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Abstract 
This essay covers briefly the concepts of ethics and morals together with theories of ethics for 
how to analyze a certain action. Both general ethic theories together with an ethic model, 
linked to the work of public officials, are used to face the case study from an ethical point of 
view. The case study is an event that took place on Gotland during the summer of 2009. It 
was no usual storm that hit the island in the Baltic See but a very intensive media storm. 
 
The governor at that time, Marianne Samuelsson, and the successful entrepreneur Max 
Hansson were the two main players of the event. It was an application for a building permit 
exemption within shoreline area, made by Hansson, which almost ended in a state of chaos. 
Hansson was accused for having done several earlier changes to his property, for example a 
tennis court and a large area fitted for golfing, without permission within shoreline area/nature 
reserve and in a place of national interest. These changes were in that case prohibited and 
media at once wrote about black construction and poor workmanship. A conflict arose 
between the County Boards employees and the governor whether Hansson should get 
permission or not. The governors own decision received unsuspected consequences, 
especially for herself because media were after her immediately. Another consequence of the 
event was that the trust for authorities on Gotland and probably in the whole country 
decreased. 
 
The purpose with the essay is that from an ethic point of view analyze if the governor took 
right or wrong actions. The question why she decided to take the specific actions will try to be 
answered. Other details of ethic or unethical nature will also be noticed.           
 
Ethics in urban planning – “The event on Gotland”: an ethical perspective 
Nyckelord – etik, gotland, landshövding 
 
Sammanfattning 
Detta arbete tar upp begreppen etik och moral samt hur etiska teorier kan användas för att 
analysera ett visst handlande. Både generella etiska teorier samt en etisk modell/teori, 
kopplade till arbetet som offentlig tjänsteman, tas upp för att se på fallstudien ur ett etiskt 
perspektiv. Fallstudien är en händelse som utspelade sig på Gotland under sommaren 2009. 
Det var ingen vanlig storm som drabbade ön i Östersjön utan en väldigt intensiv 
”mediastorm”. 
 
Dåvarande landshövding Marianne Samuelsson och storföretagaren Max Hansson var de två 
huvudaktörerna. Det var en ansökan om dispens för en tillbyggnad inom strandskyddsområde, 
från Hanssons sida, som näst intill slutade i ett tillstånd av kaos. Hansson beskylldes för att 
tidigare ha byggt till exempel tennisbana samt områden för golfspel utan dispens inom 
strandskyddsområde/naturreservat och där det existerade ett riksintresse. Anläggningarna var i 
så fall förbjudna och media var snabba med att skriva om svartbyggen och byggfusk. Det blev 
en konflikt mellan länsstyrelsens medarbetare och landshövdingen huruvida Hansson skulle få 
dispens eller inte. Landshövdingen tog ett eget beslut som skulle få oanade följder, speciellt 
för henne själv där media låg i startgroparna för hårdbevakning. Följden blev även att 
förtroendet för myndighetsväsendet på Gotland och antagligen i landet försvagades. 
 
Syftet med arbetet är att ur ett etiskt perspektiv undersöka om landshövdingen handlade rätt 
eller fel. Frågan varför hon tog de beslut hon gjorde ska även försöka besvaras. Andra detaljer 
som kan anses etiska eller oetiska kommer även att belysas. 
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Inledning 
 
Ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är viktigt både i vardagslivet och i arbetslivet. Det 
finns en hel del olika etiska teorier som är skapade för att lättare kunna rättfärdiga ett 
moraliskt korrekt handlande. Tankar om etik och moral har alltid haft stort inflytande hos 
personer verksamma inom t ex politiken och sjukvården. Ett etiskt perspektiv måste även 
ligga som grund för planerare och offentliga tjänstemän då de tar beslut i sitt arbete. Då 
planering inte är ett teknologiskt arbete med klara svar på problem, utan många olika aspekter 
och människors viljor och åsikter måste vägas samman, behövs ett utvecklat etiskt tänkande 
även inom denna profession. Den offentlige tjänstemannen behöver ha de tre grundstenarna, 
som beskrivs i bakgrunden nedan, i åtanke då han/hon är verksam i sitt arbete. Sambandet 
mellan demokrati, makt och etik är också viktigt för arbetet och därmed även för 
samhällsutvecklingen.    
 
I mitt arbete med denna uppsats har jag valt att undersöka en händelse som inträffade för ett 
par år sedan. Under senvåren och sommaren 2009 utspelades ett drama på Gotland som kom 
att hårdbevakas i media under en längre tid. Det var en strandskyddsfråga som vållade stor 
meningsskiljaktighet hos de inblandade. Huvudaktörer i dramat var företagsledaren Max 
Hansson samt landshövdingen Marianne Samuelsson. Den förstnämnda är styrelseordförande 
och ensamägare till företaget Payex som är experter på betalningsprocesser och en viktig 
arbetsgivare på ön. Den senare är en tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet 
men som vid tiden för dramats utspelande hade tjänsten som landshövding på Gotland. 
 
Företagsledaren hade utan lov utökat sin privata tomt vid Östergarn, centralt beläget längs 
Gotlands östra kust. Byggena hade skett inom strandskyddat område och dessutom inom 
naturreservatet Gotlandskusten vilket ledde till att Länsstyrelsen hade för avsikt att göra en 
polisanmälan mot företagsledaren. Landshövdingen klev då in och förhindrade polisanmälan 
samt godkände företagsledarens byggnationer, trots sina kollegors missnöje. Hon tog detta 
initiativ grundat på att Max Hansson var en betydande person för Gotlands näringsliv och 
därmed ansåg hon att han var beviljad dispens från strandskyddet. Ett samtal med dold 
mikrofon spelades in med landshövdingen där hon på ett ogenomtänkt sätt gjorde uttalanden 
rörande detta fall. 

Bakgrund 
 
På samhällsbyggnadsprogrammet, inriktning Stadsplanering, har kurser som behandlar 
området etik lyst med sin frånvaro. Detta kan ses som oroväckande då denna utbildning 
formar framtidens planerare som kommer att påverka samhällsutvecklingen och ställas inför 
många etiska dilemman i sitt arbete. Planeraren som offentlig tjänsteman behöver t ex både ha 
ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt synsätt då han eller hon är verksam i sitt arbete och 
därmed delaktig i beslut som kan få stora konsekvenser för samhället. 
 
Globaliseringen och konkurrensen mellan städer, regioner och länder ökar vilket leder till att 
planerare behöver värna om näringslivet och följaktligen den ekonomiska utvecklingen på 
lokal nivå där de är verksamma. Samtidigt måste de ha ett socialt perspektiv på de problem de 
ställs inför. Att genom sitt arbete värna om allmänhetens intressen är otroligt viktigt för att 
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bejaka vårt lands demokratiska synsätt. Sist men inte minst måste planeraren ta stor hänsyn 
till miljön i sitt arbete för att främja en hållbar utveckling där den biologiska mångfalden 
bevaras och där kommande generationer garanteras en minst lika bra livsmiljö som vi har 
idag. Då beslut ska tas är det viktigt att planeraren har dessa tre grundläggande synsätt i 
åtanke så att utgången inte strider mot ett etiskt förhållningssätt där någon eller flera av de tre 
grundstenarna åsidosätts. Ignorering av något av dessa tre områden kan ses som mycket 
oetiskt, men det är självklart och näst intill oundvikligt för planeraren att inte värdera och 
därmed lägga olika vikt på de tre områdena beroende på den specifika arbetssituationen. 
Denna avvägning ställer planeraren inför situationer där dennes förhållande till etiska och 
moraliska ställningstaganden blir avgörande för de beslut som fattas. 
 
Då det inte finns något fastslaget etiskt ramverk som planeraren kan luta sig mot kan problem 
uppstå (Campbell & Marshall 1999). Detta kommer vi se i empiriavsnittet.  

Syfte 
 
Landshövdingens handlingar och uttalanden orsakade en ”mediastorm” under sommaren 
2009. Uppståndelsen kring Marianne Samuelsson ledde till att hon mot sin vilja tvingades 
avgå från sin av regeringen utsedda post som landshövding tillika regeringsmaktens främste 
ställföreträdare i länet. Med anledning av hennes avgång är syftet med detta arbete att se på 
det som inträffade ur ett etiskt perspektiv. Handlade hon rätt eller fel? Varför agerade hon 
som hon gjorde i det aktuella fallet? På vilket sätt var hennes handlande ett typiskt oetiskt 
agerande? I mitt skrivande kommer jag även att belysa etik ur ett allmänt sammanhang samt 
hur planerare och tjänstemän bör förhålla sig till etik i sitt arbete. 

Disposition 
 
Arbetet inleds med att beskriva etik och moral ur ett allmänt perspektiv för att sedan ta upp 
etiska dilemman som planerare/offentliga tjänstemän kan ställas inför. I empiriavsnittet 
beskrivs fallstudien och i den efterföljande diskussionen görs återkopplingar till tidigare 
nämnda teorier. Avslutningsvis görs slutsatser som har till uppgift att knyta samman arbetet 
genom att återkoppla till de frågeställningar som är arbetets syfte. 
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Metod 
 
Då ett arbete som detta ska skrivas behöver man utgå ifrån vetenskapliga metoder och 
tekniker.  Med det senare, teknik, syftar man på vilket sätt som materialet är insamlat på. 
Metod väljs utifrån ämne samt frågeställningar i syfte att genomföra vetenskapliga 
angreppssätt på de problem som är formulerade. Eftersom metoden påverkar och genomsyrar 
hela arbetet är det viktigt att göra ett medvetet och försiktigt metodval (Ejvegård 2009). 
 
För att uppnå en viss nivå av systematik och logik i behandlingen av ett empiriskt material 
anser Alvesson och Deetz att metodvalet är viktigt. Man menar också att det empiriska 
materialet kräver en omsorgsfull tolkning där teoretiska, politiska och etiska frågor har central 
betydelse. Metoden ska vara en reflekterande verksamhet och inte bara visa hur bearbetningen 
av data går till (Alvesson & Deetz 2000). 
 

Deskription 
 
Den första delen av arbetet grundar sig på litteraturstudier där jag vill beskriva etik och moral 
ur ett generellt perspektiv. Vad orden kommer utav samt hur de kan sättas in i vardagliga 
sammanhang för att ge feedback på människors handlande. Till denna beskrivning hade jag 
god hjälp av Göran Collstes vetenskapliga studier samt av Johanssons och Kahkees 
vetenskapliga studie om etik som planerare/offentlig tjänsteman. Inom detta område hade jag 
även användning av ett par artiklar skrivna av Heather Campbell. Den andra delen av 
uppsatsen där jag beskriver ”Gotlandsfallet” har jag hämtat information från flertalet 
tidningsartiklar som skrevs sensommaren 2009, då fallet var aktuellt. Eftersom det är just 
tidningsartiklar en stor del av empirin bygger på är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till den insamlade informationen. Journalister kan ha en tendens att vinkla 
sina artiklar för att locka en bredare publik och därmed få fler läsare. Alvesson och Deetz 
säger i sitt verk Kritisk samhällsvetenskaplig metod: 
 

Vårt primära val gäller inte förekomsten av teori och värderingar 
utan vilka eller vems teorier och värderingar det rör sig om. Kritisk 
forskning ställer dessa frågor i förgrunden och beaktar dem som 
centrala för både reflektion och kreativitet. (Ibid). 

 
Eftersom jag hade tur och fann kopior av originalhandlingar rörande bland annat 
strandskyddsbeslutet, som togs av länsstyrelsen på Gotland, kunde dessa handlingar bilda en 
stabilare grund för mina litteraturstudier. 
 
Jag tog även hjälp av en modell som är gjord av Johansson och Kahkee. Den visar på etik som 
legitimitet och är till för att visa på vad en offentlig tjänsteman behöver beakta i sitt arbete. 
 
Att ge vissa förklaringar på vissa bestämda frågor är inte endast modellens syfte. Den används 
även i vissa avseenden för att ge en bestämd bild av verkligheten. En komplicerad modell har 
större möjlighet att återspegla verkligheten (Ejvegård 2009). 
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Fallstudie 
 
En fallstudie förklarar Ejvegård är en liten del av någonting större. Syftet är att med hjälp av 
fallet beskriva verkligheten och sedan förklara att fallet man använder sig av får representera 
verkligheten. Det positiva med fallstudien är att slippa beskriva den stora helheten. Läsaren 
kan ändå få en uppfattning om hur saker går till med hjälp av fallet. Det är dock viktigt att 
vara försiktig med de slutsatser man drar eftersom: ”Svårigheten är att ett ensamt fall aldrig 
fullt ut kan representera verkligheten.” (Ejvegård 2009).   
 
Att kalla ”Gotlandsfallet” för en fallstudie tycker jag inte riktigt känns helt rätt. Den är en 
enskild händelse där bristande etik och moral visade sig. Självfallet kan man därför inte säga 
att detta fall får representera verkligheten. Det finns dock liknande fall där paralleller kan dras 
till det som inträffade på Gotland. Utifrån det inträffade kan även lärdomar dras för att 
förhindra framtida liknande fall.  
  

Avgränsning 
 
Händelsen på Gotland inträffade under sommaren 2009. Fallstudien sträcker sig dock från 
sommaren året innan, då Hansson lämnade in sin bygglovsansökan, till vintern 2010 då 
miljödomstolens beslut kom. Jag har valt att lägga tyngden på Landshövdingens handlande 
samt uttalanden ur ett etiskt perspektiv. Det finns förstås fler etiska infallsvinklar att ta upp 
men arbetet hade då blivit för omfattande. 
   
Avsaknaden av intervjuer i arbetet kan vara ett misstag. I ett e-postmeddelande skrev 
Marianne Samuelsson att all information om ”Gotlandsfallet” finns i medierna vilket fick mig 
att något tappa suget till att göra intervjuer. Hon hade dock rätt eftersom jag fann otroligt 
mycket material, och bra materiel dessutom, när jag började sökandet. Detta material gav mig 
svar på en hel del frågor som annars varit intressanta att använda som intervjufrågor.   
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Moral och etik 
 
Så gott som alla människor har en känsla för moral och etik. I det dagliga talet används dessa 
termer med liknande betydelse och ursprungligen har de samma innebörd. Moral kommer av 
latinets moralis och etik kommer av grekiskans ethos och båda betyder sed, sedvänja. Man 
brukar skilja mellan etik och moral inom moralfilosofin där moral står för praktiken, dvs. 
betecknar handlingar och ställningstaganden. Etik däremot är själva teorin som står för 
reflexion över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena (Collste 1996). 
 

Moral 
 
Vi förutsätter att individer har moral och därmed är goda samhällsmedborgare genom att de 
har ett rättfärdigt handlande. Johansson & Khakee har studerat språkforskaren Noam 
Chomskys verk Den moraliska instinkten där han anser att vi människor kan sortera vad som 
är rätt och fel, gott och ont med hjälp av en biologisk nedärvd moraluppfattning (Johansson & 
Khakee 2008). Moral är inte bara ett begrepp på individnivå utan kan ses som ett kitt med 
avsikt att hålla samman samhället i stort. Utöver de nedtecknade lagarna finns det normer i 
samhället som är kända och accepterade av medborgarna. Man förväntar sig t ex att den som 
har politiska uppdrag handlar utifrån allmänhetens bästa, att vi kan lita på löften, att man får 
hjälp vid en olycka samt att ingen tar våra äpplen från trädet på vår tomt. Alla följer dock inte 
normerna. Vad händer om ett sådant beteende breder ut sig? Vi kan då riskera att upplösa det 
kitt som binder samman ett solidariskt och humanistiskt samhälle (Collste 1996). Då jag inte i 
detta arbete har tänkt fördjupa mig i moralen lämnar jag nu det begreppet för att lägga vikten 
på etik. Men som sagt går dessa två begrepp hand i hand.    
 

Etik 
 
Etiska frågeställningar handlar om vad som är rätt och fel, gott och ont samt vilka värden och 
normer som styr våra handlingar. Då stora förändringar sker i samhället, som på kort tid kan 
leda till att människors livssituation förändras, blir dessa frågeställningar om etik allt 
viktigare. Globalisering, privatisering och effektivisering mm. gör att det tidigare stabila och 
förutsägbara ersätts av det föränderliga och nästintill något kaosartade. Detta har fört frågor 
om etik högre upp på agendan. All styrning och sammanhållning av samhället kan dock inte 
ersättas av en specifik etisk princip. För att ett samhälle ska överleva behövs flera olika 
etiksynsätt (Johansson & Khakee 2008). Då materialet att tillgå i etik är enormt har jag 
försökt hitta de delar som kan vara till nytta i mitt arbete. 
 
Då man studerar etik kan en indelning göras i fyra olika områden. Deskriptiv etik är det första 
området inom vilket man beskriver och förklarar moraliskt tänkande och handlande. Denna 
typ av etik kan nyttjas vid studier av vardagslivets praktiska moral eller moraluppfattningar i 
historia och nutid. Filosofer, historiker, sociologer och psykologer är exempel på några som är 
verksamma inom detta område. (Collste 1998). 
 
För det andra området, metaetik, ligger villkoren för argumentationen i värdefrågor i fokus. 
Man undersöker exempelvis på vilka grunder man kan hävda att värdeomdömen är sanna eller 
falska eller subjektiva eller objektiva. Inom det tredje området som kallas den normativa 
etiken studerar man frågeställningar om vad som är rätt och vad som är gott. Intresset ligger 
på den moraliska handlingen, på mänskliga karaktärsegenskaper och vad som är rätt handling 
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eller plikt. Denna form av etiken behandlar teorier och principer för vad som utmärker en rätt 
handling eller ett rättvist samhälle. Moraliska frågor som uppstår inom olika 
samhällsområden, t.ex. vården – vårdetik och affärslivet – affärsetik, behandlas inom den 
tillämpade etiken som är det fjärde området (Collste 1998). Mitt arbete kommer behandla de 
två sistnämnda områdena. Då jag har tänkt behandla etik i planerarrollen som offentlig 
tjänsteman, samt ett etiskt perspektiv på fallstudien hamnar dessa två under den tillämpade 
respektive normativa etiken. Nedan kommer normativa etiken att tas upp då den innehåller 
olika teorier som kan vara intressanta då jag ser på fallstudien. 
 

Den normativa etiken 
 
Vad är då en rätt handling? Som vi förstått av läsningen hittills så står vi människor inför 
moraliska krav, vare sig vi vill det eller inte, bara genom vår mänskliga existens. Hur vi ska 
möta dessa krav behandlas genom den normativa etiken. Den finns till för att vi lättare ska 
kunna ta ställning till moraliska problem på ett genomtänkt sätt. Att i en situation göra på ett 
visst sätt och sedan i en liknande situation göra helt tvärt om fungerar inte om vi vill handla 
konsekvent. Dessa etiska principer kan förutom att vägleda oss i vårt handlande och våra 
ställningstaganden dessutom motivera varför vi handlade som vi gjorde i ett konkret fall. De 
normativa etiska teorierna används även som bedömningsgrund för allt som är ett resultat av 
mänskligt handlande och som påverkar människors och djurs liv och välfärd (Collste 1998). 
 

Plikt- eller konsekvensetik? 

Två huvudtyper av normativa etiska teorier kan lätt urskiljas. De konsekvensetiska eller 
teleologiska (av grekiska telos som betyder mål) samt de pliktetiska eller deontologiska (efter 
grekiskan to deon, det som bör göras). Enligt de förstnämnda teorierna är det enbart 
konsekvenserna som resulterar av en handling som avgör hur handlingen ska bedömas i 
avseendet rätt eller orätt. De senare hävdar istället att det är själva handlingens egenskaper, 
om den följer eller bryter mot rättigheter och regler, som avgör hur den ska bedömas (Ibid). I 
det följande kommer jag att beskriva en konsekvensetisk teori samt en pliktetisk teori där 
moraliskt handlande grundar sig på vissa plikter.  
 

Utilitarismen 

En konsekvensetisk teori är utilitarismen som förutsätter att alla individer behandlas lika. Vid 
bedömning av om en handling är moraliskt rätt eller orätt är det enligt denna teori 
konsekvenserna för mänskligheten i stort, och för vissa utilitarister även för djuren, som man 
ska ta hänsyn till. En värld med maximal lycka där så många som möjligt har det så bra som 
möjligt är målet för utilitaristerna. Vad lycka egentligen är kan vara svårdefinierat och därför 
har preferensutilitarismen vuxit fram. Det som bör ligga till grund för en bedömning av en 
handling är de berörda individernas önskningar, preferenser. Det handlingsalternativ som bör 
väljas är det som leder till att så många och så starka, i betydelsen starkt upplevda, önskningar 
som möjligt blir tillgodosedda (Ibid). 
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Kants pliktetik 

Människors handlande kan styras av både känslor och förnuft. Att handla efter 1700-
talsfilosofen Immanuel Kants ”den moraliska lagen” innebär att följa förnuftet vid moraliska 
val och därigenom inte väga in sina känslor. Om man följer moraliska plikter i sitt handlande 
följer man även den moraliska lagen som formuleras av de moraliskt medvetna människorna. 
Det som motiverar om en handling är rätt är om handlingen kan bli upphöjd till allmän lag. 
Alltså, det jag gör måste jag även kunna önska att alla andra människor också gjorde. Denna 
princip kallas för det kategoriska imperativet (Collste 1998).  

 

Etik som offentlig tjänsteman 
 
Debatter om rättviseaspekter i stadsplanering, i offentlig tjänst, omfattar mer än att mer eller 
mindre sammanfatta idéerna från de stora rättvisefilosoferna. Få, om ens några av dessa 
filosofer hade stadsplanering i tanken då de funderade på hur sina teorier kunde appliceras på 
verkligheten. De var riktade mot samhället i stort med inbördes relationer mellan individer, 
samhällen, regeringar, marknader, naturen och den övriga världen (Campbell 2006). 
   
En del av den litteratur jag har tagit del av berör etik i stadsplanering och är riktad mot 
planerarrollen. Då denne är en offentlig tjänsteman vanligtvis verksam i landets kommuner 
ansåg jag att den rollen kunde likställas med landshövdingaämbetet, där man är chef på 
länsstyrelsen och en offentlig tjänsteman i ordets rätta bemärkelse. 
 
Det är länsstyrelsen som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i 
länet. De bildar en mycket viktig länk mellan regering, riksdag och centrala myndigheter å 
ena sidan och människor och kommuner å den andra. Den som har det slutgiltiga uppdraget 
att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov är landshövdingen. Målet 
med arbetet är en stabil arbetsmarknad, en ren livsmiljö samt ett gott liv för invånarna. Man 
vill tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen då man ser på 
länets utveckling. En hållbar utveckling i länet ligger som grund för verksamheten 
(Länsstyrelsen Gotlands län 2011). 
 

Ekonomiskt, socialt, och ekologiskt synsätt 

 
Under min utbildnings gång har jag lärt mig att de tre synsätt som står i detta styckes 
överskrift är viktigt att ha med sig i mitt framtida arbete. Jag nämnde i bakgrunden till detta 
arbete att den offentlige tjänstemannen behöver förhålla sig till tre grundfundament vid 
arbetsutförandet. Beslutsfattande utan att åsidosätta något av dessa tre synsätt kan leda till 
svårigheter då komplexa problem uppstår. Tjänstemannen måste värna om den ekonomiska 
utvecklingen i sitt område och dennes arbete omfattar att ta beslut i frågor där stora 
ekonomiska värden är inblandade. Att ha ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt 
gentemot allmänheten är självklart för en tjänsteman då han eller hon ska vara tillgänglig för 
medborgarna. Ett ekologiskt synsätt är dessutom viktigt för att skapa ett samhälle där en 
hållbar utveckling råder.   
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Demokrati, makt och etik 

I varje studie av politiska beslutsprocesser finns det några grundläggande begrepp som har en 
central position. De första två, demokrati och makt, har det gjorts omfattande studier om 
medan den tredje och sista, etik, inte har varit lika framträdande i liknande studier. Etiken kan 
ses som en länk för att binda samman de två förstnämnda begreppen och fungerar följaktligen 
som ett ramverk (Johansson & Kahkee 2008). 
 
Folkets direkta eller indirekta möjlighet till makt över de politiska besluten är demokratins 
kärna. I Sverige har vi så kallad valdemokrati där väljarna, medborgarna, röstar på olika 
politiska partier eller enskilda kandidater. Dessa fattar politiska beslut och representerar 
väljarna under en bestämd period. Då åsiktsöverensstämmelse råder mellan väljare och 
kandidaten skapas legitimitet. I teorin är denna form av demokrati ett sätt att leda landet så att 
alla har möjlighet att påverka. Eftersom teorin inte riktigt fungerar i praktiken behöver vi se 
på begreppet makt (Ibid). 
 
För ett effektivt demokratimaskineri är det en förutsättning att det finns maktstrukturer i 
samhället. Men makt leder inte bara till effektivitet utan är även en begränsning för 
demokratin eftersom makten inte är jämt fördelad mellan olika aktörer. Vissa har större 
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen än andra. Jämvikt råder då aktörerna har lika 
mycket makt men oftast kan de med mer makt påverka de andra i större utsträckning. 
Resultatmakt handlar om vad aktören har makt att göra för att uppnå önskvärda resultat. 
Social makt innebär däremot att aktören har möjlighet att ändra politikens rambetingelser för 
andra aktörer (Ibid). 
 

Etik som legitimitet 

Möjlighet till deltagande och inflytande över beslutsfattandet handlar om rättvis fördelning 
och etisk förvaltning av maktresurser. Men makt måste rättfärdigas genom ställningstaganden 
och argumentation för sina ståndpunkter. Först då får makten legitimitet i och med att ett 
förtroende skapas. Det är etiken som skapar denna enormt viktiga legitimitet där 
allmänintresse, rättvisa, medborgardeltagande och ansvar ska vara vägledande (Johansson & 
Khakee 2008). Se Figur 1 nedan. 
 

 
 Figur 1. Etik som legitimitet (Ibid). 
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Allmänintresse representerar en känsla av att de beslut som tas gäller mig som medborgare 
där jag bor. Samtliga berörda parter i politiska frågor kan använda allmänintresset som 
legitimering av det beslut som ska fattas. Då folkvalda politiker tar beslut hävdar vissa att 
allmänintresset får genomslag på grund av politikernas förtroende genom 
valdemokratimodellen (Johansson & Khakee 2008). 
 
”Lika behandlas lika” är en formell betydelse av rättvisa. Rättvisa ska fördela olika värden 
mellan olika medborgare. Inom juridikens område innebär det bland annat att oberoende av 
social ställning, ras och kön ska varje individ behandlas lika inför domstol. Inom etiken görs 
en skillnad mellan retributiv och distributiv rättvisa. Den tidigare beskriver situationer där 
någon behöver bestraffas efter att ha åsamkat någon annan skada. Den senare belyser hur man 
på ett rättvist sätt fördelar resurser som är begränsade. En fråga av stort intresse blir följande: 
Finns det någon skillnad mellan olika individer som kan motivera att resurser fördelas olika 
mellan dem? Många har den uppfattningen att en som arbetar hårdare eller har mer ansvar ska 
ha högre lön. En meritprincip för rättvisa förespråkas då man hävdar att någon prestation hos 
individen eller meriterande egenskap ska ligga som grund för en olik fördelning (Collste 
1996). 
 
Medborgardeltagande kan vara en tillgång då det skapar ökad legitimitet för 
samhällsutvecklingen. Det kan även ses som ett problem då det blir fler intressen att ta hänsyn 
till. Planeraren som offentlig tjänsteman har ett stort ansvar att låta berörda medborgare ta del 
av planeringen och låta dem säga sitt i processen (Johansson & Khakee 2008). 
 
Som tjänsteman har man ett ansvar för sina utförda handlingar. Då omgivningen kan utkräva 
ansvar så måste personen kunna rättfärdiga sitt handlande moraliskt. Om man ser på 
moralfilosofin finns tre utgångspunkter för ansvar. Inom dygdetiken handlar det om att i den 
etiska värderingen avgöra om tjänstemannen innehar vissa dygder som anses vara goda. Om 
man utvecklar dessa färdigheter tar man också sitt etiska ansvar. De andra två är de tidigare 
nämnda plikt- och konsekvensetiken. Inom pliktetiken tar tjänstemannen sitt ansvar genom att 
följa regler. Vid en etisk granskning ser man på om handlandet bryter mot moraliska 
principer. Konsekvensetiken fokuserar istället på om effekterna, konsekvenserna, av 
handlandet var goda vid den etiska ansvarsprövningen (Ibid).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Gotlandsfallet 
 

Bakgrund 
 
Under sommaren 2009 utspelades en händelse på Gotland som skulle utveckla sig till ett 
”drama”, med en ”mediastorm” som följd. Huvudaktörer i dramat var Marianne Samuelsson, 
dåvarande landshövding och därmed chef på länsstyrelsen, samt Max Hansson, entreprenör 
och företagsledare, båda boende och verksamma på ön. Samuelsson var mellan åren 1988-91 
samt 1994-02 riksdagsledamot för Miljöpartiet och under åren 1992-99 hade hon tillsammans 
med Birger Schlaug förtroende att vara språkrör för samma parti. 2004 tillträdde hon som 
landshövding över Gotlands län (Sveriges Radio 2009). Hansson är styrelseordförande och 
ensamägare till PayEx, som är expert på betalningsprocesser. Företaget har huvudkontor i 
Visby på Gotland. Koncernen i sin helhet består av ett flertal bolag med drygt sexhundra 
medarbetare i fyra länder, Sverige, Norge, Danmark och Finland (PayEx – Experts in 
payments 2011). 
  

Lagar 
 
I incidenten på Gotland behövde beslutsfattarna bland annat ta hänsyn till tre lagar. Plan- och 
bygglagen, Miljöbalken och under den samma Strandskyddslagen. Jag tänkte kortfattat 
beskriva de delar av lagarna som är viktiga för att förstå fallet. Den första innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Man kan kort säga att 
det krävs bygglov för många ärenden där en betydande förändring sker. Detta bygglov 
utfärdas av kommunernas byggnadsnämnder med tillsyn av länsstyrelsen. 
 
Den andra lagen, Miljöbalken, syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt balken ska bland annat 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas samt den biologiska mångfalden 
bevaras (Miljödepartementet 1998). Om detta följs får man ta ställning till längre fram i 
arbetet.  
 
I Miljöbalkens sjunde kapitel, Skydd av områden, finner vi bland annat Strandskyddslagen 
som är den tredje lagen. Den säger att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Syftet med lagen är att trygga förutsättningarna för allemansrättlig tillgång till 
strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 
Strandskyddsområdet sträcker sig från strandlinjen sett 100 meter in mot land samt lika långt 
ut i vattnet. För att säkerställa något av skyddets syften har länsstyrelsen rätt att besluta om 
utvidgning av avståndet till 300 meter från strandlinjen (Ibid). 
 
Nya byggnader får inte uppföras inom strandskyddsområde. Inte heller får byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det leder till att 
allmänheten hindras eller utestängs från att beträda ett område där den annars skulle fått röra 
sig fritt. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för inte heller göras. Åtgärder som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får inte vidtas. Länsstyrelsen eller 
kommunen får i det enskilda fallet, om det finns särskilda skäl, ge dispens från förbudet 
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(Miljödepartementet 1998). För att mer ingående läsa om dessa tre lagar samt om vad som 
kan anses vara särskilda skäl hänvisar jag till rådande lagstiftning.  
 

Ärendet 
    
Startskottet på händelseutvecklingen var när Max Hansson ansökte om bygglov, samt flytt av 
ett mindre hus, vid sin privata bostad vid Östergarn i juli 2008. Beslut kom att ges hela ett och 
ett halvt år senare, vilket är mycket lång tid för ett handläggningsärende avseende bygglov. 
Ägorna är belägna centralt utmed Gotlands östra kust och ligger inom strandskyddsområde. 
De ingår även i det såkallade naturreservatet Gotlandskusten som bland annat ska hindra att 
karaktären vid mindre exploaterade områden längs kusten förändras genom ny bebyggelse. 
Det finns även ett riksintresse för naturvård, kulturmiljövård samt friluftsliv för området 
(Westerlind 2009). Då representanter från länsstyrelsen besökte platsen upptäckte de att han 
redan hade anlagt en inhägnad runt fritidshuset. Denna hade han inte sökt lov för att upprätta 
och den hindrade allmänheten från att ta sig ner mot vattnet (Ibid). 
 
Länsstyrelsens representanter med 
Urban Westerlind, naturvårdsans -
varig, i spetsen upptäckte ytterligare 
anläggningar samt mindre hus på 
företagsledarens tomt. Man fann ett 
stort område avsett för golfspel med en 
golfgreen, en tennisbana, ett lusthus, 
murar, anlagda gräsmattor samt att ett 
betydande område hade inhägnats. Då 
strandskyddslagen infördes 1975 
utgjorde Max Hanssons tomtplats 
knappt 2 000 kvadratmeter. Vid denna 
upptäckt sommaren 2009 hade den 
ianspråktagna tomtmarken utökats till 
cirka 20 000 kvadratmeter (Ibid), se 
Figur 2 till höger.  
 
 
 Figur 2. Företagsledarens Max Hanssons fastigheter 
 på Östra Gotland (Delaryd, Delling & El Mahdi 2009). 
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Länsstyrelsens åtgärder 

Länsstyrelsen underrättade Max Hansson i frågan om dispens för utbyggnad samt vad man 
hade för åsikter om den övriga marken som var i anspråkstagen för privat bruk. Angående 
bygglovsansökan ansåg länsstyrelsen att utbyggnaden skulle utöka den privata marken och 
därmed avhålla allmänheten från mark där den annars skulle kunna röra sig fritt. Då 
utbyggnaden inte följde strandskyddets syften ansåg länsstyrelsen att dispens inte kunde ges.  
Det redan uppförda tunet runt fritidshuset hindrade allmänheten från att röra sig i området och 
godkändes inte heller. En flytt av det andra fritidshuset fick även det avslag eftersom det 
skulle förändra områdets karaktär och då inte var förenlig med naturreservatet 
Gotlandskustens föreskrifter (Westerlind 2009). 
 
I Länsstyrelsens arkiv kunde man inte finna några beslut om dispens för de övriga 
förändringar som gjorts under årens lopp, där tomtmarken hade utökats markant. Samtliga 
åtgärder inom strandskyddsområde var enligt undersökningen förbjudna, då de enligt ett 
gammalt flygfoto tillkommit efter 1975 när strandskyddet infördes (Ibid). 
 
Det fanns enligt länsstyrelsen inte några möjligheter till att särskilda skäl kunde ge dispens. 
Vägen som slingrar sig mellan området och vattnet skulle kunna utgöra särskilda skäl för 
dispens. Länsstyrelsen ansåg dock att det i detta fall handlade om en mycket enkel strandväg 
som inte ansågs avskärma landsidan från strandområdet. Man meddelade även att om det 
finns misstanke om brott så är länsstyrelsen skyldig att anmäla överträdelser till polis- eller 
åklagarmyndigheten. Max Hansson hävdade till en början att anläggningarna utgjorde en del 
av det jordbruk han bedrev, och därför inte omfattades av strandskyddsförbudet (Ibid). En 
relativt enkel ansökan om en tillbyggnad på 30 kvadratmeter hade fått avslag och istället 
utvecklats till ett enormt omfattande ärende.  
  

Landshövdingen tar kommandot 

Marianne Samuelsson kom nu in i handlingen och blev en avgörande faktor för utvecklingen 
av detta ärende. Max Hansson tog kontakt och visade henne runt på ägorna. Tillsammans med 
Hanssons jurister hade de två även flertalet möten med ärendet i fokus (Hansson 2009). Den 
15 juli 2009 kom beslutet som gav Hansson dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
bygga till sitt fritidshus. Trots att landshövdingens kollegor tidigare kommit fram till det 
mottsatta. De riksintressen som fanns på platsen ansågs inte heller ta skada. Dispensen 
grundades på att Hansson ansågs ha rätt till en hemfridszon enligt den tomtplatsavgränsning 
som angavs i beslutet, eftersom fritidshuset användes som bostad. Ansökan om att flytta ett 
annat fritidshus avslogs dock då det påtagligt skulle förändra landskapet och områdets 
karaktär, vilket stred mot naturreservatet Gotlandskustens syfte. Den redan uppförda 
inhägnaden vid fritidshuset, som tidigare ansågs förbjuden då den hindrade allmänhetens 
tillgång till stranden, godkändes nu. Den skulle bara justeras till den avgränsade tomtplats 
som länsstyrelsen bestämt (Samuelsson 2009). 
 
Avseende de övriga åtgärder som gjorts på fastigheten, golfbana, lusthus mm., ansåg 
länsstyrelsen nu följande: 
 

• Det område som stängslats in runt fastighetens huvudbyggnad behövs för jordbrukets 
behov. Gräsmattan är att betrakta som betesmark. Dessa två åtgärder är därför inte 
förbjudna enligt strandskyddsföreskrifterna. 
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• Lusthuset byggdes innan naturreservatet Gotlandskusten inrättades. Det är inte 
förbjudet enligt strandskyddsföreskrifterna då det används som kontor för lantbrukets 
behov. 

• Tennisbanan, murarna samt gräsmattan med tillhörande golfgreen ligger troligtvis 
inom en normal hemfridszon. De betraktas därför inte längre som om de utgör hinder 
eller avhåller allmänheten från att beträda detta område där den annars skulle fått 
färdas fritt (Samuelsson 2009). 

 
Landshövdingen tog helt enkelt kommandot och ”körde över” sina medarbetare i detta fall. 
Den polisanmälan som Samuelssons kollega Urban Westerlind ansåg att de var skyldiga att 
enligt lag lämna togs med landshövdingens påtryckningar tillbaka. Westerlind tvingades 
dessutom att skriva under beslutet mot sin vilja då två personer måste signera beslutet. Han 
anmälde dock en avvikande mening för att värja sig själv från eventuella anklagelser om 
tjänstefel. I denna så kallade ”brasklapp” poängterade han att han tyckte precis tvärt om mot 
allt i beslutet och avslutade: 
 

Jag anser att alla anläggningar som skapats kring gårdsbebyggelsen 
samt anläggningen av tomt vid ”fritidshuset” är dispens/tillstånd -
pliktiga. Eftersom inga dispenser eller tillstånd visats så borde de ha 
åtalsanmälts. Länsstyrelsen har valt att inte åtalsanmäla misstanke 
om brott mot strandskyddsbestämmelserna och naturreservatet 
Gotlandskusten, vilket jag bedömer borde ha gjorts. Jag anser inte att 
det är länsstyrelsens sak att bedöma vilka åtgärder som är straffbara. 
(Westerlind 2009) 

 
Vid en intervju med Radio Gotland sa landshövdingen att det i detta ärende inte har spelat 
någon roll att fastighetsägaren Max Hansson är en av Gotlands mäktigaste företagsledare: 
”Det har ingen betydelse i ett sånt här ärende.” (P3 Nyheter 2009). Hon förklarade även att 
det inte fanns någon anledning att väga in näringspolitiska skäl eller att det handlar om en 
viktig beslutsfattare i detta ärende.  
 
Det fanns vid denna tidpunkt ett starkt missnöje mot landshövdingen som kom att visa sig vid 
ett möte som hölls mellan den samme, länsrådet och övriga medarbetare på länsstyrelsen. En 
kollega hade en dold mikrofon på sig och spelade in mötet med landshövdingen. Det var 
startskottet för ”mediastormen” sommaren 2009. 
 

Mötet och dess konsekvenser 

Under det interna mötet med sina tjänstemän på länsstyrelsen förklarade Marianne 
Samuelsson att som stor arbetsgivare på ön skulle Max Hansson inte få ett nej på sin 
bygglovsansökan. Detta var ett kontroversiellt uttalande då det innebar att hon menade att alla 
alltså inte ska behandlas lika inför lagen. Uttalandet var helt emot vad hon tidigare sagt till 
media. Vad hon inte visste var att en kollega spelade in allt som sades på mötet. Bandet 
överlämnades till Radio Gotland och när delar av det inspelade mötet sändes kunde man vid 
ett tillfälle höra landshövdingen säga: ”Jag tror inte att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle 
bråka särskilt mycket om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av strand.” (Ekot 2009). 
Hon påpekade vidare på ljudupptagningen att man inte får tappa näringsmöjligheter och att 
man resonerar så här i lagstiftningen idag. På bandet avslutar hon med att säga att Gotland 
inte kan överleva på att bara ha en massa människor som går längs stränderna (DN 2009). 
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Media fick nu nys om detta uttalande och en medial jakt efter de inblandade sattes igång. Max 
Hansson målades upp som en näringslivstopp som på grund av sin ställning kunde syssla med 
svartbyggen samt bygga olika anläggningar utan tillstånd. Vid en tidigare intervju med 
Sveriges radio ansåg sig landshövding Marianne Samuelsson har rätt att hindra Urban 
Westerlind från att polisanmäla: ”Det är precis som jag säger, det är en jordbruksfastighet 
och jag har gjort en annan bedömning än tjänstemannen.” (Gotlandsnytt 2009). Vid denna 
tidpunkt hade redan två av Marianne Samuelssons tidigare utfärdade dispenser inom 
strandskyddsområde överklagats till miljödomstolen samt underkänts av Naturvårdsverket. 
Det gällde i dessa fall en restaurang vid Tott hotell längs stranden i Visby och en annan 
dispens för Abbastjärnan Björn Ulvaeus på ön Furillen. På grund av detta pågick en 
polisutredning mot länsstyrelsen eftersom man inte polisanmält lagöverträdelsen vid 
strandrestaurangen Tott i Visby (Holender & Karlsson 2009). På frågan om det fanns någon 
risk för att landshövdingen drog på sig ytterligare en tjänstefelsutredning svarade hon: ”Den 
risken får jag ta i så fall.” (Gotlandsnytt 2009). 
 
Förtroendet för landshövding Marianne Samuelsson blev mindre och mindre ju mer det skrevs 
om ärendet i media. En JO-anmälan gjordes både mot Samuelsson och mot länsstyrelsen på 
Gotland. Anmälaren ansåg att Samuelsson inte behandlat alla lika inför lagen och hänvisade 
till de banduppspelningar som sänts i Sveriges Radio (DN 2009). Anklagelser om att inte 
behandla alla lika inför lagen fick den högsta instansen regeringen, som hade tillsatt 
Samuelsson på posten som hövding över Gotlands län, att handla. Snarast möjligt ville man 
prata med Samuelsson om vilka som ska kunna få dispens från strandskyddsreglerna. På 
finansdepartementet satt vid den här tiden kommun- och finansminister Mats Odell. Han 
förklarade att en bergfast princip i svensk förvaltning, som även står i grundlagen, är allas 
likhet inför lagen. Med detta som bakgrund och på grund av Samuelssons tidigare uttalanden 
kallade han henne till möte i Stockholm (Holender & Karlsson 2009). 
 
Under mötesdagens förmiddag gjorde Samuelsson ett uttalande till pressen att om regeringen 
hade förtroende för henne så ville hon gärna fortsätta sitt jobb som landshövding på Gotland. 
Hon skrev att det var absurt att hon anklagats för att ha särbehandlat Max Hansson genom 
dispensen i hans strandskyddsärende. Det sätt som företagsledaren öste galla över henne 
ansåg hon var bevis på hennes ståndpunkt. Dessutom var det hennes handlingar och inte vad 
som sagts under det inspelade mötet som skulle bedömas. Hon meddelade även: ”Jag är 
lockad i en fälla av en illojal medarbetare med en egen politisk agenda.” (Jonjons & TT 
2009). I Sverige finns dock en lagstadgad meddelarfrihet vilket tas upp senare i arbetet.  
 
Efter mötet meddelade Mats Odell under en presskonferens att Marianne Samuelsson avgår: 
 

Det bästa för henne och för länsstyrelsen är att hon avgår, det går 
inte att vara landshövding efter detta. De mycket olyckliga uttalanden 
hon gjort har skapat oro och svårigheter till att skapa fortsatt 
förtroende, hon kan inte fortsätta som myndighetschef. 
(Jonjons & TT 2009) 
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”Efterdyningarna” 

Samuelsson kommenterade att det var tråkigt att inte kunna fullfölja sitt uppdrag som 
lanshövding på Gotland. Hon ansåg sig ha mångas förtroende och kände sig stolt över att 
aktivt ha arbetat för öns utveckling. Vidare hade inte rätt bild av henne visats i media eftersom 
uttalandena från bandinspelningarna inte gav en helhetsbild över vad som sades på mötet. 
Hon bad om ursäkt för att ha hanterat hela situationen klantigt men var glad för att 
anledningen till avgången var att hon tagit initiativ och gjort något än att passivitet var 
orsaken till avgången. På grund av historiens genomslagskraft i media var hon osäker på 
hennes möjligheter att kunna ha styrt upp situationen (Ekström 2009). Samuelsson fortsatte 
vidare med att poängtera sitt mångåriga arbete för barn i utsatta situationer, missbrukare och 
hemlösa: 

 
Det som jag ångrar mest är att jag inte lyckades få fram det som är 
för mig en självklar princip: allas likhet inför lagen. Det ångrar jag 
att jag inte gjorde ännu tydligare. (Jonjons & TT 2009) 

 
Marianne Samuelsson fick efter en tids semester återvända till sitt tidigare arbete som 
generaldirektör på regeringskansliet och behålla sin lön som landshövding (Ekström 2009). 
 
En del uttalanden om Samuelsson gjordes av inblandade samt andra välkända personer. Max 
Hansson som varit en av huvudaktörerna tyckte att det var sorgligt och beklämmande att hon 
fick avgå på grund av att hon stoppade en fullständig grundlös polisanmälan mot honom. Han 
påpekade även att om man genom att se på bakomliggande orsaker förstår att hon nog bara 
hade försökt se till att det blev ordning och reda (Jonjons & TT 2009). Hansson hade nu flera 
bevis på att hans tidigare byggen var godkända. Han hänvisade till en artikel i Gotlands 
Tidningar som sa att tennisbanan var byggd 1986 och där länsstyrelsen hade sagt att de inte 
kunde ha några invändningar mot projektet, möjligtvis att i samråd föreslå ett lämpligare läge. 
De utbyggnader han gjort för att utvidga sin tomtmark skulle enligt naturvårdsverket omfattas 
av strandskyddsdispens om de uppfördes idag. Alla anläggningar var dock uppförda för 25-30 
år sedan, innan strandskyddsområdet utökades till 300 meter. De var alltså godkända eftersom 
strandskyddet vid den tiden bara sträckte sig 100 meter från strandlinjen och därmed inte 
omfattade Hanssons ägor (Hansson 2009). Det var nu endast hans ursprungliga 
dispensansökan om tillbyggnad av ett fritidshus samt hans redan uppförda staket runt samma 
hus som var av intresse. 
 
En före detta landshövding över Stockholms län, Ulf Adelsohn, ansåg att Samuelsson gjorde 
rätt då hon tog kommandot och tog ett eget beslut. Han menade att vissa tjänstemän 
rutinmässigt säger nej för att det är tryggare. Då ska landshövdingen enligt honom köra över 
dessa stelbenta tjänstemän (Adelsohn 2009).   
 
Pigge Werkelin som är en gotländsk turistentreprenör ansåg att Samuelsson skulle slutat som 
landshövding redan ett år tidigare. Han tyckte att hon helt enkelt inte var kompetent för sitt 
uppdrag eftersom hon flera gånger uttalat sig på samma sätt (Jonjons & TT 2009). 
 
Dagen efter mötet då Marianne Samuelssons avgång offentliggjordes beslutade 
Naturvårdsverket att överklaga hennes och länsstyrelsens strandskyddsbeslut. Man ansåg att 
landshövdingens beslut stred mot strandskyddsreglernas syften och det fanns inga särskilda 
skäl för ett undantag. En tillbyggnad av fritidshuset och det uppförda staketet omkring innebar 
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en tomtbildning av ett område som hindrade allmänheten från att röra sig fritt (Holender 
2009).  
 

Den slutgiltiga domen      

Miljödomstolen i Nacka tingsrätt skulle ta sig an ärendet. Naturvårdverket ansåg, utöver vad 
som nämnts i föregående stycke, att det skulle ske en väsentlig förändring av fritidshusets 
karaktär om en tillbyggnad gjordes. Detta skulle strida mot föreskrifterna gällande 
naturreservatet Gotlandskusten och Hansson borde därför inte tilldelas dispens (Nacka 
tingsrätt 2010).  
 
Miljödomstolen påpekade att det i fritidshusets närområde fanns en samlad bebyggelse av 
bostadshus och uthus. Man ansåg därmed att en tillbyggnad inte kunde anses förändra 
områdets karaktär. I likhet med länsstyrelsen ansåg man därmed att dispens kunde ges 
eftersom tillbyggnaden inte stred mot naturreservatet Gotlandskustens föreskrifter. 
Strandskyddsdispens skulle ges om förändringarna inte hindrade allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Domstolen pekade på att allmänheten hade två valmöjligheter att runda 
fastigheten, och därigenom fritt kunna röra sig ner till strandlinjen. Till vänster kunde de gå 
längs den större vägen och till höger på stigar längsmed fastighetens uppförda inhängning 
(Ibid). Dessa var de två självklara vägvalen för att nå stranden, se Figur 3 nedan. 
 
 

 
 

Figur 3. Allmänhetens två olika vägval för att enligt Miljödomstolen 
nå strandlinjen (Lindholm 2011). 

 
 
Miljödomstolens mening var att det var uppenbart att allmänheten inte i större utsträckning 
skulle hindras ifrån att röra sig fritt i området efter en tillbyggnad. På grund av detta 
tilldelades Hansson dispens enligt strandskyddsbestämmelserna. Domstolen skrev som 
avslutning i sitt beslut: ”Sammantaget ska på grund av det anförda överklagandet i sin helhet 
avslås.” (Nacka tingsrätt 2010)    
 
Företagsledaren Max Hansson kunde nu, ungefär ett och ett halvt år efter sin 
bygglovsansökan, genomföra sin 30 kvadratmeter stora tillbyggnad av sitt fritidshus, se Figur 
4 nedan. Han var dock tvungen att förändra den omtalade inhägnaden runt fritidshuset 
eftersom den på vissa ställen gick utanför den av länsstyrelsen avgränsade tomtplatsen. 
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Figur 4. Max Hanssons fritidshus med tillbyggnad på fastighet Östergan Djupvike 1:19. Vi 
ser fasader mot fyra olika väderstreck. Fasad mot öster vintertid, sektion samt genomskärning 

med utvändiga mått finns även med (Nacka tingsrätt 2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
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Har inte den tidigare landshövdingen Marianne Samuelsson någon känsla för etik och moral? 
Den frågan kan man ställa sig efter att ha läst denna uppsats och följt händelsen i media under 
sommaren 2009. Min åsikt är att hon självfallet, som de flesta andra, har en känsla för etiska 
och moraliska frågeställningar. Regeringen hade aldrig tilldelat Samuelsson posten som 
landshövding om så inte var fallet. Hennes väl utförda arbete som riksdagsledamot och 
språkrör för Miljöpartiet, innan åren som landshövding på Gotland, visar på duglighet att 
inneha ett arbete som kräver stort ansvar och ett etiskt reflekterande. Hur kunde då förtroendet 
för Samuelsson raseras som ett korthus? 
 

Återkoppling till teorier 
 
I samhället finns det normer som är kända och accepterade av medborgarna. Som exempel ska 
en offentlig tjänsteman handla utifrån allmänhetens bästa. De flesta yrkesgrupper har olika 
hederskodex/värdegrunder att luta sig emot som verksamma i sitt arbete enligt den tillämpade 
etiken. Handlade Samuelsson utifrån allmänhetens bästa? Reflektioner över denna fråga 
kommer då jag längre fram beskriver handlandet utifrån ett utilitaristiskt perspektiv. 
 
Inom den normativa etiken, tidigare beskriven, handlar det som sagt om vad som är en rätt 
handling och hur vi ska möta alla krav som ställs på oss i samhället. Jag tänkte nu reflektera 
över Samuelssons handlande utifrån normativa etiska teorier. 
 
Enligt de konsekvensetiska teorierna är det enbart konsekvenserna av landshövdingens 
handlande som ska avgöra om handlingen är rätt eller orätt. De pliktetiska teorierna hävdar 
istället att det är själva handlingens egenskaper, om den följer eller bryter mot rättigheter och 
regler, som avgör hur den ska bedömas. Om vi ser på den ”mediastorm” som blev 
konsekvensen av Samuelssons uttalanden, där hon senare fick avgå, bör vi med lätthet kunna 
konstatera att de var orätta. Det är dock viktigt att vara kritisk och inte ha en bergsfast åsikt 
eftersom de uttalanden som allmänheten fick del av var citat som var tagna ur ett större 
sammanhang om vad som sagts på mötet. Uttalandena som spelades in och sändes i radio bröt 
även pliktetiskt mot ett rätt agerande. I radio kunde man som sagt höra Samuelsson säga att 
företagsledaren Max Hansson var en betydande person för Gotland och att ett undantag skulle 
göras. Dåvarande finansminister Mats Odell klargjorde att det i svensk grundlag gick att läsa 
om allas likhet inför lagen. Det andra mindre lyckade uttalandet som Samuelsson gjorde om 
att hon var lockad i en fälla av en illojal medarbetare med en egen politisk agenda var orätt 
både konsekvens- och pliktetiskt. Konsekvensen av handlingen var en del av orsaken till 
hennes avgång. I svensk lagstiftning har vi dessutom något som kallas meddelarfrihet som är 
viktigt att värna om. Om saker inte anses gå rätt till så har en anställd frihet att meddela 
media, andra myndigheter eller högre instanser. Det är dock intressant att se på hur etiskt 
korrekt det är att spela in ett myndighetsmöte och lämna till media då man känner sig orättvist 
behandlad. Jag återkommer till detta.   
 
Om vi däremot ser på händelsen då hon ”körde över” sina medarbetare, då de hade en annan 
åsikt, och gav dispens för Max Hanssons strandskyddsärende blir det mer komplicerat. 
Samuelsson agerade inte demokratiskt gentemot sina medarbetare men som chef har hon dock 
rätt att göra som hon gjorde. Konsekvensen av detta blev att missnöjet hos medarbetare på 
länsstyrelsen ökade och kulminerade i och med den dolda mikrofonen och inspelningen av ett 
möte. Denna ”överkörning” kan därför konsekvensetiskt ses som ett orätt handlande. Det kan 
även ses som ett rätt handlande eftersom konsekvensen blev att efter en väldigt lång 
handläggningstid togs det äntligen ett beslut. Samuelsson sa själv efter avgång att hon var 
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glad över att hon varit aktiv och inte passiv i sin roll som landshövding. Att vara aktiv i sitt 
tjänsteutövande vid exempelvis bygglovsfrågor ansågs av Tyréns VD Ulrika Francke vara 
väldigt viktigt när jag var på besök på deras huvudkontor i Stockholm. Samuelssons beslut 
överklagades av Naturvårdsverket men godkändes sedan av Miljödomstolen. Samuelssons 
beslut var korrekt även om det togs på felaktiga grunder genom hävdandet att Max Hanssons 
anläggningar var avsedda för jordbruksändamål. Trots detta fel fick hon på grund av hennes 
aktiva roll ”bollen i rullning” och ett slutgiltigt beslut i ärendet.   
 
Stoppandet av polisanmälan anser jag är en pliktetisk orätt handling. Då det förekommer 
misstankar om brott mot strandskyddsbestämmelserna så är länsstyrelsen skyldig att anmäla 
överträdelser till polis- eller åklagarmyndighet. Eftersom Samuelsson inte kunde vara helt 
säker på att Max Hansson följt lagen vid sina anläggningsprojekt samt att hennes medarbetare 
ansåg att samtliga anläggningar var förbjudna så borde en polisanmälan ha gjorts. 
Konsekvensetiskt så var det en rätt handling eftersom det till slut visade sig att Hansson följt 
gällande lagar. 
 
En annan normativ etisk teori är utilitarismen. Förutsättningen är att alla ska behandlas lika 
och enligt denna teori är det konsekvenserna för mänskligheten i stort som man behöver ta 
hänsyn till i sina handlingar. Målet med teorin är att maximera lyckan för samtliga 
medborgare. Enligt denna teori likväl som jag nämnde för den tillämpade etiken i början av 
diskussionen bör man handla utifrån allmänhetens bästa. Gjorde nu landshövding Samuelsson 
det då hon gav dispens i strandskyddsärendet? 
 
Jag svarar både ja och nej på denna fråga. Nej är lättast att genast besluta sig för eftersom hon 
genom dispensen lät en man med pengar och makt få det privat ännu bättre med en 
tillbyggnad av fritidshuset, utökad tomtmark med staket samt havsutsikt. Allmänheten kunde 
inte längre röra sig riktigt lika fritt i strandskyddsområdet. Möjligheten till ett rikt friluftsliv 
på platsen blev något begränsad. Lyckan tilldelades en enda person medan allmänhetens lycka 
minskade vilket inte gör handlandet förenligt med ett utilitaristiskt tankesätt. Mitt ja-svar på 
frågan är inte lika konkret utan jag grundar svaret på vilka konsekvenser för allmänheten som 
jag tror Samuelsson trodde att beslutet kunde orsaka. Företagaren Max Hansson är den största 
arbetsgivaren i Visby. Jag tror att Samuelsson var orolig att ett negativt beslut på 
bygglovsansökan samt att han tidigare ansett sig orättvist behandlad av länsstyrelsen i längden 
kunde leda till att han beslutade sig för att lämna ön. Detta skulle i så fall vara ett hårt slag 
mot Gotlands ekonomi och många människor skulle bli arbetslösa och kanske tvingas att även 
de flytta från ön för att hitta nya jobb. Om detta blev konsekvensen av en nekad 
dispensansökan handlade Samuelsson rätt enligt utilitarismen. Det är bättre att medborgarna 
har kvar sina jobb, både ekonomiskt och socialt, genom att en person får det bättre på grund 
av en tillbyggnad på ett fritidshus. 
 
Kants pliktetik säger att det som motiverar om en handling är rätt är om handlingen kan bli 
upphöjd till allmän lag. Det man gör måste man önska att alla andra människor också gjorde. 
Kopplat till Marianne Samuelssons agerande betyder det att det hon gjorde måste hon även 
önska att alla andra landshövdingar också gjorde. I det mest uppseendeväckande uttalandet 
som gjordes sa hon att hon inte trodde att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt 
mycket om Volvochefen ville göra åtgärder i närheten av strand. Man borde alltså enligt 
henne favorisera vissa personer. Detta uttalande tyder på att hon ville ha respons på att hon 
handlade rätt och man kan nog antyda en önskan om att övriga landshövdingar i landet skulle 
agera som henne i liknande fall. Enligt Kants pliktetik skulle hon därmed delvis ha handlat 
rätt. 
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Svenska Dagbladet gjorde en rundringning till landshövdingar i attraktiva kustlän och frågade 
om de skulle handla som Samuelsson på Gotland. Lars Bäckström som var landshövding i 
Västra Götaland var tydlig med att alla ska behandlas lika. Han förklarade att dispens kan ges 
av allmänna skäl men inte utifrån vilken social ställning man har i samhället. Nästa 
landshövding var för Östergötlands län, Björn Eriksson. Han kunde inte acceptera att hur 
viktig en person var i ett län skulle ligga som grund för beslut. Enligt honom kan en 
myndighet inte göra skillnad på individer, rik eller fattig. Landshövdingarna i Kalmar och 
Skåne län följde sina tidigare kollegor genom att påpeka vikten av att lagstiftningen bygger på 
lika behandling av människor (Delaryd, Delling & El Mahdi 2009). I Blekinge län hos 
landshövding Gunvor Engström bröts dock trenden: 
 

Jag kan förstå hur hon tänker om det handlar om en otroligt viktig 
person, men jag kan förstå att vissa medborgare kan undra varför han 
ska ha förtur. Det är en känslig fråga, men det kan vara särskilt 
viktigt i vissa län att värna om de entreprenörer som finns. 
(Ibid) 

 
I Blekinge fick Samuelsson alltså visst medhåll för sitt handlande. Eftersom majoriteten inte 
handlade som hennes ”önskan” anser jag att Kants pliktetik inte kan rättfärdiga hennes 
handlande. Det behövs även en grundlagsändring för att hennes handlande, att inte behandla 
alla lika inför lagen, ska bli upphöjd till allmän lag. Detta kommer aldrig att ske, vilket 
betyder att man enligt denna pliktetiska teori kan slå fast att hennes handlande var fel. 
 
 

Reflektioner över etik som offentlig tjänsteman 
 
Landshövding Marianne Samuelssons förhållande till ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
synsätt är värt att reflektera över. Hon säger själv i en artikel i Dagens Nyheter, DN, att hon 
aktivt har jobbat för att Gotland ska utvecklas. Jag anser att Samuelsson har haft för stort 
fokus på det förstnämnda ekonomiska synsättet i sitt arbete som landshövding med vilja att 
utveckla Gotland. Henrik Brors skriver i en artikel i DN att: ”Samuelsson verkar ha sett sig 
som Gotlandselitens företrädare på sammanträdena på länsstyrelsen än som statsmaktens 
omutlige laguttolkare.” (Brors 2009). Han menar vidare att det inte är första gången som hon 
gjort undantag från regelverket för företagare och samhällstoppar. I sin artikel skriver han att 
landshövdingar umgås så tätt med eliten att risken är stor att man får vänskapsband som 
påverkar besluten. Då hon inte backade från sina uttalanden utan endast beklagade att de 
spelats in menar Brors att hon tycker att viktiga entreprenörer ska behandlas annorlunda 
(Ibid).  
 
Det sociala och ekologiska synsättet fick litet utrymme i hennes handlande, trots att hon var 
Miljöpartist! Det verkar som om Samuelsson har värnat mer om individens frihet än om 
jämlikhet i och med sina handlingar. Som språkrör för Miljöpartiet ville Samuelsson förstärka 
strandskyddet. Senare som landshövding ger hon utan vidare Max Hansson dispens för 
bygglov inom strandskyddsområde samt godkänner tidigare anläggningar som utökat 
tomtmarken. Hon uppträder inte konsekvent i detta avseende. Att de tidigare uppförda 
anläggningarna inte var avsedda för jordbrukets syften, som hon skrev i beslutet, kan vilken 
lekman som helst lätt inse. De var avsedda för Hanssons privata intressen samt för att göra 
affärsmöten trevligare genom att avslappnat kunna slå några golfbollar eller spela en 
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tennismatch. Det känns som om Samuelsson har ändrat sin politiska grunduppfattning en 
aning, från miljöfrågor till näringslivspolitiska frågor, då hon gått från jobbet som språkrör till 
jobbet som landshövding.  
 
Etik kan ses som ett kitt som ska binda samman demokrati och makt. Marianne Samuelsson 
var utsedd av regeringen och skulle bland annat värna om demokratin i sitt arbete. Då 
medborgarna och Samuelsson har samma åsikter skapas legitimitet. Hon hade förstås även en 
hel del makt eftersom hon var innehavare av posten som landshövding. Makten får legitimitet 
då ett förtroende skapas genom att Samuelsson gör ställningstaganden och argumenterar för 
sina åsikter. Etiken skapar denna legitimitet där allmänintresse, rättvisa, medborgardeltagande 
och ansvar är av vikt. 
 
Samuelsson ansåg antagligen att det är i allmänhetens intresse att Hanssons företag finns kvar 
på ön på grund av de arbetstillfällen det frambringar. Detta allmänintresse är större än 
allmänintresset att spatsera precis på området för Hanssons 30 kvadratmeters tillbyggnad för 
att få ett rikare friluftsliv. Tänkte allmänheten likadant ökade legitimiteten men jag är osäker 
att så var fallet. Ur en rättviseaspekt minskade Samuelssons legitimitet då hon i radio hördes 
säga att Hansson ska ges dispens då han är en viktig person för Gotland. Rättvisa betyder att 
alla ska behandlas lika. Hon kanske förespråkade meritprincipen där Hanssons prestationer 
ska beaktas vid fördelning av resurser. Naturvänner och biologer fick säga sitt i fallet men 
Samuelsson tog inte någon direkt hänsyn till dem. Liten hänsyn till medborgardeltagandet 
ledde till minskad legitimitet. 
 
Samuelsson tog sitt ansvar och rättfärdigade sitt handlande moraliskt genom att säga till 
media att Hanssons ställning inte hade betytt nått i beslutet. När hennes uttalanden senare 
hördes i media, där hon sa tvärt om till sina medarbetare, förlorades så gott som all legitimitet. 
Enligt pliktetiken tog hon inte sitt ansvar då hon med uttalandena bröt mot lagar och regler. 
Legitimiteten minskade. Hon tog sitt ansvar som chef genom strandskyddsbeslutet. Till en 
början gav det enligt konsekvensetiken minskad legitimitet på grund av ”överkörningen”. 
Legitimiteten ökade sedan genom miljödomstolens beslut, men då hade hon redan fått avgå. 
Det var bristen på legitimitet, för att länka samman hennes makt med ett demokratiskt 
handlande, som var orsaken till att Samuelssons förtroende rasade som ett korthus. 
 
Flyvbjerg tar i sin text upp det välkända uttrycket att kunskap är makt. Han vänder dock på 
orden och menar att makt är kunskap. Det visar på hur makt definierar och bestämmer vad 
som får räknas som kunskap (Flyvbjerg 2001). I fallet med Samuelsson kan vi se att på grund 
av hennes maktposition kunde hon bestämma vilken ”kunskap”, eller rättare sagt påhittade 
skäl, som skulle ligga till grund för beslutet bakom strandskyddsdispensen. Vi får även 
uppleva medias makt och inflytande på händelseutvecklingen, genom ifrågasättandet av 
landshövding Samuelssons maktutövande. Medias starka roll upprättar en ny dimension 
mellan makt och kunskap.   
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Slutsats 
 
I och med denna slutsats vill jag återkoppla till arbetets syfte som beskrevs med några frågor i 
början på uppsatsen. Jag anser utifrån diskussionen och efter arbetets gång att tidigare 
landshövding Marianne Samuelsson i Gotlands län i det stora hela handlade rätt. Hennes 
beslut angående dispens togs i och för sig utifrån felaktiga grunder men detta korrigerades då 
ärendet överklagades av naturvårdsverket till miljödomstolen. Ett fel i handlandet som kan 
belysas är att anmälan till polis- eller åklagarmyndighet inte borde stoppats då länsstyrelsen 
inte var säkra på att Max Hansson följt lagstiftningen vid uppförandet av sina anläggningar. 
 
Det var inte handlandet utan Samuelssons kontroversiella uttalanden som spelades in och 
sändes i media som var fel och skadade hennes förtroende, vilket senare ledde till hennes 
avgång. 
 
Anledningen till att hon agerade som hon gjorde i detta fall och gav Max Hansson dispens 
anser jag var därför att hon var bekymrad över att förlora Hansson och hans företag som stor 
arbetsgivare på Gotland. Så kanske hade blivit fallet om företagsledaren fått avslag på sin 
bygglovsansökan, fått återställa alla tidigare utförda anläggningar och dessutom fått en 
polisanmälan mot sig. En annan anledning kan vara att hon stirrat sig blind på att Gotland 
skulle utvecklas ekonomiskt. Störst vikt i hennes arbete las enligt min uppfattning på ett 
ekonomiskt synsätt för att stärka näringslivet och Gotlands konkurrenskraft som varumärke. 
Med detta synsätt var det inte svårt att ge Hansson, som viktig företagare, dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Något som visar på att Marianne Samuelssons handlande var ett typiskt oetiskt agerande var 
när hon odemokratiskt beslutade att ge Max Hansson dispens för samtliga åtgärder. Dispensen 
grundar sig på det påhittade skälet att anläggningarna var avsedda för jordbruk, vilket styrker 
ett oetiskt agerande. Näst intill samtliga medarbetare på länsstyrelsen, enligt vad jag har 
kommit fram till, tyckte att Hansson inte skulle få dispens samt att hans tidigare uppförda 
anläggningar var förbjudna. Om man får tvinga en medarbetare att skriva under beslut så 
borde man förstå att man är ute på tunn is. Jag skrev dock tidigare att det nyss nämnda 
agerandet var acceptabelt då hon var chef. Som chef har hon rätt att gå emot sina kollegor i 
beslutsfattandet men att hitta på ett beslut med svag förankring är oacceptabelt. Det självklara 
oetiska agerandet var förstås hennes uttalande inför sina kollegor där Hansson skulle 
särbehandlas på grund av sin ställning. Det var i och för sig etiskt att vara ärlig i samtalet med 
kollegorna men att inte behandla alla lika inför lagen strider mot alla etiska principer.  
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Slutord 
 
Denna händelse fick som sagt otroligt stor publicitet i media under sommaren 2009. Det var 
inte så konstigt eftersom en offentlig tjänsteman, som ska vara medborgarna till hands och 
värna om demokratin, påpekar att alla inte ska behandlas lika utifrån lagen. Detta säger hon på 
ett möte på länsstyrelsen där en ”överkörd” medarbetare är så pass frustrerad att han spelar in 
samtalet och ger det till media. En viktig aspekt på hela historien är hur etiskt detta handlande 
var. Medarbetaren bröt alltså inte mot någon lag men man kan fråga sig hur konsekvenserna 
av handlandet förstörde förtroendet för det offentliga myndighetsväsendet, både på Gotland 
och i hela landet. En av huvudaktörerna i dramat, PayEx ägare Max Hansson, som fått stå ut 
med många påhopp i media kommenterar saken såhär: 
 

Att som tjänsteman banda interna möten strider mot alla etiska regler. 
Detta skadar förtroenden för Länsstyrelsen oerhört och allmänheten 
kommer att fråga sig om man vågar gå på ett möte och om man är 
bandad eller ej. Gamla öststatsfasoner helt enkelt. (Hansson 2009) 

 
Ny landshövding på Gotland blev från och med 1 januari 2010 Cecilia Schelin Seidegård 
(Dahlin 2010). Hon fick alltså ta över efter Marianne Samuelsson och som det ser ut har hon 
tillsammans med länsstyrelsen skapat ordning i det tidigare kaoset och förhoppningsvis byggt 
upp allmänhetens förtroende för myndigheten. 
 
Jag kan dock tycka att Marianne Samuelsson hade något otur att det blev en sådan stor sak 
eftersom hon inte är ensam om att varit inblandad i liknande fall med oetiska inslag. Eftersom 
hennes uttalanden sändes i radio och blev väldigt påtagliga för allmänheten fanns det ingen 
hejd på ”mediakarusellen” som drog igång. Det finns även andra fall som visar på oetiskt 
beteende. Under våren detta år anklagades en hög tjänsteman i Göteborg att gratis ha fått 24 
ton tegel från ett byggföretag till bygget av sin privata villa. I en artikel skriver Ramona 
Fransson att landshövding i Västra Götaland Lars Bäckströms försäkran att alla behandlas lika 
inte stämmer. Välbärgade medborgare, märkligt nog just en direktör från Volvo, har skapat 
sig en sommaridyll på västkusten. De åretruntboende i närheten får snällt maka på sig och får 
avslag från länsstyrelsen på ärenden som kan anses störa ”de viktiga” (Fransson 2009). Jag 
skrev tidigare att Bäckström var tydlig i svaret till Svenska Dagbladet att han inte följde 
Samuelssons linje utan alla skulle behandlas lika. Det kanske ändå ligger något i Samuelssons 
uttalande där hon inte trodde att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket 
om Volvochefen ville göra åtgärder nära strand.      
 
Det är nog otroligt svårt och antagligen en omöjlighet att förhindra att liknande fall, som 
påvisar brist på etik och moral hos inblandade, uppkommer i framtiden. Man kan bara hoppas 
att etiska och moraliska tankar får mer plats i människors medvetande så att vi värnar om vårt 
demokratiska samhälle med en god och hållbar utveckling. 
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