning av strandskyddet inte 
kan inkluderas i den rådande hegemonin. Begrepp som dispens, nybyggnation, privatisering är 
exempel på begrepp som står i ett direkt motsatsförhållande till den hegemoniska diskursen, detta 
eftersom de alla förutsätter någon form av inskränkning av strandskyddet som allmänintresse. 
Exempel på begrepp som inkluderas i denna diskurs är bland annat byggförbud, fri passage, rörligt 
friluftsliv, samt vissa temporära verksamheter, men inte husbilar eller renvaktarstugor som också 
går att övernatta i.  
 
För det andra är det som beskrivs som allmänintresse relaterat till allmänhetens tillfälliga tillgång 
till stranden. Tillfällig blir den eftersom denna tillgång i sin tur kopplar till begrepp som exempelvis 
fri passage. Trots att strandskydd som allmänintresse har hegemonisk status förekommer en stor 
del av de begrepp som står i en motsatts position till vad som inkluderas i hegemonin. Dessa 
begrepp är länkade till det enskilda intresset och det är den diskurs som befinner sig i ett 
antagonistiskt förhållande med den som rör allmänintresset. Denna diskurs är konstruerad ur de 
begrepp som inte inkluderas i den hegemoniska diskursen. Burr (1995) beskriver språket som en 
arena där olika synsätt kämpar mot varandra, något som också förekommer i fallet om 
strandskyddet som allmänintresse eller enskilt intresse. Begrepp som är relaterade till diskursen 
som rör enskilda intressen är exempelvis dispens, privatisering, byggnation och hemfridszon. Dessa 
befinner sig allt som oftast i en negativ position i förhållande till den hegemoniska diskursen. Men 
i vissa fall förekommer försökt att länka samman det allmänna och det enskilda intresset och inte 
göra avvägningen mellan dem så svartvit som den framstår i majoriteten av materialet. Dessa fall 
indikerar att det finns en tendens till att ett skifte i diskursernas förhållande är i antågande. Enligt 
Berglund Snodgrass (2016) är detta fenomen centralt vid diskussioner om diskursers hegemoniska 
och antagonistiska förhållande till varandra eftersom det påvisar att den hegemoniska statusen är 
flytande och att det kan förändras även om detta är en långsam process.  
 
Burr (1997) beskriver att konstruktionen av diskurser och i förlängningen det vi ser som kunskap 
är kopplat till faktorer som politik och makt. Hur diskurser konstrueras, vad som inkluderas och 
vad som exkluderas i denna process, får politiska konsekvenser för världen så som vi uppfattar den 
(Burr 1995, s. 57). Sanning förstås, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som att varje samhälle 
har en egen sanningsuppfattning inom vilket det är möjligt för detta samhälle att tolka vad som ses 
som kunskap (Foucault 1980, s. 131). Diskurser som konstruerar kunskap ska därför analyseras 
utifrån antagandet att de är uttryck för maktstrategier och inte enbart språkliga företeelser utan 
samhällskonstruerande (Tunström 2009, s. 25; Bergström 2012, s. 358; Foucault 2012a, s. 182; 
Berglund Snodgrass 2016, s. 19). Vad som uppfattas som sanning bestäms av den dominerande 
diskursen. När det gäller begreppet strandskydd framkommer att sanningen är att det som ska 
prioriteras är allmänhetens intresse, vilket utgörs av att skydda strandskyddet och att säkra 
allmänhetens tillgång till stranden. Det är också en sanning, inom den styrande diskursen, att 
uppfylla allmänhetens intresse inte går att kombinera med att uppfylla den enskildes intresse. 
Allmänhetens tillgång till stranden anses exempelvis alltid hindras av etableringen av någon form 
av anläggning inom strandskyddat område.  
 
En central maktfaktor i att upprätthålla den hegemoniska diskursen om strandskydd är den 
byråkrati och den myndighetsorganisation som upprätthåller den. Makt uppstår inom organisering 
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och det är genom organisationer och institutioner som makten i samhället görs permanent 
(Börjesson & Rhen 2009, s. 43)Ur Habermas perspektiv kan denna organiserade form av makt kan 
fungera såväl underlättande som förtryckande, organisationen uppnår sina mål samtidigt som de 
människor som understöder organisationen inte har möjlighet att delta i kommunikationen om 
målen på lika villkor (Börjesson & Rhen 2009, ss. 43–44). Detta gör att förhållandet mellan stat 
och medborgare ses som en kamp om tillgång till makt (Winterford 2016, s. 697). Byråkratin som 
förutsätter rationella planeringsförutsättningar och att det är möjligt att ta ett objektivt beslut om 
strandskyddsdispenser upprätthålls av såväl kommun, länsstyrelse som domstolar. Individen 
befinner sig i en underlägen situation i förhållande till dessa instanser, dels genom det 
informationsövertag som dessa instanser har men även den funktion dessa instanser har i 
upprätthållandet av den rådande sanningen. Som enskild fastighetsägare representerar den sökande 
det enskilda intresset som inte inkluderas i den styrande diskursen vilket gör att dennes synpunkter 
automatiskt kommer att värderas mindre än de som förmedlas av de tjänstemän som agerar i linje 
med den diskurs som rör allmänintresset.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att strandskyddsprocessen förutsätts att fungera rationellt av 
alla inblandande där det som uppfattas som objektivt är det som premieras. Trots detta visar den 
genomförda diskursanalysen att de resonemang som tjänstemäns och domstolar beslut grundar sig 
på är långt ifrån objektiva. Det tydligaste exemplet på detta är det som framkommit om begreppet 
avvägnings roll som flytande signifikant. Begreppet bidrar till att upprätthålla en illusion om att den 
beslutsprocess som sker i samband med dispensgivning är objektiv trots att den i själva verket 
baseras på en avvägning mellan två motstående och icke-likvärdiga parter. Vidare blir det tydligt 
att det förekommer en diskursiv kamp mellan det allmänna och det enskilda intresset. I denna 
kamp är allmänintresset den diskurs som innehar hegemonisk status. Den hegemoniska statusen 
upprätthålls med hjälp av den byråkratiska och legala strukturen som är uppbyggd kring 
strandskyddet. Det är utifrån denna hegemoni som det som anses vara den objektiva sanningen 
om strandskyddet hämtas.  
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I följande avsnitt kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras baserat på såväl diskursanalysen, 
forskningsöversikten och den teori som presenterats i arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt. 
Då mycket av svaret på fråga ett har diskuterats i det tidigare diskursanalyskapitlet kommer denna 
fråga tilldelas ett något minder utrymme än de övriga två.  
 

Svaret på denna frågeställning grundar sig till stor del på den analys som redogjorts för i kapitel 7. 
Diskursanalys. Av denna framkommer att det främst förekommer tre olika diskurser vilka är del i 
hur begreppet strandskydd konstrueras i det empiriska materialet. Av dessa tre har den diskurs där 
strandskydd identifieras som ett tungt vägande allmänintresse en hegemonisk status. Detta innebär att 
denna förståelse av begreppet är den som är tongivande och det är utifrån de ramar som denna 
diskurs sätter upp som tjänstemän, privatpersoner och domstolar kan agera och resonera. Utifrån 
denna diskurs kan det konstateras att ett av strandskyddets viktigaste skyddsuppgifter är att skydda 
sig själv. Detta eftersom strandskyddet utgör ett allmänintresse vilket väger tyngre än andra 
allmänintressen och strandskyddet ska skydda allmänintresset. Det allmänna intresse som 
strandskyddet representerar och därför ska skydda är inom denna diskurs identifierat som 
allmänhetens tillgång till stränderna. Denna tillgång är tillfällig i sin karaktär vilket leder till att de åtgärder 
som är kopplade med en mer permanent tillgång av strandområdet, exempelvis husbilsparkering, 
inte inkluderas i detta intresse. Den tillfälliga karaktären gör att denna diskurs är väl förankrad i 
strandskyddslagstiftningens historiska ursprung, där fokus, enligt Segrell (1995) och Petersson 
Forsberg (2012) tidigt var att möjliggöra för den icke-jordägande befolkningen att utnyttja 
strandområden för sol och bad men att motverka alla former av permanent användning av dessa 
skyddade områden. Detta gör att strandskydd som allmänintresse är intimt länkat med idén om det 
sociala naturskyddet, vilket påvisar att trots ekologiseringen av lagstiftningen på 1990-talet (Segrell 
1995, s. 121) har grundidén om vad strandskyddet är och bör vara inte förändrats nämnvärt sen 
den ursprungliga lagstiftningen introducerades på 1950-talet. Detta gör det föga förvånande att den 
konflikt mellan det allmänna och det enskilda intresset som fanns i strandskyddets historiska 
utveckling återfinns även idag och att den diskurs som står i ett antagonistiskt förhållande till den 
hegemoniska utgörs av den som rör det enskilda intresset.  
 
Utifrån det enskilda intresset kan konstateras att begreppet strandskydd blir föremål för en negativ 
konstruktion. Strandskyddsbegreppet innefattar allt som det enskilda intresset inte är och vice 
versa. Detta görs genom att de begrepp som kan kopplas till diskursen om enskilt intresse i 
förhållande till strandskydd exkluderas från den hegemoniska diskursen eller ges negativ innebörd. 
Detta gör att begreppet får innebörden av ett långtgående förbud för alla åtgärder som på något sätt 
kan antas gynna det enskilda intresset. Denna syn på strandskyddsbegreppet kan även det relateras 
till lagstiftningens historiska utveckling där det enskilda intresset av att bygga fritidshus ansågs vara 
det största hotet mot det allmännas tillgång till strandområden för rekreation. Att strandskyddet 
ska ses som det premierade och att alla hotande åtgärder ska förbjudas är tydligast i de dokument 
som formulerats av länsstyrelser och domstolar. I de dokument som kommunen står bakom kan i 
vissa fall identifieras tendenser där det enskilda intresset värderas jämbördigt med strandskyddet 
vilket indikerar att det förekommer en kamp mellan de olika motstående diskurserna och att det 
enskilda intresset vinner mark. Detta kan ha och göra med det faktum att det inte längre är 
länsstyrelsen som utfärdar dispenser utan de kommunala byggnadsnämnderna, vilka är mer vana 
att se ärenden som en avvägning mellan jämbördiga parter än att alltid prioritera strandskyddet 
framför andra allmänna och enskilda intressen. Trots detta gör länsstyrelsernas och domstolarnas 
roll att den styrande diskursens hegemoniska status relativt ohotad.  
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Som framkommit tidigare skedde under 1990-talet en så kallad ekologisering av den svenska 
strandskyddslagstiftningen. Denna ledde till att strandskyddet fick det tvådelade syfte som det har 
idag, där allmänhetens intresse kombineras med goda livsvillkor för djur och växter i land och 
vatten (Segrell 1995, s. 121). I början av arbetet fanns det en uppfattning om att den diskurs som 
länkade strandskyddet till miljöperspektivet skulle vara den mest förekommande i det empiriska 
materialet. Detta särskilt eftersom lagstiftningen rörande strandskyddet återfinns i miljöbalken 
istället för exempelvis plan- och bygglagen som traditionellt har ett starkare fokus på avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen. Efter genomförd diskursanalys kan konstateras att så inte 
är fallet. Begrepp hemmahörande i miljödiskursen förekommer endast i ett fåtal av fallen och gör 
det i så fall ofta i rollen av att stärka argument baserade på diskursen som definierar strandskyddet 
som ett tungt vägande allmänintresse. Utifrån miljödiskursen definieras begreppet strandskydd som 
något som ska förhindra väsentliga förändringar för växt- och djurlivet. Som beskrivits i det tidigare 
kapitalet är det inom denna diskurs inte tydligt definierat om det endast rör förändringar i negativ 
riktning utan det är samtliga förändringar som ska förhindras.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet strandskydd konstrueras diskursivt på tre olika 
sätt i det empiriska materialet. Den tydligaste definitionen härrör från den för tillfället hegemoniska 
diskursen i vilken begreppet strandskydd innebär ett tungt vägande allmänintresse där fokus ligger 
på allmänhetens tillgång till stränderna. I motsats till denna definition finns den som förmedlas av 
diskursen som rör det enskilda intresset. I denna har strandskyddet innebörden av ett långtgående 
förbud mot alla de åtgärder som de sökande vill genomföra. Slutligen finns det en definition av 
begreppet som är länkad till miljödiskursen där strandskydd innebär ett skydd mot förändring av 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. Dessa tre interagerar med varandra till olika grad, där den 
diskursiva kampen mellan de som rör allmänhetens respektive det enskildas intresse är den som är 
tydligast och förekommer i princip i samtliga studerade fall. Begreppet strandskydd har därför tre 
grundinnebörder där strandskydd som allmänintresse är den dominerande. 
 

För att kunna besvara frågan om hur strandskyddet legitimeras i den studerade empirin är det 
relevant att först diskutera vad som kan ses som sanningen om vad strandskyddet är. Det vill säga 
vilken syn på strandskyddet är den som för tillfället betraktas som den objektiva kunskapen. 
Sanning är, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, inget statiskt eller objektivt fenomen utan 
något som konstrueras i och med en kontroll över det språk och de begrepp som används. Foucault 
(1980) har, som tidigare nämnts, beskrivit detta fenomen genom begreppet power/knowledge där 
makt och kunskap ses som intimt sammanlänkade med varandra. Vad som ses som sanning och 
kunskap sätter upp ett ramverk för hur ett ämne kan beskrivas, vilka synsätt som anses vara 
korrekta och vilka som exkluderas. En diskussion om vad sanningen om strandskyddet är blir 
därför en diskussion om vilken kunskapssyn som dominerar och vad som exkluderas respektive 
inkluderas i denna. 
 
Då sanning och kunskap är något som konstrueras språkligt och den dominerande synen är den 
som för tillfället betraktas som objektiv i sammanhanget är det relevant att diskutera de olika 
strandskyddsdiskursernas förhållande till varandra. Som framkommit i svaret på första 
frågeställningen i detta kapitel har tre diskurser kunnat identifieras i det empiriska materialet. Av 
dessa tre innehar den diskurs som rör strandskydd som ett tungt vägande allmänintresset en 
hegemonisk ställning gentemot de andra två. Den hegemoniska diskursen är den som styr 
förståelsen av vad sanning och kunskap är. Sanningen om strandskydd förstås därför utifrån den 
diskurs som beskriver strandskyddet som ett tungt vägande allmänintresse. Strandskyddet kopplas 
därför dels till allmänintresset men även till allemansrätten vilket särskilt betonas i de formuleringar 
som rör strandskyddets syfte. Trots att det, som tidigare framkommit, finns två ytterligare diskurser 
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vilkas definition av vad strandskyddet avviker från den allmänrättsliga har denna i och med sin 
hegemoniska status för tillfället kunskapsmonopol och definierar den ”sanna” bilden av vad 
strandskyddet är. En diskussion om hur strandskyddet legitimeras i den studerade empirin blir 
därför en diskussion om hur den hegemoniska diskursen om strandskyddet som ett tungt vägande 
allmänintresse legitimeras och framför allt hur den upprätthålls.  
 
Diskursivt legitimeras strandskyddet som allmänintresse främst genom vilka begrepp som 
inkluderas respektive exkluderas ur denna diskurs. Utifrån denna diskurs definieras strandskydd 
som ett tungt vägande allmänintresse med fokus på allmänhetens tillgänglighet till stränderna. 
Diskursanalysen av det empiriska materialet visar att den hegemoniska diskursen befinner sig i ett 
antagonistiskt förhållande med den som rör det enskilda intresset. Av analysen framgår att det 
allmänna och enskilda intresset till stor del anses vara oförenliga och att uppfyllandet av det ena 
automatiskt får till följd att inskränkningar görs på det andra. Strandskyddet ställning som särskilt 
prioriterat allmänintresse legitimeras i det empiriska materialet bland annat genom att denna diskurs 
inte inkluderar begrepp som rör det enskilda intresset. Begrepp som rör det enskilda intresset, 
exempelvis dispens eller nybyggnation, förekommer i regel i ett negativt förhållande till strandskyddet. 
Allmänintresset och i förläningen strandskyddet är inte förenligt med den typen av begrepp och 
därför exkluderas de. Diskursen som rör strandskyddet som miljöskydd förekommer, som tidigare 
påtalats, endast i ett fåtal fall men fyller då funktionen som stöd till den diskurs som rör 
allmänintresset. Detta gör att den hegemoniska diskursen kan stärka sin kunskapssyn ytterligare i 
och med att den genom att samverka med miljösynen får en dubbel legitimitet gentemot diskursen 
som rör enskilda intressen. 
 
Maktstrukturer stöds, enligt Weber i Börjesson och Rhen (2009), av myter och andra symboler 
vilka gör att det traditionella sättet att göra och tolka något är det som ses som det mest legitima. 
Strandskyddet är sedan tidigt sammanlänkad med tanken om allemansrättens historiska ursprung 
och självklarhet (Segrell 1995, s. 74; Petersson Forsberg 2012, s. 101) något som även blir tydligt 
vid analys av det empiriska materialet, där strandskyddets syfte är att säkra allemansrättslig tillgång till 
stränderna. Allemansrätten är ett samhällsfenomen som är djupt inrotat i det svenska medvetandet, 
fri tillgång till skog och mark för att exempelvis kunna plocka bär är något som de flesta tar för 
givet. Det är även något som, enligt Segrell (1994), är förankrat i historiesynen på Sverige som land 
och samhälle, där allemansrättens rötter antas gå tillbaka till medeltiden. Som framkommit av 
forskningsöversikten är allemansrätten, som den förstås i dagsläget, en relativt ny konstruktion och 
att länka samman den med strandskyddet var ett medvetet politiskt beslut. Genom att koppla den 
då nya lagen om strandskyddet till en myt om allemansrätten med rötter i medeltiden gavs 
strandskyddet en legitimitet genom att det framställdes som ett fenomen med stark historisk 
förankring. Detta symbiotiska förhållande mellan strandskydd och allemansrätt legitimerade inte 
bara lagens införande utan även strandskyddets roll som beskyddare av allmänintresset. Denna 
historiekonstruktion genljuder än idag i det studerade materialet, där bristen på ifrågasättande av 
strandskyddets starka ställning ofta kan relateras till den allmänna acceptansen av allemansrätten 
som något självklart förekommande i det svenska samhället.  
 
Diskurser upprätthålls av sociala praktiker och en del av de sociala praktiker som är kopplade till 
strandskyddet är relaterade till domstolarnas arbete och den praxis som följer. En stor del av de fall 
som studerats har gått hela vägen från ansökan till domstolsprövande vilket har möjliggjort en 
inblick i denna typ av praktiker som samverkar för att upprätthålla den rådande hegemoniska 
diskursen. Samtliga fall som har tagits upp i domstol har slutat med att det allmänna intresset, 
strandskyddet, har premierats framför det enskilda. I majoriteten av fallen har domstolen helt följt 
länsstyrelsens linje. I och med detta har den hegemoniska diskursen om strandskyddet som 
allmänintresse legitimerats genom juridisk praxis. Utlåtanden från domstolar har även förekommit 
i de beslut som formulerats av länsstyrelser vid avslag av dispenser, något som ytterligare förstärker 
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praxisens roll vid legitimering av strandskyddet. Juridisk praxis är, som med alla svenska lagar och 
förordningar, nära förenad med den lagstiftning som styr strandskyddet. Som framgår av 
forskningsöversikten har strandskyddslagstiftningen, enligt Segrell (1994) och Petersson Forsberg 
(2012) en grund i 30-talets friluftslivsrörelse och allmänhetens tillgång till stränderna har varit dess 
fokus från början. Den så kallade ekologiseringen av strandskyddet skedde först i början av 1990-
talet vilket gör att miljöfrågan inte har samma historiska och traditionella förankring som 
allmänintresset. Detta gör att vid tolkning av lagen, praxis och den byråkratiska traditionen som är 
kopplad till strandskyddet premieras allmänhetens tillgång till stränderna framför andra intressen. 
Det sätt på vilket myndigheter, domstolar och lagstiftningen samverkar för att legitimera 
strandskyddet som samhällsfenomen är ett exempel på en legal auktoritet. Legal auktoritet innebär 
att den makt som strandskyddet utövar inte är kopplad till en enskild individ utan är en del av ett 
maktsystem som upprätthålls genom skrivna lagar, domstolspraxis och byråkratiska praktiker.  
 
Makten över språket och styrning av diskursen, vilket i förläningen leder till legitimering av 
strandskyddet, är till stor del länkat till ett informationsövertag. Tjänstemännens utlåtande 
legitimeras dels genom den legala struktur som finns bakom dem och dels deras roll som experter 
i sammanhanget. Genom sin expertroll kan de avgöra vad som ska eller inte ska inkluderas i 
diskussioner om strandskydd, vilka argument som är valida och vilka som inte är det. Detta blir 
särskilt tydligt vid begreppet fri passage. Vid en diskussion om fri passage är det vanligt att den 
sökande hävdar att det finns en fri passage om det är fysiskt möjligt för personer att passera fritt 
mellan eller förbi byggnader. Länsstyrelsens tjänstemän tar i beräknande med hemfridszonen som 
en byggnad avger samt kriteriet av upplevd tillgänglighet. En upplevelse kan av naturen antas vara 
subjektiv vilket gör det svårt för den sökande att bemöta denna typ av kriterium. I detta fall är det 
därför tydligt att tjänstemannen i sin roll som expert sätter ramen för vad som ska anses utgöra en 
fri passage och vad som ska anses vara ett hot mot strandskyddet samt den upplevda 
tillgängligheten till stranden. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det som för tillfället anses vara den objektiva sanningen 
om strandskyddsbegreppet är att strandskyddet är ett tungt vägande allmänintresse. Strandskyddet 
som allmänintresse legitimeras diskursivt genom att begrepp som är kopplade till denna har en 
positiv innebörd och att begrepp som motsätter sig denna exkluderas eller förekommer i ett 
motsattsförhållande, till exempel är begreppen allmänhetens tillgång och dispens oförenliga. Vidare 
legitimeras den styrande diskursen genom att den ges historisk och traditionell validitet i och med 
dess sammanlänkande med allemansrätten. Detta främst genom att strandskyddets syfte är att säkra 
allemansrättslig tillgång till stränderna. Strandskyddet som allmänintresse legitimeras ytterligare genom 
den struktur av byråkrati, lagar och domstolspraxis som åtföljer strandskyddsprocessen. Denna 
legala auktoritet ger i sin tur legitimitet till tjänstemännens möjlighet att agera utifrån en expertroll 
med ett tydligt informationsövertag gentemot medborgaren.  
 

De två tidigare frågeställningarna har till stor del fokuserat på hur begreppet strandskydd 
konstrueras samt vilka strukturer, språkliga och andra, som är del i att legitimera den rådande 
hegemoniska diskursen. Följande frågeställning strävar efter att belysa på vilket sätt dessa 
begreppsdefinitioner och dess legitimering kan få konsekvenser för den enskilde markägaren. Vid 
utredandet av denna frågeställning kommer därför den genomförda diskursanalysen relateras till 
såväl uppsatsen teori och dess forskningsöversikt.  
 
Då frågeställningen rör de begränsningar och möjligheter som uppkommer för den enskilda 
markägaren att förändra sin livsmiljö är det relevant att först diskutera vilka rättigheter den enskilde 
har när det kommer till markägande. Dessa rättigheter består av tre kategorier; ägarens rätt att 



Emmie Löfgren   2018-06-07 

54 
 

använda sin egendom (pågående och framtida användning), ägarens rätt att hindra andra från att 
nyttja egendomen och ägarens rätt att överlåta sin egendom (Segrell 1995, s. 42; Sjödin et al. 2007, 
s. 32; Petersson Forsberg 2012, s. 60). Av forskningsöversikten framkommer att strandskyddet, 
enligt Segrell (1994) och Sjödin et al. (2007), inskränker på de första två rättigheterna. Genom att 
utgöra ett långtgående byggförbud begränsas markägarens rätt förändra och utveckla användningen 
av sin egendom, exempelvis genom att bygga en brygga, bastu eller anlägga en husbilsparkering. 
Vidare är en central del av strandskyddet att säkra allmänhetens tillgång till stränderna för 
rekreation, vilket får till följd att den andra rättigheten begränsas. Som markägare får du inte hindra 
någon från att använda strandområdet, inte heller får du sätta upp hinder, staket, utemöbler och 
likande som kan begränsa allmänhetens möjlighet att ta sig till stranden.  
 
Ur ett diskursivt perspektiv är det diskursen som sätter ramarna för vilka handlingar, tankar och 
synpunkter som är möjliga att förmedla när det gäller ett särskilt fenomen. Utifrån detta perspektiv 
blir den diskursiva kampen mellan den styrande diskursen, där strandskydd är ett tungt vägande 
allmänintresse och den som rör det enskilda intresset, relevant. Då det för tillfället är diskursen om 
strandskydd som allmänintresse som har hegemonisk status är det också den som sätter det 
sanningens ramverk inom vilken alla berörda aktörer verkar. Av diskursanalysen framkommer att 
denna diskurs exkluderar de begrepp som på något sätt kan anses möjliggöra den förändring som 
markägaren vill uppnå. Ett exempel på detta är förhållandet mellan dispens och allmänhetens 
tillgång till stränderna. Att medge dispens framstår som något som kommer att skada strandskyddet 
och därmed begränsa allmänhetens tillgång till stranden, detta gör att den enskilde redan i det 
initiala skedet i någon mening kämpar i uppförsbacke. Genom att ansöka om dispens tolkas den 
sökande, inom den hegemoniska diskursen, som en person vars syfte är att skada och begränsa 
strandskyddet. Inom de ramar som den hegemoniska diskursen formulerar är det möjligt för den 
enskilde söka dispens för sin åtgärd, det är däremot inte möjligt att på något sätt privatisera vägen 
ner till stranden eller själva stranden då detta inte är förenligt med strandskyddet. Denna struktur 
gör att även om det finns en teoretisk möjlighet för individen att få sin åtgärd godkänd är den 
automatiskt något som inte inkluderas i den styrande diskursen. Diskursen om strandskyddet som 
ett tungt vägande allmänintresse inbegriper därför inte handlingen eller praktiken att godkända 
dispenser.  
 
Som har framkommit i såväl diskursanalysen som svaret på detta kapitels första frågeställning är 
det möjligt att identifiera en diskursiv kamp mellan strandskyddet som ett tungt vägande 
allmänintresse och det enskilda intresset. Det enskilda intresset representeras av markägaren som 
har sökt dispens och det allmänna intresset av maktstrukturen bestående av tjänstemän, domstolar 
och lagar som beskrevs i förra frågeställningen. Detta innebär att den byråkratiska strukturen utövar 
makt över den enskilda markägaren, dels genom ett informationsövertag och dels genom 
möjligheten att utfärda vite om dess beslut inte åtlyds eller om markägaren väljer att genomföra sin 
åtgärd utan att söka dispens. Denna process kan förstås som att staten utövar en dominans 
gentemot markägaren efter som den med stöd av den legitimitet strandskyddet har kan vara säker 
på att dess krav kommer att åtlydas oberoende om detta medför negativa konsekvenser för den 
sökande. Genom att integrera den sökande i strandskyddsprocessen och att utfärda vite om denne 
väljer att inte delta i denna process utövar staten makt över och inskränker de möjligheter den 
enskilde har att råda över sin fastighet. Beslut som är kopplade till strandskyddsdispenser och de 
motiveringar som görs i syfte att upprätthålla status quo kan kopplas till en bredare maktdiskussion 
genom det som Börjesson och Rhen (2009) beskriver som tvång och subtila makttekniker. Tvång 
utgörs av ett minskande av tillgängliga alternativ för den som blir tvingad, exempelvis ansök och 
lyckas få godkänd dispens eller förbjuds att bygga alternativ dömas till vite. Denna process kan 
vidare relateras till det som Foucault beskrev som govermentality. Statsmakten lär genom vite och 
lagar medborgaren att denne måste underkasta sig en strandskyddsprocess för att få utföra vissa 
åtgärder på sin fastighet. Vidare legitimeras denna process mentalt hos allmänheten genom en vilja 
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att ”göra rätt för sig” och att värna om den allemansrätt som ses som en traditionell del av den 
svenska kulturen. Detta gör att den enskilde markägaren självreglerar sig efter det sanningens 
ramverk som finns kring strandskyddet och dess legitimitet som samhällsfenomen. Detta gör 
genom att markägaren följer lag och praxis vilket innebär att den inrättar sig i den diskursiva praktik 
som den hegemoniska diskursen föreskiver.  
 
Centralt i den diskursiva kampen mellan strandskyddet som allmänintresse och det enskilda 
intresset, därmed också centralt vid diskussion av markägarens påverkansmöjligheter, är begreppet 
avvägning. Begreppet har, baserat på diskursanalysen, en roll som flytande signifikant där betydelsen 
varierar beroende av kontext. Utifrån den styrande diskursen får begreppet avvägning betydelsen 
av det ska ske ett vägande av olika intressen mot varandra men strandskyddet ska i regel alltid 
premieras. Det enskilda intresset ska vägas mot strandskyddet men kommer i princip aldrig att 
tillmätas samma vikt. Detta är ytterligare en begränsande faktor för den enskildes möjlighet att själv 
råda över sin livsmiljö då dennes intresse som enskild alltid kommer att väga mindre än det 
allmänna intresset som strandskyddet utgör.  
 
Diskursen som rör det enskilda intresset introducerar även begreppet proportionalitetsprincipen. Enligt 
denna ska den begränsning som strandskyddet utgör vara skälig i förhållande till den vinst som det 
allmänna gör i och med en nekad dispens. Detta skulle kunna antyda en möjlighet att få en godkänd 
dispens om det enskilda intresset överväger det allmänna, exempelvis behovet av att etablera 
renvaktarstugor för att utöka sin verksamhet på för allmänheten redan otillgänglig terräng. Men 
trots detta tillåter inte proportionalitetsprincipen att dispens medges baserat på annat än de angivna 
skälen vilket försvårar dispensgivning. Vidare framkommer det i det empiriska materialet att vid 
avvägning av det enskilda och allmänna intresset baserat på proportionalitetsprincipen ska även 
den eventuella framtida nyttan som det allmänna kan få av strandområdet innefattas. Detta 
formuleras ofta på följande sätt: 

”Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga och 
att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i 
framtiden (prop. 1977/98 del 2 sid. 89)” Fall Österåker (förf. kursivering) 

De vinster som den enskilde kan göra, vilka underförstått tolkas som kortsiktiga, ska enligt 
proportionalitetsprincipen vägas mot de långsiktiga vinster som det allmänna kan göra. Då det 
allmänna intresset redan har en dominerande ställning i förhållande till det enskilda intresset 
förstärks det ojämna förhållande ytterligare genom att en kortsiktig vinst ska vägas mot en 
långsiktig.  
 
Genom en linjär, rationell beslutsprocess antas den rationella planeringen, enligt Allmendinger 
(2009), leda fram till det objektivt bästa beslutet för såväl samhället som den enskilde medborgaren. 
Denna rationella byråkratiseringen av planeringen kan kopplas till diskussionen om strandskydd i 
och med att det finns ett lagstadgat regelverk, tolkningsmässiga traditioner och domstolspraxis som 
alla föreskriver att individen som äger mark inom 100 m från strandlinjen inte är fri att bestämma 
själv vad som ska ske på denna egendom. Detta trots att inskränkningen mycket väl kan få negativ 
ekonomisk påverkan för den enskilde, något som kan kopplas till begreppet dominans, där staten 
och tjänstemännen kan vara säkra på att deras vilja kommer att åtlydas oberoende de konsekvenser 
som kan uppstå.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det faktum att det är diskursen i vilken strandskyddet ses 
som ett tungt vägande allmänintresse som har den hegemoniska statusen begränsar det den 
enskildes möjlighet att råda över sin fastighet. De begrepp och handlingar som på något sätt skulle 
underlätta att den sökandes önskan om förändring skulle kunna genomföras är inte inkluderade i 
diskursen annat än som negativa motparter till de begrepp som har en positiv ställning. Vidare gör 
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den maktstruktur i vilken strandskyddet legitimeras att den enskilde står mot en rad instanser och 
lagar vars mål och syfte är att inte medge dispens om det på något sätt hotar allmänintresset, det 
vill säga strandskyddet. Vidare är de handlingar som inte fått godkänd dispens belagda med vite 
vilket gör det svårt för den enskilde att agera utanför detta ramverk. Det går även att anta att myten 
om allemansrätten är en stor del i varför den enskilde väljer att underkasta sig den byråkratiska 
processen, då denna rätt är något som generellt sätt tas för given i Sverige idag. De möjligheter som 
utgörs av exempelvis avvägningsaspekten och proportionalitetsprincipen kan visserligen verka till 
den enskildes fördel men då dessa till stor del baseras på det i grunden ojämlika förhållandet mellan 
ett långsiktigt allmänintresse och ett kortsiktigt enskilt intresse är dessa fall sällan förekommande i 
det empiriska materialet.  
 

Följande kapitel är en redogörelse av arbetets slutsats. I denna kommer uppsatsens förhållande till 
problemformulering, syfte, empiri, teori och metod att diskuteras. Kapitlet avslutas med att 
uppsatsens resultat relateras till framtida forskning och fysisk planering i avsnittet perspektivering. 
Initialt i slutsatsen är det relevant att återkoppla till den problemformulering på vilken arbetet 
bygger på. Problemformuleringen för denna uppsats är formulerad på följande sätt: 

”Strandskydd är i grunden ett politiskt fenomen där politiska processer 
motiverar och legitimerar ett långtgående ingrepp i individens möjligheter att 
påverka sin livsmiljö. Statens möjlighet till ingripande är kopplad till tolkning och 
förståelse av vad som ska skyddas samt vad som är syftet med strandskyddet. 
Konstruktionen av ett begrepp är en handling förankrat i såväl politik som 
maktutövning. Utifrån ett fysiskt planeringsperspektiv är det därför intressant att 
studera hur konstruktionen av begreppet strandskydd premierar alternativt 
exkluderar olika synsätt vilket i förlängningen får konsekvenser för den enskildes 
möjlighet att råda över sin egendom.”  

Strävan i arbetet har varit att studera och diskutera hur konstruktionen av begreppet strandskydd 
skapar ett ramverk inom vilken den enskilde markägaren och tjänstemannen måste förhålla sig. 
Detta samtidigt som det har funnits en medvetenhet om strandskyddets i grunden politiska 
karaktär. Av resultatet på de frågeställningar som redogjorts för i diskussionen framkommer att 
konstruktionen av begreppet strandskydd och dess påverkan på den enskilde markägaren har 
studerats utförligt i förhållande till arbetets empiri, tidigare forskning och den valda teorin. Utifrån 
diskursanalysen är det möjligt att dra slutsatsen att staten i och med strandskyddet har en 
långtgående möjlighet att begränsa den enskildes rådighet över sin fastighet. Detta ingrepp behöver 
inte motiveras med mer än att strandskyddet i sig är det mest prioriterade allmänintresset och därför 
är det som ska prioriteras framför andra intressen.  
 
Strandskyddet är vidare ett tydligt exempel på ett planeringsfenomen som befäster en rationell 
planering. Politiker har i och med lagstiftningen formulerat ett mål rörande strandskyddet som 
tjänstemännen på kommuner, domstolar och länsstyrelsen ska sträva efter att uppfylla baserat på 
vad som antas vara objektiva fakta. Diskursanalysen visar på att grunden för beslut rörande 
strandskydd och det statliga ingrepp som det innebär baseras på en varierande syn på vad som är 
objektiv kunskap. Vidare är det relevant att föra en diskussion om utifall uppsatsens syfte kan anses 
vara uppfyllt eller ej. Syftet är formulerat på följande sätt:  

”Syftet är att undersöka hur det statliga ingreppet på den enskildes rådighet över 
fastighet legitimeras. Detta genom att undersöka hur begreppet strandskydd 
konstrueras diskursivt i myndighetsdokument. Vidare är syftet att bidra till en 
ökad kunskap om strandskyddet som planeringsförutsättning samt det 
maktförhållande som finns mellan tjänstemän i statligt initierad fysisk planering.”  
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Där arbetets första frågeställning mer har fokuserats på att utreda hur begreppet strandskydd 
konstrueras diskursivt i materialet, en fråga som är tydligt länkad till problemformuleringen, har de 
andra två varit mer relaterade till uppsatsens syfte. Detta genom att dels beröra hur den styrande 
diskursen om strandskyddet legitimeras i det empiriska materialet och del genom att studera de 
konsekvenser som denna kan få för den enskilde markägaren. Detta har relaterats såväl till den 
tidigare forskningen och den teori som arbetet utgått ifrån, vilket har gett ett uttömmande och 
nyanserat svar på dessa frågeställningar. Planeraren i form av statliga eller kommunala tjänstemän 
har visat sig vara en central del i legitimeringen av strandskyddet som fenomen. Planeraren har 
visat sig befinna sig i en expertroll likt den som förespråkas ur ett rationellt planeringsperspektiv. 
Den enskilde medborgaren har liten möjlighet att påverka tjänstemannens beslut i och med att den 
information som den enskilde kommunicerar till tjänstemannen inte värderas lika mot den som 
förmedlas genom domstolar och vägledning. Vidare visar den byråkratiska och legala strukturen 
som framkommit i analysen att staten genom tjänstemannen kan kontrollera utvecklingen på 
landsbygden på ett sätt som inte är möjligt att göra i tätorter. Detta maktförhållande förstärks i och 
med att det visat sig att majoriteten av de sökande som fått sina dispenser överprövade är 
privatpersoner och därmed inte kan antas ha samma ekonomiska möjligheter att bestrida 
tjänstemännens beslut som exempelvis ett byggbolag som är verksamt i en större tätort. I och med 
dessa slutsatser kan uppsatsens syfte anses vara uppfyllt med den genomförda studien.  
 
Resultatet av denna uppsats diskursanalys kan sammanfattas på följande sätt. Det förekommer tre 
aktiva diskurser i det studerade materialet, av dessa tre är den som rör strandskydd som 
allmänintresse den som har en hegemonisk position. Den hegemoniska diskursen befinner sig i ett 
antagonistiskt förhållande till den diskurs som rör det enskilda intresset, vilket får till följd att de 
begrepp och handlingar som förknippas med den senare undantrycks. Trots att 
strandskyddslagstiftningen ekologiserats förekommer den miljömässiga diskursen endast i ett fåtal 
fall och den är där sammanlänkad med det allmänna intresset. I och med att de begrepp som 
inbegriper förändringar till fördel för den enskilde markägaren inte inkluderas eller ses som negativa 
i den styrande diskursen är den enskildes handlingsutrymme begränsat. Den styrande diskursen 
legitimeras och etableras i och med den maktstrukturs som ligger bakom den. Domstolar, 
myndigheter och kommuner samverkar för att premiera den rådande diskursen framför de övriga 
två. Arbetet visar att hur ett begrepp konstrueras och att de strukturer som legitimerar denna 
konstruktion får en långtgående påverkan på den enskilde markägarens möjlighet att råda över sin 
fastighet och därmed utforma sin livsmiljö.  
 
Den utvalda empirin bedöms både som tillräcklig och relevant för den studie som har genomförts. 
Detta eftersom det inom materialet förekommer olika typer av dokument från olika aktörer inom 
strandskyddsprocessen, vilka alla är en del i konstruerandet av de identifierade diskurserna. Den 
geografiska utbredningen har visat sig möjliggöra en bred syn på konstruktionen av begreppet 
strandskydd och dess omfattande utbredning inom svensk fysisk planering. Baserat på den utvalda 
empirin går det att konstatera att de resultat som redogjorts för tidigare är landsomfattande. Vidare 
går det att se att lokal kunskap som förmedlas av de sökande ofta trycks undan av den 
expertkunskap som tjänstemännen besitter. Detta gör att tjänstemännen tidigt etablerar ett 
informationsövertag gentemot medborgaren. 
 
Att applicera diskursanalys på den utvalda empirin har möjliggjort en studie av hur kunskapen om 
strandskyddet konstruerats, vilka strukturer som ligger bakom och på vilket sätt de identifierade 
diskurserna relaterar till varandra. Detta har skapat en djupare förståelse för hur strandskyddet 
fungerar som samhällsfenomen samt hur den fysiska planerarens roll som tjänsteman är ett medel 
med vilket den styrande diskursen bibehåller sin hegemoniska status. Arbetets teori och 
forskningsöversikt har vidare tillfört ett bredare perspektiv till studien. Teorin bidrar genom att 
möjliggöra en analys av de byråkratiska strukturer som förekommit. Den har även bidragit med att 
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resultatet av diskursanalysen har kunnat studeras ur ett maktperspektiv och därmed fördjupat 
diskussionen kring statens maktutövande på den enskilde. Forskningsöversikten har möjliggjort 
något som inte kunde göras enbart baserat på diskursanalysen, vilket är ett visst mått av 
generalisering. Genom att relatera resultatet av diskursanalysen till den tidigare forskningen har 
vissa generella tendenser kunnat identifieras och förklaras, bland annat allmänintressets starka 
ställning och allemansrättens koppling till legitimeringen av strandskyddet.  
 

Följande avsnitt är en perspektivering av uppsatsens resultat. En perspektivering innebär att 
uppsatsens resultat relateras till den betydelse den kan ha för framtida forskning och praktik inom 
den studerade kanon (Rienecker & Stray Jørgensen, s. 272). Resultatet av uppsatsen visar tydligt att 
det är strandskyddet som allmänintresse som prioriteras i myndighetsutövningen vilken är kopplad 
till strandskyddsprocessen. Det enskilda intresset utmålas oftast som oförenligt med 
allmänintresset, något som i detta arbete har tagit sig i uttryck i det antagonistiska förhållandet 
mellan dessa diskurser. Vidare kan konstateras att även om det lagliga syftet med strandskyddet är 
tudelat och miljöperspektivet ska ha lika stort inflytande som det allemansrättsliga framkommer 
inte detta i det empiriska materialet. Tvärtom är miljöperspektivet till stor del frånvarande i de 
studerade fallen och förekommer endast som ett argument mot dispensgivning när de 
allemansrättsliga inte verkar tillräckligt starkt. Vidare är det tydligt att de avvägningar som görs av 
enskilda tjänstemän och domstolar riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde 
samt utgöra en begränsande faktor i dennes strävan att råda över sin fastighet och livsmiljö. 
Uppsatsen har visat på de problem som finns kopplade till begreppet avvägning otydliga karaktär, 
där en stor del av besluten är mer eller mindre tydligt underbyggda. Vidare finns det en konflikt 
mellan vad som anses vara långsiktiga och kortsiktiga vinster. Upprätthållandet av strandskyddet 
ses som en långsiktig vinst för samhället och dispens ses som en kortsiktig vinst för den enskildes 
intresse, oavsett vad denna dispens avser.  
 
Teorin om missnöjeskostnader, vilken beskrivits av Sjödin et al. (2007) visar dock på att det finns 
en risk i att implementera denna typ av statliga restriktioner utan att utmäta någon form av 
ersättning till den enskilde. Missnöjet mot strandskyddet från enskilda kan sprida sig i samhället till 
den grad att människor väljer att räkna med vitet i byggkostnaden och inte söka dispens alls, 
eftersom de uppfattar processen som exkluderande och onödig. Missnöjeskostnaderna kan antas 
få en negativ effekt för allmänintresset i det långa loppet, något som talar för ett behov av att åter 
diskutera eventuell ekonomisk ersättning för de markägare som påverkas av strandskyddet. En 
ekonomisk ersättning skulle dels ge markägaren kompensation får de åtgärder denna inte kan 
genomföra och dels skapa en situation där kraven på de tjänstemän och myndigheter som ska 
genomdriva strandskyddet blir högre. Detta skulle kunna få till följd att strandskyddsprocessen blir 
mer transparent och parternas maktförhållande skulle bli mer jämbördigt.  
 
I rollen som fysisk planerare blir resultaten av detta arbete relevant i och med att det visar på den 
makt som tjänstemän kan utöva i samhället. Den visar även att det i myndighetsutövningen inte 
rör sig om avvägningar mellan intressen som är lika värda utan att den enskildes intresse i regel 
värderas lägre än det allmänna. Eftersom de kommunala fysiska planerarnas roll till stor del utgörs 
av att väga just det allmänna och enskilda intresset mot varandra är det intressant att se vilka 
effekter detta får när dessa intressen inte värderas lika. Arbetet visar vidare på ett behov av att 
studera strandskyddet, de olika planeringsverktyg och förutsättningar som är aktuella inom icke-
detaljplanelagt område. Dessa verktyg och förutsättningar är sällan förenade med någon form av 
medborgardialog och utgör i stor utsträckning en form av statlig fysisk planering av landsbygdens 
utveckling. Den enskilde har i denna planering den ekonomiska bördan och samtidigt liten insyn 
och påverkan i beslutsprocessen. Då det i framtiden kommer att finnas ett behov av att integrera 
strandskyddet med havsplaneringen är det relevant att studera strandskyddsprocessens aktörer ur 
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makt och inflytandeperspektiv. Denna uppsatts har skrapat på ytan av de konfliktområden som är 
intressanta att studera och vidare studier kan med fördel än mer rikta in sig på medborgarinflytandet 
i strandskyddprocessen och dess konsekvenser för den enskilde och landsbygdens utveckling. 
Detta för att ytterligare belysa den fysiska planerarens roll som tjänsteman och medborgares 
inflytande över statlig fysisk planering.  
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