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Abstract 

 

Some of the sand dune areas in the bay of Laholm have a protection value from a 

European perspective. The head questions for this study were: In what way does a beach 

have value for the people who live nearby? What activities are being practiced in the bay 

of Laholm during the different seasons? A didactic reflection follows in relation to the 

courses Geography 1 and 2 in the Swedish upper secondary school. The theoretical 

framework was Haggett (1983). He talks about the beach as a metaphor for the world. 

The chosen method was a sound-recorded and transcribed interviews with anonymous 

adults, who live near the beach in the Bay of Laholm. The result demonstrates how the 

beach was valuable for all the respondents in different ways. The categories for question 

one were: Optimism, conflict of interests, disharmony, freedom and beach relation. 

The result also showed how different activities were taking place at the beach both during 

the bathing season and off season. The categories for question two were: Movement, 

location, obstacle, entertainment and recovery. Is there any connection between the 

fact that the respondents live close to the beach and how they value the beach? If the 

beach is associated with negativity, does it affect the chosen activity? In Geography 1 and 

2, the beach could be a theme to work with in several central contents. Haggett’s metaphor 

is also a suitable foundation. The hidden curriculum is important in this context - what 

values is created by the chosen content? In Geography 1 and 2, the teaching should be 

based not only on the central content, but also with the abilities and the knowledge 

requirements. Future research could investigate how valuable the beach is for people who 

live further away and what kind of activities there are at other beaches in Sweden.  
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Problemformulering 

 

Lever vi i en tid där skräp kommer vara vanligare än orörd natur? I dag går det att se hur 

drömstränder ibland förvandlas till motsatsen. Hannbuktens långa strand i Senegal, som 

tidigare var en vit sandstrand, är numera nedskräpad av miljöfarligt avfall. Stranden 

jämfördes tidigare med Rio de Janeiros populära strand Copacabana 

(Naturskyddsföreningen 2017). Farhågor förs fram om att det runt år 2050 kan komma 

att vara mer plast än fisk i världshaven (Granmar 2017). Det är en tanke som ger 

obehagskänslor. Fem procent av skräpet kan ses på stränderna, det resterande finns kvar 

i havet (Håll Sverige Rent 2017:9).  

 Sverige är ett land med långa kustremsor, där havet kan eventuellt ses tillhöra 

folksjälen. Stranden och havet är ämnen som gestaltas med romantik i den svenska 

musikskatten, med låtar som Vågorna av Uno Sveningsson eller En dag på stranden av 

Tomas Ledin. Havet porträtteras inte bara ur en romantisk synvinkel utan ibland även 

som en av domedagskrafterna - senast i filmen Geostorm, 2017. Dessutom gavs 

miljödokumentären: En obekväm uppföljare ut samma år. 

 I en tid där samhället brottas med faktumet att en del stränder är soptippar, vill många 

gärna samtidigt spendera sina semestrar på vackra stränder. Cnn travel (2017) har rankat 

de 100 bästa stränderna runt om på jorden. Grand Anse Beach på Seychellerna ligger på 

första plats och exempelvis Skagen Beach i Danmark finns på plats nummer 66. Här 

hemma i Sverige anser enligt en undersökning 82 procent av befolkningen att 

nedskräpningen av stränderna är problematisk (Håll Sverige Rent 2017:13).  

 Andra geografiska ytor är också drabbade. Parker i Sverige är nedskräpade, vilket 

också tycks ha blivit värre jämfört med förra året (Håll Sverige Rent 2017). Parker har 

eventuellt en stor betydelse för människor som vistas i urbana områden. Parken blir ett 

andningshål i vardagens brus med hjälp av få intryck och avslappnande grönska.  

 Nolin (2008) anser att parker ibland förbises som något lättsamt, men som behöver ett 

tydligare teoretiskt perspektiv genom mer forskning. Det krävs mer forskning om bland 

annat vem som är en beställare och utförare av en park (Nolin 2008). Vidare menar Nolin 

(2008) att det finns ytor som väntar på att bli bebyggda - exempelvis parker. Dessutom 

kanske intresset för frågor kring bevarande skulle kunna växa om fler typer av miljöer 

studerades tror Nolin (2008). Parkers betydelse och användning skulle kunna vara ett 
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aktuellt studieobjekt med en diskussion om bevarande, dock är ytan stranden utvald. 

Andra offentliga platser såsom torg, är ett ytfenomen som också kunde studeras. 

Stranden, precis som ett torg, kan vara en yta för möten i många samhällen. Ett slutet torg 

är ett exempel på en knutpunkt, ett centrum som är en av stadens element (Lynch 1960). 

Om torg hade studerats skulle det varit inriktat mot en mer urban miljö, helt skapad av 

människan - precis som en park.  

 Tanken är att studera ett mindre urbant, mer naturligt ytfenomen så som stranden 

istället för torg och parker. Det ska understrykas att det självklart även finns konstgjorda 

stränder som omformats av människan. Den här studien handlar om en strand som är 

skapad till största del av naturens egna processer.  

 Ett av de prioriterade områdena i den politiska sfären i Sverige är att minska utsläppen 

av fossila bränslen. Tanken är att bli världens första välfärdsland som är fossilfritt - 

eftersom det kan leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden om temperaturen 

fortsätter att klättra uppåt (Regeringen 2017). Regeringen har beslutat om en ny klimatlag, 

vilket innebär att det ska ske ett arbete för att förhindra skadlig störning i klimatsystemet 

och skydda ekosystemen (SFS 2017:720). Utöver denna lag finns också ett strandskydd 

för att bevara en bra livsmiljö för djuren och växterna, men också trygga förutsättningarna 

för att kunna bruka allemansrätten (SFS 1998:808). Det är inte tillåtet att bygga nytt på 

någon strand i Sverige och inte heller förändra gamla byggnader så att allmänheten får 

förminskad tillgång till stränderna, men i den senaste regeländringen fick exempelvis 

kommuner mer inflytande än tidigare (Strandskyddsdelegationen 2014). 

 Många forskare världen över diskuterar kring klimatförändringar och dess samband 

med förhöjd global temperatur. Havsnivåförändringar beror på olika faktorer. 

Havsnivåhöjningar kan ske om temperaturen i haven höjs, eftersom vattnet då ökar i 

volym och tar större plats - så kallad termal expansion (Andréasson 2016). En aspekt att 

poängtera är hur havsnivåförändringar är motorn till förändring av kusternas utseende, 

genom erosion och sedimentation.  

 Erosionen kan accelereras av mänsklig aktivitet (Goudie 2015). Det sker på grund av 

att människor trampar sönder känslig strandvegetation - då kan vinden lättare ta tag i 

sanden. Dynområdet i Mellbystrand, Laholm har svåra erosionsskador och är Sveriges 

värst drabbade (Perhans 1997). I Laholms strandrapport beskrivs två typer av 

erosionsskydd: ”[..] mjuka skydd, som sandåterföring eller strandfodring, samt hårda 

skydd, som sten- och betongskoningar” (Persson 2017:13). 
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 Kunskap sprids av olika källor i samhället. Den svenska skolan kan utveckla samhället 

till det bättre genom att fostra goda samhällsmedborgare. Ett didaktiskt perspektiv 

kommer att finnas senare i studien som ett komplement till frågeställningarna. I skolan 

ska elevens personliga utveckling främjas, bland annat ska eleven bli ansvarskännande 

medborgare tillsammans med hemmet (Skolverket 2011). Dessutom i 1 kap. 5 § av 

Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningens bas utgöras av vetenskap och redan 

tillförlitliga erfarenheter. Lagen innebär en utmaning för lärare att finna tid till studerande 

av forskning men också källkritisk granskning! Inom området klimatförändringar 

uppdateras dessutom forskningen i rask takt. På gymnasieskolan är geografikursernas 

syfte att eleverna ska förstå jorden som ett komplext system (Skolverket 2017b).  

 De olika landskapen som människor lever i nu, är en produkt av en lång 

förvandlingsprocess från den senaste istiden. Detta skedde genom befolkningsökning och 

snabb urban utveckling som förvandlade många naturlandskap till kulturlandskap 

(Andréasson 2017). Sundberg & Öhman (2000) anser att en ökad urbanisering skapade 

det svenska friluftslivets framfart - det fanns nu ett behov av att komma ut på landet. Ett 

motiv i den pedagogiska världen var att själslig och kroppslig hälsa kunde öka med 

friluftsliv (Sundberg & Öhman 2000).  

 Stranden som ytfenomen är ofta en offentlig plats. ”För att en plats ska vara offentlig 

får den dock inte användas på ett sådant sätt att det utestänger andra människor” (Adhagen 

2014:12). Ett fenomen kan vara något ovanligt eller allmänt iakttagbart 

(Nationalencyklopedin 2017a). Skolverket (2016) talar om studier som kunnat visa på att 

speciellt i enskilda ämnen med äldre skolbarn, innehåller undervisningen fenomen. 

Svensk Ordbok (2009) förklarar att ett fenomen är något som kan uppfattas av sinnena. 

Det finns exempelvis sociala, kulturella och andra typer av fenomen, i studien förespråkas 

ett fysiskt fenomen: Stranden. 

 Hall et al (2003) skriver att inom kartografin kan yta innebära: Markytan, havsytan, 

geoiden och ellipsoiden. Det sistnämnda är en matematisk yta som används som referens 

vid skapandet av kartor. Geoiden följer havsytans nivå runt jorden på ett ungefär - det är 

denna yta som refererar till jordens form. Den är inte slät på grund av ojämn 

massfördelning i planetens inre (Hall et al 2003).  

 Naturen är en social konstruktion där idén om naturen ses olika av olika personer, 

tidpunkt och geografisk plats (Daniels et al 2012). ”Rather than lessen its importance, the 

idea that nature is an idea reveals its power to dictate how we should behave, how we 

should live and how we should value and use the environment” (Daniels et al 2012:270). 
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Gren & Hallin (2003) anser också att naturen kan vara socialt konstruerad, genom 

människors språk och tecken med hjälp av kartor och berättelser. 

 Stranden är en plats där individen kan få utrymme att möta sig själv och andra 

människor för sociala aktiviteter. För många är stranden en plats för naturmöten under 

alla årstider. Aktiviteterna på stranden kan vara aktiviteter förknippade med friluftsliv. 

Sandell & Sörlin (2000) förklarar att friluftsliv handlar om att göra sig fri ifrån sin vardag 

på en annan plats - platsen är ett underlag för skapandet av sin personliga identitet. 

Stranden är inte bara en plats för rekreation utan en exploaterad plats; dynsand kan 

användas till fyllnadsmaterial och material för att skapa glas (Perhans 1997).  

 Ett kustområde innebär en strandlinje, det vill säga de områden som finns utanför och 

innanför denna linje (Andréasson 2017). Studien utgår ifrån kustområdet kring 

Laholmsbukten. Det är ett 2,5 mil långt område av sandstränder med början i skånska 

Hovs Hallar och sträcker sig norrut till halländska Tylösand (Nationalencyklopedin 

2017b). Vilken som är Sveriges längsta sandstrand är omdiskuterat. Laholmsbukten har 

en av Sveriges längsta och sammanhängande sandstrand – Mellbystrand är exempelvis 

en populär plats för sommarbesökare och ortsbor.  

 Stränder av sand är ofta skapade av isälvsavlagringar (Andréasson 2017). Tönnersa, 

Gullbranna och Hökafältets naturreservat i Laholmsbukten är ett Natura-2000 område 

(Sandlife 2017), dessa sanddynsreservat ligger i anslutning till stranden. Området har ett 

särskilt skyddsvärde ur ett europeiskt perspektiv, och kan hysa hotade arter 

(Naturvårdsverket 2017). Laholmsbukten valdes utifrån ett personligt intresse. En 

liknande bukt är Hanöbukten som kunde varit passande. Det är spännande med ett Natura-

2000 område i Laholmsbukten. Sand som spridits in skogen är en vacker syn. 

 Enligt Laholms strandrapporten ska stränderna bevaras så långt det går i naturlig anda 

(Persson 2017). Befolkningen ska utbildas i hur de kan minska negativ påverkan, 

exempelvis på dynområderna och hur luft och vatten förorenas av bilar nere på stränderna 

(Persson 2017). När det gäller höjda havsnivåer så är ett strandskydd viktigt för framtiden: 

 

 ”Den långsiktiga lösningen i Laholm för att möta kommande 

klimatförändringar och stigande havsnivå är att strandfodra de delar av 

stranden som bedöms särskilt utsatta för erosion och översvämning. 

Strandfodring fungerar som skydd mot erosion såväl som mot översvämning, 

samtidigt som de stora rekreations- och miljövärden som är knutna till stranden 

bevaras”  

                (Persson 2017:69). 
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 Stränders betydelse för människan och vilka aktiviteter som sker på stranden är ett 

kunskapshål som behöver fyllas. Det svenska biomet tempererade havsområden behöver 

mer uppmärksamhet utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv. Studien har en betydenhet, 

då den belyser hur några personers relation till stranden ser ut och vad de använder 

stranden till i privatlivet. Det är viktigt att veta hur relationen och användandet av stranden 

ser ut för att också mötas i diskussioner kring havsnivåhöjningar och naturskydd. 

Människor i dag påverkar inte bara sin närmaste omgivning med nedskräpning, utan hela 

jordens system genom förbränning av fossila bränslen.  

 

1.2 Intention och frågeställningar 

 

Intentionen är att utveckla och analysera uppfattningen om värdet och betydelsen av 

stränder som ytfenomen rent generellt. Intentionen är också att identifiera vilka aktiviteter 

som människor ägnar sig åt under året på stränderna i Laholmsbukten. Studien kommer 

att kompletteras med en didaktisk reflektion som kan ses som en påföljdsfråga. 

Intentionen konkretiseras genom följande frågeställningar:  

 

 Vilken betydelse har en strand för människor som bor i dess närhet? 

 

 Vilka aktiviteter utövas på Laholmsbuktens stränder under de olika årstiderna? 
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2 TEORETISK TANKEMODELL 
 

2.1 Liknelse av en strand 

 

Studien arbetar också med en geografisk teori. Den teoretiska grunden är ett tankesätt, en 

liknelse av ett geografiskt ytfenomen. Haggett (1983) tycker att en strand kan ses som en 

miniatyr av hela vår jord. Haggett (1983) beskriver stranden som en liten sektion av den 

miljö som människan vistas i. En geograf arbetar med olika fokus, allt ifrån mikro till 

makro, vilket beskrivs som nivåer av upplösning. De handlar om att se nya spatiala 

verkligheter (Haggett 1983). En spatial förmåga kan vara att se ytors förhållande till 

varandra och lösa de relaterade problemen (Nationalencyklopedin 2017d). Haggett 

(1983) framhåller att beroende på hur personen zoomar in eller ut i ”bilden” på en strand 

kommer personen se verkligheten på olika sätt.  

 På en jordglob syns inte ens stranden Tylösand, men på en karta över Sverige kan 

området urskiljas genom Laholmsbuktens form. Vid vidare utvidgning kan kommunens 

gränser bli synliga. Ett flygfoto skulle kunna urskilja byggnader och större vägar. Om en 

person går på stranden skulle personen se landskapets former och med en blick på marken 

upptäcka detaljer, kanske vattnets ytavrinning. Haggett (1983) beskriver detta som 

storleksklasser - första till femte storleksordningen. Den första handlar om den största 

utzoomingen och den femte storleksklassen handlar om ytor med diameter från 12,5 km 

till 1,25 km. Vidare menar Haggett (1983) att flera mindre klasser skulle kunna finnas 

med, men att nämnda storleksklasser är geografens huvudområde.  

 Haggett (1983) anser att modeller (exempelvis kartor) är ett sätt att förstå vissa mönster 

eller strukturer inom ett område. Modeller är helt enkelt förenklingar av något mer 

komplext, för att underlätta förståelsen av vissa egenskaper på en plats. Modeller kan 

byggas utifrån den riktiga världen som ikoniska modeller, dessa är enklare versioner av 

världen. Därefter kommer analoga modeller som är mer abstrakta. Här visas människor 

som små prickar på en strand, jämfört med den ikoniska modellen där människor är i 

verklig skala. Till sist finns symboliska modeller där den riktiga världen istället förklaras 

abstrakt, så som vilka områden på stranden som mest människor är på (Haggett 1983). 

 Haggett (1983) berättar att geografer använder paradigm. Det är en supermodell eller 

ett så kallat delat synsätt, för att lära ut och undersöka verkliga problem - nya och gamla 

synsätt ger olika svar. Nationalencyklopedin (2017c) anser att paradigm kan ses som 
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tankemönster eller ett system av antaganden i ett vetenskapligt område, de är allmänt 

erkända för att räknas som ett paradigm. 

 Haggett (1983) menar att människor endast kan se en liten del av världen ifrån stranden 

- därför har människan skapat ett rumsligt språk för att registrera och spara information. 

Men också sätta ihop positioner med händelser: 

 

”This spatial language describes the absolute and relative locations of places 

either in terms of conventional maps and in other, maplike ways. It allows us 

to unequivocally assign events to locations”  

                (Haggett 1983:27). 

 

 Att lära ut kan ske på olika sätt. I skolans värld arbetar många lärare efter didaktikens 

olika frågor, de klassiska är: Vad, hur och varför. Frågan om hur undervisningen ska gå 

till är särskilt relevant till Haggetts (1983) teori om att likna en mindre komplex yta (så 

som en strand) i relation till den större komplexa världen. Att göra liknelser och arbeta 

med kartor, är ett svar på frågan: Hur kan stranden kopplas till Geografi 1 och Geografi 

2 på gymnasiet?  Detta diskuteras under den didaktiska reflektionen i analyskapitlet. 

 Haggetts (1983) teori är inte en ny idé i tiden. Den går att diskutera utifrån det 

reviderade kommentarmaterialet för grundskolan i geografi ifrån Skolverket (2017a). 

Skolverket (2017a) anser att ungdomar i dag mer än någonsin behöver en geografisk 

referensram. Förr levde människor mer lokalt, vilket gjorde att de boende såg platsen och 

dess förändring på ungefär samma sätt och mycket skedde långsamt. I dag finns många 

komplexa kontaktytor, speciellt på sociala medier - då är den geografiska referensramen 

inte delad och ändras fort. Skolverket (2017a) anser också att rumsligt medvetande är 

viktigt, som tillsammans med den geografiska referensramen gör det möjligt för eleven 

att sätta sig själv i relation till världen.  

 Vidare diskuterar Skolverket (2017a) mycket likt hur Haggett (1983) gör, nämligen 

hur studieobjekt framträder olika när man växlar mellan in och ut zoomning på jordklotet; 

detaljerna syns inte i den globala skalan. Skalorna bör variera och sambandet kan också 

vändas åt andra hållet, nämligen hur världen kan få eleven att förstå sin egna plats bättre 

än tidigare (Skolverket 2017b).  

 Haggett (1983) hävdar att det finns flera frågor som en geograf är intresserad av, 

nämligen frågan om exakt läge - var befinner sig människor på en strand? En annan 

intressant fråga handlar om människans relation till naturen och vice versa - i ett specifikt 

område. Både hur miljön påverkar mänskliga aktiviteter och hur mänskliga aktiviteter 
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kan påverka miljön - så som vågors roll i erosionsprocesser eller nedskräpningens 

effekter. Om fler personer åker till en annan strand exempelvis på grund av nedskräpad 

natur, kallas det en negativ feedback - användningen av stranden minskar. Tvärtom kan 

en positiv feedback innebära att stranden besöks av fler om badvakter finns på plats. En 

tredje fråga handlar om regioner och dess spatiala indelningar (Haggett 1983). 

 Haggetts (1983) fjärde fråga sammanfattar hela hans synsätt på stranden som en 

miniatyr - nämligen hur de iakttagelser vi gör på stranden kan sättas i relation till en 

världsbild och till andra områden på jorden.  

 Sammanfattningsvis är den teoretiska grunden för studien Haggetts (1983) liknelse av 

stranden och hur iakttagelser på stranden kan sättas i relation till andra områden - allt hör 

samman. Det rumsliga språket är ett verktyg för att förstå hur världen hänger samman i 

olika nivåer, beroende på vad människan väljer att fokusera på. Tanken är att denna 

teoretiska ansats ska användas som grund för analys av frågeställningarna. Avslutningsvis 

sker en reflektion kopplat till geografiundervisningen – som är något utanför 

frågeställningarna.  

 

2.2 Tidigare strandforskning  

  

Forskning som är inom ramen för strandens användning och betydelse är i fokus och ett 

komplement till teorin. Den nya vetenskapliga forskningen kring stranden ur ett 

kulturgeografiskt perspektiv är spridd, och överlag inte särskilt omfattande.  

 Äldre forskning finns sammanfattad av Segrell (1995) i hans studie om konflikter, 

utnyttjandet av landskapet och synsätt på kustområden utifrån analys av Östergötlands 

kustlandskap. Studien visar på de mångfacetterade synsätt som finns på bevaring och 

exploatering redan år 1995. Framtiden skulle då satsa på: ”[…] aktörer och intressen 

formerar sig kring tre övergripande målsättningar för framtiden: en fortsatt levande 

kustbygd, fritidsboende i dagens omfattning samt utökade möjligheter till formella 

naturvårdsåtgärder, rörligt friluftsliv och turism” (Segrell 1995:269). I dag är det samma 

problem; vad ska egentligen prioriteras och vilka blir konflikterna och konsekvenserna? 

 Wyles et al (2017) undersökte hur 90 stycken deltagare i England fick prova tre olika 

kustaktiviteter - en var att städa en strand. De andra två aktiviteterna var en föreläsning 

och workshop kring hällkar, så kallad rock pooling. Den sista aktiviteten var en 

kustpromenad utan någon vidare föreläsning. Studien visade att strandstädning var något 

positivt att ta med sig i framtiden. Deltagande menade att de ville engagera sig i 
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förebyggande miljöbeteende. I samband med strandstädningen ansågs dock miljön som 

mindre stärkande, men mer meningsfull än de andra aktiviteterna (Wyles et al 2017).  

 Fredman et al (2008) har kartlagt var svenskar besöker naturen. Den populäraste 

naturtypen var skog. Det togs också fram siffror som visar på att det genomsnittliga 

avståndet var 1,7 mil till ett naturområde (Fredman et al 2008:18). Resultaten visar att 

allemansrättens ställning är stark. Dessutom ansåg 69 procent att tillgängligheten till 

stränder i Sverige var god (Fredman et al 2008:3). Det fanns också en debatt, de som hade 

en rädsla för exploatering och de som vill se större möjlighet till egen tolkning av 

strandskyddet. 1792 personer deltog – stickprovsundersökningen kan ses som ungefärliga 

beskrivningar av den vuxna befolkningens naturupplevelser och friluftsliv (Fredman et al 

2008:9).  

 Användning av stranden och strandens betydelse går också att koppla till strandens 

exploatering. Mattisson (2003) menar att stränderna utstår ett högt tryck för exploatering. 

Studien gick ut på att vidga kunskapen om exploateringsgraden med hjälp av analysering. 

Detta skedde med gammalt material på ett nytt sätt i ett rasterbaserat geografiskt 

informationssystem (GIS). Resultaten visades i kartor med exploateringsklasser - vilket 

visade sig vara ett bättre sätt att analysera exploateringen på än tidigare (Mattisson 2003). 

 Kindström (2006) anser också att stränderna är svårt exploaterade - om 150 år kan de 

orörda stränderna inom det undersökta området vara borta, om samma hastighet sker i 

fysisk exploatering. Studien undersökte exploatering av stränder i Stockholms skärgård 

under 1960, 1986 och 1999. Det rörliga friluftslivet berörs då fler vill bo närmare 

stränderna. Ett långtidsperspektiv är väsentligt för att kunna ta hand om stränderna 

(Kindström 2006).  

 Hermans (2014) vinklade istället forskningen åt hälsa. Artikeln sammanfattar en 

mindre fokuserad punkt i geografi - nämligen direkta och indirekta hälsoeffekter som kan 

sättas i ett samband med klimatförändringar. Människor som bor vid havet drabbas hårt. 

Kustområdena är känsliga för översvämningar – en konsekvens kan vara att avlopp går 

sönder och sjukdomar sprids i vattnet. Översvämningar kan vara direkt dödliga genom 

hypotermi eller drunkning. Havsytans höjning är ett hot som förstärks med det extrema 

vädret vid kusterna. Mentala negativa hälsoeffekter av oväder kan vara depression och 

psykosomatiska besvär. Hermans (2014) hävdar att om vi hjälper klimatet hjälper vi 

också oss själva, vilket behöver uppmärksammas bland annat inom politikens och skolans 

värld.  
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 Forskning kring utevistelser, hälsa och närnatur och dess kopplingar, diskuteras av 

Jensen (2008). Främlingskap för naturen har blivit vanligare i vårt samhälle. En brist på 

fysisk aktivitet och mer mental stress är hinder för ett hållbart samhälle. Det finns tecken 

på att människor mår mentalt bättre av att vara ute i naturen än i byggda miljöer. 

Återhämtning är det viktigaste syftet för människor som besöker närnaturen. Dock finns 

det hinder för en del människor för att vistas utomhus, så som rädsla för brott. Om 

människan ska utnyttja gröna ytor ska de vara nära, är slutsatsen av Jensen (2008).  

 All nämnd tidigare forskning tillsammans med vald teori kommer användas som ett 

bollplank senare i studien. Men innan resultatet redovisas beskrivs i nästa kapitel hur 

studien gick till. 
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3 KVALITATIV METOD 
 

3.1 Forskningsdesign 

 

Med hjälp av studiens forskningsdesign visas en tydligare utformning av hur studien har 

gjorts. ”En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data” (Bryman 

2011:48). Studiens valda design är en fallstudie av Laholmsbuktens stränder – som tillhör 

Båstads, Laholms och Halmstads kommun. Fallstudie som forskningsdesign kan innebära 

att undersöka en del av ett samhälle (Bryman 2011).  

 Den maringeologiska kartan (Figur 1) visar tydligt Laholmsbuktens kustlinje, 

tillhörande mynningsområde för dess floder, större vägar samt ett par samhällen. Den 

streckade linjen med additionstecken är länsgränsen mellan Skåne och Halland. 

Karttypen är ett annat sätt att utan detaljer, framställa området visuellt än exempelvis en 

klassisk översiktskarta. 

 

 

Figur 1. Omarbetad maringeologikara över Laholmsbukten © Sveriges geologiska 

undersökning. (2017) 
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3.2 Insamlingsmetod  

 

Tidigare forskning ger en fingervisning av vad som har gjorts inom området. I denna 

studie inriktas undersökningen på att intervjua människor om deras relation till stranden, 

samt vilka aktiviteter de ägnar sig åt. Detta har inte tidigare undersökts specifikt för 

tempererade havsområden eller stränder. 

 För att kunna svara på frågeställningarna används kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. ”Det är emellertid den flexibilitet som intervjun rymmer som gör den så 

attraktiv” (Bryman 2011:412). Tanken är att försöka bygga upp en förståelse av 

respondenternas sätt att resonera kring betydelsen och värdet av stranden. 

Semistrukturerade intervjuer tillåter att ställa följdfrågor till viktiga svar och frågeföljden 

får variera (Bryman 2011).  

 

3.3 Urval 

 

Ett strategiskt eller målinriktat urval är studiens urvalsstrategi. De anonyma 

respondenterna ska skilja sig åt exempelvis gällande kön, ålder eller utbildningsnivå för 

att få en så stor svarsvariation som möjligt. ”De flesta som skriver om urvalstekniker i 

kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval” 

(Bryman 2011:434).  

 Tillvägagångssättet i det målinriktade urvalet är handplockade respondenter. Dels 

genom egna kontakter i området som kan rekommendera andra som eventuellt vill delta, 

men också genom flaggning av studien via sociala medier. Angreppssättet kan delvis ses 

som ett tillgänglighetsurval eller bekvämlighetsurval, i den bemärkelsen att det var enkelt 

att välja respondenterna som kunde intervjuas under relativt kort varsel redan under vecka 

49, 2017. 

 Deltagarna är utvalda för att kunna ge information om studiens frågeställningar. 

Hypotesen är att de som lever nära stranden har någon koppling till ytfenomenet. Antalet 

respondenter var delvis flexibelt, ett stort antal intervjuer var inte möjligt under kursens 

tio veckor. Utgångspunkten var att intervjua ett fåtal personer, eftersom studien är av 

kvalitativ art. Anledningen är att kvalitativ forskning strävar efter kontextuell förståelse 

och inte en generalisering (Bryman 2011).  
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3.4 Respondenter 

 

Respondent Y är en medelålders kvinna som badar åtta månader per år. Respondent X är 

en yngre man som ibland besöker stranden, mest sommartid. Respondent W är en kvinna 

som besöker stranden året runt. Respondent Z är en man som besöker stranden. 

 

3.5 Tolkning av data 

 

Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv där fokuset är innebörden av 

respondentens livsvärld - tolkningen sker utifrån innebörden av ett beskrivet fenomen 

(Kvale & Brinkmann 2014). För att tolka data överförs inspelningen till skriftspråk 

(Bilaga 5, 6, 7 och 8). Transkriberingen görs konsekvent, på samma sätt vid alla 

intervjuer. Irrelevant innehåll av undersökaren eller respondenten tas ej med. 

Transkriberingsnycklar är skrivna för att visa på tydlighet (Bilaga 4). Bryman (2011) 

menar att det i kvalitativ forskning inte finns några bestämda regler på hur en analys ska 

gå till, utan tillvägagångssätt och riktlinjer. En generell teknik vid analys är indexering 

eller kodning (Bryman 2011). Studiens analysprocess är inspirerad av (Hedin 1996): 

     

 

3.6 Kvalitetssäkerhet 

 

Kvalitetsanalysen är utarbetad efter Bryman (2011). Reabilitet och validitet används inte 

ofta i kvalitativa undersökningar utan där rekommenderas tillförlitlighet. Istället för 

reabilitet analyseras studiens äkthet - om studien verkligen undersöker det som beskrivs. 

Visas en rättvis bild? Tillförlitlighet innebär att granska trovärdighet, är processen 

gedigen förklarad? I tillförlitlighet ingår också pålitlighet, överförbarhet och möjligheten 

att kunna styrka att undersökaren har agerat i god tro. Kvalitetskollen finns under rubrik 

6.2. 

 

1. Generell genomläsning, något av intresse? Skriv notiser. 

2. Notiserna ersätts med nyckelord. 

3. Kan nyckelorden bli färre kategorier? 

4. Går kategorierna att koppla till frågeställning eller intervjufråga? 

5. Sökning efter mönster eller samband – vad sägs indirekt? 

6. Resultat presenteras med diagram, fetstilta kategorier och citat. 

7. Teoretisk analys 
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3.7 Genomförande  

 

För att få ett lyckat genomförande beaktades några råd. Kvale & Brinkmann (2014:208–

209) framför flera punkter om en skicklig intervjuare: Att ställa kritiska frågor, vidga 

innebörden av respondentens svar, återge tidigare svar under intervjun och avbryta om 

respondenten svävar iväg. Det är också viktigt att lyssna, ställa tydliga frågor och ha 

kunskap om ämnet (Kvale & Brinkmann 2014:208–209).   

 Missivbrev till bosatta i Laholmsbukten (Bilaga 3), skickades ut till lokala 

Facebookgrupper. Frivilliga fick anmäla sig till studien via studentmail eller direkt i 

inläggstråden. Totalt var nio personer intresserade av studien, varav två 

rekommenderades av författarens egna bekanta, resterande kontaktades via Facebook. 

 Fyra personer valdes ut till studien, en respondent var en rekommenderad person som 

ville delta i studien. Kriteriet var att intervjun var möjlig under vecka 49, att det skulle 

ingå både män och kvinnor, samt att personerna skulle bo max fem kilometer ifrån 

stranden för att avgränsa och markera området. Intervjuerna genomfördes på offentliga 

platser nära respondenternas arbetsplats eller hemort. Anteckningar skedde direkt efteråt, 

så som eventuella störningar under intervjun och preliminära tolkningar och känslor. 

 

3.8 Material 

 

Vid intervjun användes ett fotografi (Figur 2) och en karta (Figur 3). Kartan kan ses som 

ett hjälpmedel vid diskussion om strändernas förhållande till fastlandet. Fotografiet ger 

möjlighet att hjälpa respondenten att berätta om detaljer, så som att kunna peka ut var 

aktiviteter sker på ytan. ”When two or more people discuss the meaning of photographs 

they try to figure out something together. This is, I believe, an ideal model for research” 

(Harper 2002:23). Fotografier kan färska upp minnet (Harper 2002), vilket är positivt för 

studien eftersom ett helårsperspektiv beaktas.  

 Utöver detta material användes en systemkamera med stort lagringsutrymme. 

Videoinspelningsfunktionen användes med linslocket kvar på kameran. En Ipads 

ljudinspelningsapp användes också som en säkerhetsåtgärd. Vid intervjun medtogs en 

intervjuguide (Bilaga 1). Haggetts (1983) teori tillsammans med studiens frågeställningar 

är grundpelaren i intervjuguidens frågor. 
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Figur 2. Sanddyner Haverdalsstrand, norr om Laholmsbukten. Foto: Förf. (2014) 

 

 

 Figur 3. Laholmsbukten. Ungefärlig skala 1:500 000 - Omarbetad efter Topografisk 

webbkarta, översiktlig i öppna geodata. Copyright Lantmäteriet © (2017) 
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3.9 Avgränsningar 

 

De geografiska avgränsningarna innebär stränderna i Laholmsbukten. Fokus är riktat på 

de människor som bor i de kustnära byarna från Tylösand ner till Hovs Hallar med max 

fem kilometer från närmaste strandlinje. I Laholmsbukten finns en av Sveriges längsta 

sandstränder och även kända Tylösand. Avgränsningar har gjorts till att endast analysera 

ett område och inte en komparation mellan Laholmsbukten och exempelvis östkustens 

stränder längs Kalmarstund. Kalmarsunds stränder är varierande -  i studien är långa 

stränder med sanddyner av intresse. 

 Frågeställningarna berör endast lokalbefolkningen och sommarbesökare och inte 

geografilärare, även om en didaktisk reflektion finns i slutet. Studien bearbetar ett 

vardagsperspektiv till största del. Studien har uteslutit att intervjua turister, eftersom 

turister ofta besöker stranden sommartid - studien görs vintertid med ett helårsfokus. 

Frågeställningarna bygger på ett nutidsperspektiv, med fokus på betydelse av stranden i 

dag och aktiviter på stranden under olika årstider. Delvis finns ett framtidsperspektiv. 

Därför är ett retroperspektiv inte aktuellt. Det är komplext att begära omfattande korrekta 

berättelser av minnen – som eventuellt kan blekna med åren.  

 Den didaktiska reflektionen inriktar sig mot gymnasiets kurser Geografi 1 och 

Geografi 2. Andra ämnen skulle kunna undervisa om stränder, exempelvis Idrott och 

hälsa, historia eller naturkunskap. Geografiämnet är dock en principiell avgränsning - 

studien är inom ramen för kulturgeografi. 

Metodavgränsningar har varit principiellt svåra - flera avgränsningar finns på grund av 

tidsbrist. En komparation av dåtid och nutid gällande strandens utseende och användning 

har uteslutits. En jämförelse med gamla vykort var tidigare tänkt. Undersökningen har ett 

fåtal semistrukturerade intervjuer eftersom tiden är begränsande.  

 

3.10 Forskningsetik 

 

Att följa god forskningssed är viktigt. ”Ett välgrundat förtroende i samhället för forskarna 

och forskningen är en förutsättning för forskningens framtid” (Vetenskapsrådet 2017:8). 

I studien är det också väsentligt att beakta de uppförandekrav som skrivs i God 

forskningssed - som kan tyckas vara uppenbara. Det kan bland annat vara att: Öppet 

redovisa metoder, inte stjäla forskningsresultat, på ett rättvist sätt bedöma forskning - och 

utformas så att forskningen inte skadar människor (Vetenskapsrådet 2017).  
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 Studien omfattar ej explicita känsliga områden. Etiska övervägande är ändå angelägna 

i sammanhanget – exempelvis bestämma att respondenterna ska vara anonyma. 

Respondenterna kan känna sig trygga och tala på ett friare sätt – exempelvis vad för värde 

stranden har för dem. Intervjun inleds därför med information om respondentens 

anonymitet. Transkribering är angeläget att utföra för att motverka missförstånd så långt 

som möjligt - citat kopplas till ett sammanhang. Det ljudinspelade materialet raderas efter 

godkänd kurs.  

 Kvale & Brinkmann (2014) anser att det är väsentligt att analysera om transkriberingen 

är lojal gentemot respondenternas muntliga uttalanden, därför görs transkriberingen 

mycket noga och tolkningarna med respekt. De goda effekterna av studien är att mer 

kunskap kan skapas om hur människor värdesätter och använder stränderna – vilket kan 

vara angeläget för att förstå hur hållbarhet behöver se ut på ett globalt plan. 

 De fyra huvudkraven av Forskningsrådet finns skriftligen (Bilaga 2), respondenten får 

ta del av informationen innan intervjun börjar. Den informationen meddelar också om att 

undersökaren kan behöva ta kontakt med respondenten efter intervjun om något behöver 

förtydligas. Informationskravet (studiens syfte), Samtyckeskravet (frivilligt deltagande), 

Konfidentialitetskravet (respondentens anonymitet) och Nyttjandekravet (materialet 

används inom forskning) är de etiska krav som följs i studien (Bryman 2011).  

 Studien fortsätter med kapitel fyra, fem och sex – där resultat, analys och diskussion 

bygger på varandra. Kapitel fyra redovisar resultatet med hjälp av kategorier som kommer 

ifrån transkriberingarna. Analysen av resultatet sker i kapitel fem och personliga 

kommentarer hamnar i kapitel sex. 
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4 RESULTAT  
   

4.1 Stranden har ett värde 

  

Värdesättande av stranden visas ur flera perspektiv. Respondent W flyttade delvis ner till 

Laholmsbukten för havets skull. Respondent Y menar att hon aldrig skulle bo på en plats 

långt ifrån stranden. Respondent X tycker att det vore synd om stranden försvann även 

om han själv inte är mycket för stranden då han bor så nära. Respondent Z ser stranden 

som värdefull eftersom naturtypen inte finns i lika stor utsträckning som exempelvis skog 

i landet.  

     Kategorin optimism beskriver positiva händelser för området. Respondenterna ser 

många positiva utvecklingshändelser för stränderna. Det har blivit nya bryggor, 

restaurering av toaletter, lekplatser, hundbad, arrangerade danskvällar och återställande 

av strandängar - vilket är i kategorin optimism. Respondent Y menar att det är en positiv 

utveckling att se invandrare som använder stranden och: ”Låt kulturerna mötas på 

stranden, det är en bra plats för den är öppen” (RES. Y Rad 268).  

 Kategorin intressekonflikter samlar de konflikter som finns mellan olika parter. 

Resultatet visar att det finns intressekonflikter mellan den fasta befolkningen, 

sommarboende och kommunen. Ett exempel är hur kommunen klipper ner växtlighet: 

”Alltså de som bara kom hit på sommaren tyckte ju till exempel att man skulle behålla 

den {fauna?} som fanns. Medan den bofasta befolkning var de som tyckte att ”det är väl 

bara att klippa ner den ”{?}” (RES. Y Rad 205). Respondent Y berättar att anledningen 

till att kommunen klipper ner växtlighet är för henne oklar. Strandskyddet nämns av tre 

av respondenterna, antingen som en intressekonflikt gällande bebyggelse, ett skydd som 

förbises eller att det är av vikt för stränderna: ”Strandskyddet är ju viktigt” (RES. Y Rad 

262). Att konflikter existerar visar på att stranden spelar roll för flera parter.  

 Kategorin disharmoni är motsatsen till kategorin optimism. Respondent X upplever 

disharmoni över en eventuell ändring gällande bilstranden, i dagsläget tillåts bilar vara 

på en markerad strandremsa. En respondent upplever det som problematiskt att hundar 

och hästar är på stranden utanför den tid på året som tillåts. Att det förekommer 

nedskräpning av människan och samtidigt en ökning av tång som ligger kvar på stranden 

är annan negativ utveckling enligt respondenterna. Några av stränderna vid 

Laholmsbukten har mer resurser till städning, ibland är målgruppen för dessa stränder 



  

 

19 

turister. ”Det är nog mest turister där ja. Dom här stränderna är ju väldigt viktiga för oss 

som bor här” (RES. W Rad 67).  

 Respondent W berättar att hon hade önskat att stranden kunde få mer uppmärksamhet 

gällande sin natur och inte endast ur ett rekreationsperspektiv: ”man fokuserar bara på 

rekreationsaspekten och inte på naturmiljön liksom” (RES. W Rad 136). Stormar har 

också förändrat stranden: ”De sista, åtminstone de sista tre eller fyra årens stormar så har 

de husen inte klarat sig utan då har vattnet stigit så mycket så de här stugorna har dansat 

runt” (RES. Y Rad 260).  

 Alla respondenter ger dock positiva kommentarer till ordet strand. ”Ja absolut. Inte för 

att man är där kanske så mycket när man bor nära men det är fint att gå ner” (RES. X Rad 

14). Respondent Z anser att de flesta bilderna i tankarna är positiva. Stranden förknippas 

med frihet vilket är en kategori tillhörande strandens betydelse. Att titta på båtar, detaljer 

i sanden och under vattenytan är några av de fokus respondenterna kan ha på stranden. 

Horisonten ger en känsla av frihet: ”och så öppnar sig den här vyn liksom och känner 

man vinden och dofterna och du ser så långt ögat når och du ser horisonten utöver havet” 

(RES. Z Rad 79). 

 Att barn får en strandrelation beskriver Respondent W som viktigt: ”För det är viktigt 

för vårt naturskydd i framtiden. Att dom får en relation till naturen. Och stranden är en 

sådan viktig och uppskattad del av vår lokala natur” (RES. W Rad 134). Huruvida 

stränderna är en del av Sveriges folksjäl är respondenterna inte överens om. Respondent 

X säger dock: ”Ja det tror jag. Jag vet ju själv när vi gick i skolan liksom. Vi samlade in 

pengar och skulle på klassresa och så då gick vi ner på stranden och städade på stranden” 

(RES. X Rad 134). Utanför Sveriges gränser ser strandrelationen annorlunda ut tror flera 

av respondenterna, stranden är viktig för alla: 

 

”Jag tror att i andra delar av världen, om vi tittar på många utvecklingsländer 

och så, så tror jag stranden betyder väldigt mycket. För jag tror just det här med 

friheten. Jag menar många människor de går och tar vatten, för de har inte 

vatten någon annanstans kanske. Och tvättar sig i havet eller i vad det nu är 

eller bäckar som är kopplade till havet. Så jag tror i andra delar av världen har 

havet en annorlunda betydelse än vad det har för oss”  

                (RES. Y Rad 250). 

 

 



  

 

20 

4.2 Diverse strandaktiviteter 

 

Undersökningen visar att strandaktiviteter sker på stränderna i Laholmsbukten. Stranden 

används av privatpersoner under alla årstider. Det aktiviteter som sker när det inte är 

badsäsong är exempelvis: Promenera, rasta sin hund, spela kubb och grilla. Att använda 

stranden som en yta för rörelse är en aktivitet, där promenader nämndes av tre 

respondenter. De övriga rörelseaktiviteterna är att bada, åka vattenskoter, jogga och kasta 

frisbee: ”men naturligtvis när det är badsäsong så är det bad och ligga på stranden, spela 

kubb och sådana där saker, kasta frisbee och så. Det kan man ju göra lite längre före och 

efter badsäsong” (RES. Z Rad 22). 

 Respondenterna gav alla olika svar utifrån vart de själva (individuellt) föredrog att 

placera sig en varm sommardag på en strand i förhållande till havet utifrån tre exempel: 

Vattenbryn, mitten av stranden eller kring sanddynerna. De gav också olika svar på var 

de ansåg att andra personer (besökare) på stranden brukar placera sig i förhållande till 

vattenbrynet. Resultatet illustreras i följande stapeldiagram (Figur 4) där flera 

svarsalternativ ifrån varje respondent är representerat gällande ungefärlig placering:  

 

 

 

Figur 4. Respondenternas intervjusvar gällande strandplacering 

 

 De hinder som finns för att komma till stranden och utföra olika aktiviteter kan vara 

tidsbrist, sämre väder så som blåst eller regn samt att det finns andra måsten som behövs 

göras innan ett besök. ”Antingen är man i garaget eller så är man hemma eller så är man 

med någon polare” (RES. X Rad 38). Respondent W berättar att det finns andra hinder, 

exempelvis sina medhavda cyklar som är svåra att cykla med i sand eller svårighet med 

tillgängligheten med anhörigs rullstol: ”Det är ju faktiskt omöjligt att dra en rullstol i 
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sand” (RES. W Rad 37). Vattnet beskrivs som en risk vid ett besök på stranden, men 

generellt sätt så känner sig respondenterna trygga på platsen: ”Det har aldrig varit något 

negativt eller otrevligt när det gäller strand eller så” (RES. Z Rad 73).  

 Andra icke nämnda aktiviteter på stranden är inom kategorin nöje, så som att umgås 

med andra på stranden, exempelvis genom att ta med en picknick, leka med sina barn 

eller att fiska krabbor: ”Här i Laholmsbukten fiskar vi bara krabbor men det är ju ett nöje. 

Det är ju inte nått man äter [skratt]” (RES W. Rad 115).   

 Mental återhämtning är en av strandens viktigaste funktioner och aktiviteter för 

respondenterna. Stranden är en plats för reflektion (Figur 5). Återhämtningen kan ske 

på olika sätt exempelvis genom att sitta på stranden och fundera, promenera och bada: 

”Så det är hela processen mot havet och stranden och badet är en form av meditativ (.) 

och välbefinnande” (RES. Y Rad 236).   

 

 

 

Figur 5. En plats för reflektion, solnedgång i Mellbystrand. Foto: Förf. (2017) 



  

 

22 

5 ANALYS 
 

5.1 Betydelsen av ytfenomenet 

 

Stranden har ett värde för alla fyra respondenterna i deras privatliv där naturvärde och 

egenvärde berörs. Strandens värde är inte i svart eller vitt – utan skiftar i olika nyanser. 

Några av respondenterna besöker stranden oftare, men det behöver inte betyda att fler 

besök gör att betydelsen är större. Andra naturtyper sätts i relation till stranden. 

Respondent Z menar att stranden inte finns i lika stor utsträckning som skog - dock är 

även skogen omtyckt av honom. Alla benämner på olika sätt strandens värde i 

intervjuerna, dock med olika formuleringar.   

 Respondenterna är alla positiva till stranden som ytfenomen när de beskriver vad de 

tänker på när de hör ordet strand. Att ha goda associationer kan göra att respondenterna i 

sin tur talar gott om området som kan göra att fler vill lära sig mer om stranden. Segrell 

(1995) beskriver det komplicerade kampen mellan bevarande och exploatering och 

synsättet på kustområden i Östergötland. Kan exploateringen minska om fler anser att 

naturvärdet är större än de ekonomiska vinsterna?  

 Flera av respondenterna nämner att titta på horisonten och att se bortom stranden. 

Haggett (1983) trycker på vikten av att kunna sätta stranden i relation till andra områden 

på jorden, vilket i och för sig inte direkt behöver betyda att stranden blir mer värdefull. 

Att vara på stranden ger en känsla av frihet, ett utrymme för reflektion. Färre intryck, 

naturens lugn, horisontens oändlighet och frånvaro av exploatering - kan det vara ett 

recept för att skapa känslan av frihet?  

 I kontrast till det positiva finns intressekonflikterna, som kan sättas i relation till vad 

som egentligen är av värde. Intressekonflikterna på Laholmsbuktens stränder är flera, så 

som växtlighetens borttagning. Vad ska prioriteras på en allmän plats så som en strand? 

Haggett (1983) anser att miljön påverkar människan, så som problem med städningen på 

stranden. I kontrast till den urbana miljön, ska stranden vara helt orörd?  

 Alla respondenterna uttrycker att stranden har betydelse, både i nutid och dåtid – de 

skulle vara tråkigt om stranden försvann. Hur påverkas människorna av miljön på 

stranden? Alla respondenter är bosatta nära stranden. Är det en faktor som gör att de bryr 

sig om stranden eller tas stranden istället för givet? Strandskyddet diskuteras under två av 

intervjuerna, som är en annan intressekonflikt. Att bygga hus nära strandskyddets gränser, 

kan det förändra det attraktiva friluftslivet på stranden då landskapsbilden förändras? 
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Gränsen är generellt 100 meter in mot land och 100 meter ut i vattnet räknat utifrån 

strandlinjen (Strandskyddsdelegationen 2014:4). Strandskyddet har en stor betydelse för 

strandens bevarande i Sverige, eftersom skyddet gäller både djur, växter och utövandet 

av friluftsliv. Strandskyddet går att få dispens från även om det är svårt, vilket eventuellt 

ökar risken för att konflikter uppstår. 

 Disharmoni-kategorin går att koppla till Haggetts (1983) tredje fråga om vikten av att 

ha en regional spatial förmåga. Ett exempel är att förstå hur regionen kan indelas i olika 

nivåer. Ett lokalt beslut om renhållning kan påverka människor att bosätta sig i en annan 

region med mer välskött strand eller väljer ett helt annat ytfenomen som tas bättre hand 

om. En respondent menar att olika stora resurser läggs på strandstädning i 

Laholmsbukten. Detta kan eventuellt göra att den stranden den fasta befolkningen ofta 

besöker istället glöms bort. Om stränderna var helt fria ifrån skräp, skulle strandens 

betydelse se annorlunda ut? Är det först när människor ser hur den vackra stranden fylls 

med skräp som de förstår värdet av platsen? Havsnivåhöjningar nämns också av två 

respondenter. Havets nivå har aldrig varit konstant, men om havets nivå höjs på grund av 

människans påverkan på den globala temperaturen, hur är reaktionen då? Ställer sig då 

människan annorlunda till problemet när de är människan själv som är bidragande orsak? 

 Flera av respondenterna nämner också problem med ”nedskräpning” både i form av 

ökad tång och mänskligt avfall så som plast (Figur 6). Tång behöver inte klassas som 

skräp, utan kan också ses som ett naturligt inslag i strandmiljön. Wyles et al (2017) fick i 

sin studie fram att de som deltog i strandstädning ansåg att det var en mer meningsfull 

aktivitet än exempelvis en vanlig promenad. Kan strandstädning för Laholmsbuktens 

stränder vara en aktivitet som kan få fler involverade i frågor om rör stranden miljö? 

 

 

 

Figur 6. Plast i tång. Foto: Förf. (2017) 
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 För att stranden ska ha ett värde för oss människor kan det innebära att någon typ av 

relation finns – ett personligt minne eller en erfarenhet att relatera till. En av 

respondenterna diskuterar vikten av att barn ska få en relation till stranden genom 

förskolan.   

 Att Sveriges stränder är en del av vår folksjäl är inte alla överens om, men kanske 

behöver själva stranden användas av fler för att det ska bli en större del av den svenska 

folksjälen? Vad bör då folksjälen ”innehålla”? Är stranden en given naturtyp att 

inkludera? Jensen (2008) talar om att naturen som helhet har blivit mer främmande för 

svenskar i dag. Det verkar alltså som fler besök eller mer kunskaper behövs, för att kunna 

sätta stranden i ett sammanhang till sig själv.  

 Utanför Sveriges gränser tror flera av respondenterna att stranden har betydelse, men 

på lite olika sätt. Stranden kan vara betydelsefull genom att vara en plats att tvätta sig på 

eller fungerar som en transportväg säger två av respondenterna. Att diskutera kring 

samband mellan platser är en form av rumsligt medvetande vilket Skolverket (2017a) 

menar är en viktig förmåga inom geografi. Det är viktigt att poängtera att inte alla länder 

har kustremsor och därför kan relationen till stranden också skifta. 

 

5.2 Aktiviteter på ytan 

 

Aktiviteter utförs av alla respondenter. Det är diverse olika aktiviteter som sker på 

stränderna i Laholmsbukten, där promenader nämns som en aktivitet som kan utföras året 

runt. Vilken tid respondenterna besöker stranden är olika, eventuellt kan tidpunkten vara 

kopplat till aktiviteterna. Så som att frisbee kräver svagare vind och att sola är skönare på 

sommaren. Många besöker stranden på sommaren, kanske kan det kopplas till att en del 

föredrar att använda sina semesterveckor under den varma tiden på året. Vissa aktiviteter 

är istället mer tillåtande året runt. Respondenternas svar angående placering utifrån 

vattenbrynet en varm sommardag är olika, vilket går att koppla till Haggetts (1983) 

geografiska fråga gällande läge. Svaren går att tolka på olika sätt, implicit kan det vara så 

att respondenterna valde plats utifrån aktiviteten att sola och bada.  

 Respondenterna har olika uppfattning om var andra besökare befinner sig på stranden. 

De ger dock motiv till varför de väljer att placera sig på en viss del av stranden, vilket 

tyder på ett rumsligt medvetande. Förklaringen till placeringen kan vara att det är mer 

avskilt på en viss yta. I dag är det populärt att bo nära stranden, vilket kan eventuellt 

förklaras av människors längtan till att lätt kunna ta sig ner till havet för att utföra olika 
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aktiviteter.  Frågan om läge på en strand diskuterar Haggett (1983) som en viktig 

geografisk fråga. Placering skiftar givetvis beroende på vilken aktivitet och tid på dygnet 

det är. Lokalklimat kan påverka, så som svagare vind nedanför sanddynerna än mitt på 

den öppna stranden. Då kan det passa bäst att sola nära sandkullarna.  

 Haggett (1983) diskuterar relationen mellan miljö och människa, är det positiva eller 

negativa associationer och vad ger dessa associationer för konsekvenser? Vad människor 

associerar med stranden kan ha betydelse för vilka aktiviteter som sker. Om en människa 

associerar stranden med något obehagligt kan det vara så att denna person inte känner sig 

trygg att ta sig dit när det är mörkt eller att vara där överhuvudtaget.  

 Respondenterna beskriver att det finns hinder för deras aktiviteter. Många av 

aktiviteterna kan kräva ett ”fint” väder, som att kasta frisbee när det är vindstilla. Det är 

också svårt att hjälpa en anhörig med rullstol, vilket gör att promenad som aktivitet kanske 

istället genomföras i andra naturtyper så som en handikappanpassad motionsslinga i en 

skog. Eftersom respondenterna känner sig trygga på stranden, är tillgängligheten ur ett 

säkerhetsperspektiv inget hinder. Kan en anledning vara att de har haft tidigare goda 

erfarenheter av att vara på en strand? Jensen (2008) menar att en av anledningarna till en 

osäkerhet att gå ut i naturen kan vara rädsla för att bli utsatt för ett brott. I en studie ansåg 

69 procent av svenskarna att tillgängligheten till Sveriges stränder är god (Fredman et al 

2008:3). Så i jämförelse med svaren av respondenterna är tillgängligheten inte fullkomlig.  

 Många av aktiviteterna innefattar någon typ av fysisk aktivitet eller rörelse med olika 

redskap, så som vattenskoter eller kubb. Rörelseaktiviteter, så som promenader eller 

löpning är utifrån respondenternas svar något som också utfördes innan eller efter 

badsäsongen. Många av strandaktiviteterna som nämns är för nöjets skull. Rörelse och 

nöje kan gå hand i hand, då en joggingtur både kan vara för nöjes skull eller ett sätt att 

samla sina tankar som också diskuteras i kategorin återhämtning. Att aktiviteter sker för 

nöjets skull kan ha en baksida, så som att stränder exploateras på olika sätt. Kindström 

(2006) menar att de orörda stränderna kan vara försvunna om 150 år på grund av 

människans exploatering. Exploatering kan innebära att förändra naturen i byggandet av 

badplatser. 

 Att besöka närnaturen i syftet att återhämta sig är vanligast enligt tidigare forskning 

(Jensen 2008). I dag är det allmänt känt att det är bra för människans hälsa att vistas i 

naturen. Flera av respondenterna diskuterade återhämtning på olika sätt på stranden som 

närnatur. Att besöka stranden för att återhämta sig kan analyseras både som en aktivitet 

men också som en viktig funktion för människan. Om en plats har en funktion för en 
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människa kan den också betyda någonting för den. Återhämtning kan därför kopplas till 

båda frågeställningarna. Haggett (1983) anser att miljön påverkar människan, vilket 

skulle kunna sättas i ett hälsosammanhang. Stranden kan vara vacker plats för rekreation, 

om stranden inte är nedskräpad. Hermans (2014) hävdar att extrema oväder dessutom 

drabbar kustområden hårt, vilket kan påverka människor genom negativa hälsoeffekter. 

 

5.3 Didaktisk reflektion 

 

Didaktiken är läran om undervisning. De klassiska frågorna en lärare bör ställa sig är: 

Vad? hur? och varför? Den didaktiska reflektionen bygger på en påföljdsfråga till studiens 

andra frågor: Hur kan stranden kopplas till Geografi 1 och Geografi 2 på gymnasiet?  

 Att använda stranden som grund tillsammans med klimatdidaktik kan vara ett sätt att 

konkretisera ett brett ämne som Geografi. Kronlid et al (2010) har skrivit boken 

Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden om hur den svenska skolan kan erbjuda 

klimatundervisning som är meningsfull. Klimatdidaktik är alltså inget enskilt didaktiskt 

område - klimatundervisning handlar om att fokusera på: Politiska och vetenskapliga 

kontroverser, värderingskonflikter och kunskapsosäkerheter. Oavsett fokus så är det 

viktigt att ha hoppfullhet i undervisningen, eftersom eleven påverkas av hur läraren lägger 

fram information menar Kronlid et al (2010).  

 Geografi i skolan bygger på två delar: Natur och kultur och sambanden däremellan. 

Att arbeta med ett tvärvetenskapligt skolämne skapar ett behov av att konkretisera för 

eleven. Stranden kan användas som ett tema i undervisningen att utgå ifrån, för att skapa 

ett frö till elevens framtida engagemang för naturen. Skolverket (2017b) skriver att syftet 

i geografiämnet på gymnasiet är att få kunskaper om hur jorden förändras och 

konsekvenserna när världen förändras ur ett klimatperspektiv. Geografiska modeller och 

teorier är några av kunskapsinnehållen eleverna ska lära sig, vilket med fördel går att 

implicera genom Haggetts (1983) teori om stranden som en minimodell av världen, där 

kartor är ett sätt att kommunicera det rumsliga språket. Att få en relation till stranden 

genom att i undervisning göra fältstudier eller ge verklighetsförankrade exempel av lokala 

eller globala aspekter, kan vara ett sätt att undervisa om stranden som ytfenomen.  

 Skolverket (2017a) menar att en geografisk referensram är av yttersta vikt för eleven 

att skapa i en snabb digital värld. Eleven kan utveckla sin geografiska referensram genom 

nya erfarenheter med hjälp undervisning på stranden. Att använda fokusskiftningar på 

vad som undervisas på stranden ges eleven möjlighet att utveckla en spatial förmåga. 
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Spatial förmåga kan också vara att sätta det lokala i relation till det globala: Exempelvis 

hur påverkar föroreningar som släpps ut i havet genom havsströmmarna? Haggett (1983) 

liknelser av stranden kan vara en bred utgångspunkt att arbeta med kursplanerna Geografi 

1 och Geografi 2, dock bör teorin förklaras tydligt så att eleverna förstår den.  

 Skolverket (2017b) har fastställt att de centrala innehållen i Geografi 1 är bland annat: 

Undervisning om rumslig information, att data kan samlas in genom fältstudier och 

värderas (exempelvis på en strand). Undervisningen ska också innefatta hur 

klimatförändringar förändrar naturen, människan och samhället – exempelvis hur kustens 

utseende kan förändrats genom förändrad havsnivå på grund av global uppvärmning. 

Intressekonflikter och regional utveckling utifrån de olika spelplanerna i världen - från 

det globala ner till det lokala, är ett centralt innehåll i Geografi 1. En skola kan exempelvis 

angripa sina egna kommunala intressekonflikter gällande stranden så som 

resursfördelning till strandstädning. Det centrala innehåll som är kopplat starkt till denna 

studie är: ”Människans användning och omvandling av naturlandskapet [..]” (Skolverket 

2017b:3). Undervisningen kan här angripa varför vissa aktiviteter sker på stränder och 

om strandens betydelse. Varför väljer människan att använda eller omvandla landskapet 

och blir det till det bättre eller till det sämre för naturen? 

 Geografi 2 begär generellt mer djup i innehållet. Samhällsplanering utifrån 

markanvändning och hållbar utveckling är ett centralt innehåll som går att koppla till 

strandens prioritering i samhället och hållbara aktiviteter. Undervisningen ska också 

inkludera miljökonsekvensbeskrivning i relation till rumslig utveckling, där det går att 

dra paralleller till de kommuner som har stränder inom kommungränsen. 

Gränsöverskridande miljöproblem inom vatten och klimat och även regioners sårbarhet 

av naturgivna risker är andra centrala innehåll i Geografi 2 som kan kopplas till stranden. 

Framställning av tematiska kartor ingår också för Geografi 2 (Skolverket 2017b). 

Förslagsvis kan dessa tematiska kartor visa en förändrad kustlinje eller antal besökare på 

olika stränder i Sverige.  

 Förutom skolans styrdokument finns de också en dold läroplan. Den dolda läroplanen 

handlar om oskrivna regler i skolan och inte står i den officiella läroplanen (Broady 2007). 

Exempel på det kan vara att sluta arbeta när lektionen är slut eller vilka värderingar som 

skapas utifrån valt innehåll. Vad innebär det för lärandet att vissa ämnen får mer 

lektionstid än andra? Det kan vara en utmaning för en ny lärare att följa styrdokumenten 

när hen inte har någon erfarenhet om vilket material som passar bäst och vilka signaler 

materialet sänder. Vad blir konsekvenserna för lärandet? Lärare som arbetat länge kan 
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också motsätta sig förändring vilket också är ett problem - om inte uppdateringar av 

styrdokumenten följs. Om problemet är synligt är det oftast inte längre något problem, 

men den dolda läroplanen är inte av sin natur synlig, vilket gör det hela komplicerat. Vad 

är det för gemensamma värderingar som skapas i undervisningen kring naturen och 

människan? I skolan bör det vara grundläggande att förstå hur den allmänna debatten om 

naturen och exempelvis stränder kan speglas olika av olika aktörer.  

 

5.4 Konklusion  

  

Strandens betydelse och aktiviteter kan höra ihop. Tidigare erfarenheter av aktiviteter på 

stranden kan vara en faktor i åsikten om värdet på naturtypen. Stranden har en betydelse 

för respondenterna i olika grader. Strandområdet har intressekonflikter som visar på 

strandens betydelse för flera parter. Hagget (1983) menar att det är viktigt att ha en 

regional spatial förmåga. Ett beslut om renhållning kan ge konsekvenser för hela regionen 

– antalet besökare och vad de sätter för värde på den. Respondenterna tror att stranden 

har betydelse för människor i Sverige och utomlands men på varierande sätt.  

 Det sker varierande aktiviteter året runt, för alla respondenter. Aktiviteterna är: Spela 

kubb, promenader, grilla, jogga, reflektera, kasta frisbee, leka med sina barn, bada, åka 

vattenskoter. Men också: Äta, fiska, lyssna på konsertspelning, leta snäckor, åka båt, sola 

och rasta hunden. Det är flera faktorer som styr aktiviteten så som väder eller tid. Alla 

respondenter känner sig trygga på stranden vilket underlättar ett besök. Relationen mellan 

människan och dess miljö är en geografisk fråga (Haggett 1983), som kan sättas i relation 

till strandens aktiviteter: Vad blir det för konsekvenser om människor har sämre 

erfarenheter gällande strandbesök - hur högt värderas stranden då? 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Kommentarer 

 

Studiens syfte är att förstå strandens betydelse och identifiera aktiviteter som sker längs 

stränderna i Laholmsbukten. Detta är uppnått på ett tydligt sätt - frågeställningarna går 

att besvara. Alla respondenter gav positiva besked om att stranden hade en betydelse för 

dem i olika skalor, vilket inte var förvånande. En hypotes innan påbörjad undersökning 

var att personer med naturintresse antagligen kommer att söka sig till studien, vilket 

stämde till mycket stor del.  

 En indikator som påvisar strandens betydelse i samhället är helt klart miljöbalken och 

dess strandskydd. Om strandskyddet ej funnits kunde strandens betydelse sett annorlunda 

ut för privatpersoner, eftersom tillgängligheten hade varit försvagad. Kan genomförandet 

av strandaktiviteter skapa en förståelse för naturens olika värden, så som egenvärde, 

naturvärde och ett instrumentellt värde? 

 Val av aktivitet har många faktorer kopplade till sig, några utförs för att behålla god 

hälsa, några kan kosta mer. Vissa aktiviteter är mer tillåtande att utföra året runt och 

aktiviteterna som genomförs är varierande för olika respondenter. En viktig funktion är 

att besöka stranden för att reflektera och eventuellt få ny energi och kraft. Aktiviteterna 

har ibland en lång historia, så som att på en del av stranden få ha bilar, vilket kan vara 

svårare att förändra, då många positiva minnen kan vara kopplat till aktiviteten. Det är 

dock viktigt att poängtera att bilarna påverkar dynområderna negativt. Några aktiviteter 

kan vara mycket nyare i tiden - vilka aktiviteter ska få finnas eller inte?  

 Studiens teori är övergripande och generell vilket gör den lätt att arbeta med utifrån 

studiens frågeställningar, och att den handlar om stranden. Haggetts (1983) tankemodell 

går att applicera i geografiundervisningen på gymnasiet. Haggett (1983) menar att läge 

är en viktig fråga. Är det den frågan som bör prioriteras inom geografin? Tankemodellen 

som Haggett (1983) förespråkar behöver inte alltid appliceras i undervisningen, kanske 

är metaforen för abstrakt för eleverna? 

 Haggett (1983) menar att det finns fem olika klasser som beskriver ytstorlek, men bara 

ner till 1,25 km. Det hade varit intressant att kunna använda fler storleksklasser, eftersom 

olika fokus kan användas på stranden - så som lokalklimat. Haggetts (1983) motiv är att 

de mindre klasserna inte tillhör geografin, utan istället i biologins värld - vilket kan 

diskuteras. Naturgeografi och kulturgeografi kan absolut beröra ämnen så som 
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mikroplast. Exempelvis på vilket sätt det påverkar naturen och hur människan skulle 

kunna använda andra material. En annan teori skulle givit en helt annan diskussion, då 

utgångspunkten är en annan. Eftersom teorin är så pass generell och fokuserar på stränder 

ger den ytterligare en dimension i studien.  

 I teoriavsnittet ingick tidigare kulturgeografisk strandforskning. Forskningen var 

mycket spretig och tunn, det är svårt att bedöma om den bidrar något till studien. 

Forskningen gick att använda som en bredare referensram, men inte för att dra direkta 

jämförande slutsatser - då den inte var inriktade på liknande frågeställningar. Motivet till 

fåtalet kulturgeografisk inriktade studier kan vara brist på ekonomi eller allmänintresse. 

I dag, 2017 är klimatdiskussioner många i det offentliga rummet, vilket kanske kan skapa 

intresse för mer forskning inom kulturgeografi. Om exploateringen fortsätter, förloras 

platser med tystnad och naturliga miljöer som är viktiga för människan. Det är av största 

vikt att se på naturen ur flera perspektiv. 

 Resultatet i studien är i ett fall förvånansvärt. Det som förvånar mig är att inte någon 

av respondenterna gav något negativt exempel på ordet strand. Jag trodde att 

respondenterna skulle ge både positiva och negativa svar. Det är överlag svårt att avgöra 

varför stranden är värdefull. Svaren gällande betydelsen av stranden går inte att 

generalisera till en population, vilket var införstått redan ifrån början. Svaren som gavs 

gällande strandens betydelse för andra, ger mig positiva tankar för framtiden. Det är 

positivt att människor ifrån olika bakgrund använder stranden, menar en av 

respondenterna. Detta kan vara en nyckel för integrationen i Sverige! En respondent 

tycker det borde vara fler möten mellan kulturerna på stranden i dag. En öppen plats som 

stranden, kan vara en mötesarena för människor ifrån olika kulturer - där människor kan 

mötas i ett gemensamt intresse för stranden.  

 Resultatet visar diverse aktiviteter som utförs på stranden av respondenterna, som alla 

bor nära. Det är viktigt att poängtera att aktiviteter på stranden inte endast är till för de 

som är vana vid att grilla eller idrotta, utan att fler arrangerade arrangemang kan skapas 

som lockar många i olika åldrar. Desto fler människor som kommer ut i naturen, desto 

fler relationer skapas till naturen. Vid fler besök, kan det vara så att synen på naturvärdet 

kan förändras till att se stranden som mer värdefull? Att vara friluftsintresserad eller ha 

tidigare erfarenheter av att besöka en strand ska inte vara ett krav utan bara ett plus.  

 Aktiviteterna dessa fyra respondenter uppger går inte att generalisera till hur andra 

använder stranden. De respondenter som valt att delta i studien kan eventuellt vara 

intresserade av stranden eftersom de bor nära. Inget kriterie fanns om hur mycket 
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personen tidigare hade besökt stranden eller att de skulle älska naturen. Men att ställa upp 

med sin tid för denna studie kan grundas i någon form av intresse för ämnet, men det går 

inte att fastställa - men bör finnas med i åtanke. Resultatet hade kunnat redovisas med 

hjälp av en tabell istället för kategorier. Det hade givit sämre flyt i texten, men eventuellt 

en bättre översikt på resultatet. 

 Att använda stranden som tema i Geografi 1 och 2 kan göras, men bör ha tydliga 

kopplingar till kursplanen. Undervisningen bör planeras utifrån kunskapskraven 

tillsammans med förmågorna och det centrala innehållet. Att besöka stranden i samband 

med geografiundervisning kan ge en förståelse för strandens värde och eventuellt 

inspirera eleverna till att själva besöka stranden för att utföra aktiviteter året runt. Haggett 

(1983) liknelse kan vara en grund för undervisning om ytfenomenet i kurserna Geografi 

1 och 2. En lärare kan använda sig av klimatdidaktik för att konkretisera geografins bredd 

och arbeta med stranden i flera centrala innehåll. Lärarens val av innehåll är viktigt, vilka 

signaler sänder innehållet?  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Studien utgår ifrån vad tidigare forskning har berört, för att inte upprepa en tidigare 

forskningsstudie. Det är svårt att veta om all tidigare forskning har hittats även om 

sökorden var genomtänkta. Den tidigare forskningen var inte heller inriktad på endast 

stränder, vilket gjorde det svårt med jämförelser gentemot denna studie. Det är angeläget 

att fylla igen kunskapsluckan om stränders betydelse och människors strandaktiviteter, 

även om en generalisering inte är möjlig, då studien är kvalitativ.  

 Avgränsningarna visade sig vara effektiva för att studien skulle kunna vara 

genomförbar under tio veckor. Att använda sig av en fallstudie tillsammans med 

semistrukturerad intervju visade sig vara passande för frågeställningarna eftersom 

fallstudien avskärmade området och följdfrågor gav mer information. Fördelar med att 

göra intervjuer ger möjlighet att fånga den icke verbala kommunikationen som tonfall. 

Nackdelen är att transkribering tar tid, men är en stor hjälp vid analys.  

 Att leta efter respondenter online gav snabbt utdelning och de som blev utvalda fick 

informationen om tid och plats som kunde passa, antingen via meddelande på Facebook 

eller mail. De kunde kommentera en önskan om att vilja delta i det offentliga inlägget, 

men det slutgiltiga urvalet skedde i privata meddelanden. De utvalda respondenterna 

skiljde sig i ålder, yrke och kön vilket ger varierande svar. Däremot slumpade det sig så 
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att tre av fyra respondenter kom ifrån samma område. Det behöver inte påverka resultatet 

- svaren var olika ändå. Det optimala skulle självfallet vara att ha respondenternas hemort 

utspridda längs hela bukten med jämna mellanrum. Urvalets omfattning är dock svårt 

eftersom det egentligen inte finns någon skriven regel om hur många personer som är 

tillräckligt att ha. Bryman (2011) skriver att inga kriterier finns för teoretisk mättnad. 

Detta är svårt att veta, eftersom intervjusvaren inte blir identiska. 

 Enkäter tillsammans med djupintervjuer kunde eventuellt givit ett bredare resultat. 

Gruppintervjuer hade varit intressant att testa. Diskussionen kanske kunde blivit djupare, 

än bara mellan respondent och en lyssnande undersökare. Intervjuer gjordes i december 

där nackdelen är att samtalsämnet om sommarsäsongen känns långt borta. Det som är 

positivt är att ett helårsperspektiv eventuellt kan vara lättare att diskutera under vintern. 

 Intervjufrågorna resulterade ibland i flera frågor på en och samma gång. Det är svårt 

att avgöra om det var på grund av att de behövde förtydligas eller att undersökaren inte 

gav utrymme för mer betänketid. Att ge flera frågor kan ses som att frågorna ibland 

gjordes om till ledande frågor - vilket kan vara negativt för studien. Två respondenter gav 

längre diskussioner är de resterande två - men alla intervjuerna gick att arbeta med 

eftersom relevant information fanns ändå. För att få tydligare svar på vilka aktiviteter som 

skedde under olika årstider, borde det förtydligats med fler frågor om vår, vinter, höst och 

sommar under intervjun. 

 Vid sista intervjun upptäcktes att fotografiet på Haverdalsstrand som användes som 

intervjumaterial inte är tagit i Laholmsbukten. Haverdal ligger precis norr om 

Laholmsbukten. Detta misstag informerades till respondenterna och bör inte påverka 

resultatet. Frågan handlade om var respondenten oftast placerar sig när hen besöker en 

strand, där fotografiet var ett exempel på en sandstrand. 

 Det finns svårigheter med analysprocessen. Även om processen beskrivs tydligt så är 

författarens analys en tolkning. Transkriberingar existerar i studien, men det går oftast att 

tolka utskriften på fler sätt. Det finns också en risk att respondenten vill vara till lags och 

beskriva stranden som mycket värdefull. Anledningen kan vara att svaren ska låta så bra 

som möjligt, vilket ger en så kallad intervjuareffekt. Som undersökare är det svårt att 

bedöma hur stor betydelse intervjuareffekten faktiskt har för resultatet och studien.  

 När det gäller tillförlitligheten i studien så är överförbarheten svår i en studie där 

respondenternas svar spretar. Ett försök till utförliga beskrivningar av både resultat och 

analys är gjord. Det går att styrka det som sagts i intervjuerna genom bifogad 

transkribering. Studien är inspirerad av den teoretiska tankemodellen och färgar därför 
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innehållet, vilket kan vara en brist utifrån kriteriet att kunna styrka och konfirmera 

undersökningen. Studiens pålitlighet bör inte undersökaren själv avgöra, men studien 

syftar till att vara pålitlig genom att explicit visa brister under processen. Metoden är 

tydlig för att visa att det som undersöks verkligen görs, vilket indikerar en viss äkthet. Att 

analysera är en utmaning för autenticitet, därför försöker jag skapa en rättvis bild och 

lägga personliga ställningstagande i diskussionen. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

Samhället behöver öppna till samtal om stränder i ett helårsperspektiv (Figur 7). Det är 

viktigt att fortsätta engagera fler privatpersoner, företag, organisationer, lärare, elever och 

politiker. Kan framtida strandforskning i en kulturgeografisk inriktning vara nyckeln? En 

nyckel för att få en ökad förståelse för hur fler kan involvera sig i att lösa de globala 

miljöförstöringsproblemen? Det hade varit intressant att undersöka om strandens 

betydelse är olika även för människor som bor i inlandet. Är aktiviteterna dessutom lika 

varierande på andra stränder i landet?  

 

 

Figur 7. Ytavrinning, vintertid. Foto: Förf. (2017) 
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7 RESUMÉ  
 

Kustens utseende förändras ständigt. Med en varmare vattentemperatur kommer 

havsnivån stiga genom termal expansion, vilket leder till en ökad erosion av 

sandstränder. Ett sanddynsområde i Laholmsbukten har ett europeiskt skyddsvärde. 

Studiens frågeställningar handlade om strandens värde och användning: Vilken 

betydelse har en strand för människor som bor i dess närhet? Samt: Vilka aktiviteter 

utövas på Laholmsbuktens stränder under de olika årstiderna? Avslutningsvis skedde 

en reflektion i relation till Geografi 1 och 2 på gymnasiet.  

 Haggetts (1983) liknelse om stranden var studiens teoriansants - stranden kan ses som 

en miniversion av jorden. Skolverket (2017a) diskuterar liknande idéer - eleverna behöver 

en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande för att förstå relationen mellan 

sig själv och världen. Strandforskning inom kulturgeografi var inte särskilt omfattande. 

Vad ska prioriteras – exploatering eller bevarande? (Segrell 1995). Hermans (2014) 

visade på sambandet mellan hälsa och klimatförändringar, där kustens befolkning är en 

av de värst drabbade. Jensen (2008) ansåg att återhämtning är det viktigaste syftet för att 

besöka närnaturen. 

 Urvalsstrategin var målinriktad. Fyra anonyma respondenter, i olika ålder och kön 

valdes ut. Tolkningen skedde utifrån en transkriberad utskrift av intervjuerna. 

Kategorierna analyserades, sist tolkades texten utifrån studiens teori.  

 Kategorier inom strandens betydelse var: Optimism, intressekonflikter, 

disharmoni, frihet och strandrelation. Resultatet visade att stranden har ett värde för 

respondenterna i olika grad - ifrån lite till mycket. Frågeställningen för strandens 

aktiviteter mynnade ut i: Rörelse, placering, hinder, nöje och återhämtning. 

Privatpersoners aktiviteter sker året runt. Att återhämta sig på stranden nämndes av flera 

respondenter. 

 Kan det påverka hur långt ifrån stranden hen bor om hur hen värderar stranden? Hagget 

nämnde relationen mellan miljö och människa. Om miljön uppfattas som negativ, 

påverkar det val av aktivitet? Återhämtning kunde kopplas till båda frågeställningarna. 

Det kan både vara en aktivitet och funktion – och kopplas till strandens betydelse.  

 Haggetts liknelse och stranden som ett tema, gick att koppla till flera centrala innehåll, 

gärna med vetskap om den dolda läroplanens effekter för värderingar. Människans 

användning av naturlandskapet är ett centralt innehåll i Geografi 1 och kunde kopplas till 
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strandens betydelse. I Geografi 2 kunde markanvändning och hållbarhet diskuteras utifrån 

strandens aktiviteter. 

 I diskussionen kommenteras strandaktiviteter och en eventuell koppling till 

naturvärden. Kritik framfördes till Haggett – lokalklimat (Figur 8) skulle absolut kunna 

diskuteras som en geografisk fråga! Genom forskningen gick det inte att dra direkta 

slutsatser då ingen liknande studie fanns. Tydligare frågor borde framgått gällande 

aktiviteter vid alla årstider. I geografiundervisningen bör temat strand också arbetas 

tillsammans med kunskapskraven och förmågorna. Framtida forskning bör undersöka 

strandens betydelse för människor som bor längre ifrån stranden eller om aktiviteterna 

skiljer sig på andra stränder i Sverige.  

 

 

 

Figur 8. Lokalklimat flygsand, Hemmeslövsstrand. Foto: Förf. (2017) 
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I 
 

BILAGOR 
 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

Inledande metafor-fråga: Kan du berätta på vad du tänker på när du hör ordet strand? 

 

Tema: Strandens användning 

o Hur ser dina aktiviteter ut på stranden när det inte är badsäsong? 

o Hur ser dina aktiviteter ut på stranden när det är badsäsong? 

o När sker aktiviteterna på dygnet utifrån årstid? 

o Finns det något som kan hindra dina aktiviteter? 

o Är vissa ytor på stranden fulla under soliga sommardagar? Vilka? 

o Var befinner du dig på stranden? (sanddyner, mitt på, vattenbryn). Varför? 

o Är du själv eller med andra på stranden? 

o Vad ser du för positiv utveckling i Laholmsbukten gällande stränderna? 

o Vad ser du för negativ utveckling i Laholmsbukten gällande stränderna? 

 

Tema: Strandens betydelse 

o Hur ser din drömstrand ut? 

o Hur ser din mardrömsstrand ut? 

o Hur upplever du säkerheten vid vistelse i en naturlig miljö jämfört med en urban 

miljö? 

o Är stränder värdefulla? Ur vilka perspektiv? 

o Var brukar du rikta din uppmärksamhet mot på stranden? Horisonten, detaljer? 

o Fyller stranden några funktioner i ditt liv? Vilka? 

o Hur tror du att andra människors relation till stranden ser ut i världen? 

 

Avslutning: Är det något annat du skulle vilja kommentera eller tillägga? 

 

 

 

 



  

 

II 

BILAGA 2: VILLKOR INTERVJU 

 

VILLKOR FÖR INTERVJU 

Studien är ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng i geografi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Studiens syfte är att analysera stränders betydelse och 

användning i Laholmsbukten. Intervjun kommer att pågå̊ mellan 30–45 minuter och 

kommer spelas in för att lättare analyseras. Samtal som uppkommer efter inspelningens 

slut kan eventuellt inkluderas i undersökningen om det är av relevans. Vid avslutad 

godkänd studie raderas inspelningarna. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och respondenten kan när som helst avbryta. 

Deltagaren väljer själv vilka frågor hen svarar på. Informationen används endast i 

forskningsändamål – det vill säga i denna studie. Informationen är konfidentiell och 

behandlas så att du som person inte kan spåras till informationen. 

Om undersökaren behöver förtydliganden eller har ytterligare frågor så finns 

möjligheten för hen att kontakta respondenten efter intervjun. 

Deltagaren (respondenten) kommer att ges möjlighet att läsa den färdiga studien. 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Undersökare 

Louise Martinsson 

lm222ht@student.lnu.se 

 

Handledare 

Bosse Hansson 

bosse.hansson@lnu.se  
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III 

BILAGA 3: MISSIVBREV  

 

BREV TILL BOSATTA I LAHOLMSBUKTEN 

Hej! 

Mitt namn är Louise Martinsson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Kalmar. För 

tillfället läser jag till ämneslärare, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Mina 

två ämnen är Idrott och hälsa samt Geografi.  

Jag har ett stort intresse för havet. Jag ser Laholmsbukten som ett vackert område med 

värdefull natur. Därför har jag valt att göra en intervjustudie i mitt självständiga arbete i 

Geografi under hösten 2017. Kursen omfattar tio veckors heltidsstudier, där jag gärna 

vill intervjua ortsbor och sommarbesökare som bor i området mellan Tylösand och 

Hovs hallar, med max fem kilometer ifrån stranden.  

Studiens syfte är att analysera stränders betydelse för människan och få en ökad 

förståelse för vilka aktiviteter människor ägnar sig åt på stränderna i Laholmsbukten. 

Mitt mål är att studien ska öppna till samtal om stränder. I studien ingår en didaktisk 

reflektion, nämligen att koppla stranden till undervisning i Geografi. 

 Huvudfrågeställningar är följande: 

 

 Vilken betydelse har en strand för människor som bor i dess närhet? 

 Vilka aktiviteter utövas på Laholmsbuktens stränder under de olika årstiderna? 

 

Intervjun kommer behöva genomföras v.49 2017. Studien kommer följa de fyra etiska 

huvudkraven ifrån Vetenskapsrådet. I denna studie kommer du vara anonym. 

 

Vill du veta mer och kanske delta? Hör av dig! 

Med vänlig hälsning 

Louise Martinsson 

lm222ht@student.lnu.se  
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IV 

BILAGA 4: TRANSKRIBERINGSNYCKEL 

 

 

Tabell 1. Omarbetade transkriberingsnycklar.  

Inspirerad av Kvale & Brinkmann (2014:222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKEL        INDIKERAR_________________________ 

 

 RES. W X Y Z     Respondent, den som blir intervjuad 

 UND.        Undersökaren, den som intervjuar 

 Är stränder värdefulla?   Högre ljudvolym 

 Är stränder värdefulla?  Något som betonas 

  [skratt]        Andra ljud eller gester 

 {absolut}       Gissning av ord 

 { }           Bortfall av ett ord som är svårt att höra 

 (.)          Kort paus 

 (…)         Längre paus 

 ”citat xxx”       Återberättande 

 // irrelevant //      Borttaget irrelevant innehåll 

 *          Censurerat ord 

 ^          Tillägg av författaren för förtydligande 

 



  

 

V 

BILAGA 5: UTSKRIFT INTERVJU 1. 34 MIN 

 

RAD TALARE INNEHÅLL NYCKEL

ORD 

1 UND. //teknikprat//  

Så jag tänkte vi kunde gå igenom den här tillsammans. Så detta är då 15 högskolepoäng som jag håller på och 

skriver nu då. Eh. Och syftet är att vi ska se om jag kan ta reda på stränderna betydelse egentligen för människor. 
Och även vad folk gör på stränderna året runt i Laholmsbukten. Så jag har med mig en liten karta som jag har 

skrivit ut då. Så det är egentligen det här området, just från Tylösand hela vägen ner till hovs hallar här på kanten 

ju. 

 

2 RES. Y Mm. Mm..  

3 UND. Ehh. Så det är folk som kommer vara här ifrån detta området då.   

4 RES. Y Som du gör dina intervjuer me?  

5 UND.  Ja precis, och lite sådär vad är de flesta människor är de bara och badar eller vad är det dom eller vad används 

stranden till. För jag vill ta reda på om stranden betyder någonting och koppla det lite till klimatförändringar, 
nedskräpning och så. Och sen kommer jag skriva en diskussion som handlar lite om skolan, hur kan man 

undervisa om stranden i geografin då. så det blir lite extra koppling då kan man säga. 

 

6 RES. Y Mm … Mm. Vad bra.  

7 UND. Yes. Och jag hoppas att intervjun kommer pågå ungefär mellan 30-45minuter. Du är faktiskt första intervjun 

så vi får se. 

 

8 RES. Y Ja, ojda ojda  

9 UND. Vi får se [skratt] 

Och den kommer spelas in, och även om vi pratar om någonting som uppkommer upp efter inspelningen så kan 
det tas med om det är av relevans då men det får vi se, och när jag väl blir godkänd på den här studien så kommer 

den här inspelningen raderas så att du vet om de.  

 

10 RES. Y Mm.. ah.  

11 UND. Och deltagandet är frivilligt och du kan ju avbryta när du vill då under hela perioden.  

12 RES. Y Mm. Mm.  

 UND. Och du väljer själv vilka frågor du svarar på. Eh och detta används ju egentligen bara till den här studien. Så den 

kommer läggas upp på en hemsida som heter DivA nämligen om du känner till den  

 

13 RES. Y Mm. Mm  

14 UND. Där alla uppsatser läggs upp då den är godkänd.  

15 RES. Y Mm.. Ja..   

16 UND. Och ja, du är anonym och eh.. så att du inte kan spåras till informationen. Eh och om jag behöver något 

förtydligande är det okej att jag kontaktar dig efter intervjun? 

 

17 RES. Y Ja absolut  

18 UND. Och du ska få kunna läsa den färdiga studien.   

19 RES. Y Det tycker jag om. [skratt]  

20 UND. [skratt] ehm, så känns det okej för dig? Du godkänner att du är med?  

21 RES. Y Ja absolut  

22 UND. Jättebra, då kan vi börja köra igång.   

23 RES. Y Mm..  

24 UND. // irrelevant teknikprat //  

25 UND. Då tänkte jag höra med dig först, vad är det du tänker på när du hör ordet strand? En lite inledande fråga. Vad får 
du upp för bilder i huvudet? 

 

26 RES. Y Ja när jag tänker strand tänker jag först och främst på att bada.  Bada 

27 UND. Bada? Mm..  

28 RES. Y Eh.. och det gör jag för att jag är en (.) morgonbadare.  

29 UND. Ah du är de?  

30 RES. Y Ah.. ( ) nie..åtta månader per år som jag gör det varje morgon. Mmm.. därför blir ju stranden för mig,blir ju i det 

fallet mycket som man passerar via ut på sin brygga, för att bada. Jag bor nära stranden.  

Närhet 



  

 

VI 

31 UND. Okej.   

32 RES. Y Mm ja.  

33 UND. Har du varit en morgonbadare länge?  

34 RES. Y Ja.. ja det har jag. Jag har bott i * i 37 år så jag har nog varit morgonbadare i 30.  Erfarenhet 

35 UND. Jah. Okej. Något annat du får upp i huvudet när du tänker på ordet strand just?  

36 RES. Y Mm.. Ja nu är det klart nu har jag barnbarn då går jag ju till stranden med barnbarnen och {leker} i sanden.   

37 UND. Ja härligt. Så mer positivt skulle du säga?  

38 RES. Y Absolut ja, det tycker jag absolut. Likadant (.) att man kan gå till stranden med sin lilla picknickkorg eller på 

kvällen och ta en picknick och sätta sig och sätta sig, sätta sig ner vid stranden och titta ut över vågorna om det 

är sådana. Men sen använder jag stranden på ett annat sätt också, därför att jag har en son i *-strand där så det blir 
ofta min promenad härifrån * till *-strand  ( ) dit och hem är ungefär 45minuter i varje riktning. 

Positiva 

Tankar, 

Vågorna, 
Promenad, 

Picknick 

39 UND. Jaha! Det är bra, bra promenad.   

40 RES. Y Det är en härlig promenad och då tycker jag det är fantastiskt att gå på stranden istället för att gå..  

41 UND. Istället för någon annan ..  

42 RES. Y Annan stans ja.  

43  UND. Okej, men så egentligen om vi tänker när vi, när det inte är badsäsong så skulle du säga att det är mest 

promenader?  

 

44 UND. Eller vad gör du när det inte är badsäsong på stranden?  

45 RES. Y  Ja då är det mycket promenader. Jag går längs havet alltså året om. Promenad  

46 UND. Ah okej (.) Och när det är badsäsong är det mest och badar då egentligen då eller vad är det för mer aktiviteter?  

47 RES. Y Det är ju det jag sätter mycket värde på, för de för mitt morgonbad.  

48 UND. Okej. När skulle du säga att aktiviteterna sker då på dygnet, om vi säger på sommaren är det mest morgonen?  

49 RES. Y Ja morgonen ja. Jag är tidigt i badet.  Morgonbes

ök 

50 UND. Och när det inte är badsäsong, när är du på stranden mest då skulle du säga?   

51 RES. Y {ungefär}Ja det är också morgon.   

52 UND. Morgon ja  

53 RES. Y Innan frukost så går jag längs havet.   

54 UND. Jah okej. Finns det något som skulle hindra dina aktiviteter? Det finns ju många olika.. Ehm.. Jag ska ju inte ge 

för många förslag .. ja du säger att du har nära i alla fall? Så du kan ta dig lätt? Men tid, några andra hinder så du 
känner? Eller du känner dig fri att kunna ta dig dit?  

 

55 RES. Y Ja jag känner mig nog fri att kunna ta mig dit. Ibland kan man ju se på stranden att det kanske inte ser så 

inbjudande ut. Därför att det är mycket (.) vad ska jag säga, det är mycket som flutit iland i form av tång och sånt 

där. Men vi har ju en fin brygga så det går alltid att gå ut på bryggan. Och det finns ingenting som hindrar mig 
ifrån att bada.  

Miljö 

56 UND. Nej [skratt] upplever du förresten det här med algblomningen? Har den förändrats tänker jag?  

57 RES. Y Nj..njae. I sommar har det inte varit {nått} överhuvudtaget men jag {kan nog ändå säg} säg att de senare åren har 

man nån gång märkt det men jag badar ju ändå. Så det ska väldigt mycket till för att det ska hindra mig ifrån att 

bada.  

 

58 UND. Ja. Det verkar som du känner dig väldigt fri då. Härligt!  

59 RES. Y Det gör jag verkligen mm  

60 UND. Okej, då ska vi ta fram ett av fotona här som jag tagit. Kan du gissa vilken strand detta är? Det är väldigt svårt 

[skratt]  

 

61 - // fotots plats//  

62 UND. Så jag tänkte fråga dig när du är på en strand en solig sommardag, kanske häromkring, upplever du att det är 

vissa ytor som är fulla med folk? Var brukar folk befinna sig någonstans mest eller är de utspridda överallt? En 

liten mer konkret fråga. Är det uppe i sandkullarna eller är det mest folk som är nere vid vattenbrynet och går 
eller är de uppe i gräset? Eller hur upplever du ^var^ folk befinner sig på stranden?  

 

63 RES. Y (.) Det är ju så beroende på vad det är för väder. Väderberoe

nde 

64 UND. Ja, vill du beskriva?  

65 RES. Y Är de.. är det en varm dag så är ju folk nere vid vattenbrynet. Men är det lite mer en blåsig dag så ligger folk lite 

mer i sanddynerna. Om vi nu har några sanddynor.  

Placering 

Vattenbryn 
Och 

Sanddyner 

66 UND. Precis. Vill du utveckla det lite [skratt]  

67  RES. Y Ja [skratt] Där kan jag ju tycka att stranden har förändrats genom åren. När jag kom hit för 37 år sedan till * , då 

är min minnesbild att jag vet inte om den är rätt, men min minnesbild då med mina barn som då var små var att vi 

Strandförän

dring 



  

 

VII 

hade en ganska bred sandstrand. I dag är det ju inte så mycket av den sandstranden kvar dessutom är det väldigt 

mycket sten på stranden, åtminstone här, där jag är och badar. Och jag badar inte så ofta annan tid på dan utan det 

är morgonbadet. Så visst har stranden förändrats. Det har den absolut. Det är likadant när man går längs stranden 

(.) det är inte så mycket härifrån till *strand som är ren strand, antingen är det mycket skräp som blåst upp eller så 

är det väldigt mycket sten som har [avbryts] 

68 UND. Upplevde du det mycket förr att det var mycket skräp som blåste upp?   

69 RES. Y Nej, det gör jag nog inte, det tycker jag har blivit mer och mer.   

70 UND. Ja, Okej. Ehm. Om du kommer till stranden, var skulle du helst föredra att vara någonstans på stranden? Gillar du 

att ligga och sola här uppe när du gått och badat eller är det mest bryggor?  

 

71 RES. Y  Alltså ska jag vara så att jag ska ligga på stranden så ska jag ligga så nära vattenbrynet som det går Placering  

72 UND. Det är de ja   

73 RES. Y Jag vill inte ligga där uppe i sanddynerna  

74 UND. Är det för sandigt där uppe?   

75 RES. Y Jag har nämligen haft sommarhus i * och där är det ju klippor. Så det där med sanden det är ne..  

76 UND. Okej.. eh, är du ofta själv eller med andra på stranden?  

77 RES. Y Om jag är på stranden är jag där med mina barnbarn.   

78 UND. Och annars själv om du går och …  ^badar^   

79 RES. Y Mycket sällan, mycket sällan som jag själv går till stranden.   

80 UND. Upplever du att många är själva på stranden när du själv är där eller är många tillsammans med andra?  

81 RES. Y Det är ju familjer som är på stranden tycker jag. Inte enskilda människor nej… Familjer 

82 UND.  Jah, det kan vara svårt att tänka såhär ^ett tag^ efteråt  

84 RES. Y Mm ja.   

85 UND. Vad ser du för positiv utveckling här i Laholmsbukten när det gäller stränderna? Är det några evenemang eller 
sker det något sådär positivt som du känner att ”det är kul” när det gäller stränderna.  

 

86 RES. Y De man.. de jag ser att man gör nu på stränderna är nu att .. att invandrare använder stranden på ett annat sätt.  Kulturell 

Användnin

g 

87 UND. Okej! Berätta mer.  

88 RES. Y Vi hade ett asylboende här ute vid * och då var det ju så att dom gick till stranden, och de gick ju till stranden 
med hela familjerna och grillade. Så de använder ju verkligen stranden på ett liksom (.) för att (.) ja friheten 

skulle jag väl säga att de upplevde och använde de ju då för sina måltider  

Familjeträff
ar, Frihet 

89 UND. Jah, och det ser du som en positiv utveckling i Laholmsbukten?  

90 RES. Y Ja det tycker jag absolut.. det är väl.. så gör väl dem mycket i sina egna länder. Och jag har själv bott i 

*krigsdrabbat land* nämligen så jag kunde själv se hur *befolkningen* tog sitt pick och pack gick till stranden 

och (.) och ja (.) med sin grill och allt möjligt som de tar med sig och hela familjen. Och det är ju oftast inte en 
familj utan flera familjer som samlas där. Man gör stranden till samlingsplatsen.   

 

91 UND. // upprepning//  

92 RES. Y Ja jag har bott i * och därför känner jag igen beteendet från deras stränder också.   

93 UND. Jag förstår. Något annat positivt som du märkt av på senaste?   

94 RES. Y (…) Mm. Jag ser ju här att vi har fått .. man har gjort vid lekplatserna som finns vid stränder. Det tycker jag 

också är trevligt att man gjort om dem och fått lite nya redskap och framförallt kanske skulle man säg lite (.) lite 

ehm. Det är viktigt att alla lekparker så att säga har en viss standard så att inte folk, barn skadar sig och sådär. Så 
det har blivit mer familjer, eller pappor som går med sina barn till de här lekplatserna som finns vid stränderna 

också som vi har här i alla fall.  

Lekplatser 

 

Pappor, 
Familjer 

95 UND. Ja, härligt. Ja okej. Finns det något som går åt andra hållet , den negativa utvecklingen. Något som du känner att 

”det här är inte så roligt att se på stränderna”.  

 

96 RES. Y Det som jag tycker är det sämsta här allt den här, allt det här som vräks upp ur havet. Som vi då inte just här, där 

jag badar, även om det är ändå i * så håller man inte riktigt rent efter det. Det kan man ju naturligtvis fundera på 

var. vart ska man lägga allt de? Som vräks in ifrån havet så i havet finns det ju mycket. 

Nedskräpni

ng 

98 UND. Men upplever du att det året runt kommer upp skräp eller är det mest mer på sommartiden man märker?  

99 RES. Y Ja det kan man nästan säg, så är det stormar så . så om det blåser rätt rejält så åker det upp en hel del.   

100 - // avbryter varandra //  

101 RES. Y Jag upplever ju också att havet kommer närmre och närmre, mm. Stranden blir mindre och mindre och havet 
kommer närmare och närmare.  

Stranderosi
on 

102 UND. Brukar det komma ny sand här till vissa strandpartier?  

103 RES. Y Njae.. Ibland transporterar man sand hit, någon annanstans ifrån och då vet jag inte exakt vad man tar den ifrån 
men det gör man ibland inför sommarsäsongen.  

Sandtransp
ort 

104 UND. Så som jag förstår dig som hade du velat ha någon mer form av städning kan man säga eller?  

105 RES. Y  Ja, , lite mer städning kunde man ha tycker jag på stranden  



  

 

VIII 

106 UND. Upplever du att det skulle komma ifrån kommunen eller mer frivilliga? eller hur tänker du det vore en bra idé att 

lösa det just då det kan vara väldiga mängder ju. 

 

107 RES. Y Jag har dessutom suttit i styrelsen för *-villaägarförening och vi har ju stranden som en del hos oss. Och där har 
vi ju haft mycket diskussioner om hur vi ska.. hur det ska hållas rent på stranden och där är ju väldigt mycket 

delade meningar, därför att kommunen hugger ner allt (.) som växer där, och det är ju inte alla som tycker så, och 

hela deras {?} ska finnas kvar 

Boende 

198  UND. Och vet du kommunen har för argument varför de hugger ner?   

199 RES. Y Ne.. nja. Inte mer än att de säger att ne.. i princip ”det har vi väl alltid gjort”. Och där finns ju mycket andra 

synpunkter ifrån medlemmarna att , fanns av medlemmarna i föreningen att man ville att de skulle få växa fritt så 
att säga. I det området eller mellan havet stranden och sen har vi ju ängen eller vad man nu ska kalla den. Det är 

ju innan du kommer till strandpromenaden. Just den delen av växtligheten skulle man gärna vilja finnas kvar 
{och behålla den?}  

Intressekon

flikt  

200 UND. Okej, Så det har varit delade meningar, svårt att lösa.   

201 RES. Y Jah, det kan man säga. Väldigt mycket delade meningar. Vi fick mycket .. mycket frågor runt det . varför klipper 
man. 

 

202 UND. Okej. Det verkar vara en svår intressekonflikt. Det verkar svårt att lösa den.   

201 RES. Y Ja,  men kommunen klippte i vilket fall som helst. Så vi hade inte så mycket att komma med egentligen som 
förening utan det var så att kommunen de klippte  

 

202 UND. Okej, men upplever du att det är andra som är intresserade av att diskutera det här med nedskräpning eller känner 

folk att ”ja vi kan inte göra så mycket” eller hur upplever du, är folk engagerade tycker du? 

 

203 RES. Y Nae.. nej det kan man inte säga, det är man inte speciellt. Då tycker jag., och tyckte framför allt jag när jag satt i 
föreningens styrelse att det är också föreningens styrelse som ska se till att man aktiverar sina medlemmar. Så 

man kan nog inte bara förvänta sig att medlemmarna bara ska själva på nått vis ta i det på något vis utan på något 

sätt kommer uppropet så att säga i från styrelsen så att säga, att göra någonting. Och där tror jag, där tror jag 
absolut att det skulle finnas ett intresse, sen i en sån förening är ju en del av den fasta befolkningen som är med 

och en del är ju sommarboenden. I styrelsen (.) En del bor ju här året om och en del var ju bara här på sommaren. 

Även i styrelsen 

Miljöansvar
, 

Sommarboe

nde 

204 UND. Men upplevde du någon skillnad med de som var året runt boende och de som var sommarboende hur man 

engagerade sig eller hur diskussionerna gick då?  

 

205 RES. Y Nja, ja. Alltså de som bara kom hit på sommaren tyckte ju till exempel att man skulle behålla den {fauna?} som 

fanns. Medan den bofasta befolkning var mer de som tyckte att ”det är väl bara att klippa ner den” {?} 

 

206 UND. Intressant. // // Det var lite olika. Jag förstår. Då går vi vidare här. Lite mer om vad stranden betyder för 

människor ska vi gå in på i det kapitlet. Och då tänkte jag en lite större fråga. Hur ser din drömstrand ut? Skulle 

du kunna beskriva den? Vart den finns och vad finns på stranden? Om du fick spåna fritt. 

 

207 RES. Y Mm..Jag tycker ju att man skulle.. att stranden ska vara en plats för familjen och för barnen. Det ska vara en plats 
där man gå, som man delvis gör i dag med sin picknick-korg eller går och badar, mötas kanske mer på stranden 

än vad man gör i dag. Och.. och då måste ju stranden vara ren.  

 

208 UND. Ja, det är en viktig förutsättning?  

209 RES. Y Ja den måste vara ren, för annars blir det ju inte så att folk och familjer går till stranden. Och det får ju inte vara 

så. Jag har ju inte lösningen på de men ibland kan det ju vara så att de första fem metrarna (.) till vattnet är sån 
goja så att man sjunker rätt igenom och det är ju inte så kul att ta sina barn eller barnbarn med sig i den gojan 

innan du är ute i, eller på vägen tillbax dära. Så.. så där har vi ju naturligtvis ett behov av att göra någonting för 

det är ju inte mitt minne utav att det var så när jag var barn, eller när jag flyttade hit och hade små barn. Och 
trampas igenom den gojan är ju inte så kul.  

Ren Strand 

 
Tång 

210 UND. Så drömmen är att det inte ska finnas? [skratt]  

211 RES. Y Det ska finnas naturligtvis, men det ska vara en renare strand, sen kan man ju säg att går man till *-badet så är 
det ju ren och fin strand och då kan ju jag fundera på, ska vi bara satsa på den stranden där inne och inte på de 

andra stränderna och bryggorna som vi har ut?  

Strandstädn
ing 

212 UND. Så det är olika satsningar upplever du?  

213 RES. Y Absolut. Du har ett jättefint bad inne på *-badet men jag som absolut inte vill ligga på stranden med hela * 

befolkning går ju aldrig på den stranden. Det ligger man ju som packade sillar. Det är ingenting för mig. Och det 

tror jag till exempel också att folk som går till exempel på stranden.. allt liksom från * och bortåt mot *strand och 
uppåt, det är lite mera ”Jo men jag kan gå ner här och vara lite mer för mig själv och inte ligga där”, då kan man 

åka till turistparadis för att göra.  

Målgrupper

, 

Turistparad
is 

214 UND. Så du upplever att din drömstrand skulle kunna finns i Sverige då som jag uppfattar de?  

215 RES. Y Ja absolut. Absolut! Och jag tror inte att vi har.. det är naturligtvis utifrån att jag är en badare, för jag struntar i det 

dära med temperaturen på vattnet, barn fryser ju inte om det är 17 grader i vattnet.  

 

216 UND. Då kommer vi osökt in på tvärtom då, vad mardrömsstranden skulle se ut då , vilket vi varit inne rätt mycket på, 
något du vill tillägga där? [skratt]  

 

217 RES. Y Ja, nej men mardrömsstranden är ju de stränderna som inte är rena. För vad ska vi göra där då? För då kan vi, hur 

kan vi undvika att allt detta? Och varför är allt det här i havet allt som nu vräker upp på våra stränder? Vad 
kommer det ifrån? 

Strandskräp 

218 UND. Men upplever du att dom diskussionerna till exempel med bosatta här eller ja bekanta du har att ni diskuterar om 

klimatförändringar och sådant?  

 

219 RES. Y Nej det kan jag inte men, som jag säger, jag har bott i *-län men jag , och haft båt. Och då kan jag säga att det 
inte är kul alltid att se massa båtar som vräker ut massa skräp. 

Båtföroreni
ngar 

220 UND. Och *-kusten har jag förstått är rätt hårt drabbad utifrån också och att dras in och samlas av de här olika 

strömmarna. Har jag förstått det som att det varit ett extra hårt slag just mot *-län.  

 

221 RES. Y Det blir det ju naturligtvis också. Och *-län. Även om vi har {?} mycket båtar i hamnen också så de kommer ju 
inte längre än till hamnen. Men, men det är klart att alla dessa båtar som vi tror tömmer sina latriner i 

latrintömningar i dag, men det tror inte jag. Jag har haft sommarhus och båt på *-ön och där är ju en sån stor 

Latrintömni
ng 



  

 

IX 

båthamn, som inte ens har en latrintömning. Det tror jag är en av våra stora problem idag. Att det fortfarande 

töms ut fortfarande mycket skit i våra hav. Jag badar ändå men [skratt] men jag tror att (.) och jag hade gärna sätt 

att det var bättre med segelbåtarna som far runt istället.  

222 UND. Men du upplever att du verkligen är besvärad av de? Att det inte är ett hinder..? men man vet om det?  

223 RES. Y Ja man vet om det. och jag tror att.. det är klart, det har ju inte minskat med antal båtar i havet. Vilket det också 
gör att det påverkar våra stränder också. Även här i bukten {?} 

Citat 

224 UND. Okej.. Hur upplever du säkerheten, när du vistas på stranden om man jämför med en urban miljö som en stad 

eller inne där det finns lite mer folk, om man jämför stränderna och det mer urbana? Upplever du dig säker när du 

är på stranden? 

 

225 RES. Y Eh.. Jah. Ja det skulle jag nog ändå säga att jag gör. Det är nog en dumdristighet att jag gör det. Ändå att jag är en 

utbildad simlärare och sysslat jättemycket med de [skratt] men livräddning och alltihopa men vilket är säkert det 

som gör att jag nej {?} känner mig trygg där.  

Säkerhet 

226 UND. Så du upplever dig ändå säker? Upplever du dig lika säker i en urban miljö där det finns mycket folk om man 

jämför? 

 

227 RES. Y Nej.. det tror jag.. nej.. Jag känner mig nog säkrare på stranden.  

228 UND. Så du tror att det är för att du är simlärare eller är det andra faktorer?  

229 RES. Y Ja det skulle ju vara vattnet, att man skulle vara rädd för att något som ska hända i vattnet. Eller. ja.. händer i 
vattnet.. eller med andra i vattnet så skulle jag nog ändå känna mig tryggare i det än i stan 

Vattenrisk 

230 UND. Då går vi vidare till nästa. Upplever du att stränderna är värdefull för dig? Om man jämför med andra naturtyper, 

som skog, ängar och stränder? //irrelevant upprepning// 

 

231 RES. Y Absolut! Jag skulle aldrig flytta någonstans där jag inte har stranden.  Naturvärde 

232 UND. Har du någonsin bott i en stad då som inte haft hav ?  

233 RES. Y Nej,   

234 UND. Nej [skratt]  

235 RES. Y Jag är uppfödd i *, badade alltid i *-hamn, kallt som attan. Sen har jag bott på * vid havet, *-län vid havet, * vid 

havet. Jag flyttar ingenstans där jag inte har havet.  

 

235 UND. Vad är det som gör att du så gärna vill vara vid havet? Kan du berätta lite mer?  

236 RES. Y Ja jag vill alltså.. för mig är det en form utav (.) jag skulle nästan vilja säga att det är en meditativ del av 

uppvaknandet. För jag går direkt ifrån sängen till havet. Och det är inte bara badet, utan vissa mornar stormar 

och blåser det, då kan man egentligen säga att det inte är något skönt att bada. Men det är ju inte bara det , utan 
det är ju att gå ifrån sängen till den lilla promenad som kanske är 75 meter hemifrån, lyssna på fåglarna lite och 

gå sakta ner mot havet och liksom möta havet och så kunna, kunna gå på bryggan ut (.) och sen vaknar man ju 

verkligen av badet för det är fem grader när jag går och börjar och det är fem grader ungefär när jag slutar men 
även annan tid så är det en form av ett uppvaknande. Sen tycker jag också att det är ett litet rus i kroppen, blodet 

far runt och man vaknar till rejält, och sen då den promenaden hem igen. Så det är hela processen mot havet och 

stranden och badet är en form av meditativ (.) och välbefinnande.   

Meditation,  

Närvaro, 

Vakna 

237 UND. Så lite mer åt hälsohållet och återhämtning då kanske?  

238 RES. Y Ja.. ja det tycker jag. Jag tror inte att ett kallt bad skadar någon människa.  Vinterbad 

239 UND. Är det några andra funktioner som tycker du att stranden har några andra funktioner i ditt liv? Du pratade om dina 

barnbarn att du kan, umgås med dem där? 

 

240 RES. Y Det är en frihet på något vis. Gillar inte skog!  Skog 

241 UND. Nej okej, förklara.  

242 RES. Y Jag går aldrig i skogen, jag går aldrig och plockar svamp. Jag känner att alla de här pinnarna som står rätt upp de 
är över mig. Neh. Jag gillar inte skog 

 

243 UND. Du känner kanske dig trängd lite där?  

244 RES. Y Jah, det är friheten med havet. Och havet ser aldrig lika dant ut. Så varje dag du går till havet så är det alltid 
någonting nytt. Så det är nog.. nej skog är ingenting för mig.  

 

245 UND. Okej. Och när du väl är på stranden. Nu kommer vi in på lite mer detaljfrågor här strax i slutet. Hur upplever du 

att du riktar din uppmärksamhet när du går till havet. Är det horisonten du brukar titta på? Eller är det naturen 
bakom? Eller brukar du titta på små sandkornen i sanden eller är det något speciellt du brukar tycka om att rikta 

din uppmärksamhet på när du är på stranden? 

 

246 RES. Y Det är ju fri, det är ju väldigt mycket bilden man har utåt. Och liksom friheten du har om du tittar ut över havet. 
Det kan ju vara något över horisonten, det kan ju vara * då eller vilken strand det man nu än är på. Men, friheten 

tycker jag. 

Horisonten, 
Frihet 

247 UND. Det öppna?  

248 RES. Y Ja det öppna landskapet, det kan man ju säg som Ulf Lundell han sa. Det är faktiskt det jag tycker är det viktiga i. 

Och sen tycker jag man är..Sen är jag lite fascinerad utav vågorna. När man ser havet, beroende på hur, det kan ju 

vara fantastiskt att gå vid havet en riktig stormig dag och se krafterna som finns i havet.  

Naturkrafte

r 

249 UND. Okej. Och sista frågan är. Hur tror du andras relation till stranden ser ut i världen? Hur tror du andra.. tror du att 
stränderna är stor del av andras människors liv i världen generellt om man går utanför Sverige? 

 

250 RES. Y Jag tror att i andra delar av världen, om vi tittar på många utvecklingsländer och så, så tror jag stranden betyder 

väldigt mycket. För jag tror just det här med friheten. Jag menar många människor de går och tar vatten, för de 
har inte vatten någon annanstans kanske. Och tvättar sig i havet eller i vad det nu är eller bäckar som är kopplade 

till havet. Så jag tror i andra delar av världen har havet en annorlunda betydelse än vad det har för oss. 

Utvecklings

länder, 
Resurs 

251 RES. Y Och svenskarna? Tror du vi gillar havet allihopa?   



  

 

X 

252 UND. Ja det tror jag. Jag menar det det tror jag vi att gör. För om vi tittar på byggnationer så har det alltid varit att bo 

nära havet har ett helt annat pris än ett boende inåt. 

Boende  

253 UND. Och har det alltid varit så?  

254 RES. Y (…) Det kan jag egentligen inte svara på. Däremot tror jag vi kommer ha en förändring när det gäller närhet.. 

alltså boende väldigt nära havet med tanke på att havet stiger. Mm. Så det kanske inte bara är så.. 

Geografisk 

Boendepro
blematik  

255 UND. //irrelevant teknikprat, omstart ny inspelning//  

256 RES. Y Nämen om man tittar på det här då med närheten till havet. Det kan väl jag tycka att de senaste stormarna vi har 
haft så har ju havet gått så långt upp så man, längre för varje år kan man väl egentligen säg. Och vi har ju liksom 

haft (.) hamnen har ju varit, gått långt upp över alla bryggor och upp en bit och stugorna som låg längst nere har 

dansat runt och försvunnit, vissa försvann ut i havet. 

Stormar 

257 UND.  Och när var det sa du?  

258 RES. Y Ja det är ju de sista, sista fem se årens storma.  

259 UND. Oj, det är så pass nära i tid alltså?  

260 RES. Y Ja det är det faktiskt. Det finns ju, där nere där jag bor finns det ju sådanahär. Man hade en tångremsa ner, till 
varje hus hade man en tångremsa och tångremsa, där man ju säga ja, den tång som vi beskriver idag som jag 

säger som ligger där nere den tog man ju hem förr i tiden till varje hus och använde till gödsel. I dag ligger den 

kvar nere på stranden. Ehm. Och var och en kunde äga en liten bod längst nere vid havet då också, det var ju ofta 

en liten fiskebod eller en liten badbod. Men den var ju ändå nära. De sista, åtminstone de sista tre eller fyra årens 

stormar så har de husen inte klarat sig utan då har vattnet stigit så mycket så de här stugorna har dansat runt. Och 

likadant i hamnen. I hamnen har vattenståndet stigit så mycket att de bodar som legat i hamnen de har de åkt.. åkt 
ner i hamnen. Det var till och med så att hamnen, vattnet för två år sedan lyfte ett helt hus i hamnen. Det har 

liksom,. har varit enorma krafter och det är det ju. Det är ju enorma krafter i havet.  

Tånganvän
dning 

 

 

Stormkonse

kvenser 

261 UND. Så du tror att det blir en liten tvärtom effekt?  

262 RES. Y Det kan ju bli så att många tänker att ”ja men så nära havet vet jag inte om jag riktigt vill bo, därför kommer 

vattnet att stiga så kommer det stiga upp här i vårt hus”, så det är ju inte säkert att att, vi kommer ha exakt samma 

prisbild på dom hus som ligger väldigt väldigt nära havet, närheten men inte så{?} nära vi sagt hittils, vi ska 
bygga här nere på stranden nästan. Strandskyddet är ju viktigt.  

Strandskyd

d 

263 UND. Ja absolut. Jag undrar om det är någonting du skulle vilja tillägga eller kommentera som det har vi har pratat om 

just nu som du funderar på? 

 

264 RES. Y Jag jobbar en del med det här med integrationen. Där tror jag att vi, vi, måste tänka i att människor som kommer 

ifrån andra länder använder stranden på ett annorlunda sätt. Det är ju inte vi så öppna för, känns det som. Eh utan 

vi tycker kanske att de tar liksom tar strand i besittning på något vis va. Dem har ju ett annat familjeförhållande så 
att säga. Kommer man så är det inte bara mamma pappa barnen utan då kommer ju släkten för övrigt och 

allihopa. Så de blir ju ganska många om de möts på stranden. Och de kan väl hör här. Och jag tror det stämmer 

ganska bra att man tycker liksom att de invaderar stranden på något vis. Dem och så är det vi, mm. 

Integratatio

n  

265 UND. Upplever du det som ett problem? ^vi och dem situationen^  

266 RES. Y Ja, jag tror vi måste vara mycket mer öppna för att, vi kanske rent av ska vara tillsammans . I det de försöker med 

i sin matkultur, och hela alltet. Och själva bjuda in till om vi är på stranden. Men jag tror vi har lite svårt att se att 
man vad ska jag säga (.) att stranden används av andra kulturer på ett annorlunda sätt. 

Öppenhet 

267 UND. Det kanske finns en chans att mötas till kärleken till havet?  

268 RES. Y På nått vis liksom så tycker jag att det skulle vara en större mötesplats än vad det är idag. Förena kulturerna på 
stranden skulle jag kanske vilja säga. Låt kulturerna mötas på stranden, det är en bra plats för den är öppen, så du 

kan sticka om du vill.  

Mötesplats 

269 UND. Det får väl bli ett bra slutord va. Då stänger vi av inspelningen här.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XI 

BILAGA 6: UTSKRIFT INTERVJU 2. 16 MIN 

 

RAD TALARE INNEHÅLL NYCKELORD 

1 UND. //inledning// 
Det är ett självständigt arbete som jag skriver. Syftet är att jag vill analysera vad stränder betyder för människor 

och vad för aktiviteter folk håller på med ^på stranden^ //studien// Sen kommer jag skriva lite kopplat till 

skolan, hur man kan undervisa om stranden i skolan. Jag hoppas den kommer pågå i 30 minuter max då, jag 
vet ju inte exakt. Den kommer då spelas in, och även om vi börjar prata om någonting efter inspelningen som 

är relevant jag avslutar inspelningen så kanske det tas med om det är okej för dig? 

 

2 RES. X Ja det är ingen fara för mig.   

3 UND. Ja, och sen (.) //fumlar med ord// när jag är godkänd så kommer jag radera de här inspelningarna.   

4 RES. X Det gör inte mig någonting.   

5 UND. Och jag ska säga det att deltagandet i intervjun är frivilligt att delta i intervjun och du får svara på vad du vill, 

och avbryta. Och sen då kommer det här användas till den här studien så den kommer inte spridas någon annan 

forum. Och du kommer ju vara anonym då. Är det okej om jag kontaktar dig efteråt om jag har några andra 
frågor eller så? 

 

6 RES. X Absolut, det är bara att ringa.   

7 UND. Och sen då så kommer du kunna läsa den färdiga studien, om du vill det då.  

8 RES. X Absolut  

9 UND. Ehm.. Jag tror det var allting, känns det okej för dig?  

10  RES. X Absolut  

11 UND. Okej men då kör vi igång. Då tänker jag börja åh beskriva lite vart vi är någonstans med en karta som jag 

skrivit ut. Hela studien handlar egentligen om hela laholmsbuktsområdet så detta kommer vara människor som 

bor runt omkring som jag ska intervjua //irrelevant//.. Sen tänkte jag börja med en lite kortare fråga, Vad 
tänker du på när du hör ordet strand? //upprepning// 

 

12 RES. X Det är väl typ hemma. Sandstranden hemma omkring. Det är ju inte så långt ifrån, man brukar vara där lite då 

och då liksom.  

Sandstrand  

13 UND. Mmm. Så det är mer positiva tankar då?  

14 RES. X Ja absolut. Inte för att man är där kanske så mycket när man bor nära men det är fint att gå ner. Jag är inte där 

jättemycket på somrarna men man kan åka ner där ibland och fundera och tänka oh..ah 

Positiva Tankar 

15 UND. Tror du att du tar det lite för givet för att man har bott där så nära?   

16 RES. X Ja, det är de. Jag vet ju själv. Jag har ju grannen som är ifrån * är ju där alltid, vilken tid på året det en är. Vi 
kanske bara gå ner på sommaren eller kör ner på stranden eller något sånt. 

Förgivet-
Tagande 

17 UND. Okej., Hur skulle du säga att du gör för aktiviteter på stranden när det inte är badsäsong. Gör du någonting då 

på stranden? 

 

18 RES. X Vi brukar vara med familjen varje nyår så är vi ett gäng som går ner och grillar oh är där nere  

19 UND. På nyår?  

20 RES. X Ja på nyårsafton, på dan då, och kör lite nyårsfika och sånt, grillar åh  Vinteraktivitetet 

21 UND. Vilken rolig tradition! [skratt]  

22 RES. X Vi har gjort det fyra fem år. Mamma och dom kom på det. Och sen ibland, så kör man ner på stranden, när det 

är bilstranden då så brukar jag {tjuta?} ner där och fundera lite och ibland går jag bara ner och sätta mig där 
och… 

 

23 UND. ..och ta det lugnt?  

24  RES. X Mm.  

25 UND. Men hur skulle dina aktiviteter ser ut egentligen då mest när det är badsäsong? Är du där nere mycket på 

sommaren? 

 

26 RES. X Osch…jag är lite bortskämd hemma, vi har ju pool hemma men jag är nästan aldrig där, det är väl ibland 

polare som har vattenskotrar och båtar så är man ju vid havet åh.. 

Pool 

Vattenscotrar 

27 UND. Det är lite mer vattenaktiviteter då och inte bara på stranden då?  

28 RES. X Man kan ju gå ner där då och då men jag hinner inte jag har så mycket annat, jag är iväg på(.)  men det är ju 
fint att gå ner där på sommaren och aktiviteter ibland, typ, vad ska man säga lite spelningar och allt sånt som 

kommunen anlitar.  

Tidshinder 

29 UND. Som musik tänker du?  

30 RES. X Ah, musik, Så man har gått ner någon gång och ibland har de en restaurang nere på stranden som de har som vi 
har gått ner och käkat ^med^ och familjen och så. 

Musikeveneman
g 

Restaurang 

31 UND. Okej, men när skulle du säga, när du egentligen, på. då pratar vi om vi pratar tid på dygnet. är det mest på 
dagtid du är på stranden eller {?}? 

Besökstid 

32 RES. X Det är lite både och kan det faktiskt vara. Det är rätt fint att gå ner där på kvällen när man ser hela * och * lyser 

upp.  

 

33 UND. Okej, är det något som du säger.. vi har varit inne på det lite. Men är det något som skulle kunna hindra dina 
aktiviteter. Är det tiden som gör att du kanske inte där? Något annat som du tycker hindrar dig? Du har ju 

väldigt nära då så att det inte är något problem att ta sig dit då? 

 

34 RES. X Nej absolut inte. Jag kan ju gå där nere och vad som än hände.  

35 UND. Du känner dig fri att ta dig dit och sådär?  

36 RES. X Det är inga konstigheter alls att gå ner där  

37 UND. Är det för jobbet eller fritiden som du känner att du inte har tid som gör eller prioriterar annat?  

38 RES. X Fritiden, sen som om man är iväg mycket och håller på mycket med bilar. Antingen är man i garaget eller så är 

man hemma eller så är man med någon polare. Det händer väl att man åker ner där, men när man är hemma 

och har poolen så är man rätt bortskämd. Det är väl mest det 

Andra Intressen 

39 UND. Okej,  

40 RES. X Så jag går hellre dit (.) Eller jag hoppar hellre i poolen än i havet när det är så nära  



  

 

XII 

41 UND. Jag förstår. Jag tänkte jag skulle visa en bild. Se om du kan gissa vart det ifrån. //irrelevant//  

42 RES. X //irrelevant om plats//  

43 UND. Då tänkte jag fråga såhär när du är på stranden (.) en massa människor överallt, en fin sommardag, upplever du 
då att folk är vid vattenbrynet eller är de folk här uppe och solar eller hur upplever du var folk rör sig på 

stranden? 

 

44 RES. X Mest här nere. Det händer väl att man ser någon ligger i sanddynerna men det är inte så ofta.  Placering  

45 UND. Var föredrar du att vara när du är på stranden?  

46 RES. X Det är väl det vanliga, på själva sanden  

47 UND. I mitten menar du?  

48 RES. X Ja  

49 UND. Och varför då?  

50 RES. X Man vill inte ligga så nära vattnet kanske och sen så .. ja man vet inte om det blåser och grejer och sen så 

brukar ju det vara ungar som är längst ner och leker vid havet och sånt. 

 

51 UND. Lite lugnare där då?  

52 RES. X Mm.  

53 UND. Okej. Är du oftast själv eller med andra på stranden skulle du säga?  

54 RES. X .. det är nog oftast med någon när jag går ner där. Det beror ju på vad jag ska göra och vad det är för tid på 

året.  

Umgås 

55 UND. Jah, vill du ge några exempel?  

56 RES. X Om det är sommar så går man ner med någon polare och går ner och badar eller något sånt eller om man går 

ner och sätter sig och funderar liksom.  

Reflektion 

57 UND. Så lite blandat då.  

58 RES. X Mm  

59 UND. Jag tänkte höra med dig, vad.. eh. om du ser någon positiv utveckling om man tänker på stränder och längs 

Laholmsbukten. Är det något positivt du har sätt, du pratade lite om musikevenemang. Någon positiv 

utveckling, är något roligt som händer som du? 

 

60 RES. X Jag tycker ju det är lite kul att de gör lite för hundbadet till exempel.. Hundbad 

61 UND. // exakt position för hundbad// , Någonting annat som du sätt?  

62 RES. X Det är väl det de har gjort för handikappade, handikappsbad som de gjort på något ställe i *-strand som de kan 

gå ut. Sen är det med musik och sånt men, 

Handikappsbad, 

Musik 

63 UND. Jah, okej. Det är mest på sommaren musik då va? Åt andra hållet. Är det någon negativ utveckling gällande 
stränderna som du märkt? //upprepning// 

 

64 RES. X Jag tycker det här med.. Det är ju någon (* = ^synonym gammal kvinna^) som försöker få väck det här med 

bilstranden. 

Bilstrand 

Konflikt 

65 UND. Så just den bildelen då?  

66 RES. X Mm..   

67 UND. Kan du förklara lite hur de funkar, är det vissa sektioner eller?  

68 RES. X Det är en viss sektion där i *-strand som man får köra bil på. Om det inte skulle finnas den här bilstranden så 

skulle de ju ehm.. Det finns inte parkeringsplatser över hela * och det är mycket folk som brukar vara nere 

och.. för handikappade och man kan köra ner med husbil åh så liksom. Man tänker ju på liksom alla möjliga. 

Det är ju en (* = ^synonym gammal kvinna^) som gått upp i tingsrätten med detta och det tycker jag är * 

^synonym för riktigt dåligt^  

 

69 UND. Är det en tradit..Har det funnits länge den här? ^bilstranden^  

70 RES. X Ja.. Det… jag vet inte hur länge men jätte jätte länge.   

71 UND. Så du upplever att om man skulle ta bort den så skulle det bli andra problem istället.. // // parkeringsplatser?  

72 RES. X Ja, jättekaos. Jag vet ju de parkerar borta vid oss ju.. De parkerar som * och de står ju nästan hemma vid oss 

och det är ju en bra bit ifrån stranden också ju 

Parkeringsprobl

em 

73 UND. Eh. Är det något annat som du upplever som en negativ utveckling som har med stränderna och göra? Så som 
du kan komma på? 

 

74 RES. X Nej,..  

75 UND. Är det mest det ^bilstranden^ som berör dig?  

76 RES. X Mm ja det tycker jag.  

77 UND. Okej då går vi vidare //om frågan//. Jag undrar hur du skulle kunna beskriva en sådan här drömstrand för mig? 
Vart är den någonstans?  Hur ser den ut? Vad hade varit ditt drömscenario på en strand? 

 

78 RES. X Ja det är väl klart 30 grader varmt och vit sandstrand och blått hav. Värme, Vit 

Strand 

79 UND. Så inte i Sverige då utan utomlands?  

80 RES. X Aa. Utomlands 

81 UND. Och några evenemang eller något annat?  

82 RES. X Nej inget som jag kommer på  

83 UND. Men en varm. En varm plats helt enkelt. Och om vi tar åt andra hållet, vad är mardrömsscenariot på en strand 
skulle vara för dig // upprepning // liksom?  

 

84 RES. X Ja det är väl blåsigt, kallt, vågor, ..svinkallt. Minusgrader. Nästintill is.  Kyla 

85 UND. Vad skulle de vara för aktiviteter som du kände att ”det här hade inte varit kul om det kom till strnaden” när du 

kommer till stranden? //. // 

 

86 RES. X (.) Det vet jag faktiskt inte.  

87 UND. Du får säga om du kommer på något sen. Ehm.. Hur upplever du. känner du dig säker på en strand om man 

jämför med en urban miljö som i en stad? Eller upplever du det som samma sak? Du känner inte dig otrygg? 

 

88 RES. X Nej,  det känner jag mig inte otrygg överhuvudtaget Trygghet 

89 UND. Och jämfört med stan? Tycker du det är mer oroligt inne i stan?  

90 RES. X  Ja det är ju trots allt nästan alltid mer folk jag.. jag känner ju mig hemma i * Jag är inte rädd om det nu skulle..  

91 UND. Tror du skulle känt så om du inte bodde nära stranden , hade du tyckte de var lite: ”nej jag gillar inte naturen” 

eller hur tror du? 

 



  

 

XIII 

92 RES. X Nej det vet jag faktiskt inte.. Man har ju varit där sedan man varit lite och cyklat lite överallt. Och varit på 

stranden och hitan och ditan så att. 

Barndomsminne

n 

93 UND. Mer erfarenheter liksom?  

94 RES. X Mmm.  Erfarenhet 

95 UND. Mmm. Eh upplever du att stränderna är värdefulla, att de betyder någonting för dig?  

96 RES. X Absolut. Värde 

97 UND. På vilket sätt?  

98 RES. X Det är alltid fint att gå ner och titta ju det är liksom en plats som man kan gå ner och jag tycker det är skönt att 
bara gå ner och tänka och kolla på havet.   

 

99 UND. Som återhämtning typ? Återhämtning 

100 RES. X Ah.  

101 UND. Och när du väl är nere på stranden, är det något speciellt du brukar titta på eller fästa din uppmärksamhet på? 

//exempel// 

 

102 RES. X Nej men det är väl kanske båtarna som och annat, man kan ju se rätt mycket fartyg som går där ibland ut Båttrafik 

103 UND. Brukar det vara mycket trafik eller?  

104 RES. X  Du ser ju dem ifrån tänker hamnen ifrån stranden och ut så ser du de stora båtarna ju  

105 UND. Brukar det vara mycket segelbåtar härinne?  

106 RES. X Nja..neh,  det är mest motorbåtar man ser, det kan vara en och annan segelbåt med de är ju oftast längre ut  

107 UND. De är längre ut ja.. Tycker du att stranden fyller några andra funktioner i ditt liv? Är det mer hänga och umgås? 
Återhämtning? Inget annat du tänker på? 

 

108 RES. X Nej, jag är inte jättemycket för stranden med tanke på att man bor så nära men det är skönt att ha, att det finns. 

Bara tråkigt om det skulle försvinna liksom.  

 

109 UND. Mm. Och hur.. hur tänker du med ”om det skulle försvinna”  hur?  

110 RES. X Jag tänker liksom på det vi pratade om innan, allt med vatten och klimat och allt sånt, vattnet stiger och stiger 

ju . Det försvinner åh. Dom säger ju att *-strand kommer försvinna förr eller senare . 

Havsnivåhöjnin

g 

111 UND. Okeeej.  

112  RES. X Ja om det fortsätter som det gör nu , och det blir  högre och högre vattet kommer ju många hus att bli 
förstörda. 

 

113 UND. Men sen du var..Men hade du bott där sedan du var liten?   

114 RES. X Jag har bott dr sedan jag var… två/tre  

115 UND. Upplever du att sandkullarna förändrats och så?  

116 RES. X Ja ja absolut,  Strandförändrin
g 

117 UND. Har de blivit mindre?  

118 RES. X Mindre vet jag inte riktigt men..  

119 UND. Skadade eller?  

120 RES. X Man ser ju när det varit blåst och så .. vissa är jättehöga och vissa jättedjupa. Man ser ju när man gått ner efter 
en storm så ser man ju hur vassa de har blivit och höga de är på vissa ställen och sånt 

 

121 UND. Det har inte kommit någon åtgärd. har det kommit någon ny (.) att de lagt till någon sand eller planterat något 

sådär som du sätt? Eller är det mer att de får låta de förändras.. 

 

122 RES. X Det har hänt att de kört någon traktor där ibland och fixat till lite men inget så Traktor 

123 UND. Men inget stort så?  

124 RES. X Nej inget så  

125 UND. Okej. // // Hur tror du andra människors relation till stränder i världen ser ut, tror du att folk bryr sig om 

stränder? Generellt utanför Sverige?  

 

126 RES. X Ja det hoppas jag ju. Det är många som kommer hit som åker ner och kollar på stränderna och allt sånt. Det är 
mycket turister som åker ner och tittar ju. Det finns ju inte på alla ställen så man kan gå ner på en sandstrand 

heller ju  

Turister 

127 UND. Okej.. så upplever du att turisterna. Vad säger turisterna om stranden?   

128 RES. X De tycker den är jättefin  

129 UND. Okej. Och jämfört vad de kommer ifrån, att de själva inte har stränder eller…?  

130 RES. X Precis  

131 UND. Upplever de att de är renare än hemma?  

132 RES. X Osch, det vet jag inte. Jag har aldrig hört något dåligt om det i allafall. Det brukar hållas efter rätt bra på 
stränderna där tycker jag.  

Städning 

133 UND. Och här hemma i Sverige, tror du stränderna är en stor del av, kanske inte folksjälen men tror du att det är del 

av svenskarna ^Sverige^ som land? Att vi har våra stränder? En del av oss? 

 

134 RES. X Ja det tror jag. Jag vet ju själv när vi gick i skolan liksom. Vi samlade in pengar och skulle på klassresa och så 

då gick vi ner på stranden och städade på stranden. Och vi gick och drog in pengar för att vi skulle göra saker 

och ting. De är ju måna om sin strand kommunen och så med.  

Folksjälen, 

Skola 

135 UND.  Okej. Ah men jättebra. Em, jag undrar om det är något annat du skulle vilja tillägga eller skulle vilja 

kommentera eller tillägga som vi har pratat om? 

 

136 RES. X Neej…inget precis faktiskt. Jag tycker det bara är kul att man drar upp någoting såhär med sandstranden 

//övrigt//  

Intresse 

137 UND. Men då tackar jag så mycket för det här då.  

 

 

 



  

 

XIV 

BILAGA 7: UTSKRIFT INTERVJU 3. 39 MIN. 

 

RAD TALARE INNEHÅLL NYCKEL 

ORD 

1 UND. ^då är det egentligen bara ljud jag spelar in så du vet det^ //irrelevant teknikprat//. Så som jag sa är detta ett 

uppsatsarbete, syftet med detta är att jag vill analysera strandens betydelse för människor. För om man inte vet 

om stranden betyder något hur ska vi då .. det här med nedskräpning och förhöjda havsnivåer. Ska vi göra 
något åt det? Bryr sig folk ? Och då även lite vad man använder stranden till. Då har jag valt Laholmsbukten, 

så har jag en karta med mig. Det är egentligen ifrån Tylösand ner till Hovs hallar då här som folk blir 

intervjuade ifrån då, min fallstudie. Jag hoppas intervjun kommer pågå ungefär 30-45, det kan bli mindre 
också. Och då kommer den spelas in för att kunna anlyseras och sen om vi  börjar prata om något efter 

inspelningen så hade det varit okej om jag tar med de om det är av relevans?  

 

2 RES. W Ja.. ah.   

3 UND. Man vet ju aldrig när man stänger av om man börjar prata om något annat [skratt]. Sen då om jag blir godkänd, 
vilket jag hoppas så kommer jag radera inspelningarna så de inte finns mer sedan. Och du ska veta att 

deltagandet är frivilligt och du kan avbryta när du vill och svara på vilka frågor du vill och sen används ju bara 

detta till studien, och sen så är det ^du^ konfidentiell, du är anonym då, ah sen om jag behöver något mer 
förtydligen, kan jag kontakta dig efteråt då om det är något jag undrar?  

 

4 RES. W Aa Mm absolut.   

5 UND. Sen om du vill så får du gärna läsa den färdiga studien.   

6 RES. W Aah men gärna!   

7 UND. Men känns det okej för dig allt det här?   

8 RES. W Ah det känns okej!  

9 UND. Ah men vad bra! Då har vi gått igenom det officiella [skratt]  

10 RES. W Ahh. Ja.  

11 UND. Då tänkte jag att jag skulle börja med den första fråga // tar fram papper // Vad tänker du på när du hör ordet 

strand? Vad är det för bilder i ditt huvud då? 

 

12 RES. W Ja, jag tänker ju på sand [skratt] beige sand tänker jag, så som den ser ut här ungefär. Och jag tänker på hav. 

Jag tänker på snäckor, tänker på vind. Eh. Jag tänker på att bada och en plats att promenera ^på^ och ha 

utflykter åh skattjakter  

Barnaktivit

eter, Väder, 

Hav, Bada 

13 UND. Skattjakter? [skratt]  

14 RES. W Ja [skratt]   

15 UND. Så positiva bilder då?  

16 RES. W absolut, helt klart.  Positiva 

Bilder 

17 UND. Jag tänkte fråga dig, vad gör du för aktiviteter på stranden när det inte är badsäsong? Brukar du vara på 
stranden då? 

 

18 RES. W Ja men det är jag, nog varje (.) nog någon gång varje vecka är jag, då går jag. Jag har ju hund, så jag 

promenerar ju alltid i mina närområden. Stranden är ju en del av den. Hade jag inte haft hund hade jag nog 
promenerat oftare på stranden för det är ju så att hunden blir ju så smutsig när man går på stranden, så då måste 

jag ju duscha henne efteråt [skratt] och det orkar jag inte varje dag [skratt] 

 

Hundprome
nader, 

Hinder 

19 UND. Nej [skratt]   

20 RES. W Nej [skratt] men jag promenerar på stranden, härom dagen joggade jag på stranden. Och sen så går vi ner. Jag 
har ju barn också en femåring. Om man bara ska göra något litet liksom så i närområdet så då kan man ju, då 

blir ju stranden ett mål. Då kan man gå till stranden för att leta snäckor eller leta vad som blåst upp liksom med 

stormarna eller ah, maneter eller vad det nu kan vara. 

Kondition, 
Maneter, 

Snäckor 

 

21 UND. Så det är mest promenera och träna och vara med barn där då som är aktiviteterna?  

22 RES. W Ah .  

23 UND. Och när det är badsäsong //upprepning//  

24 RES. W Ja den här gångna sommaren var det ju så kallt och blåsigt så då badade vi bara en enda gång. Vi tvångsbadade 

också ett par gånger också men [skratt] 

Bada 

25 UND [skratt]  

25 RES. W Det blev kanske blev tre bad denna sommaren då [skratt] men annars så är vi gärna på stranden och ja (.) man 

kopplar av i en solstol, man leker med barn ^barnet^ och fiskar krabbor från stenbryggan som går ut vid *. Ah 

(.) det är väl det. Ibland har man med sig massäck ^matsäck^. 

Fiska 

Krabbor 

26 UND Och när skulle du säg att när du gör dessa aktiviteterna på dygnet, jag tänker både på vintern och sommaren? 

Är det mitt på dan eller på kvällarna eller är det olika? 

 

27 RES. W Det är olika, det kan vara, vara närsom helst på dagen.  Dagtid 

28 UND Även vintertid?  

29 RES. W Nej inte vintertid för då är det ju mörkt på stranden.  Mörker 

30 UND Är det det något parti upplyst?  

31 RES. W Njae. Om det är ett månljus, ett starkt månljus kan det ju vara tillräckligt för att gå där. Men annars så är det 

inte det. För det måste ju vara ljust 

 

32  UND Hade du önskat att det var upplyst på något stället sådär? // //  

33 RES. W Ja,.. kanske.. nej det har faktiskt ingen betydelse. Man kan ju gå där när som helst på dagen. Nej (.) Det 
kanske.. Det kanske inte är tillrådigt att vara på stranden vid havet så mycket när det är mörkt om det då lockar 

till sig folk, eller barn eller som kommer ut i vattnet, det är ju väldigt svårt att hitta dem om de skulle försvinna. 

Så det kanske, jag vet inte, det bara är en sån spontan säkerhetsaspekt som jag tänkte på nu. 

Säkerhet 

34 UND. Absolut. Ehm. Och jag tänker. Finns det något annat som hindrar dina aktiviteter? Nu pratade vi lite om 

mörker. Men är det något annat // //  Kan det vara tid eller något att att prioritera? Du bor rättså nära då så du 

kan ta dig lätt? 

 



  

 

XV 

35 RES. W Absolut absolut! Det är bara, så bara ett kvarter ifrån stranden så det är 50 meter ifrån stranden kanske. Ehm. 

Nej så tid inga problem. Ibland kan det ju vara vädret. Om det är väldigt hård.. hårt väder och man inte är klädd 

för det. Då väljer jag ju såklart att gå i skogen istället. Där det är vindskyddat. Så det kan vara vädret. Det kan 

vara mörkret och sen kan det ju vara, alltså (.) när jag varit med min mamma. Hon sitter i rullstol just nu och då 

kan ju tillgängligheten vara ett problem. Nu har vi inte varit på promenad här i * men vi var någonstans i * i ett 
rehab-hem, annars bor hon inte här, hon bor i *. Då kom ihåg att ett ställe fanns spänger, så man kunde ta sig 

med rullstol. 

Närhet, 

Väder, 

Rullstol 

36 UND Och det finns det inte här omkring?  

37 RES. W Alltså. Jag har inte undersökt det men jag tror inte vi .. hade kunnat komma ner här vid vår strand här vid * 
med rullstol nej. Det är ju faktiskt omöjligt att dra en rullstol i sand. 

 

38 UND Det är jättetungt ja. Så det kanske hade varit något som hade behövts  

39 RES. W Sen när vi har cyklar så kan det ju vara, då kanske man egentligen hade velat ta en runda på stranden men då 

får man ju lägga cyklarna. Det kan också vara. Ah. Ehm. Att inte välja att ta stranden för man har cykel med 
sig.  

Cykelhinde

r 

40 UND. Okej. Ah. Och sen. jag tänkte visa dig ett foto här. //tar fram kartan// Detta är ifrån Haverdalsstrand. När det är 

en solig sommardag. Detta är en lite mer detaljfråga. Upplever du att det finns något speciellt stället folk brukar 

va? Är det uppe i sandkullarna eller gillar folk att ligga här nere vid vattnet eller på mitten? //upprepning// 

 

41 RES. W Jag har ju varit på den här stranden så jag vet att folk ligger lite överallt. Liksom. Vissa föredrar att ligga i 

{synonym för sandkullar}lite mer i mer inbäddade och andra vill vara mitt på stranden 

Varierande 

Placering 

42 UND Så du upplever att det mest (.) det är utspritt?  

43 RES. W Ah mm.  

44 UND Och du själv. Var föredrar du att vara på stranden?  

45 RES. W Jag föredrar att vara lite såhär. Med.. ah vid strand, här vid kanten vid ^sanddynerna^ Inte här inne utan Egen 

Placering  

46 UND. Precis nedanför strandkullarna då?  

47 RES. W Ja precis nedanför.   

48 UND. Och det är för att de(.)?  

49 RES. W Det är för att det känns lite, så, känslan av (.)trygghet när man är inbäddad, går lite uppåt bakom en sådär. Och 

ändå har man full utsikt framåt då.  

 

50 UND. Okej. Jättebra. Är du själv eller med andra på stranden oftast skulle du säga?  

51 RES. W Ehm. Med.. Oftast är jag nog själv eller med min hund.  Själv 

52 UND Upplever du att andra personer också är själva på stranden eller ser du många andra sällskap eller stora 

familjer? Hur upplever du //upprepning// 

 

53 RES. W Jo, men det är ju både (.) vi som har hund vi är ju ute och går fyra gånger om dan och så de mesta 

promenaderna gör man ju själv liksom. Volymen är ju själv egna promenader ja. Så det är ju många hundägare 
som går där. Eh ah, men sen så är man ju mycket tillsammans med andra också, man går en promenad 

tillsammans och med sin partner eller sin familj och så. 

Hundägare 

54 UND. Men endå mesta dels själv då med hund och så?  

55 RES. W Ja flest gånger blir det ju liksom själv.   

56 UND. Okej. Jag tänkte höra med dig. // // Är det något i Laholmsområdet ^laholmsbukten^ när det gäller stränderna 

som du ser som en positiv utveckling med stränderna? Är det något roligt evenemang som har varit eller något 

annat positivt som du tänkt på de senaste åren?  

 

57 RES. W Ehm. (.) Nej. (.) det är väl inget sådär, här på vissa platser så ser man ju att dom, att man jobbar på att göra 
stränderna mer tillgängliga till exempel. *-hamn där så har man ju gjort jättefint med trädäck och till och med 

en brygga för att kunna ner med rullstoll och rutschkanor i vattnet och så .. I * finns det tillgänglighetsanpassat 

och här i * vid * , där utvecklar man ju asså mer,. där är det ju en kommers, en rullians liksom på stranden.  

Bryggor, 
Vattenrutsc

hkanor, 

Trädäck 

58 UND. Är det volleyboll? Eller ^andra^saker som händer där?   

59 RES. W Det är väl mer att de håller.. dels att de håller snyggt liksom och städar åh det kom väl nån ny grej till 

lekplatsen där, men inga stora grejer där liksom vill säga just på stränderna som jag uppfattar liksom .. som jag 
uppfattat 

Städning  

60 UND. Är det något som gått mer åt det negativa utvecklingen skulle du säga som har med stränder och göra?  

61 RES. W Ah.. det tycker jag, jag upplever det nog det snarare som att man lägger mindre än förut här omkring. Nu vet 

jag ju inte . Det är ju svårt att veta vad som är, vad som sker av naturen och vad som sker av människan ibland. 
Jag upplever det som att stränderna här längs med * och * var renare förr. Det är mer tång och sådant där 

skräp. Det är naturligt men [skratt] det är inte skräp jag menar utan att  

 

Historik 

62 UND. Platsskräp ne  

63 RES. W Men att det är.   

64 UND Har det och göra med att det är mindre städning kanske då eller?  

65 RES. W Ja de.. jag vet inte. Men bara som jag har tolkat, att det verkar vara mindre städning här och att man fokuserar 

på just *-stranden, att det ska vara turiststranden.  

Turiststrand 

66 UND. Är det mest folk där också eller?  

67 RES. W Det är nog mest turister är det nog. Dom här stränderna är ju väldigt viktiga för oss som bor här. Jag upplever 
att det var mer folk på de här stränderna * * och *.. förr. Förr tänker jag på när min lillebror var liten för 

femton år sedan kanske, tio till femton år sedan. 

 

68 UND. Något annat som du upplever som en negativ utveckling? Det kan ju vara inom alla möjliga områden höll jag 

på att säg. [skratt] 

 

69 RES. W Ja men det är väl klart att man ser att stränderna eroderas.. kring * , där är det ju väldigt tydligt. Erosion 

70 UND. Hur är det med sandkullarna häromkring? Är det mycket nedslitet?  

71 RES. W Nej men det tror jag inte. Här upplever jag nog att det ser ut som det brukar (…) Kring Laholmsbukten  

72 UND Är det något annat som du hade önskat att det fanns på stranden, några evenemang eller något annat eller vill 

du att det ska vara rättså avskalatoch bara lugnt på stränderna? 

 

73 RES. W Ehm.. Det har faktiskt ingen betydelse för mig. Jag lockas inte av evenemang. Men jag menar, är det en 

kitesurfing-festival så är det klart att den ska hållas på stranden [skratt] Det är ju jätteroligt liksom 

 

74 UND. Men inget speciellt så som du hade velat ha?  



  

 

XVI 

75 RES. W Nej. nej (.) det hade ju kunnat vara lite mer, som jag sa här i *.. det är så centrerat så till * .. det finns ju inga 

glasskiosker någon annanstans. Förr fanns det ju glasskiosker i * och även här i *. Det var så mycket inbrott i 

den så de kunde inte ha den öppen längre. Någon sånt där. Eller någon, du vet, som går omkring men det är väl 

kanske inte tillräckligt med folk för det. 

Glasskiosk 

76 UND. Nej jag förstår Okej. Då ska vi gå vidare till strandens betydelse // //. Men jag undrar hur din drömstrand skulle 

kunna se ut om du fick välja allt möjligt? Vilket klimat? Vad skulle finnas? Vad är det optimala. //upprepning/ 

 

77 RES. W Men ändå här då?  

78 UND. Du får välja var du vill i världen [skratt]  

79 RES. W Ah [skratt] Åh. Ja men den har ju såklart ren sand. Inga stenar eller sjögräs eller så direkt. Den har ju lite längre 

ut, ut kan den ha ett korallrev och lite vackra fiskar man kan, eller den kanske har, det kanske inte är ren sand 
det kanske är en snorkelled i ett lite varmare vatten i den bästa av världar,  ett varm vatten [skratt] (.) men en 

ren sand, inte ehm.. varken människans skräp eller för mycket sådan här tång som ligger och gör att det ser 

smutsigt ut. Det ska finnas skugga. Ehm, och den ska vara (.) vara långgrund och inte allt för långgrund. 

Ren Sand, 

Skugga, 
Varmvatten 

80 UND. Jag förstår  

81 RES. W Ah [skratt] Man ska inte behöva gå flera kilometer för att till slut doppa sig [skratt].  

82 UND. Det låter som en fin strand. Och om vi tar det andra scenariot. Vad är det värsta du hade kunnat se ut när du 

kommer ner på en strand. Hur skulle mardrömsstranden ser ut , om du hade gått ner och se? 

 

83 RES. W Men det hade ju varit en skräpig strand med plastskäp och annat.. mänskligt skräp. Liksom, giftiga utsläpp, 
olja, döda fåglar eller (.) det hade ju varit en förstörd naturmiljö, det hade ju varit sorgligt.  

Giftiga 
Utsläpp 

84 UND. Okej. Då tänker jag gå vidare. Vi pratade lite om det förut. Det här med att känna trygghet och sådär. Upplever 

du att du känner dig säkrare på en strand eller jämfört om du är inne i en urban miljö. Som här inne i stan eller 

en park eller ett torg? Upplever du dig säker på en strand?  

 

85 RES. W Jag upplever mig säker på en strand, ah Säker 

86 UND. Upplever du likadant i de här urbana miljöerna?  

87 RES. W Ah, Jag känner mig säker. Jag känner mig säker där också  

88 UND. Och det känns hemma att vara på en strand?  

89 RES. W Ah. Mm.   

90 UND. Är det något du vill utveckla, varför man känner sig trygg? Är det något personligt kanske själv?  

91 RES. W Nej, alltså (.) nej jag vet inte. Men (.)  

92 UND. Har du erfarenhet av att vara på stranden sedan du var liten också?  

93 RES. W Ah. Ah men det har jag.  Erfarenhet 

94 UND. Jag tänker att om man inte har det kanske man tycker det är skrämmande att komma ut i naturen [skratt]  

95 RES. W Nej men det kanske det gör. Jag har ju alltid bott nära vattnet, så ah  

96 UND. Det känns hemma?  

97 RES. W Det känns hemma mm .  

98 UND. Ehm. Och tänker jag fråga om du upplever stränderna som värdefulla för dig i ditt liv eller känner du det att nej 

”jag tar det för givet”. 

 

99 RES. W Ah väldigt värdefulla Värdefull 

100 UND. På vilket sätt?  

101 RES. W Eh.. Jag bodde i * ^skidort^ tidigare i 15 år med min man och familj .. Eh och vi flyttade hit för tre år sedan, 

och havet och stränderna va ju, det var väl hela poängen med det, tillsammans med resten av miljön såklart. 

Men hade, stränderna inte varit här så hade vi inte valt att flytta hit, till din här lilla ortern liksom då. 

Flytt 

102 UND. Då var det verkligen högt upp på prioriteringslistan kan man säga?  

103 RES. W Ah absolut.. ah. Och * är ju lite unikt på det sättet. Du har ju liksom utblick över havet nästan från hela stan, 

den är ju liksom uppbyggd på kullarna liksom. * ligger ju också nära stranden men du ser ju den inte såvidare 

du inte bor i *-sand. Ah.. eller.. Väldigt.. ah. De flesta andra städer .. det är ju väldigt få städer du har sån 
havskontakt som du har i *. Och det är ju någonting som, de jämfört med *^skidort^ som är i inlandet så har vi 

*-sjön, det fanns stränder längs med den också.  

Stadsuppby

ggnad 

104 - //irrelevant fråga om sjöns storlek//   

105 RES. W Men där kunde man känna sig instängd du hade ju bergen runt omkring. Och varje gång vi kom ner hit så 

kände vi (.) upplevde en känsla av frihet , för du ser horisonten och du har havet. Och havet är liksom en 

[andetag] då är man med med förbindelse med resten av världen på något vis. För du vet att på andra sidan 
havet där ligger de andra länder åh. Jag tror det är någon slags ursprunglig liksom känsla vi har för havet och 

kunna se horisonten (.) ah (.) Som ger en känsla av frihet, så väldigt värdefull. åh hade stränderna inte funnits 

där så då hade man inte.. havet kan ju finnas där utan stränder såklart, men då hade man inte haft tillgång till 
det på samma vis liksom. Stränderna är ju väldigt viktiga. Ehm. Jag kan jämföra med *^utanför 

Laholmsbukten^. Där har vi kvar. Jag är uppvuxen i * min familj har ett sommarhus som ligger precis vid 

stranden med egen strandtomt, ehm. Men de flesta som bor i * det är fantastiska stränder, vita sandstränder, 
rena, fantastiska. Men det är nästan inga i * som känner till de här stränderna som varit där. Därför att bara är 

privata vägar som leder ner till de här fastigheterna. Du får inte köra bil där, du får cykla om du, så känner du 

till de och är målmedveten så kan du ta dig dit, den stora allmänheten har inte tillgång till det. Det är väldigt  
fantastiskt här , för här är ju alla strandfastigheter, allmänheten har ju tillgång till alla stränder, ah. Och det är 

väldigt viktigt.  

 

Tillgänglig

het, 
Allmänhet, 

Privatiserin

g 

106 UND. // // Och här tänker jag lite med strandskyddet //Upprepning// intressekonflikter? Är det att tomten går ner dit 

eller är huset precis,  husen ligger precis vid vattnet? 

 

107 RES. W Ah, det är ju jordbruksfastigheter. Så dom är ju väldigt stora. Många av dem som köpt de här gårdarna har ju 

sen styckat av,. Så det är ju andra människor som bor i husen nere vid sjön. Eh Så de har ju tillgång med bil till 

sina fastigheter såklart men inte allmänheten har ju inte de.  

 

108 UND. //irrelevant upprepande fråga// Då är det verkligen mer öppet här för allmänheten?  

109 RES. W Ah det är det . Där tycker jag det finns ett, ett allmänintresse.. Alltså strandskyddet har varit ett problem i * 

därför du tillåts inte att bygga vid stränderna. Medan det hade varit till gagn för allmänheten om det byggdes 

vid stränderna då hade fler hade haft tillgång till stränderna, nu är det så få som har tillgång till det.  

Strandskyd

d  

110 UND. Och då tänker du bygga mer offentliga byggnader och inte privat?  

111 RES. W Ah.. alltså områden .. det hade kunnat vara villaområden liksom som ligger strandnära. Ah  



  

 

XVII 

112 UND. Ah det är ett problem. Okej. Ehm. Fyller stranden några andra funktioner i ditt liv skulle du säg? Vi pratade lite 

om hundpromenader, återhämtning mer? 

 

113 RES. W  Ja det är ju rekreation. ehm. Det är ju rekreation och nöje rakt igenom. Jag kan inte se att vi haft någon 
yrkesmässig användning för. stranden. Jo det har vi ju ju. Min man är ju filmare, och filmar ju mycket 

friluftsliv och så. Så har vi ju använt stranden som inspelningsplats har vi gjort. Såklart. Ehm. På det sättet har 

vi haft det även professionell användning av stranden [skratt] Men inte annars. 

 
Rekreation, 

Nöje, 

Yrkesliv 

114 UND. Men ändå en hel del kategorier då.  

115 RES. W Fiske såklart också, men, vi inte här, men i *fiskar vi ju kräftor. Här i Laholmsbukten fiskar vi bara krabbor 

men det är ju ett nöje. Det är ju inte nått man äter [skratt] 

Fiske 

116 UND. Jag förstår [skratt]. Då går vi in på någon annan detaljfråga här. När du är på stranden. Vart är de du brukar 
rikta din uppmärksamhet på? Vad tycker du om att titta på? Är det horisonten eller är det djur eller liksom 

snäckor? //upprepning// 

 

117 RES. W Nej (.) det är nog lite allt möjligt. Det är sånt som kryper i sanden, och de är hav, vattnet, ah. Om det finns 

något där ute nån båt eller någon som badar eller, och sen är det ju roligt att titta under vattnet, jag tycker om 
att dyka så,  det är ju också roligt. 

Båt, Under 

Vattenytan, 
Sanddetalje

r 

118 UND. Finns det något roligt där under då?[skratt]  

119 RES. W Naej [skratt] här finns inte så mycket spännande [skratt] // //  

120 UND. // // Okej. Och sen har jag egentligen bara den sista frågan. Hur tror du andra människors relation till stränderna 

ser ut både i Sverige eller världen? Tror du att folk bryr sig om eller uppskattar stränder? I din umgängeskrets 

eller generellt? 

 

121 RES. W Ehm. Ja det tror jag. Om man säger varma länder så söker man ju sig till stränderna för att få svalka liksom. 
Där är det ju också vanligt att man tar med och äter lunch hela familjer å sådär. Så ehm, ja jag tror vi tror att.. 

jag tror folk söker sig till stränderna (.) i på de flesta platser i världen.. men av olika anledningar.  I Asien så 
vill man ju inte vara ute och sola till exempel som vi vill. Eh eller bada på det sättet. Utan där är det ju kanske 

mer för fiskarna.. de som fiskar, ehm, Så vissa samhällen så det såklart rent bruk (.) bruksändamål att du ska 

fiska eller transportera dig,  

Få Svalka, 
Transport, 

Försörjning
, Bada 

122 UND. (..) Här i Sverige, tror du det är en del av folksjälen stränderna? [skratt]  

123 RES. W Absolut, jag tror det är jätteviktigt för oss. Vi som har nära till stränder. Bor du i inlandet, men vi har ju alltid 

nästan en sjö nära, Sjöar finns ju överallt. Så vi svenskar gillar ju naturen generellt ju, så det, Så det tror jag om 

man har möjligheten, sen är det intressant med nyanlända, vilket intresse de har av naturen och stranden. Det 
vet jag inte, ne. Det är som sagt i vissa kulturer så är det inte liksom .. 

Folksjäl, 

Nyanlända 

124 UND. Du tänker på allemansrätten?  

125 RES. W … så använder man kanske inte stranden till rekreation och nöje..   

126 UND. Allemansrätten är ju rätt stark i Sverige får man ju säga då ju? //allemansrätten//  

127 UND. Nej men jag tänkte höra om det är något annat som hade velat tillägga och kommentera om det vi har pratat 
om? 

 

128 RES. W Det som är (.) det som man funderar på nu, eller det som jag funderar på nu som jag inte gjorde för 20 år 

sedan. Det är liksom hur länge till kommer det vara attraktivt att bo nära stranden? Ehm. När liksom 

havsnivåerna höjs, åh att det här strandnära, förr i tiden ville man bo högt upp. Man ville inte bo nära havet för 

det.. för havet är ju en risk. Det är stormar och det är ju översvämningar och du utsätter ditt hus för en risk om 

du bor nära stranden. Sen har vi ju kunnat bygga bort de här problem men nu kommer ju naturen tillbaka 

liksom.  

 

Risk 

129 UND. Är detta något du känner att du oroar dig för?  

130 RES. W Ehm, Inte oroar mig kanske men jag funderar över hur, hur det kommer bli liksom.   

131 UND. //teknik inspelning //  

132 RES. W Men jag funderar på hur .. ah om femtio år hur det kommer se ut i de kustnära områdena. Hur vi kommer 
påverk.. hur havs.. vattenhöjningen kommer påverkat landskapet, städerna, bebyggelsen. Men jag menar, jag 

var alldeles nyss, en snabb resa till Holland och jag menar halva landet står egentligen är egentligen under 

vattenytan, så det finns såklart medel för att bygga (.) bort det problemet, det är ju inte borta men [skratt] 

Framtid 

133 UND. [skratt] // // Men upplever du att folk häromkring är engagerade kring olika vattenfrågor eller kommunen eller 
bekantskapskrets? Något som är uppe på tapeten? Det är ju en stor del av kommunen såklart. 

 

134 RES. W Nej det upplever jag inte riktigt, här hade jag önskat att det var mer fokus på stranden ur ett naturperspektiv. 

Min son är fem år och går på en förskola, *-förskola , dem har ju bara * meter ner till havet. För ett par år sedan 
så hade dem en strandvecka, strandprojektet, det var inte en vecka utan hela hösten var de de var flera månader. 

Då var de nere vid stranden minst en gång i veckan och gjorde strandfynd och lärde sig om namnet på olika 

snäckor det var liksom lek och pedagogik blandat och det där  (.) men nuförtiden, så är de på stranden (.) kan 
det gå flera månader mellan besöken, och det tycker jag är väldigt viktigt att vi lär oss om vår (.) att vi lär våra 

barn om vår naturmiljö och att dom får vara ute hela tiden. Kanske inte hela dan men varje dag utan åtminstone 

varje veccka och att vi lär dom om naturen. För det är viktigt för vårt naturskydd i framtiden. Att dom får en 
relation till naturen. Och stranden är en sådan viktig och uppskattad del av vår lokala natur. Att man borde 

förlägga mer undervisning och mer pedagogik och mer (.) vi var även med i en sådan här, natur, 

friluftsfrämjandet (.) någon slags för mindre barn // // Det var i *-strand, och jag vet i * så har dom någon, i 
kommunen en anställd marinbiolog som håller på med olika aktiviteter, de har någon vattnets utställning med 

akvarier, med de lokala, De gör massa aktiviteter för att informera utbilda medborgarna både barnen och vuxna 

liksom om vattenmiljön och livet i vattnet, och här i * har jag inte hört om talas om någonting av det slaget. 
Och det tycker jag är väldigt synd. Här upplever jag bara att man använder en strand som turistarena liksom. 

Naturpersp

ektiv 
 

Kommunan

ställd  
 

Relation 

 
 

135 UND. Så inte för de boende då? Det kanske hade behövts göra för de boende?  

136 RES. W Turisterna är ju också intresserade, vi har ju havets hus i * eller vart det ligger som drar jättemånga besökare, så 

asså.. man fokuserar bara på rekreationsaspekten och inte på naturmiljön liksom, och det här med att, naturen 
som finns där under vattenytan på stränderna. 

Naturmiljö 

137 UND. Jag förstår. Okej.  

138 RES. W Det hade jag kanske önskat  

139 UND. Ja men det kanske får bli slut-ordet då. [skratt] //stänger av//  
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BILAGA 8: UTSKRIFT INTERVJU 4. 15 MIN 
 

RAD TALARE INNEHÅLL NYCKELORD 

1 UND. Så jag tänkte gå igenom lite kort. Det är 15 högskolepoäng jag skriver och syftet är att analysera stränders 

betydelse och vad de används till här egentligen i Laholmsbukten då. Ehm.. åh då tar jag med mig en karta 
då. Du är ju, vad heter det, du vet säkert vilket område jag menar, men jag håller på ungefär ifrån Tylösand 

ner till Hovs Hallar här så studien handlar om det. Där jag kommer intervjua lite olika personer. Och jag 

hoppas att intervjun kommer pågå i 30 minuter kanske. Och spelas så jag kan analysera det lite bättre, jag 
kommer inte komma ihåg allt annars helt enkelt. Och även om vi börjar prata om något som är av relevans 

kanske efter inspelningen är det okej att jag tar med det isåfall? när jag väl klickat av inspelningen som har 

med stränderna och göra, skulle det vara okej för dig? 

 

2 RES. Z Absolut  

3 UND. Ibland det kan det förekomma, [skratt] att folk börjar prata efteråt. Och sen   

4 RES. Z {så blir man sur för att} Ja off the record ja..  

5 UND. Och sen(..) förhoppningsvis blir jag godkänd så raderas ju de här inspelningarna helt enkelt. Och deltagandet 

är frivilligt och du kan avbryta när du vill och du väljer själv vilka frågor du svarar på och detta används 
bara i min studie egentligen då, så den kommer publiceras med andra studier på en hemsida som heter Diva, 

så det är (.) hur ska man säg (.) där uppsatser publiceras där då när den är godkänd. Du är som sagt anonym 

som jag skrivit innan. Om jag behöver några mer förtydligande eller andra frågor, är det okej att jag 

kontaktar dig efteråt då? 

 

6 RES. Z Ja du har både mail och telefonnummer så det är inga problem.  

7 UND. Sen när studien är färdig så får du jättegärna läsa den om du vill det.  

8 RES. Z Mm.  

9 UND. Ah men vad bra. Känns detta okej för dig?  

10 RES.Z Absolut, precis vad jag förväntade mig.   

11 UND. //irrelevant om frågertyper// Vad tänker du på när du hör ordet strand? Vad är det första som kommer upp i 

ditt huvud? 

 

12 RES. Z Det första är ju (.) frihet.   

13 UND Frihet. Något annat? Frihet 

14 RES. Z Sommar, sol, bad Sommarbad 

15 UND. Så positiva bilder?  

16 RES. Z Ja.  

17 UND Något annat sådär?  

18 RES. Z (.) blåst. Men de mesta är positivt. {de flesta bilder jag får är positiva} Mestadels 
Positivt 

19 UND. Ja, skönt. Brukar du vara på stranden och utföra olika aktiviteter? Besöker du stranden ofta?  

20 RES. Z Mja det gör jag  

21 UND Vad för typ av aktiviteter brukar det vara när det inte är badsäsong till exempel?  

22 RES. Z Ah, de är de, mm men naturligtvis när det är badsäsong så är det bad och ligga på stranden, spela kubb och 
sådana där saker, kasta frisbee och så. Det kan man ju göra lite längre före och efter badsäsong, annars är de 

ju promenader.  

Frisbee, Kubb, 
Sola, 

23 UND Promenader mest ja. Och när är du oftast på stranden om tänker tid på dygnet, är det mitt på dagen eller lite 
varierande när du besöker stranden? 

Promenader 

24 RES. Z Det är väldigt varierande faktiskt Varierande 

Besökstid 

25 UND. Varierande mm. Och är det någonting som kan hindra att du tar dig till stranden? Bor du rätt nära stranden 
nu? 

 

26 RES. Z Jag bor ett par hundra meter ifrån stranden så att Närhet 

27 UND. Så det är rätt lätt att ta sig dit rent fysiskt.  

28 RES. Z Så det är ju vädret, om det är regn eller så då drar man sig för det kanske Hinder 

29 UND. Hur är det med tid? Känner du att du har tid för att gå till stranden eller kan det vara ett hinder ibland?  

30 RES. Z Det är ofta ett hinder.  Tidshinder 

31 UND. Är det då att man prioriterar annat eller är det jobb?  

32 RES. Z Det är annat kan man sammanf.. det är jobb naturligtvis, kanske saker man måste göra innan man kan tillåta 

sig själv att gå till stranden, typ fixa lite mat eller fixa någonting hemma eller någonting annat som, byta 

däck på bilen du vet.  

Livspussel 

33 UND. Annars upplever du det rättså lätt att ta sig till stranden?  

34 RES. Z Mycket lätt  

35 UND. Okej. Jag tänkte vi skulle titta på ett foto //placering//  

36 UND.  När du väl är på stranden, om vi tänker att det är en solig sommardag, upplever du att människorna på olika 
platserna på stranden uppe vid sandkullarna eller nere vid vattnet eller mer utspridda? Har du märkt något 

var folk befinner sig på stranden?  

 

37 RES. Z Nja.. de flesta befinner sig en bit upp, inte enda uppe vid fallet här så att säga men ganska nära, så ligger 

dem som ett band så de lätt att gå ner till vattnet men det är också rätt nära upp till parkeringen och såntdär. 

Placering 

38 UND. Så lite mer i mitten?  

39 RES. Z Ja faktiskt mer bakom mitten.  

40 UND. Och Om du själv fick välja, vart är de härligast att gå tycker du på stranden isåfall? beror kanske lite på 

aktivitet i och för sig  

 

41 RES. Z Jag brukar vara rättså mitt på liksom  

42 UND. Jah.. Det är lagom långt till allt?  

43 RES. Z Ja man får den här vyn också så  Horisonten 

44 UND. Intressant. Okej. Är du ofta själv eller med andra på stranden när du besöker den?  



  

 

XIX 

45 RES. Z Fifty fifty Andra Och Själv 

46 UND. Fifty fifty ah. Okej. Och nu lite större frågor Ehm.. Vad ser du för positiv utveckling när det gäller 

Laholmsbukten i stort när det gäller stränder? Några roliga evenemang som kommit på senaste år eller något 
annat positivt som hänt?  

 

47 RES. Z Positiva saker som hänt är väl (.) stort och smått. Jag vet att man håller på att återställa strandängarna uppe 

vid * åh *-strand som jag tycker är intressant. Något annat positivt är ju där jag bor är det danskvällar på 
somrarna . Det tycker jag är {så}, folk säljer lotter och (.) grillar och så är det dansband där {?} inte jag men 

andra. 

Strandängar 

Danskvällar 

48 UND. Har det funnits länge?  

49 RES. Z Fyra-fem år kanske  

50 UND. Fyra-fem år. Okej.   

51 RES. Z Så det tycker jag är en kul grej. Sen (.) det som också har hänt är att man har fixat en ordentlig brygga, byggt 

en snygg lekplats vid parkeringen och lite boule-bana och fixat till toaletter och sådär så det har gått åt rätt 

håll tycker jag.  

Brygga, 

Boulbana, 

Toaletter 

52 UND. Okej. Någonting annat som du upplever som negativt för området här omkring, hur miljön ser ut eller något 
annat du upplevt ”nej det här var inte kul att se” eller någonting annat du tänker på så? 

 

53 RES. Z Ja alltså stormarna de sista fyra fem åren har tagit en bra bit på stranden, och förändrat utseendet på den (.) 

det känns lite (.) kanske oroväckande är att ta i men det har förändrat min minnesbild (.) så fortarande när 
man går ner på stranden så.. ”just de, såg den ut så?” Den är inte förstörd men den har ändrat skepnad 

litegrann 

Storm, 

Strandförändring 

54 UND. Är det sandkullar som förändrats också?  

55 RES. Z  Njae. stranden har nästan kommit upp i (.)  den planterade skogen i de senaste stormarna  

56 UND. Har du (.) bott här sedan du var liten?  

57 RES. Z Nej, min fru har bott här sen hon var lite, eller haft sommarhus. Sen har jag kommit in i bilden (.) i 20års 

ålder så det är ett bra tag jag har sätt förändringarna (.) Andra saker som jag tycker är negativa är att stranden 

används rätt mycket av (.) hundägare och ryttare och det i sig är inte ett problem (.) utan men de gör de 
utanför de tillåtna perioderna. Ehm. Och ofta okopplade hundar (.) vilket jag tycker är lite läskigt när man 

ligger där i sina badshorts liksom och barnen och springer omkring. Jag tycker det är omdömeslöst och 

hästarna lämnar ju efter sig en del saker, som är inte så trevliga på stranden. 

 

Djur 

58 UND. Okej.. ah.. okej då tänkte jag att ska vi gå vidare till vad stranden betydelse för människor tänker jag. En av 

mina frågor är om du fick bestämma och spåna helt fritt hur skulle din drömstrand se ut? Var skulle den va 

och vad skulle finnas på den stranden?  

 

59 RES. Z (…) Den skulle se ut som den här ungefär. Sen skulle det vara fem grader varmare hela tiden [skratt] och sen 
så kunde de vara (.) lite mindre långgrunt och skulle de kunna finnas en liten kiosk eller sådär restaurang 

Värme, Kiosk, 
Restaurang, 

Långgrunt 

60 UND. Det saknar du?  

61 RES. Z Jah,    

62 UND. om man tar mardrömsscenariot. Maddrömsstranden (.) vad hade man fått se då?   

63 RES. Z Mardrömsstranden är ju den man stött på utomlands, en smal strand med sten och folk ligger packade som 

sardiner och allting kostar pengar, inklusive att sitta på en solstol liksom. Det tycker jag är en 

mardrömsstrand. 

Sten, Folkmassa, 

Kostnad 

64 UND. Något annat du tänker på?  

65 RES. Z Nära trafiken. Trafik 

66 UND. Nära trafiken, mm, okej.  Ehm. Och när du befinner dig på stranden, upplever du att du att du känner dig 

trygg när du befinner dig där, om man jämför med en urban miljö som inne i stan, eller är det likadant?  
//upprepning// 

 

67 RES. Z Ja alltså jag känner mig inte otrygg någonstans egentligen men det är klart att stranden är en säkrare plats än 

dem flesta. 

 

68 UND. Okej. Vill du utveckla?  

69 RES. Z Så länge man håller sig utanför vattnet (.) därför att det är (.) glest med folk på den här stranden, det är god 

sikt, man märker vad som händer. Du kan välja vart du vill vara på stranden (.) du kan flytta dig om du 

tycker de. Som sagt det här {?} frihet som jag känner på stranden.  

Trygghet På 

Strand 

70 UND. Har du besökt stränder mycket när du var liten och så? Har du goda erfarenheter från att vara utomhus när du 
var liten? 

 

71 RES. Z Ja det skulle jag säg  

72 UND. Det kanske påverkar kanske då?  

73 RES.Z Det har aldrig varit något negativt eller otrevligt när det gäller strand eller så   

74 UND. Okej. Yes. Ehm. Och upplever du att stränderna är värdefulla för dig på något sätt? Om du fick välja om du 
fick gå i skogen eller på stranden eller hur upplever du att all natur är värdefull då? Har stranden någon 

speciell betydelse? Den behöver ju inte ha det då men.. 

 

75 RES. Z Jag gillar att gå i skogen också, men stranden är ju..skog finns överallt. Stranden är ju speciell ju. Varje gång 
man kommer ner på stranden så händer någonting ju. Det finns ju inte överallt.  

 
Värdefullhet  

76 UND. Då känns det inte som du tar den ^stranden^för given även om du bor väldigt nära faktiskt?  

77 RES. Z Ja det kan man säga i den meningen att den överraskar en varje gång, eller att känslan överraskar litegrann.  

78 UND. Mmm. Okej. Vill du utveckla det lite?  

79 RES. Z Ja men du vet man sitter och jobbar hela dagarna och allt försigår här inne och så (.) man du vet så ett tag tror 
man att det är det som är världen, och sen knallar man ner till stranden och så öppnar sig den här vyn liksom 

och känner man vinden och dofterna och du ser så långt ögat når och du ser horisonten utöver havet och så 

ser du att { } inte vattnet är still, att vattnet rör sig. 

 
Verkligheten 

80 UND. Så det är mest det du fäster din uppmärksamhet på när du kommer ner när du kommer ner, det är horisonten 
och havet då som du mest tycker om att titta på stranden? 

 

81 RES. Z Man tittar väldigt långt bort när man är på stranden. Horisonten 

82 UND. Ehm. Är det några andra funktioner som stranden fyller i ditt liv? Det låter som att det är mycket rekreation 
eller några andra funktioner som du tycker? 

 



  

 

XX 

83 RES. Z mm.. Nej.  

84 UND. Det är mest det, okej. Ehm. Jag har en sista fråga. Och jag tänker höra lite, Vad tror du andras relation, andra 

människors relation ser ut i världen och Sverige?  Tror du att stränder betydelsefulla för många andra 
människor? Om du fick spåna fritt (.) eller är det bara vi svenskar som har mycket kust? [skratt] 

//upprepning// 

 

85 RES. Z Nej jag har ju sätt fiskare som har sin {utkomst} och som har hela sin verksamhet på stranden och det är ju 
klart de har betyelse för dom de lever på de. Sen ser man människor som letar efter pengar, mynt och nycklar 

och sådär som ser det som en resurs liksom, går {fem?} steg bakom turisterna och i turistbranschen (.) så är 

det klart de som bygger hotell åh satsar på verksamhet är det en ekonomisk tillgång.{?} Ehm. Nej sen finns 
det ju dem som, på Färöarna har jag sätt byggen av drivved , det var det enda som fanns att få, det är klart att 

stranden har betydelse.  

Strandresurs, 
Turistbransch, 

Byggmaterial 

86 UND. Tror du att havet och liksom stränderna är en del av folksjälen i Sverige tror du? Kan man säga de?   

87 RES. Z Nej. det tror jag inte. Jag tror att de flesta bor inte vid havet, men besöker havet liksom (.) och förknippar det 
rätt mycket med semester. Men som en billigare och kallare version av Mallorca liksom. 

Folksjäl 

88 UND. Jag förstår. Okej. Ehm. Är det något annat som du skulle velat kommentera eller tillägga som vi har pratat 

om som kom upp sådär huvudet? Något annat som har med stränder och göra?  

 

89 RES. Z Nej jag tänker på förutsättningar för varför det ser ut som det gör, bland annat att det finns reglerat (.) att det 
finns myndigheter som reglerar på vart man får bygga och. 

Myndigheter 

90 UND. Du tänker på strandskyddet?  

91 RES. Z Ja. och vad man får göra på stränderna och sådär. Och det tror jag är något de flesta inte tänker på utan man 

tar det för givet att det ser ut som det gör.  

Strandskyddet 

Förbises 

92 UND. Mm. hade du velat se någon förändring av strandskyddet? //strandskydd//   

93 RES. Z Den är nog olika i olika delar av landet, jag tror inte det är så generellt. Blotta tanken att det är skyddsvärt, 

det tycker jag är som är inbyggt i vårt samhälle. Det tror jag har en betydelse som de flesta förbiser. 

 

94 UND. Ja, Okej. Det kanske få bli slutordet då. Vad tror du?  

95 RES. Z Ja   

 

 

 

 

 


