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Sammanfattning 
I Sverige började processen med att skydda natur redan 1909 och arbetet har fortsatt fram till idag. Även 
om naturskyddet ska gynna oss alla, är arbetet med det sällan problemfritt. Mitt intresse för dessa 
problem, hur de kan förstås och hanteras på ett konstruktivt sätt, är utgångspunkten för denna 
kandidatuppsats. Studien ämnar undersöka hur information och kommunikation har påverkat de 
närboendes upplevelse till Sand Life, i samband med utökandet och restaureringen av naturreservatet 
Haväng och Vitemölla strandbackar. I fallstudien undersöks delvis också den konflikt som uppstod i 
processen. Undersökningen möjliggjordes i tre steg: intervjuer med länsstyrelsens och Sand Lifes 
medarbetare; enkätundersökning och djupintervjuer med ett antal närboende i Vitemölla. Resultatet tyder 
på att de närboende som grupp, initialt var negativt inställda till Sand Life. Inställningen tycks bottna i att 
man upplevt länsstyrelsen och Sand Lifes ursprungliga planer som alltför omfattande och inte tillräckligt 
förankrade, utifrån ett lokalt perspektiv. Det framkom också att informationen om projektet hade varit 
bristfällig, vilket möjligen kan kopplas till den inställning man initialt hade. Idag pekar resultaten på att de 
närboende som grupp är neutrala till försiktigt positiva i sin upplevelse av Sand Life. I huvudsak verkar 
detta bero på att åtgärderna i naturreservatet blev tilltalande; möjligen kan inställningen också kopplas till 
att länsstyrelsen och Sand Life tog hänsyn och reviderade skötselplanen samt visade större öppenhet 
mot de närboende. Eventuellt kan proaktiv information, tydliga avsikter och viljan att utveckla olika planer 
och projekt i en kontinuerlig dialog med lokalbefolkningen begränsa naturskydd- och 
förvaltningskonflikters omfattning. 
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Abstract  
Although nature conservation is supposed to benefit all of us, the work is rarely trouble-free. My concern 
for these problems is the starting point for this candidacy. The study intends to investigate how information 
and communication has influenced the residents' attitude to Sand Life, in connection with the development 
of Haväng and Vitemölla nature reserve. The case study also examines the conflict that arose in the 
process. The investigation was made possible in three steps: interviews with the county administrative 
board and Sand Life staff members; questionnaire and interviews with residents around Vitemölla. The 
result indicates that the residents as a group initially were negative in their attitude to Sand Life. The 
attitude seemed to be caused by the experience that the county administrative board and Sand Lifes' 
original plans for the nature reserve was too extensive and not sufficiently anchored, from a local 
perspective. It was also found that the information about the project had been inadequate, which could 
possibly be linked to the initial attitude. Today the results indicate that the residents as a group are neutral 
to cautiously positive in their attitude to Sand Life. Possibly due to the fact that the measures taken in the 
nature reserve became appealing; the attitude can perhaps also be linked to the authorities revising the 
care plan and showing greater openness towards the residents. Proactive information, clear intentions 
and the willingness to develop different plans and projects in a continuous dialogue with locals, can 
possibly limit the extent of conflicts. 
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Inledning 

Sand Life – ett ädelt försök att skydda den hotade sandstäppen eller ett projekt, med en dold 

agenda, konstruerat för att snabbt sätta sprätt på EU-pengar. Ja, därom har åsikterna gått isär.  

Att jag beslöt mig för att studera processen kring Sand Life i naturreservatet Haväng och 

Vitemölla strandbackar beror på en rad händelser. Under sensommaren 2012 rapporterade 

diverse medier om en konflikt som blossat upp kring naturreservatet – länsstyrelsen/Sand Life 

och lokalbefolkningen hade olika uppfattning om de åtgärder länsstyrelsen ämnade genomföra, 

vilket resulterade i oro och protester. När jag ett par år senare började studera på 

Landskapsvetarprogrammet (Högskolan Kristianstad), aktualiserades konflikten genom en 

föreläsning.  

Även om naturskyddet ska gynna oss alla, är arbetet med det sällan problemfritt; mitt intresse 

för dessa problem, hur de kan förstås och hanteras på ett konstruktivt sätt, är utgångspunkten 

för denna kandidatuppsats.  

Uppsatsens titel, Slaget om talldungen, är något tillspetsad; jag vill på inget sätt förringa de 

närboendes känslor och farhågor om massiv skövling och bar sand. Det är min egen uppfattning 

att talldungen (fig. 1), i den sydvästra delen av naturreservatet, står som en symbol för 

motsättningarna mellan de närboende i Vitemölla och länsstyrelsen/Sand Life.  

 

Syfte och avgränsning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur information och kommunikation påverkat de 

närboendes upplevelse till Sand Life i samband med utökandet och restaureringen av 

naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. I fallstudien undersöks delvis också den 

konflikt som uppstod i processen kring naturreservatet. Konfliktens mekanismer var inte min 

utgångspunkt men eftersom dessa ofta har kopplingar till såväl information som 

kommunikation och lokal förankring kändes de naturliga att studera. 
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Frågeställningar 

För att syftet skulle uppnås formulerades följande frågeställningar:  

1. Vilken inställning hade de närboende i Vitemölla initialt till Sand Life? 

2. Hur upplever de närboende i Vitemölla Sand Life och de förändringar som gjorts idag? 

3. Om inställningen till Sand Life har ändrats, vad kan det i så fall bero på? 

Definitioner 

För att förtydliga vad jag menar med inställning och upplevelse i frågeställningen ovan, krävs 

en definition av respektive ord: 

Inställning: ”uppfattning eller värdering som styr någons uppträdande i viss fråga, i förhållande 

till andra personer e.d.” (Svenska akademien 2009). 

Upplever: ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan” (Svenska akademien 2009). 

 

 

 

Fig. 1. Delar av sandstäppen i Vitemölla. Den talldunge jag refererar till i arbetet ligger uppe på 

sluttningen längst bak i bilden. (Foto: Maria Sandell, 2012). 
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Landskapsvetenskaplig relevans 

Landskapsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som spänner över naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och humaniora. Landskapsvetaren förväntas efter genomgången utbildning 

ha utvecklat en god förståelse för hur samspelet mellan naturen och kulturen har format 

landskapets olika värden samt hur dessa kan kommuniceras till en bredare allmänhet.  

Som jag ser det är informationsspridning och kommunikation, myndigheter och allmänheten 

emellan, en av naturskyddets främsta utmaningar i framtiden. Landskapsvetaren skulle 

möjligen kunna inta en pedagogisk roll i detta arbete – en kommunikatör av landskapets olika 

aspekter, naturgivna såväl som kulturella; en tolk mellan ämnesexperten och lekmannen. 

Därmed kan kanske denna och liknande studier medverka till ett effektivare och mer långsiktigt 

hållbart miljöarbete.   

 

Uppsatsens disposition 

I detta inledande avsnitt har uppsatsens syfte, avgränsning och frågeställningar presenterats. Ett 

antal definitioner samt uppsatsen landskapsvetenskapliga relevans har också behandlats. 

Härefter följer en kort sammanfattning av naturskyddets hundraåriga historia. Fokus kommer 

att ligga på de bakomliggande motiven och synsätten som styrt skydden. Miljöbalken och 

naturreservatet som skyddsform kommer också att introducerats, där samspelet natur-kultur och 

hur detta avspeglas i avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen är det viktiga. Dagens 

naturvårdspolitik, där den lokala delaktigheten ses som en förutsättning för att lyckas, kommer 

att lyftas fram. Tidigare forskning inom ämnet behandlas sedan översiktligt. Vidare ges en kort 

beskrivning av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar, Sand Lifes arbete samt 

deras roll i utvecklingen av naturreservatet.  

Därefter läggs empirin fram, resultatet av: förstudien, enkätundersökningen och de 

kompletterande djupintervjuerna. Empirin diskuteras sedan med uppsatsens bakgrunddel som 

fond. Till sist görs ett försök att sammanfatta vad som kan ses vara studiens slutsatser.  
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Bakgrund 

1909 antog Sveriges riksdag en lag vilken gav staten möjlighet att instifta nationalparker och 

naturminnen. Motivet bakom lagen var att naturen skulle skyddas ”till fromma för vetenskapen 

och turismen” (Naturvårdsverket 2006, s. 5). Citatet är viktigt i sammanhanget då det speglar 

synsättet att naturen som företeelse, helt skulle stå i människans tjänst. Detta synsätt kom på 

många sätt att prägla det lagstadgade naturskyddet ända fram till 1960-talet, då naturen allt mer 

fick ett egenvärde. Med 1980- och 1990-talets växande miljöproblem vaknade världen 

successivt upp vilket föranledde stora förändringar inom miljöpolitiken. Bland annat ingick 

Sverige i en rad internationella överenskommelser, exempelvis Konventionen om biologisk 

mångfald och EU:s art- och habitatdirektiv som förband oss att bevara den biologiska 

mångfalden. 1999 beslutade Riksdagen också om 15 miljökvalitetsmål, vilka skulle vara 

vägledande för det svenska miljöarbetet. Miljöbalken, som kom att ersätta ett antal äldre lagar, 

blev samma år Sveriges samlade miljölagstiftning (Naturvårdsverket 2006, s. 5). 

 

Miljöbalken inbegriper många olika skyddsformer där naturreservatet är en av de vanligaste 

som länsstyrelsen jobbar med (Naturvårdsverket 2017). Naturreservat bildas med hjälp av 

miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap. 4–8 §, i syfte att ”bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet” eller för att 

”skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 

arter”. Föregående meningar speglar ett nytt synsätt, i motsatts till de jag beskrev ovan, där både 

naturen och människans behov ska tillgodoses. Mellan dessa behov (enskilda och allmänna) 

ska det enligt miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap. 25 § ske en avvägning, vilket innebär att den 

enskildes rätt att använda mark och vatten inte ska inskränkas mer än att syftet med skyddet 

tillgodoses. 

 

Det är alltså främst motiven och synsätten bakom skydden, jag beskrivit ovan, som har ändrats: 

naturen i människan tjänst, naturen får ett egenvärde, för att idag omfatta samspelet mellan de 

båda. 

 

Information om hur samspelet skulle genomföras, saknades dock i början på 2000-talet. Som 

ett led i en process, och för att vidga synen på arbetet med naturskydd och naturvård, tog 

regering fram En samlad naturvårdspolitik (2001). I skrivelsen lyfts ett antal områden fram 
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som viktiga i det fortsatta naturvårdsarbetet: information, dialog och lokal delaktighet är några 

av dessa. 

 

”Dialogen med medborgarna bör stärkas i naturvården. Naturvårdens arbetsformer bör 

utvecklas. Planering och genomförande av naturvårdsåtgärder bör ske i dialog med 

berörda lokala aktörer så att god förankring uppnås och så att lokalt engagemang i 

såväl skydd, förvaltning och restaurering som informationsinsatser stimuleras. Lokalt 

deltagande handlar ytterst om demokrati – alla berörda bör få chans att vara med i 

processer vars resultat kan komma att beröra dem. […] Tillgång till information i ett 

tidigt skede är en grundförutsättning för lokalt deltagande. Alla bör därför ha möjlighet 

till att få tillgång till den information som är relevant i sammanhanget och chans att 

uttrycka sin mening i en dialog.”  

 

(SKR 2001/02:173, s. 31–32). 

 

2003 publicerade Naturvårdsverket Lokal förankring av naturvård genom deltagande och 

dialog. Syftet med rapporten var att sprida information om de nya arbetssätten och ge exempel 

på olika projekt där den lokala förankringen av naturskydd och skötsel fungerat väl. Vidare 

ville man öka förståelsen för ”medborgarperspektivet” bland tjänstemännen – ”Markägare, 

lokalpolitiker och lokalbefolkningen behöver veta att naturvårdsmyndigheterna lyssnar till 

lokala önskemål. De behöver känna sig delaktiga i processen och få större förståelse för motiven 

för olika föreskrifter och skötselåtgärder” (Naturvårdsverket 2003, s. 11).  

  

För att omsätta den lokala förankringen i praktiken utvecklade Naturvårdsverket 

kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården (2008). I programmet ingick en 

grundkurs och därefter fanns det möjlighet att fördjupa sig inom olika sakområden, exempelvis 

”Lokal delaktighet vid skydd och skötsel av skyddade områden” (Naturvårdsverket 2008, s. 

20). När kompetensutvecklingsprogrammet utvärderades 2010, belystes de starka sidorna – 

deltagarna fick kunskaper om olika situationer som kunde uppstå samt hur dessa kunde hanteras 

vilket resulterade i ”aha-upplevelser”; de svaga sidorna – ” De allra flesta som arbetar inom 

naturvården har sin utbildningsbakgrund i naturvetenskaperna och är därmed i 

utbildningshänseende dåligt rustade att möta de ökande kraven på kommunikation och dialog” 

(Naturvårdsverket 2010, s. 33). 
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Från 2000-talets början och fram till idag har alltså information, dialog och samverkan varit 

honnörsorden inom arbetet med skydd och förvaltning av natur. För tjänstemännen har detta 

inneburit ett utvidgat uppdrag – ”att förklara vad naturvården vill och syftar till”, och nya 

arbetssätt ”som bygger mer på ett lokalt perspektiv än på […] myndighetsbeslut uppifrån som 

skall genomföras på lokal nivå (SKR 2001/02:173, s. 5). 

  

En fullständig redogörelse över alla de styrdokument och rekommendationer som regeringen, 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har gett ut ryms inte inom denna uppsats; jag har därför 

tvingats göra ett urval. 

 

Tidigare forskning  

Den forskning som anförs nedan är inte någon fullständig redogörelse. 

 

När det kommer till forskning rörande miljöinformation verkar det, i mångt och mycket, saknas 

relevanta studier. Efter viss möda fann jag dock Ulrich Nitsch, vars modeller och teorier om 

miljöinformation fungerat som en god utgångspunkt för min förståelse av ämnet. Nitschs (1998) 

forskning tar avstamp i den klassiska kommunikationsmodellen vilken beskriver 

informationsverksamhet som en enkelriktad process, där sändaren har ett budskap som ska 

förmedlas till mottagaren; modellen fungerar exempelvis vid reklam för en produkt, men vid 

miljöinformation är fördelarna inte är lika uppenbara.  

 

 

 

Fig. 2. Den klassiska kommunikationsmodellen med återkopplingsloop (Nitsch 1998. s. 7, efter  

Windahl & McQuail 1979, s. 9) 
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Kritiken mot ovanstående modell består i att den tar liten hänsyn till själva mottagarens 

perspektiv och kontext; utifrån denna insikt bygger Nitsch (1998) en ny modell som han kallar 

relevansmodellen. Modellen vänder på perspektivet i syfte att ta reda på hur det rent faktiskt 

ser ut för målgruppen – informationsverksamheten (den enkelriktade processen) övergår då i 

ett utbyte mellan sändare och målgrupp. ”När information fungerar på ett sådant sätt, som en 

dubbelriktad process, brukar man föredra ordet kommunikation” (Nitsch 1998, s. 15).  

 

 

 

Fig. 3. Nitschs relevansmodell. När informationsverksamheten övergår i ett utbyte mellan sändare och 

målgrupp uppstår kommunikation (Nitsch 1998, s. 16). 

 

 

För att kommunikation ska äga rum i modellen ska två förutsättningar vara tillgodosedda: 1. 

”Informationens innehåll ska svara mot målgruppens upplevda behov”, vilket innebär att 

sändaren måste undersöka målgruppens situation och behövligheter; 2. ”Informationen ska 

göras tillgänglig på ett sådant sätt att den svarar mot målgruppens förutsättningar och 

möjligheter att ta del av den”, vilket innebär att sändaren måste fundera över sitt språk, 

informationens omfattning och tillgänglighet med mera (Nitsch 1998, s. 16). Kommunikationen 

påverkas också av kontexten den befinner sig i, det vill säga av ”kulturella, ekonomiska, 

politiska och sociala förhållanden”; kontexten omger både sändaren och målgruppen, men den 

kan ha olika innebörd för dem vilket relevansmodellen också försöker göra oss uppmärksamma 

på (Nitsch 1998, s. 16).  

 

Det är svårt att behandla ämnet kommunikation utan att nämna den tyske filosofen Jürgen 

Habermas (1996) teorier om kommunikativt handlande. ”I kommunikativt handlande är 
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deltagarna inte primärt inriktade på egen framgång utan på inbördes förståelse” (Habermas 

1996, s. 100). För att nå inbördes förståelse måste vi diskutera våra övertygelser (sanningar) – 

den ene aktören påstår något vilket den andre sedan accepterar, inte accepterar eller tar avstånd 

ifrån; genom att anföra skäl och motskäl kan vi undersöka, sinsemellan, vilka övertygelser det 

är som är hållbara. När vi genom diskussion upptäckt att vi har någon sorts gemensam 

övertygelse, även om den är implicit, kan vi som en följd av den koordinera våra handlingar för 

att uppnå ett eftersträvat mål menar Habermas (1996, s. 85, 100–101). 

 

Hallgren och Ljung (2005) bygger vidare på Habermas (1996) teorier och intar ett 

kommunikativt perspektiv på miljöproblem: ”Det är genom att prata med varandra som 

samhällets människor upptäcker att de har ett problem som till exempel minskande torskbestånd 

eller nitrater i dricksvattnet. Det var också genom att prata med varandra som man tog de 

initiativ som skapade problemen och det är genom att prata med varandra som man försöker 

hantera problemen” (Hallgren & Ljung 2005, s. 21). Med andra ord är hanteringen av en 

naturresurs beroende av hur vi pratar med varandra om denna.  Vidare varvar Hallgren och 

Ljung (2005) teori med praktiska exempel för att visa hur detta kommunikationsmässiga 

samband ser ut: genom kommunikation (en aktör handlar vilket gör att den andre i sin tur svarar) 

kan lärande uppstå mellan aktörerna; utifrån lärdomarna skapas det underlag som aktörerna 

fattar beslut om genom att kommunicera; besluten påverkar i sin tur hanteringen av 

naturresursen; under processen kan det uppstå både konflikter, då aktörerna får svårt att inta 

varandras perspektiv, och samverkan som gör att man kan hitta alternativa lösningar; utöver 

konflikt/samverkan kan det uppstå kommunikativa störningar som påverkar samtalen i olika 

riktningar (Hallgren & Ljung 2005, s. 18–22, 171). Sambandet är, i min sammanfattande form, 

grovt förenklat men det ger ändå en överblick över bokens innehåll.  

 

Cox (2006) har också gjort mycket omfattande studie i ämnet miljökommunikation. Enligt Cox 

(2006, s. 36) har miljökommunikation i huvudsak har två underliggande funktioner: en 

konstituerande där språk, konst, symboler, media och diverse kampanjer är med och formar vår 

uppfattning om miljön; en pragmatisk där medborgare, organisationer och myndigheter 

engagerar och mobiliserar varandra i frågor som rör miljön. Vidare analyseras dessa funktioners 

komponenter del för del – från hur man historiskt har sett på och samtalat om naturen fram till 

dagens miljöpolitiska diskurs. Analysen relaterar till många lagmässiga och tekniska 

förändringar som inte är så aktuella i en svensk kontext, trots det ger boken en en mycket god 
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överblick över hur man ser på och forskar kring miljökommunikation i USA. Cox (2006, s. 6) 

utgångspunkt känns dock igen från både Habermas, Hallgren och Ljung – kommunikationen 

skapar vårt sätt att se på och behandla miljön.  

 

Allt sedan 1990-talet har det bedrivits forskning rörande konflikter om naturområden i Sverige. 

I början inriktade sig undersökningarna främst på intressekonflikter mellan rekreation och 

naturvård (se exempelvis Emmelin 1997), för att idag ha skiftat fokus till att studera aktörernas 

synsätt och kontexter. Hallgrens (2003) forskning är ett sådant exempel. Syftet med hans 

avhandling är att förstå ”interaktion mellan aktörer som ska hantera en naturresurs” (Hallgren 

2003, s. 21). För att undersöka dessa interaktioner har Hallgren (2003) studerat 

markavvattningskonflikter vid Ån, genom intervjuer och deltagande observation. 

Naturresurshantering är enligt Hallgren (2003) ett socialt samspel (interaktion) där aktörerna 

växelvis påverkar varandra genom att utföra olika handlingar, vilket kan resultera i samverkan 

och/eller konflikt. Samverkan innebär att ” aktörer planerar och genomför initiativ tillsammans” 

(Hallgren 2003, s. 16). Samverkan kan uppstå som ett slags resultat av god kommunikation – 

det kräver dock att aktörerna har en vilja att förstå varandras perspektiv och klarar upp 

eventuella missförstånd, för att ”ge samtalet en enhetlig riktning” (Hallgren 2003, s. 16). 

Konflikt innebär allmänt intressemotsättning, vilket antyder att det existerar ett statiskt 

förhållande mellan aktörerna i konflikten. Denna definition kritiseras av Hallgren (2003) som 

menar att det måste finnas handlingar för att en konflikt ska kunna utvecklas i en eller annan 

riktning. En mer precis definition av ordet konflikt är därför: ”Interaktion mellan människor 

under vilken aktörernas tillit till interaktionen minskar” (Hallgren 2003, s. 8). Konflikt är alltså 

ett ord som ”beskriver karaktären på ett socialt samspel, inte karaktären på olika intressens 

förenlighet” (Hallgren 2003, s. 8). Hallgrens (2003) avhandling resulterade i observationer om 

att aktörernas tillit till att interagera hade minskat i fallet Ån – det vill säga att det sociala 

samspelet karaktäriserades av konflikt. Orsakerna till detta var att aktörerna inte förstod 

varandras handlingar; vidare att man utgick från att den andre aktörens handlingar var inriktade 

på att hindra ens eget handlande eller inflytande över samspelet. Dock observerades också 

tillfällen då aktörernas tillit till samspelet hade ökat.  

 

Lokal förankring/deltagande har, som jag tidigare påtalat (se s. 8), varit honnörsorden inom 

svensk miljöpolitik under 2000-talet och det finns mycket forskning i ämnet. Exempelvis har 

Zachrisson (2009) analyserat processen kring bildandet av Fulufjällets nationalpark: inledande 
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möten där deltagarna uppfattat planerna som redan bestämda, organiserat motstånd och ursinne, 

länsstyrelsen ändrar strategi och öppnar för dialog, lokalbefolkningen börjar allteftersom ändra 

uppfattning. Zachrissons (2009, s. 259–271) studie visar på att svensk naturvård har rört sig 

från expertorienterad uppifrånstyrning mot samförvaltning, men att det än så länge inte har skett 

någon verklig maktfördelning – mycket av förankringsarbetet handlar fortfarande om att 

myndigheterna ska legitimera sina beslut, så kallad kooptering.  

 

Vidare har Stenseke (2008) undersökt samverkansaspekten i kulturlandskapen kring Mälaren 

och på södra Öland. I artikeln identifieras möjligheter (dialog, tillit och respekt i relationerna) 

och hinder (tidsbrist, uppifråndirektiv utan möjligheter att diskutera) i arbetet med ökat lokalt 

inflytande.  

 

Även Thorell (2008) har studerat förankringsaspekten inom svensk naturvård. I hennes 

avhandling anförs en modell för förankring i det lokala: 

 

 

 

 

Fig. 4. Modellen beskriver två olika typer av förankring: lokal förankring och förankring i det lokala. 

Deltagandet ökar åt höger, där kommunikationen går mer från det lokala planet till det politiskt 

administrativa än tvärt om (Thorell 2008, s. 31–32). 

 

 

Thorell (2008) skiljer alltså på: lokal förankring, där hon menar att inflytandet är lågt 

(information definieras som en envägskommunikation); förankring i det lokala, där inflytandet 

är högt och kommunikationen är en dubbelriktad process – från det lokala planet till det 

politiskt-administrativa (Thorell 2008, s. 31–32). 

 

En del av forskningen kring lokal förankring i Skandinavien finns samlad i boken Omstridd 

natur – trender och utmaningar i nordisk naturförvaltning.  
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Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar 

Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar ligger beläget cirka 2 km nordväst om 

Kivik i östra Skåne (fig. 5). Berggrunden består i huvudsak av lerskiffer från Kambrium-

Ordovicium men i den i östra delen av naturreservatet tar sandsten vid (SGU 2018). 

Undersökningsområdet tillhör Sydsveriges moränområde och de kvartära avlagringarna, främst 

glaciala silt- och sandsediment, har påverkats av det faktum att de avsats i en issjö under den 

senaste isavsmältningen (Wastenson & Fredén 2009). Vegetationen är kulturpräglad och 

området, som är en del av Verkåns dalgång, avvattnas hydrologiskt av Klammersbäck vilken 

har sitt utlopp i Östersjön. Markanvändningen är mosaikartad – väster om reservatet breder 

fruktodlingar, betesmarker och mindre åkrar ut sig för att sedan åt öster övergå i kustlandskap. 

Bebyggelsestrukturen följer de gamla näringarna med fiskelägen och ålabodar. På grund av 

närheten till havet har de nyare husen tilltagit i storlek och en mängd fritidshus har tillkommit. 

 

 

 

Fig. 5. Kartan visar Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat, beläget cirka 2 km nordväst om 

Kivik i östra Skåne. Den röda konturen åskådliggör naturreservatsgränsen som sträcker sig ut i havet 

till 3 meters djup. Den blåstreckade konturen visar var Sand Life har gjort restaureringsåtgärder. 

Bakgrundskartor: GSD-Översiktskartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 och Sand Life 

beneficial area, vektor © Sand Life. 
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Naturreservatet, som omfattar totalt 262,3 hektar, hyser en mängd biologiska och 

kulturhistoriska värden. Antalet rödlistade arter är stort, här finns både sandvedel (Astragalus 

arenarius) och martorn (Eryngium maritimum), havsmurarbi (Osmia maritima) och 

hedpärlemorfjäril (Argynnis niobe) för att bara nämna några (Artportalen 2018). På 

sluttningarna i naturreservatet förekommer den unika men starkt hotade naturtypen sandstäpp; 

i Sverige täcker den enbart mycket små och fragmenterade arealer på Öland och i södra Skåne 

(fig. 6). 

 

 

 

Fig. 6. Sandstäppens utbredning (höger bild) samt dess förekomstareal i Sverige (vänster bild). Källa: 

Naturvårdsverket (2011).  

 

 

Sandstäppen kräver kalkrik sand i markskiktet. Genom naturliga processer lakas dock kalken 

ur ytsanden vilket leder till att naturtypen successivt försvinner. För att motverka urlakningen 

måste sanden röras om, så att djupt liggande kalkrik sand kommer upp till ytan igen. Denna 

störning kan orsakas av en kombination mellan erosion i branter och betesdjurs tramp eller vid 

militär övningsverksamhet. Vidare kräver sandstäppen: ett torrt klimat i solexponerade och 
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varma lägen; ett vegetationstäcke som helst ska vara uppbrutet och omväxlande med förekomst 

av sandblottor; marken får inte vara gödselpåverkad, betesdjur undantaget (Naturvårdsverket 

2011). Några typiska och karakteristiska arter: tofsäxing (Koeleria glauca) sandnejlika 

(Dianthus arenarius) månhornsbagge (Copris lunaris). Hotbilden och skälen till att 

sandstäppen inte har en gynnsam bevarandestatus bristande markomrörning, igenväxning, 

gödsling och kvävenedfall. 

De kulturhistoriska värdena består av kyrkbyar, fiskelägen, gravar från brons- och järnåldern 

samt en boplats från sten-bronsåldern (Riksantikvarieämbetet 2017). Området är också av 

intressen för friluftslivet, främst i form av vandrings- och badmöjligheter men också för 

naturstudier. Utöver skyddet som naturreservat är området också ett Natura-2000 område 

(Länsstyrelsen 2018).  

 

Sand Life 

På grund av en omfattande sandflykt i Skåne och Halland under 1700–1800-talet planterades 

många marker med bergtall och vresros; idag finns därför få öppna sandmarker kvar och dessa 

hotas av igenväxning. De växt-och djurarter som trivs i öppen sand, har trängts undan till 

mindre och mindre ytor i landskapet.  

Sand Life är ett EU-finansierat projekt som gett länsstyrelserna tillfälle att restaurera de 

viktigaste sandmarkerna runt om i södra Sverige under sex år. I Skåne, Halland och på Öland 

ska därför igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark öppnas upp. Projektet är ett 

samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar, Lunds universitet och 

Kristianstad Vattenrike (Sand Life 2018). 

 

Länsstyrelsen och Sand Lifes roll i utvecklingen av naturreservatet 

Delområdet Vitemölla strandbackar fridlystes som naturminne den 31 december 1964. Den 1 

januari 1999 omfattades området av övergångsreglerna till miljöbalken och kom att betecknas 

som ett naturreservat. Initialt saknade naturreservatet en skötselplan. 2005 gick den första 

skötselplanen ut på remiss, men på grund av omfattande kritik (den skyddade inte områdets 

naturvärden tillräckligt) fick denna läggas på is.  
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Under 2009 började länsstyrelsen på nytt att arbeta med en skötselplan. Från Stiftelsen för 

Fritidsområden i Skåne, som hade förvärvat mark i området, fick man då en förfrågan om man 

kunde utöka det befintliga naturreservatet. Stiftelsens önskan togs med och arbetet med att 

utöka naturreservatet påbörjades (Djupintervju 3, Naturskyddsenheten Skåne 2017). 2011-10-

17 gick ett förslag till skötselplan och utvidgande av det befintliga naturreservatet ut på remiss. 

Parallellt med förslaget arbetade Sand Life med en ansökan inom Life+ Nature (EU-finansierat 

miljöprojekt). Förhandsbesked som Sand Life fick från EU var positivt men man valde att inte 

gå ut i pressen – man ville invänta det definitiva beslutet (Djupintervju 1, Naturskyddsenheten 

Skåne 2017).  

Det är när skötselplanen ligger ute på remiss, som missnöjet hos de närboende i Vitemölla börjar 

yttra sig. Under sommarmånaderna 2012 är oron som störst och det massmediala drevet kring 

naturreservatet satte igång. Det är på grund av mycket frågor och uppmärksamhet kring 

skötselplanen samt dess kopplingar till Sand Life som länsstyrelsen deltar vid en fältvandring i 

reservatet; fältvandringen arrangeras av Naturskyddsföreningen 2012-07-15. Mötet drar till sig 

200–300 deltagare och länsstyrelsen svarar på frågor rörande skötselplanen och Sand Life. Ett 

nytt informationsmöte med allmänheten utlovas; mötet hålls 2012-09-20, 110 personer deltar.  

 

Efter mötet revideras skötselplanen och en ny remiss skickas ut 2012-07-19. Även denna stöter 

på reaktioner och kritik. I en uppmärksammad artikel i Ystads allehanda skildras processen 

kring den ovan nämnda skötselplanen och Sand Life. Skötselplanen var, enligt artikeln, skriven 

under falsk etikett och med en dold agenda – att bana väg för EU- experimentet Sand Life, 

”Skottsalvan i Österlens hjärta” (Ystads allehanda 2012).  

 

Både när naturreservatet skulle utvidgas och när skötselplanen gick ut på remiss följde 

länsstyrelsen praxis och begränsade sin information till sakägarna (vilka de enligt Miljöbalken 

är skyldiga att informera). Sakägare är: fastighetsägare, arrendatorer om sådan finns samt 

nyttjanderättshavare. Någon information till de närboende gick alltså inte ut initialt, även om 

ärendet gick att få tag i på via länsstyrelsens hemsida.  

 

Efter kritiken reviderades skötselplanen ännu en gång under hösten 2012. De viktigaste 

ändringarna var:  
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1. Det södra tallplantaget delas upp i två skötselområden: ett utvecklingsområde med en 

successiv övergång till sandstäpp och ett område med fri utveckling där nuvarande 

markanvändning behålls tillsvidare med ny bedömning om cirka 10 år.  

2. Avverkningar i det norra tallplantaget sker etappvis i syfte att låta gräs och örter etablera 

sig innan ytterligare avverkningar sker.  

3. Sandblottornas arealer ska göras mindre än de som först planerades. 

4. Restaureringsåtgärderna i de olika skötselområdena ska ske varsamt och successivt.  

 

(Johnmark 2013, s. 2–3). 

 

Även denna skötselplan överklagas men fastställdes av regeringen 2013-06-05. 

 

Sand Life gör inga åtgärder i naturreservatet innan beslutet från regeringen men de bildar ett 

skötselråd; i skötselrådet ingår, förutom länsstyrelsen, representanter från Stiftelsen Skånska 

Landskap, Lejeföreningen (byalaget i Vitemölla), Havängs museiförening, Havängs sommarby 

samt Simrishamns kommun (Djupintervju 2, Naturskyddsenheten Skåne 2017).  

 

Oron och uppståndelsen kring projektet, som var som störst under 2012, lägger sig efter 

regeringens beslut. Länsstyrelsens och Sand Lifes arbete med skötselrådet har fortsatt fram till 

idag.   
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Fig. 7. Informationsmöte i backen 2012. 200–300 deltagare slöt upp för att lyssna på länsstyrelsens 

planer för naturreservatet. (Foto: Maria Sandell, 2012). 

 

 

Metod och material 

Jag valde att samla in mitt empiriska material i tre steg: 

• Förstudie: inledande intervjuer med tre berörda medarbetare från länsstyrelsen i Skåne. 

Syftet var att skaffa sig djupare kunskaper om processen kring Sand Life i Vitemölla. 

• Enkätundersökning: utfördes på plats i Vitemölla med omnejd under sommaren 2017 i 

syfte att ta reda på hur de närboende uppfattat processen kring Sand Life i 

naturreservatet. 80 stycken deltagare svarade på enkäten.  

• Djupintervjuer: kompletterande undersökning i syftet att ge än mer substans åt studiens 

kärnfrågor. 10 djupintervjuer med ett urval av de närboende utfördes.  

 

Förstudie 

Som ett första steg genomfördes tre samtalsintervjuer med berörda medarbetare från 

länsstyrelsen i Skåne. Intervjuerna hade två syften: Att öka mina kunskaper om processen kring 

Sand Life i Vitemölla – allt för att kunna ställa relevanta enkätfrågor; skapa en övergripande 
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förståelse för den kedja av händelser som ledde upp till konflikten – vad hände när och på vilket 

sätt? 

Samtalsintervjuerna följde inte en fast struktur men avgränsades, i och med att de förhöll sig 

till ett och samma konkreta tema. Intervjuerna gjordes under april och juni 2017. 

 

Enkätundersökning 

Under det andra steget utfördes en enkätundersökning, under juni-juli 2017, riktad till de 

närboende i och runt Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat. Totalt samlades 80 

enkätintervjuer in. Enkätstudien hade tre huvudsakliga syften: Att undersöka de närboendes 

attityder till Sand Life-projektet – vad tyckte de i början och varför? Vad tycker de idag och 

varför? Att undersöka hur de närboende hade upplevt länsstyrelsen och Sand Lifes 

informationsarbete. 

Enkätstudien var en urvalsundersökning snarare än en totalundersökning (Dahmström 2005, s. 

63–64). Själva urvalet avgjordes av slumpen – de jag stötte på under mina vandringar i och runt 

naturreservatet fick frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på undersökningen; alla de 

närboende hade alltså i princip samma sannolikhet att komma med i studien (Ejlertsson 2014). 

En förutsättning för att få medverka var dock att deltagarna antingen skulle bo i Vitemölla året 

runt eller tillfälligt i ett fritidshus i närheten, exempelvis i Havängs fritidsby. Deltagarna fick 

enkätfrågorna upplästa och fyllde inte i alternativen själva.  Själva undersökningsformen valdes 

på grund av att de närboende fanns samlade på ett och samma ställe, Vitemölla med omnejd, 

samt för att i det fysiska mötet kunna ställa mer effektiva följdfrågor. Tidsaspekten var också 

en viktig faktor – en totalundersökning online eller via brev ansågs vara en alltför utdragen 

process (Ejlertsson 2014, s. 11). 

Enkäten bestod av fyra delar: den första delen berörde deltagarnas bakgrund (kön, ålder, 

boendesituation och så vidare); del två tog upp frågor om de närboendes initiala inställning till 

Sand Life-projektet medan del tre handlade om vad de tyckte om Sand Lifes 

informationsarbete; den fjärde och sista delen behandlade deltagarnas upplevelse av Sand Life 

och de förändringar som gjorts idag (enkäten finns i bilaga 1). Ursprungligen innehöll enkäten 

fler frågor än de som föreliggande uppsats redogör för. Ett antal av dessa, exempelvis ”Hur 

upplevde du Sand Lifes projektlängd?” genererade inte tillräckligt många svar för att ge något 

verkligt innehåll. En majoritet hade alltså ingen uppfattning i frågan och därför togs den bort. 



 

22 

 

Andra, exempelvis ”Vet du om att Vitemölla är ett Natura 2000-område, känner du till vad det 

är?”, togs bort för att jag hade svårt att se hur frågan skulle tjäna min studie.  

Under enkätundersökningen uppkom frågor om min koppling till länsstyrelsen. Jag vill ännu 

en gång förtydliga att jag som student, på högskolan i Kristianstad, inte fungerade som en 

representant för länsstyrelsen; snarare var jag en utomstående kritisk granskare av 

länsstyrelsens och Sand Lifes arbete i naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. 

För de statistiska analyserna har statistikprogrammet IBM SPSS använts. 

 

Djupintervju 

Som ett tredje led i uppsatsarbetet kompletterades enkätundersökningen av djupintervjuer med 

ett antal närboende. Syftet med dessa var att ge än mer substans åt studiens kärnfrågor: 

inställning initialt, länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbete, upplevelsen idag. 

Det sätt varpå man förhandsstrukturerar sina intervjuer kan variera. Ett av argumenten för den 

ostrukturerade intervjun är att interaktionen mellan forskaren och undersökningspersonen blir 

mer naturlig – detta förhindrar forskaren från att bli blind för ”fenomen som är viktiga för 

undersökningspersonen” (Ryen 2004, s. 44). I och med att min undersökning förhöll sig till ett 

och samma tema valde jag att använda mig av den halvstrukturerade intervjuformen – enligt 

Ryen (2004, s. 44) är den kraftfullare vid analys, i och med att den insamlade datamängden blir 

mindre. 

Den halvstrukturerade formen kännetecknas av att intervjuaren skrivit upp ett antal teman och 

huvudfrågor men utan att i detalj bestämma hur frågorna ställs (Ryen 2004, s. 46–47). Som ett 

stöd vid intervjuerna konstruerades en intervjuguide – en sorts ramverk för de teman 

huvudfrågor jag ville behandla: Vilken inställning hade man initialt till Sand Life och varför 

tyckte man så. Den inställning man har till Sand Life idag och, om man ändrat uppfattning, 

varför man hade gjort det. Vidare ville jag undersöka hur de närboende hade upplevt 

länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbete. 

 

Tio stycken djupintervjuer gjordes, både i Malmö och på plats i Vitemölla under december 

2017 och januari 2018. Samtalen spelades in och transkriberades därefter ord för ord. 
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Analys  

Analysen av kommentarerna från enkäten och djupintervjuerna var inte en linjär process som 

låter sig skildras i ett par meningar. Att försöka beskriva den variation av uppfattningar som 

fanns i mitt fall krävde ”läsning och reflektion, läsning och reflektion” (Larsson 1986, s. 31). 

Det första steget var att minska ner textmängden, vilket gjordes genom att ta bort utfyllnadsord 

och dylikt (Ryen 2004, s. 106). Vidare följde en process där jag hänförde materialet till olika 

kategorier, vilka gavs en tematisk beskrivning. Processen gjordes om i flera led där jag efter 

varje gång kritiskt granskade mina kategorier och dess beskrivningar. I den första fasen sökte 

jag efter skillnader; ”det är genom att jämföra skillnader som en uppfattning får en gestalt – 

genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det karakteristiska för en uppfattning” 

(Larsson 1986, s. 31). I nästa fas sökte jag så lika uppfattningar som möjligt och efterhand blev 

kategorierna allt mer nyanserade. Analyserna slutade när jag upplevde att beskrivningarna av 

kategorierna var så trogna utgångsmaterialet (intervjuerna) som de kunde vara (Larsson 1986, 

s. 32). I brist på tid användes åtta av tio intervjuer i analysen. 

 

Anonymitet 

De som ställde upp på förstudien, enkäten eller djupintervjun gjorde så anonymt – varken namn, 

kön eller ålder kommer därför skrivas ut i uppsatsen. Citaten som förekommer i resultatdelen 

är ordagranna, med undantag för språkliga ändringar för att öka läsbarheten.  

 

Excel, IBM SPSS och F5 

Enkätundersökningens rådata har sammanställts med hjälp av Excel. IBM SPSS har använts 

vid den statistiska analysen av utvalda delar av resultaten från enkätundersökningen. 

Transkriberingsprogrammet F5 användes vid nedskrivningen av intervjuerna från tal till skrift.  

 

Om kvaliteten på kvantitativa och kvalitativa studier 

Traditionellt sätt så värderar man kvaliteten på både kvantitativ och kvalitativ forskning utifrån 

två begrepp: validitet och reliabilitet. Begreppen definieras dock olika inom respektive 

ämnesområde. 
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Kvantitativa studier 

I kvantitativa studier har man god validitet då man rent faktiskt undersökt det man avsåg att 

undersöka (Patel & Davidson 1994, s. 102). Att jag lyckades få en relativt bra täckning över det 

problemområde jag ämnade undersöka, de närboendes inställning till Sand Life från förr till 

idag samt hur de närboende såg på myndighetens informationsarbete, borgar för ett visst mått 

av god validitet. 

Reliabilitet däremot handlar om hur väl instrumentet (enkäten) ”motstår slumpinflytande av 

olika slag” (Patel & Davidson 1994, s. 103). Reliabiliteten var komplicerad att kontrollera i 

förväg; men att deltagarna uppgav samma svar i enkäten som i djupintervjuerna, sex månader 

efter, säger ändå något om undersökningens reliabilitet.   

Kvalitativa studier 

God validitet i kvalitativa studier yttrar sig i att forskaren har lyckats ”skaffa underlag för att 

göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld”; att ha fångat det som är mångtydigt, 

kanske till och med motsägelsefullt, är vidare kopplat till begreppet (Patel & Davidson 1994, s. 

106). I och med att varje intervju och tolkningen av den är unik, finns det ingen procedur som 

helt och hållet säkerställer validiteten i kvalitativ forskning. Jag har dock försökt att validera 

genom att jämföra hur enkätens kommentarer förhöll sig mot djupintervjuerna och mina egna 

observationer, så kallad triangulering (Patel & Davidson 1994, s. 107). Detta för att ge en så 

fyllig bild av deltagarnas uppfattningar som möjligt.  

Vid god reliabilitet har forskaren, genom sina frågor, lyckats fånga det som är unikt för i 

situationen vid undersökningstillfället (Patel & Davidson 1994, s. 106). De två ovanstående 

begreppen är så sammanflätade att reliabilitet sällan används i kvalitativ forskning – mot denna 

bakgrund berör jag därför inte begreppet mer ingående. 

Som ett komplement använde jag mig också av Larssons (1987) begrepp trovärdighet vid 

kvalitetssäkringen. Som jag redan beskrivit (se analys s. 19) krävs det ett ”tolkande subjekt” 

som väger uttalanden och placerar dessa i olika kategorier vid analyser av kvalitativt material 

(Larsson 1987, s. 38). För att motverka att min kategorisering blev allt för onyanserad, och inte 

skildrade den flora av uppfattningar som förekom i underlaget, gjordes analyserna om i flera 

led vilket borgar för en högre grad av trovärdighet. 
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Resultat och analys 

Enkätundersökning och djupintervju  

Enkäten bestod av fyra delar. Den första berörde deltagarnas bakgrund: kön, ålder och 

boendesituation. Den andra tog upp frågor om hur de närboende först kom i kontakt med Sand 

Life samt deras initiala inställning till projektet. Del tre handlade om vad de tyckte om 

länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbete medan den fjärde och sista behandlade 

deltagarnas upplevelse av Sand Life och de förändringar som gjorts idag. Enkätfrågorna finns 

i bilaga 1 (se s. 58). 80 deltagare besvarade enkäten. Ett antal av de som svarade på enkäten 

uppgav att de var intresserade av en längre intervju. Djupintervjuerna fokuserade på enkätens 

kärnfrågor: inställning initialt, information och upplevelsen idag. Totalt genomfördes tio 

intervjuer men i brist på tid användes åtta av tio intervjuer i analysen. 

 

Deltagarnas bakgrund 

25 stycken deltagare var inom ålderskategorin 60–69 år, 22 stycken var mellan 70–79 år.  

 

 

 

Fig. 8. Diagrammet visar deltagarnas åldersfördelning. N = 80. 

 

 

Av deltagarna var 43 stycken kvinnor medan 37 stycken var män.  

40 stycken uppgav att de var fastboende och 40 stycken ägde ett fritidshus i närområdet. 
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På frågan ”Hur ofta besöker du naturreservatet?” svarade 22 stycken att de gjorde så dagligen, 

14 stycken varannan dag, 22 stycken mer än en gång i veckan, fyra stycken mer än en gång per 

månad medan tre stycken besökte minst en gång varje år. 

På frågan ”Hur viktigt upplever du att naturreservatet är för dig personligen?” svarade 77 

stycken att naturreservatet antingen var jätteviktigt eller viktigt. Två stycken tyckte det var 

varken oviktigt/viktigt medan en tyckte att det inte alls var viktigt. 

 

Initial inställning till Sand Life 

Initialt var 37 stycken av deltagarna mycket negativt eller negativ inställda till Sand Life. 14 

stycken var avvaktande och varken negativa/positiva medan 26 stycken antingen var positiva 

eller mycket positiva.  

 

 

 

Fig. 9. Diagrammet visar deltagarnas inställning till Sand Life initialt. N = 80. 

 

 

Ett återkommande tema i kommentarerna kring frågan är att de närboende upplevt 

länsstyrelsens och Sand Lifes ursprungliga planer som allt för stora – dels är det planerna att 

hugga ner stora partier av skogen och dels är det grävandet av sandblottor som engagerat. 

Många verkar dock inte ha haft något emot att man röjde och gallrade i naturreservatet: 

”Det sätt som det presenterades på: gräva upp allt, ta bort vegetationen, tallarna och så 

vidare – det var omfattningen och metoderna som var provocerande. (Enkätintervju 3) 
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”(Jag) vill inte ha sandblottor – de växer inte igen utan de sprider sig och blir större 

och större. Tallskogen kan dock gallras och vresrosen kan tas bort”.” (Enkätintervju 

18) 

”Vi var tveksamma – det var mycket rykten om att fälla skogen och att sanden kommer 

att blåsa och vi är rädda om promenadstigarna.” (Enkätintervju 40) 

”Det kom lite plötsligt och […] efterhand så blev jag skeptisk emot den, vad ska vi 

säga, radikala och ganska brutala inriktning som planerna hade. Men jag hade inget 

emot […] att man röjde ganska ordentligt i den här skogen – tallskog är ju inte precis 

nån bristvara i Sverige, och det är ju ingenting som man behöver eftersträva i just det 

här landskapet tycker jag.” (Djupintervju 1) 

 

En klar vision av hur naturen i naturreservatet rent faktiskt skulle se ut efter förändringarna är 

ett tema som också berörs. I en del av kommentarerna ger deltagarna uttryck för oro; oron är 

inte nödvändigtvis representativt för en större grupp, men känslan finns där: 

”Trodde det skulle skövlas (skogen) och bara bli sand och ökenmark.” (Enkätintervju 

46) 

”Jag kanske inte var tillräckligt påläst men – hur skulle det bli med skogen och hur 

skulle det bli med blottor, vad blir det liksom? Man har ju ingen bild, man vet ju inte; 

när man inte vet, så kan man ju välja att vara lite mer skeptisk […]. Man värnar ju om 

naturen där.” (Djupintervju 2) 

”Man visste inte så mycket! Jag kan säga att jag inte visste, så jag kunde inte ta 

ställning till det. Det sa jag också att […] – jag vet inte hur det kommer att se ut! Och 

skulle de ta så mycket som de sa av skogen ja, då var jag också negativ. […] man var 

rädd om skogen och heden och att det bara skulle bli sand. Det var det jag tänkte på 

också, att man var rädd.” (Djupintervju 3) 

 

En av deltagarna berättar om sin tveksamhet inför projektet – en form av nostalgiskt motstånd 

mot förändringar: 

”Vad är det jag gör när jag är i Vitemölla eller Haväng? Jo, då är jag ledig och då 

bygger man ju också upp den här drömvärlden hur det är eller hur man vill att det ska 
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vara. Har man då goda minnen så vill man liksom inte förstöra det – ska de nu gå in 

och ändra i miljön? Ska inte fältet se ut som det gör liksom? […] Man vill bevara det 

som är, lycka på nått vis” (Djupintervju 4) 

 

Ett mindre antal anser att naturreservatet har misskötts under en längre tid. Bland deltagarna 

finns lokala naturvårdsambassadörer som tagit egna initiativ för att förhindra igenväxningen:    

”Vi har rivit upp […] tallar i tusen och åter tusental för att hålla landskapet öppet här 

– men jag anser ju fortfarande att det var fullständigt misskött av den organisationen 

som skulle sköta området här.” (Djupintervju 5) 

”Negativ till att de skulle ta bort skogen, de skulle röjt istället. Här har det aldrig gjorts 

något – vanvård i 30 år av de som skött det förr.” (Enkätintervju 15) 

”Skogen den har missköts. Man har ju inte gjort nånting med den på kanske fyrtio-

femtio år. Man hade ju behövt sköta om den lite grann, glesa ut den invändigt och så 

vidare och om man skulle vilja blanda in en del blandskog i den – fine! Det är ingen 

tror jag som vänder sig mot det, men gjort det på ett ansvarsfullt sätt. Men tro att man 

skulle kunna skövla den och sedan kanske plantera, i det blåsiga utrymmet, en ny 

lövskog det är nog synnerligen tveksamt.” (Djupintervju 1) 

 

I 27 av 73 kommentarer nämner deltagarna att de inser att det finns ett behov av att något görs 

för att bevara naturreservatets egenskaper; tilltron till experter förekommer ofta i 

sammanhanget: 

”Tycker det är viktigt att öppna upp och bevara sandmarker, igenväxningen hotade.” 

(Enkätintervju 65) 

” Jag vill ha det som är naturligt på plats (för) det finns så mycket gran- och tallskog 

(och) sandstäppen är jag positiv till”. (Enkätintervju 1) 

”Det är bra när experter gör något och jag litar på länsstyrelsen.” (Enkätintervju 34) 

”Som […] boende här när man promenerar fram så ser man ju hur sly och 

förbuskningen hela tiden bredde ut sig på fältet och det behöver man ju inte vara nått 

geni för att räkna ut att den processen går väldigt snabbt. Det här är ett ganska unikt 

område med spännande både flora och fauna, så att tanken gillade jag redan från början 
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– […] vi har ett område som vi ska vara stolta över och som är småunikt.” 

(Djupintervju 6) 

 

Sand Life eller skötselplanen 

På följdfrågan ”Var det skötselplanen eller Sand Life-projektet du reagerade på?” svarade 7 

stycken att de reagerade på skötselplanen och 11 stycken att de reagerade på Sand Life. Ett 

större antal, 30 stycken kunde inte skilja dem åt eller visste inte. 

 

 

 

Fig. 10. Diagrammet visar deltagarnas reaktion på skötselplanen eller Sand Life. N = 80. 

 

 

Det tycks råda osäkerhet om vilken koppling skötselplanen har till Sand Life, vilket syns i 

många av kommentarerna kring frågan. Andra var av mer bestämd åsikt och hade antingen 

reagerat på skötselplanen eller Sand Life. 

”Mest skötselplanen, men de har gått in i varandra och det har varit svårt att skilja på 

dem.” (Enkätintervju 33) 

”Lite både och! Det är bra att vresrosen tas bort, men inte de stora förändringarna”. 

(Enkätintervju 12) 

”Kan inte skilja dem åt – mer information om detta! Det var otydliga avsikter från 

Sand Life.” (Enkätintervju 79) 
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Frågor om information  

På frågan ”Genom vem hörde du först talas om Sand Life-projektet?” svarade nästan hälften, 

36 stycken, att de fått höra talas om projektet genom Lejeföreningen. 19 stycken fick reda på 

det genom Länsstyrelsen. 

 

 

 

Fig. 11. Diagrammet visar genom vem deltagarna först hörde talas om Sand Life. N = 80. 

 

 

På frågan ” Upplevde du att du fick tillräcklig information från länsstyrelsen om Sand Life-

projektet och de förändringar som skulle göras?” svarade 46 stycken att de fått tillräcklig 

information. 28 stycken tyckte inte de fått tillräcklig information medan 6 stycken inte visste. 

I 28 av 57 kommentarer nämner deltagarna att Länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbete 

varit bra och att informationen kommit ifrån flera olika håll: möten, skyltar, tidningar och 

internet: 

”Det var bra information. Vi fick den genom Lejeföreningen, väl underbyggd med 

syfte och så vidare och vi var glatt överraskade att de (länsstyrelsen) var på plats”. 

(Enkätintervju 19) 

”Ja, de (länsstyrelsen) var duktiga – de som inte kommer på möten får skylla sig själva. 

(Jag) läste annonser i tidningen och på anslagstavlor.” (Enkätintervju 48) 
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Temat behandlas också i några utav djupintervjuerna: 

”Vi anmälde oss och gick med på den här vandringen och det som framkom där gav 

så att säga stöd för det som vi spontant tyckte, bevara de här fina backarna, det är bra. 

Men så fick vi då stödet inom presentationen – så och så kan vi göra och sånt där. Sen 

allting vad man gör ytterligare: att det finns skyltar, att man kan gå in på hemsidan, 

man kan läsa ytterligare. (Djupintervju 6) 

”Här gick ju islandshästar tidigare på den här […] stäppen och jag har varken tyck ja 

eller nej! Och sen ett årsmöte, då hade vi ju en [person från länsstyrelsen] som skulle 

informera om, jag kallar det stäppen där borta. Då berättade [personen från 

länsstyrelsen] hur bra det var att de här hästarna gick och vände upp och ner på den 

marken, sanden, för mygg eller insekter och allt. Och [personen från länsstyrelsen] 

berättade (om) många sällsynta saker som bara fanns här i Vitemölla – då blev jag 

positiv (till) att det händer någonting! (Djupintervju 7) 

 

Det är större spridning bland kommentarerna hos de som inte varit nöjda med 

informationsarbetet. Den bristfälliga informationen, i början av projektet, är dock det vanligast 

återkommande inslaget. Flera deltagare påpekade att informationen kommit efterhand och att 

man i och med detta, fått svårt att bilda sig en uppfattning om projektet och planerna – vem stod 

egentligen bakom och vem ville vad under vilken tid? 

”Nej, inte från början! När Lejeföreningen började informera länsstyrelsen om att man 

behövde ha mer information började länsstyrelsen informera”. (Enkätintervju 18) 

”Informationen kom smygande på oss.” (Enkätintervju 36) 

I två av djupintervjuerna berättades det om samma tema: 

”Den vaghet som man gick fram med information […] – vilka är det egentligen som 

ligger bakom det här? Och ja, länsstyrelsen de var ju (med) hela tiden […]. Men sedan 

det här med Sand Life, det fick vi ju inte reda på förrän efter ett år eller två att de fanns. 

[…]. Istället för att redovisa ordentligt från början för det här så skapade man ju en 

misstro till – vad är det man försöker hemlighålla och ja, vad handlar det här om 

egentligen? (Djupintervju 8) 

”Väldigt bristfällig information, om en ens någon, till dess (att) där kom en reaktion 

från byn här, alla inte med samma uppfattning men dock […] så var informationen i 
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princip obefintlig, och då var det ju en väldigt stor reservation mot projektet och det 

hade jag också, och hade det långt fram.” (Djupintervju 1) 

 

Ett antal av deltagarna ger uttryck för misstänksamhet gällande finansieringen från EU: 

”Vi visste lite om det projektet (Sand Life), men vi tyckte det var konstigt med EU-

pengarna.” (Enkätintervju 40) 

”När vi fick klart för oss att det hade avsatts en massa EU-pengar till projektet Sand 

Life, då börjar man ju spetsa öronen – vad ska det här betyda? Och då kunde vi ju 

förstå att man skulle ge sig på denna fantastiska hed och framförallt skulle man ge sig 

på skogen.” (Djupintervju 5) 

 

Kring kommentarerna återkommer temat om åtgärdernas konsekvenser – bristen på en vision 

av hur naturen i naturreservatet rent faktiskt ska se ut efter förändringarna: 

”Informationen har inte räckt – det har varit för mycket spekulationer och man vet inte 

vad som ska hända i framtiden med reservatet”. (Enkätintervju 1) 

”Det var mycket snack och man förstod inte konsekvenserna.”  (Enkätintervju 80) 

Som en variation på samma tema upplever några av deltagarna åtgärderna som ett experiment: 

”Ja, men man kan ju inte ha nån inställning när man inte vet vad det handlar om – vad 

då Sand Life tänker man, här är ju fantastiskt life här! Jag menar naturen och allt vad 

som naturen bjuder på i form av: växtlighet, svampar, insekter, blommor - så 

fruktansvärt fina blommor! Rör ingenting så där […] kände man. Men sedan var jag 

med på lite olika informationer (och) kärnfrågan som vi alla ställde oss var – vad ska 

det bli av det här? Ja, det vet vi inte (syftar på länsstyrelsen). Och då undrar man ju – 

de vet inte vart det ska leda?” (Djupintervju 5) 

”Det var ju en del papper […] men sen bilden av hur det ska se ut, den har man ju 

liksom ingen aning om. Jag vet de första rutorna där uppe i skogen så tänkte jag – shit, 

vad fult! Ja, och då tänker man […] vad blir det utav det här då? Det var det första vi 

såg och det avskräckte väl lite då. Hade man haft något att visa och jämföra med, så 

här blev det på det här stället och det här är ju naturvård och det kommer att gynna 

mångfalden och biotopen här – om man kunde säga det och veta det. Men jag vet inte 
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om det sades så tydligt och man kanske inte vet heller, för det var ett projekt ett 

försöksprojekt eller hur? Så i och med det […] så kan man ju mer bli skeptisk kanske.” 

(Djupintervju 2) 

 

Upplevelsen av att inte få gehör för sina åsikter är ytterligare ett tema som påtalas; språket tycks 

också skapa en barriär mellan länsstyrelsen/Sand Life och lokalbefolkningen. 

”Nej, de lyssnade inte. Facktermer och ett språk som var svårt. Är insekterna viktigare 

än människan?” (Enkätintervju 22) 

”Ja, (jag) fick hem papper men det var svårt att ta till sig informationen. Jag har också 

läst på skyltar och gått på informationsmöten.” (Enkätintervju 14) 

”Ja länsstyrelsen […] de hade visserligen, men då hade de redan lagt fram sina förslag, 

[…] informations- och diskussionsmöten men de urartade. Det var ju inte tal om att 

man skulle diskutera vad som skulle göras utan det var ju att länsstyrelsen presenterade 

– det här har vi tänkt att göra. Folk blev ju skitförbannade när de inte överhuvudtaget 

fått en chans att påverka det hela.” (Djupintervju 8) 

I två av djupintervjuerna berörs ett liknande tema. Deltagarna frågar sig också vem det är som 

har tolkningsföreträdet när det gäller historien och landskapet: 

”På backen så var det ju mer propaganda, att argumentera varför man skulle göra det. 

Det var ju biologiska argument och att – det var ju så det hade sett ut i historisk tid och 

så vidare. Det är ju som vi sade redan då, det beror ju på var sätter du gränsen för var 

historien är. Är det tusen år sedan eller är det femtio år eller vad?” (Djupintervju 1) 

”Det estetiska – om där är tallar eller inte tallar, den diskussionen har ju också varit; 

vad är naturligt? Ja, det är ju naturligt för oss som har levt här de sista femtio åren; för 

oss skulle det ju bli helt onaturligt […] att man tar bort grannarna, för så har det inte 

sett ut de femtio åren jag har levt. Det är ju lite – vem har mandat på bilden av 

landskapet eller staden?” (Djupintervju 4) 

 

På frågan ”Har du deltagit i något av Länsstyrelsens arrangerade aktiviteter 

(informationsmöten, guidade fältvandringar, arbetsdagar)?” svarade 37 stycken att de inte 

deltagit. 43 stycken av deltagarna hade varit med på en eller flera av aktiviteterna. 
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Deltagarnas upplevelse av Sand Life idag  

På frågan ”Hur upplever du de förändringar som skett inom Sand Life-projektet idag?” var 10 

stycken negativa till de förändringarna. Det är intressant att ingen är mycket negativ längre. 45 

stycken var positiva till mycket positiva medan 23 stycken förhöll sig mer neutrala och svarade 

att de varken var negativa/positiva. 

 

 

 

Fig. 12. Diagrammet visar deltagarnas upplevelse av Sand Life idag. N = 80. 

 

 

I 37 av totalt 64 kommentarer berättade deltagarna hur tilltalande resultatet av åtgärderna hade 

blivit. Gallring av träd, röjning av sly och vresrosor verkade sammantaget ha skapat ett 

trivsammare naturreservat. En del tycker dessutom att det skulle ha gjorts mer: 

”Det är lite mer luftigt! Skräpet är borta (tallarna som var döda) och vresrosen är 

borta”. (Enkätintervju 13) 

”Det är öppnare, trevligare, ljusare och det skapar mångfald”. (Enkätintervju 31) 

”Positiv, men med viss reservation – jag vill inte ha ett kalhygge men de får ta en del.” 

(Enkätintervju 39) 

”Ja, jag ändrade inställning innan de började men det var ju när jag såg den andra 

planen – att de inte skulle skövla hela skogen och all växtlighet. Men det som ändrade 

mig sen är ju att det har blivit så fint nu. Men jag har aldrig varit negativ, det var bara 
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det första, för jag kunde inte ta ställning från början heller för jag visste inte så 

mycket.” (Djupintervju 3) 

 

Flera av deltagarna ger uttryck för en lättnad att åtgärderna blev mindre än först planerat: 

”Bra att de röjt upp, men detta står i förhållande till det i början – tur att det inte blev 

mer.” (Enkätintervju 74) 

”Ja, jag har ändrat inställning till det positiva om det här är slutet.” (Enkätintervju 46) 

Man har ju grävt upp en del och man har ju rensat på slänten och det är jättebra – 

toppen! Sedan har man ju glesat skogen andra sidan Klammersbäck - också ok, men 

utan att skövla skogen! […] Sen har man ju tagit upp en del sandblottor här. En del är 

väl okej, en del är väl lite mycket. Men man hade ju, som vi tolkade det i varje fall, 

planer på mycket mer och då hade det varit omöjligt för folk att gå där.” (Djupintervju 

1) 

 

Upplevelsen av att ha fått sin röst hörd är ett viktigt inslag för några deltagare:   

”De har lyssnat på oss! Ingreppen är skonsamt genomförda, bra med gläntor, 

proportionellt.” (Enkätintervju 3) 

I en av djupintervjuerna beskrivs samma upplevelse:   

”Bara detta att man backade ganska ordentligt det är ju tecken på att man ändå är 

känslig för, eller fattar, att det går inte bara att köra över en kraftig lokal opinion – för 

det var vad det var! Utan då måste man ju naturligtvis backa inför eller ta hänsyn till 

och det gjorde man ju.” (Djupintervju 8) 

 

Ett mindre antal kommer tillbaka till den information de fick inledningsvis:  

”Det var mycket rykten men sedan bra information och då blev jag mer positiv.” 

(Enkätintervju 53) 

”Jag har ändrat inställning – men det beror på dålig information från början.” 

(Enkätintervju 56) 
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Vissa deltagare berättade om sin attitydmässiga helomvändning. Som anledning återkom temat 

om resultatet, men också att länsstyrelsen och Sand Life förbättrat deras kunskaper om området. 

”Jag tänkte lite när jag gick där i första vändan, när man hade börjat att ta bort de här 

nyponsnåren – […] det här blev ju bra! Då får man ju svälja lite för har man en gång 

haft en åsikt, det ska rätt mycket till för att man ska ändra den åsikten. Men där kom 

ju liksom verkligheten ifatt en. […] Sen tycker jag hela den här informationen, för det 

har ju varit bra informationsmöten kring det här, det har det ju varit. Vi visste ju att det 

varit […] unikt där för det kan vi ju se med blotta ögat, men vi har fått lite kunskaper 

om att vårt fält är mer unikt än vad vi har vetat innan.” (Djupintervju 4) 

 

Några deltagare är fortsatt negativa till åtgärderna: 

”Gör det på andra ställen, det är fint här. Jag har sett heden (och) den har varit fin i alla 

år.” (Enkätintervju 36) 

”De skulle gått fram mer försiktigt – för stora ingrepp och skogsmaskiner med stora 

hjul. För mycket bar sand också.” (Enkätintervju 60) 

 

Det verkar finnas en oro inför vad som ska hända med naturreservatet i fortsättningen. Oron tar 

sig olika uttryck i deltagarnas kommentarer men dels så efterlyser man information om dagens 

status, dels så bekymrar man sig för den fortsatta skötseln. Återigen är oron inte nödvändigtvis 

representativ för en större grupp, men den finns där: 

”Bristande uppföljning och information – var står vi idag? Vi har inte fått feedback!” 

(Enkätintervju 37) 

”Att de glesat ut i skogen är bra men det växer redan igen – ska det hållas vid liv måste 

det skötas.” (Enkätintervju 2) 

”Vi är positiva till att de håller öppet och bevarar säregna naturtyper men bekymrade 

för den varaktiga effekten – ska man ha bete?” (Enkätintervju 64) 

Oron inför framtiden dyker också upp i djupintervjuerna:  

”Så det är ju det man skulle vilja veta – kommer ni att fortsätta att sköta det här eller 

vad kommer att hända när pengarna är slut?” (Djupintervju 5) 
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”Men där är en informationsgrej som jag fortfarande har som lite frågetecken och det 

är – vad händer med skogen där uppe? Kommer man att ta bort de träden och vad 

innebär det? Eller kommer den att vara kvar? Ibland kan det ju blåsa, inte ibland, ofta 

blåser det rejält, och då tänker man – ja, men stå ut lite till för om en stund kommer 

skogen och då blir det ju liksom lä på ett helt annat sätt. Det är klart att det kan också 

oroa mig, för vad händer då om man ska ta bort skogen?” (Djupintervju 4) 

 

Under djupintervjuerna reflekterade några av deltagarna över hur länsstyrelsen och Sand Life 

alternativt skulle kunnat agerat. Det påpekas att storleken på samhället är av stor betydelse vid 

olika planer och projekt; att en närområdesanalys krävs som ett första steg i informationsarbetet. 

Tidiga kontakter med byföreningarna behandlas också; byföreningarna kan sprida information 

och fungera som en länk mellan lokalbefolkning och myndigheter. Att presentera sina planer 

och projekt som ett problem är en föreslagen lösning; myndigheten kan i dialog med 

lokalbefolkningen resonera sig fram till olika scenarier för bästa resultat: 

”I ett sånt här litet samhälle […] blir en liten fråga […] väldigt känslig och stark, 

betydligt mer än inne i en stad […] där en fråga bara försvinner och blir en i 

mängden. Men i ett sånt här projekt som backarna här det engagerar alla; alla har 

en åsikt om det! Så det är viktigt att det här i närområdet, att man blir informerad 

och engagerad i det. Ja, engagerad är man ändå därför att det upplevs som viktigt.” 

(Djupintervju 6) 

”Jag tyckte sen att de från Sand Life gjorde det bra, där har jag ingenting att säga. 

Det är väl bara det att när det ska bli en förändring så tänker jag, att när de började 

att ta i detta, så kunde man gått och sagt – det här kommer eventuellt hända om 

några år. Gett information till dem som bor här i alla fall i Kivik, Vitemölla och 

Ravlunda. Tagit reda på om det finns byföreningar och kanske kontaktat dem – för 

det är ändå där som det sedan går ut till, informationen, till de som bor här. Så det 

hade ju kunnat vara en väldigt bra ingång, för då hade ju vi kunnat informerat och 

sagt att vi har haft besök av länsstyrelsen eller Sand Life. Att de hade börjat med 

föreningarna för att vi sedan hade kunnat puttat ut det.” (Djupintervju 3) 

”Man skulle ju ha gjort så här från början istället och gått ut och sagt att: vi har 

några förslag eller vi har några tankar, och man skulle kunna göra så här och så här, 

och vad tycker ni om det […] här med tallar, tycker ni det är någonting som man 
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ska (ha) i den här landskapsbilden – resonemangsvis gå fram istället, det tror jag 

hade fått ett annat resultat.” (Djupintervju 8) 

”Om man nu har en vision om vad man vill göra här, att man i utvecklingen av den 

visionen […] gör det i en kontinuerlig dialog med lokalbefolkningen också och tar 

hänsyn. Sen kanske man inte till hundra procent […] behöver dela 

lokalbefolkningens uppfattning. Ibland kan ju nationella intressen ta över från 

lokala intressen - sen har jag svårt för att se det i en sådan här fråga. Men skulle det 

vara energiförsörjning eller […] försvar eller nånting som är för rikets bästa, så 

kanske man inte alltid kan vika sig eller gå hundra procent lokalbefolkningen till 

mötes – det är ju en annan sak. Men här är det ju frågan om rekreationsområde och 

vackra landskap och så vidare.” (Djupintervju 1) 

 

Analys IBM SPSS 

 

 

Tab. 1. Upplevelse idag, efter inställning initialt. Svaren på enkätfrågorna kring inställning initialt och 

deltagarnas upplevelse idag angavs på en skala från 1 (mycket negativ) till 5 (mycket positiv). I 

korstabellen har svaren sedan slagits ihop och omkodats där 1 motsvarar mycket negativ, negativ till 

varken negativ/positiv och 2 positiv till mycket positiv. Tabellen visar i grova mått hur många som 

inledningsvis var negativa (51 stycken) och positiva (25 stycken) samt hur många som är negativa (28 

stycken) och positiva (48 stycken) idag. Ett χ2-test gav p = 0,008, det vill säga statistisk signifikans 

mellan grupperna. N = 76.  

Not. Pearson χ2-värde 6,955, p = 0,008 

 

 

 

 

 

 
 
 

Upplevelse idag 

Total 1 2 

Inställning initialt 1 24 27 51 

2 4 21 25 

Totalt 28 48 76 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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Tab. 2. Medelvärden och standardavvikelser för inställning före och upplevelse idag. Svaren på 

enkätfrågorna kring inställning initialt och deltagarnas upplevelse idag angavs på en skala från 1 (mycket 

negativ) till 5 (mycket positiv). Tabellen visar medelvärdet 2,72 på frågan om deltagarnas inställning 

initialt (där 2 motsvarades av negativt och 3 av varken negativ/positiv) samt medelvärdet 3,55 på frågan 

om deltagarnas upplevelse idag (där 3 motsvarades av varken negativ/positiv och 4 positiv). Ett t-test 

gav p = 0,000, det vill säga statistisk signifikans mellan grupperna. N = 76. 

Not. t-test, p = 0,000 

 

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att de närboende som grupp, initialt, varit negativt 

inställda till Sand Life (tab. 2). Kommentarerna kring frågan pekar på att man upplevde 

Länsstyrelsen och Sand Lifes åtgärder som allt för omfattande, framförallt avverkningen av 

skogen och grävandet av sandblottorna. En klar vision om hur naturreservatet rent faktiskt 

skulle se ut efter förändringarna berördes också. Alla var dock inte av samma uppfattning utan 

insåg behovet av insatserna – den unika naturen hotades av igenväxning.  

Det verkade råda osäkerhet om vilken koppling skötselplanen hade till Sand Life, vilket syntes 

i många av kommentarerna kring frågan. Andra var av mer bestämd åsikt och hade antingen 

reagerat på skötselplanen eller Sand Life. 

På informationsfrågorna tyckte lite mer än hälften att de fått tillräckliga fakta om de 

förändringar som skulle göras i naturreservatet. Informationen kom från olika håll: möten, 

skyltar och internet. Den andra halvan verkade vara av motsatt uppfattning och bristfällig 

information i början av projektet är det inslag som oftast nämns.  Flera deltagare påpekade att 

informationen kommit efterhand och att man i och med detta, fått svårt att bilda sig en 

uppfattning om projektet och planerna – vem stod egentligen bakom och vem ville vad under 

vilken tid?  

Idag tyder resultatet på att de närboende som grupp, är neutrala till försiktigt positiva i sin 

upplevelse av Sand Life (tab. 2). En majoritet påtalar att detta har med själva resultatet att göra, 

ett trivsammare reservat, samt lättnaden över att ingreppen inte blivit så omfattande som 

länsstyrelsen först tillkännagav. Vidare framhöll ett antal att de blivit mer positiva på grund av 

Fråga Medelvärde N Standardavvikelse 

Inställning initialt 
2,72 76 1,229 

Upplevelse idag 
3,55 76 0,790 
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att de kände att länsstyrelsen hade respekterat deras behov och att de hade fått sina röster hörda. 

Vissa deltagare berättade om sina attitydmässiga helomvändningar; som anledning återkom 

temat om resultatet, men också att länsstyrelsen och Sand Life förbättrat deras kunskaper om 

området. Ett mindre antal förhöll sig dock alltjämt negativa. Slutligen uttryckte några deltagare 

sin oro över vad som ska hända med naturreservatet i framtiden. Dels så efterlyste de 

information om dagens status, dels så bekymrade de sig för den fortsatta skötseln. 

 

Diskussion 

Deltagarnas initiala inställning  

Vilken inställning hade de närboende i Vitemölla initialt till Sand Life? 

Deltagarna i min undersökning tycks initialt varit negativt inställda till Sand Life som grupp 

(tab. 2). I mångt och mycket tycks inställningen ha sin grund i att man upplevt länsstyrelsen 

och Sand Lifes ursprungliga planer som alltför omfattande. Alla delade dock inte denna 

uppfattning utan ett antal förhöll sig mer positiva till förslagen (fig. 9). En viss samhällelig 

polarisering kan alltså skönjas. Vid första anblick skulle man kunna tolka resultatet som en 

klassisk intressekonflikt, där länsstyrelsen/Sand Life och de närboende ville olika och helt 

enkelt låta det stanna där. Av intervjuerna framkom det emellertid att det fanns något mer, 

utöver intressekonflikten. 

 

Informationen om länsstyrelsens ursprungliga planer verkar ha nått ungefär hälften av 

deltagarna genom Vitemölla Lejeförening, byalaget (fig. 11). Denna fakta väcker frågan om 

indirekt, kontra direkt information kan ha påverkat inställningen. Eftersom jag inte specifikt 

frågade om detta, är det svårt att uttala sig med någon större säkerhet om hur det ligger till. Det 

är dock rimligt att anta att länsstyrelsen och Sand Life hade haft bättre möjligheter att klara upp 

eventuella oklarheter om informationen hade kommit direkt ifrån dem.  

 

Lite mindre än hälften av deltagarna var inte nöjda med länsstyrelsen och Sand Lifes inledande 

informationsarbete. Om man utgår ifrån deras upplevelser och låter dessa flöda genom Nitschs 

(1998) relevansmodell (fig. 2), blir det tydligt att den information länsstyrelsen tillhandahöll till 

en början inte svarade mot deltagarnas ”förutsättningar att ta del av den” (Nitsch 1998, s. 16). 

Framförallt uppgav man att informationens omfattning inte varit tillräcklig, vilket tycks ha 
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skapat en misstro mot projektet. Informationsinnehållet verkade heller inte ha svarat mot hur 

de närboende uppfattade sitt naturreservat, och man ifrågasatte hur välgrundade länsstyrelsens 

planer var. När sändarens (länsstyrelsen/Sand Life) information inte är tillräckligt omfattande 

och hänsynstagande till målgruppens (de närboendes) perspektiv, minskar sändarens 

möjligheter att effektivt nå fram med informationen menar Nitsch (1998, s. 15).  

Insikterna, som jag anser ovanstående stycken förser en med, lyfts också av regeringen i En 

samlad naturvårdspolitik: ”Graden av delaktighet och engagemang i processen är som störst 

när information sprids generöst och de berörda ges tillfälle att delta från början” (SKR 

2001/02:173, s. 34). Vidare menar de att ”det är därför av stor vikt att information ges i tidigt 

skede, i syfte att ge alla berörda tillgång till samma information och att förebygga missförstånd 

och missuppfattningar” (SKR 2001/02:173, s. 34). 

 

Å andra sidan hade vi dem som upplevde länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbetet som 

välfungerande. Omvänt verkar informationsinnehållet ha svarat mot deras syn på vad 

naturreservatet var i behov av, men också mot deras förutsättningar att ta del av informationen 

genom möten, skyltar och internet. När dessa båda förutsättningar är uppfyllda, kan information 

(den enkelriktade processen) övergå i kommunikation (den dubbelriktade processen) menar 

Nitsch (1998, s. 15). Som en följd av denna kommunikation tycks informationen ha uppfattats 

på ett annat sätt –  vetenskapligt belagd, saklig och lärorik.  

 

Ett annat tema som deltagarna lyfte var den osäkerhet som rådde omkring länsstyrelsen och 

Sand Lifes avsikter – vad skulle åtgärderna resultera i? Vem stod egentligen för vad? Hur 

förhöll sig Sand Life till skötselplanen? Det faktum att kopplingarna inte beskrivs eller 

behandlas i skötselplanen har med stor sannolikhet inte gjort situationen bättre. Informationen 

om Sand Life ska ha kommit deltagarna till hands undan för undan vilket tycks ha skapat 

förvirring, misstänksamhet och rädsla inför projektet. Vikten av att få insyn, framförallt i början 

av planeringsprocessen, är något Björkell (2008) iakttagit i sin forskning. Hon menar att om 

processen blir genomskinlig, får deltagarna en bättre uppfattning om varför processen görs, vem 

det är som deltar, olika skeenden som ska genomgås, vilka målsättningarna är och så vidare. 

När lokalbefolkningen får ta del av processen och förstår varför den görs är det lättare att 

acceptera den menar Björkell (2008, s. 138). 
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Vidare tycks några av de närboende ha upplevt att det första diskussionsmötet varit präglat av 

dålig kommunikation från länsstyrelsen och Sand Lifes sida. Mötet skildrades som ett 

propagandamöte där deltagarna bara informerades om redan fattade beslut. Enligt Thorell 

(2008, s. 30–31) är den här typen av information den lägsta formen av deltagande, eftersom 

man tillsynes inte har någon möjlighet att påverka. Förfarandesättet är på intet sätt något nytt 

och går att läsa om i flera andra undersökningar; bland annat har det observerats av Zachrisson 

(2009) som följt processen kring bildandet av nationalparken Fulufjället. Hon beskriver hur 

länsstyrelsen, på de inledande mötena, presenterade en detaljerad tidsplan; de som deltog 

uppfattade detta som att allt redan var bestämt, vilket ledde till en stark folklig opinion mot 

projektet (Zachrisson 2009, s 263). 

 

Den kommunikativa akten är, enligt Hallgren och Ljung (2005, s.48), ”alltid något som sker 

som ett utbyte mellan människor” – ett växelspel. Förutsättningen för att människor ska 

kommunicera är att ”de tror att det är möjligt för dem att förstå den andre och att själv göra sig 

förstådd” (Hallgren & Ljung 2005, s. 140). Man hyser tillit till samtalet helt enkelt. Om man å 

andra sidan inte känner sig förstådd (minskande tillit) kommer man att välja en annan arena för 

att försöka påverka situationen i den riktning man själv önskar, vilket är vad några av de 

närboende i Vitemölla gjorde efter det första mötet (Hallgren & Ljung 2005, s.141). Precis som 

lokalbefolkningen runt Fulufjället, tog ett antal av de närboende fram en protestlista med ett 

tusental namn. En mindre gruppering vände sig till högre ort – länsöverdirektören. Andra 

försökte utöva påverkan genom Lejeföreningen. Det skrevs också insändare i olika tidningar 

varav en är mycket beryktad; I Ystads allehanda behandlade artikeln länsstyrelsen och Sand 

Lifes arbete på ett minst sagt osmickrande sätt (artikeln omnämndes i bakgrunden, se s. 18).  

 

Händelsekedjan, så som jag tolkar den: länsstyrelsen/Sand Life och lokalbefolkningen 

interagerar med varandra – ”en förutsättning för att vi skall kunna tala om en konflikt” (Hallgren 

2003, s. 8). I processens tidiga skede sker en omedveten provaktion från länsstyrelsens sida – 

de brister i att informera de närboende om sina planer för naturreservatet. När de närboende väl 

får ta del av planerna, uppfattas de som alltför våldsamma och inte tillräckligt förankrade utifrån 

ett lokalt perspektiv vilket också provocerar; sammantaget skapar dessa faktorer ett missnöje i 

samhället. För att länsstyrelsen/Sand Life ska få förklara sig, anordnar Naturskyddsföreningen 

ett informationsmöte där 200–300 personer deltar; mötet faller inte i god jord då många 

uppfattar länsstyrelsens/Sand Lifes planer som omöjliga att påverka. Några av de närboendes 



 

43 

 

tillit till interaktionen blir därmed så pass låg att de samlar in protestlistor och skriver 

tidningsartiklar i syfte att hindra länsstyrelsen och Sand Life från att handla och utöva 

ytterligare inflytande över situationen (Hallgren 2003, s. 8–15).  

 

Bristande information, misstro och maktlöshet; möten, namninsamlingar och tidningsartiklar – 

handlingarna mellan länsstyrelsen/Sand Life och de närboende avlöste alltså varandra i allt 

snabbare takt. Det är just denna spiral av tillitsminskande interaktion som Hallgren (2003) har 

skildrat i sin forskning kring Ån och som han menar man bör karaktärisera som en konflikt 

(Hallgren 2003, s. 194); där konflikt definieras som: ”Interaktion mellan människor under 

vilken aktörernas tillit till interaktionen minskar” (Hallgren 2003, s. 8). 

 

 

Deltagarnas upplevelse idag  

Hur upplever de närboende i Vitemölla Sand Life och de förändringar som gjorts idag? 

Idag verkar de närboende som grupp vara neutrala till försiktigt positiva i sin upplevelse av 

Sand Life (tab. 2). Ett mindre antal är emellertid alltjämt negativa (fig. 12). Den polarisering 

som jag beskrev inledningsvis är alltså inte lika tydligt längre.  

 

Hos en majoritet verkade attitydförändringarna bottna i att man tilltalades av åtgärdernas 

resultat, man var dessutom lättad över att ingreppen inte blivit så omfattande som länsstyrelsen 

först hade tillkännagivit. Ett sätt att se attitydförändringarna på, är att det färdiga resultatet 

skingrade den oro och skepsis som ett antal av de närboende kände inledningsvis. Enligt mig är 

detta en högst mänsklig reaktion, då det är svårt att föreställa sig hur naturen ska återhämta sig 

och utvecklas efter ett ingrepp.  

 

En annan möjlighet är att betrakta den oenighet som genomsyrat processen fram till idag, som 

en förutsättning för kunskapsutveckling mellan aktörerna; länsstyrelsen och Sand Life lärde sig 

något av det första informationsmötet – dels om de närboendes syn på naturreservatet, dels att 

de skulle bli tvungna att förhålla sig mer meddelsamma. Lärdomarna kan möjligen ha lett till 

att skötselplanen reviderades. Därmed visade man ett visst mått av hänsynstagande vilket skulle 

kunna ha påverkat de närboendes inställning över tid.  Uppfattningen om hur viktigt lärande är, 

mellan aktörer som kommunicerar om en naturresurs, finner stöd i litteraturen; Hallgren och 
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Ljung (2005, s. 19) menar att det är en förutsättning för att få tillstånd ”en positiv förändring i 

en miljöfråga” – det kräver dock att aktörerna är villiga att inta varandras perspektiv.  

 

Vidare framhöll ett antal av närboende att de blivit mer positiva på grund av att de hade fått sin 

röst hörd och samtidigt att de kände att länsstyrelsen och Sand Life hade respekterat deras 

behov. Uppfattningarna kan kopplas till föregående stycke; uttryckt i andra ord så signalerade 

länsstyrelsen och Sand Life, i och med revisionen av skötselplanen, att det faktiskt fanns 

utrymme att påverka. Enligt Stenseke (2008) är upplevelsen av att ha blivit hörd, en av flera 

framgångsfaktorer för att lyckas med naturvårdsarbetet lokalt. Tjänstemännens förmåga att inte 

bara informera, utan också att lyssna och visa förståelse kan leda till en fördjupad respekt och 

tilltro till processen (Stenseke 2008, s. 218). 

 

Revideringen av skötselplanen kan givetvis också förstås utifrån Miljöbalken (SFS 1998:808) 

7 kap. 25 §. Har allmänheten synpunkter på en skötselplan kan en avvägning mellan enskilda 

(de närboendes) och allmänna (länsstyrelsen/staten) intressen behöva göras. I syftet bakom 

naturreservatsskyddet lyfts, förutom naturvårdsaspekterna, också friluftslivet fram. I detta fall 

lät troligen länsstyrelsen det senare väga tyngre med en revidering som följd (för naturreservat 

se bakgrund, s. 8). 

 

Den fanns ytterligare några deltagare som uppgav att de hade gjort en attitydmässig 

helomvändning. Denna hade bland annat sin grund i att de hade fått fördjupade kunskaper om 

Vitemöllas flora och fauna, på de efterföljande mötena och fältvandringarna som länsstyrelsen 

arrangerade. Som jag nämnde i bakgrunden (se s. 19) fick Sand Life också tillstånd ett 

skötselråd, med olika representanter från både Lejeföreningen (byalaget) och Havängs 

sommarby. Sammantaget säger fältvandringarna, skötselråden och de attitydmässiga 

helomvändningarna något om det sätt varpå myndigheterna började kommunicera efter det 

inledande informationsmötet. Utifrån Habermas (1996, s. 99–100) teorier om det 

kommunikativa handlandet skulle förändringarna kunna ses som ett försök till att uppnå en 

slags inbördes förståelse, länsstyrelsen/Sand Life och lokalbefolkningen emellan. Utan denna 

förståelse kan aktörer nämligen inte koordinera sitt handlande, vilket är avgörande om man ska 

försöka uppnå ett eftersträvat mål – i det här fallet restaureringen av naturreservatet Haväng 

och Vitemölla strandbackar.  
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Ett antal av deltagarna uppgav att de varit antingen negativa eller positiva hela vägen igenom 

processen – ”låt heden och skogen vara” kontra ”naturreservatet var i behov av skötsel”. 

Attitydskillnaden kan eventuellt förstås utifrån respektive människas problemuppfattning. 

Enligt Nitsch (1998, s. 17–21) har den nämligen sin grund i våra värderingar om vad som är 

värt att bevara och vad som inte är det; i våra antaganden om vad naturen tål eller inte tål, samt 

i hur vi ser på oss själva i förhållande till naturen. Det säger sig självt att värderingar och 

antaganden inte låter sig påverkas så lätt, inte ens med information, kommunikation eller 

deltagande. Att gå på djupet för att försöka förstå olika människors psykologiska ramverk, är 

en uppgift allt för stor för en kandidatuppsats och jag lämnar i och med det ämnet därhän.  

 

Slutligen hade vi de som uttryckte en oro inför naturreservatets framtid – hur blir det med 

skogen och den fortsatta skötseln? Mer information om dagens status efterfrågas också. Efter 

min förståelse finns det återigen potential för att tilliten till interaktionen ska minska och därmed 

utvecklas till en konflikt. Skulle så ske kan länsstyrelsen och Sand Life mycket väl vara tillbaka 

på ruta ett, vilket skulle kunna rasera det anseende de tycks ha byggt upp över tid. 

 

Händelsekedjan, så som jag tolkar den: under det inledande informationsmötet tog länsstyrelsen 

och Sand Life del av hur de närboende såg på sitt naturreservat och den synen låg inte i linje 

med myndighetens. Mötet genererar dock en viss kunskap hos länsstyrelsen och Sand Life – 

mer information måste spridas; en viss hänsyn till opinionen måste tas. Som en följd av 

kunskaperna revideras skötselplanen. Även om nästa skötselplan också stöter på kritik, har 

länsstyrelsen och Sand Life skickat ut en signal om att det är möjligt att påverka. Hur liten 

signalen än må vara så kan den på sikt varit en tillitsökande åtgärd. I ett avseende brister dock 

länsstyrelsen – de redogör inte för hur skötselplanen förhåller sig till Sand Life.  Från 

myndighetens sida är detta inte så konstigt då man inväntar slutgiltigt besked ifrån EU; från de 

närboendes sida är detta handlande oförståeligt och provocerande, vilket gör att tilliten till 

interaktionen förblir låg. På nästa möte som anordnas, sluter bara 110 personer upp. 

Länsstyrelsen informationsarbete fortsätter dock och Sand Life organiserar ett skötselråd med 

representanter från byarna runt omkring naturreservatet. Skötselrådet skulle kunna tolkas som 

ett försök från Sand Lifes sida att uppnå en slags samförstånd med de närboende. Även den 

tredje skötselplanen stöter på kritik men regeringen beslutar ändå att skötselplanen ska 

godkännas. De av Sand Life arrangerade skötseldagarna och samrådsmötena fortsätter fram till 

2017.  
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Händelseförloppet från förr till idag tycks ha haft karaktären av minskande tillit och konflikt 

(oro, bristande hänsyn, och tidningsartiklar) men också av tillitsökning och samverkan 

(revidering, informationsspridning och skötselråd); utifrån Thorells (2008, s. 31) 

deltagandestege har alltså informationen (den enkelriktade processen utan möjlighet att 

påverka) successivt börjat ta formen av kommunikation (den dubbelriktade processen med 

möjlighet att påverka), för att slutligen mynna ut i partnerskap och lokal mobilisering 

(skötselråden och skötseldagarna). Sammantaget kan denna ”förankring i det lokala” (i motsats 

till ”lokal förankring”) kanske möjliggjort de närboendes konstruktivare förhållningssätt och 

handlingar (Thorell 2008, s. 31). 

 

Vad kan attitydförändringarna bero på 

Om inställningen till Sand Life har ändrats, vad kan det i så fall bero på? 

Vetenskapligt belägg för att de närboendes attityd förändrats på grund av den ena eller den 

andra anledningen har jag inte. Följande diskussion blir därmed högst spekulativ. 

 

Att informationen varit svåråtkomlig, svårförstådd och inte tillräckligt omfattande kan möjligen 

ha varit det första som påverkat deltagarnas inställning till det negativa (tab. 2); det andra – att 

nästan hälften fick information om planerna via ombud, Lejeföreningen (fig. 11). Jag vill inte 

på något sätt insinuera att Lejeföreningen skulle ha farit med osanningar, snarare att 

länsstyrelsen skulle haft större möjlighet att reda upp eventuella missförstånd om informationen 

hade kommit direkt ifrån dem. Bristande- och indirekt information kan ha skapat grogrunden 

för den förvirring och ryktesspridning som förekom i Vitemölla inledningsvis. 

 

När länsstyrelsen sedan fick möjlighet att presentera sina planer på det första 

informationsmötet, uppfattade de närboende dessa som alltför brutala och inte tillräckligt 

förankrade på lokal nivå; de blev dessutom provocerade av de inte hade fått en chans att påverka 

dem – allt var redan bestämt! Upplevelsen av att länsstyrelsen inte tagit hänsyn till de 

närboendes behov samt känslan av att stå maktlös inför stora förändringar i ens absoluta närhet, 

kan sammantaget ha påverkat inställningen.  

 

Bristande insyn under processens gång kan också ha spelat in; att länsstyrelsen inledningsvis 

inte redogjorde för hur Sand Life förhöll sig till skötselplanen eller hur denna skulle finansieras, 

tror jag skapade den misstänksamhet som många skildrade – vad var det egentligen man 
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försökte dölja? Vidare tycks länsstyrelsen och Sand Life haft svårt för att förmedla visionen om 

det slutgiltiga resultatet – ”vad ska det bli av det här?” frågade sig några. Otydligheten från 

myndigheternas sida kan ha gjort att projektet uppfattades som ett experiment, med oro och 

rädsla inför framtiden som följd. 

 

Vändningen till det positiva kommer då länsstyrelsen och Sand Life inser att de måste förhålla 

sig mer meddelsamma till lokalbefolkningen – som ett resultat revideras troligen skötselplanen 

i flera led. Att man som myndighet var beredd att ta hänsyn till vad de närboende ville, är 

antagligen den faktor som har påverkat inställningen allra mest. När informationen därefter 

började spridas mer generöst (genom skyltar, tidningar och på internet) blev det lättare för några 

av de närboende att bilda sig en egen uppfattning om projektet – en del av de missförstånd som 

skapats inledningsvis kan klaras upp.  

 

På efterföljande möten och fältvandringar bjuder länsstyrelsen och Sand Life på den biologiska 

kunskap de besitter, vilket leder till att förståelsen för projektet byggs upp successivt. Man 

anordnar dessutom gemensamma arbetsdagar samt startar ett skötselråd. De närboende känner 

sig mer och mer inbjudna att delta och kommunikationen mellan parterna blir bättre. När 

resultatet slutligen upplevs som mycket tilltalande skingras den skepsis och oro som många har 

känt. 

 

Sammantaget kan dessa faktorer ha påverkat inställningen till den neutrala, men försiktigt 

positiva attityd som råder bland deltagarna idag (tab. 2).  

 

Slutsatser 

Min forskning tyder på att de närboende som grupp, initialt var negativt inställda till Sand Life 

(tab. 2). Idag verkar det råda en neutral, men försiktigt positiv attityd till Sand Life bland 

deltagarna (tab. 2).  Händelseförloppet tycks ha gått från: indirekt- och bristande information 

om projektet; otydliga mål och visioner om det slutgiltiga resultatet; bristande insyn kring 

finansieringen och förhållandet mellan skötselplanen och Sand Life; dålig kommunikation och 

bristande hänsyn till de närboendes syn på naturreservatet, med ryktesspridning, ilska och 

konflikt som följd; till: revidering av skötselplanen; omfattande informationsspridning genom 

skyltar, tidningar och internet; möten och fältvandringar där myndigheterna bjöd på sina 
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kunskaper; samrådsmöten och skötseldagar; ett mer trivsamt och tilltalande naturreservat med 

förbättrad kommunikation, samverkan och ökande tillit som ett resultat.  

 

Jag ser processen som ett växelspel, där länsstyrelsen och Sand Life gjorde något som 

påverkade de närboende som i sin tur svarade. Under växelspelet lärde sig aktörerna något om 

och av varandra – länsstyrelsen om de närboendes syn på naturreservatet samt att de skulle bli 

tvungna att förhålla sig mer meddelsamma; senare fördjupades de närboendes kunskaper om 

naturreservatet vilket ledde till en större förståelse för åtgärderna. Med andra ord ersattes 

information (den enkelriktade processen utan möjlighet att påverka) succesivt med 

kommunikation (den dubbelriktade processen med möjlighet att påverka) i ett försök att nå 

samförstånd, aktörerna emellan. Detta möte, detta givande och tagande tror jag har drivit på 

processen och fått den att utvecklas från förr till idag. Därmed inte sagt – och så levde de 

lyckliga i resten av sina dagar! Informations- och kommunikationsarbetet i Vitemölla med 

omnejd måste fortsätta, om än i mindre omfattning, då det verkar finns potential för en framtida 

konflikt. 

 

Uppsatsen tycks visa på hur viktigt proaktiv information är vid skydd- och förvaltning av natur. 

Gärna ska informationen komma direkt ifrån myndigheten, detta för att undvika alla former av 

missförstånd och ryktesspridningar. Den inledande informationen ska helst inte komma i form 

av en färdig plan, då detta kan uppfattas som att ”allt redan är bestämt”. Studien åskådliggör 

möjligen också hur betydelsefullt det är att information, om olika planer och projekt, 

presenteras samtidigt – när de läggs fram efterhand kan människor få uppfattningen av att 

organisationen har en dold agenda. När misstron väl är väckt, krävs det mycket tid och resurser 

för att få folk ”omvända”. Vidare tycks undersökningen belysa hur angeläget det är att man som 

myndighet kan redogöra för sina avsikter, samarbeten och mål. Om processen inte upplevs som 

transparent, verkar den spä på redan existerande känslor av tvivel och oro hos dem som berörs 

av åtgärden. Att vara övertydlig med vem som vill vad och varför kan därför vara en fördel. Att 

ge människor utrymme att låta eventuella förändringar sjunka in verkar också vara väsentligt, 

då alltför snabba planer och beslut tenderar att uppfattas som brutala. Min forskning tycks också 

visa på hur grundläggande det är att fysiskt mötas, bjuda på kunskap och kommunicera om vad 

det är för omvärld vi faktiskt vill ha.  
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Sammanfattningsvis så tror jag inte konflikter kan undvikas i arbetet med skydd och förvaltning 

av natur. Det finns inte heller någon färdig mall för hur man löser en konflikt, då man helt 

plötsligt står mitt i den. Möjligen kan proaktiv information, tydliga avsikter och viljan att 

utveckla olika planer och projekt i en kontinuerlig dialog med lokalbefolkningen, begränsa 

konflikternas omfattning. Huruvida detta stämmer eller inte får fortsatt forskning utvisa. 

 

I framtida undersökningar skulle det vara intressant att studera om det fanns en skillnad i 

uppfattning, mellan de som har djupare rötter i ett samhälle kontra de som är nyinflyttade – 

anser sig den ena eller den andra grupperingen ha tolkningsföreträde när det gäller 

landskapsbilden? Hur hanterar man eventuellt en sådan skillnad? Enligt min mening skulle 

undersökningar av detta slag kasta ytterligare ljus över de utmaningar man kan ställas inför i 

arbetet med att skydda och förvalta natur. Vidare borde studier beträffande 

informationsspridning, dialog och lokal förankring utföras på tjänstemannanivå – har 

handläggarna och förvaltarna verkligen den tid och de resurser som krävs för detta arbete? Har 

de stöd internt, av chefer och medarbetare? Sådan forskning skulle kunna komplettera min 

studie och möjligen ge ökad kännedom om strukturella problem, vilka försvårar dagens 

miljöarbete.  

 

Studiens begränsning 

Enkätundersökningen begränsades av ett lågt antal svaranden (80 stycken); följaktligen är det 

svårt att med säkerhet dra några betydande konklusioner. För större signifikans borde alltså 

studien utökats med fler deltagare. Möjligen skulle enkätfrågorna också kunnat vara än mer 

specifika till sin karaktär – ”vilken faktor påverkade din inställning till länsstyrelsen och Sand 

Life mest?”, med efterföljande fasta svarsalternativ (exempelvis: skötselplanens revidering; 

samrådsmöten; skötseldagar). Att enbart använda sig av djupintervjuer hade kanske tjänat 

undersökningen bättre – på så sätt hade de närboendes upplevelser kunnat nyanseras ytterligare.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning 

Del 1: Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Kön? 

a) Kvinna 

b) Man 

 

3. Vilken koppling har du till naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar? 

a) Åretruntboende  

b) Deltidsboende (fritidshus)  

 

4. Hur ofta besöker du naturreservatet? 

a) Varje år 

b) En gång i månaden 

c) Mer än en gång i veckan 

d) Varannan dag 

e) Dagligen. 

 

5. Hur viktigt upplever du att naturreservatet är för dig personligen? 

a) Inte alls viktigt 

b) Varken oviktigt eller viktigt 

c) Viktigt 

d) Jätteviktigt. 

 

Del 2: Frågor om de närboendes inställning initialt 

6. Initialt, vilken var din inställning till Sand Life-projektet?  

a) Mycket negativ 

b) Negativ 

c) Varken positiv eller negativ 

d). Positiv 
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e) Mycket positiv 

f) Vet ej 

Motivera gärna ditt svar: 

7. Var det skötselplanen eller Sand Life-projektet du reagerade på? 

a) Skötselplanen 

b) Sand Life 

c) Annan 

d) Vet ej  

 

Del 3: Frågor om Länsstyrelsen och Sand Lifes informationsarbete 

8. Genom vem hörde du först talas om Sand Life-projektet? 

a) Länsstyrelsen 

b) Lejeföreningen 

c) Markägare 

d) Annan 

e) Vet ej 

 

9. Upplevde du att du fick tillräcklig information från Länsstyrelsen om Sand Life-

projektet och de förändringar som skulle göras? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Vet ej 

Motivera gärna ditt svar: 

 

10. Har du deltagit i något av Länsstyrelsens arrangerade aktiviteter (informationsmöten, 

guidade fältvandringar, arbetsdagar)? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Vet ej. 
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Del 4: Frågor om de närboendes upplevelse av Sand Life och de förändringar som gjorts 

idag 

11. Hur upplever du de förändringar som skett inom Sand Life-projektet idag? 

a) Mycket negativa 

b) Negativa 

c) Varken positiva eller negativa 

d) Positiva 

e) Mycket positiva 

f) Vet ej 

Kommentera gärna ditt svar: 

Kan du tänka dig att ställa upp på en längre intervju?  


