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Abstract  
 
Title: Torö Stenstrand – A paradise for wave surfers? 
 
Author: Kristina Stugholm 
 
Advisor: Gustaf Onn 
 
Keywords: Tourism, wave surfing, destination, sport, Torö Stenstrand, Torö, Ören 
 
Background:  Torö Stenstrand belongs to the nature reserve Ören which is located at a 

headland on the island of Torö in the southernmost part of Stockholm 
County. Wave surfing came to Sweden and Torö Stenstrand in the end of 
the 1970s. There were some local enthusiasts that discovered the place 
and saw that the waves would suit for surfing. Ever since, the official 
Swedish surfing championship has been carried out almost every autumn 
since the early 1990s. There is, however, a conflict about whether the 
beach should be available to the public or if the private properties, that 
are situated along some parts of the beach, should be allowed to have 
ownership down to the water. It is therefore interesting to investigate 
how wave surf tourism could be developed in a sustainable perspective.  

 
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how wave surfing 

tourism can be developed at Torö Stenstrand.  
- To describe and explain the conditions for wave surfing at Torö 

Stenstrand. 
- To make a study on how Torö Stenstrand can develop it´s potential of 

being Sweden´s best all-year-round available wave surfing spot. 
 

Methodology: This study has been executed from a hermeneutic point of view and a 
qualitative approach. The collection of data has been carried out through 
four semi-structured interviews and television news. 

 
Conclusions: The conclusion of the study is that there are many possibilities for 

developing wave surfing tourism at Torö Stenstrand and that the conflicts 
between inhabitants and wave surfers might be solved, if not totally than 
at least partially. Since Torö Stenstrand consists of unspoiled countryside 
and is a nature reserve, there are limits for what you can do, but that can 
also be a strength seeing that the planning needs to be done very 
thorough. The theory about a destinations multidimensional strength 
shows that all dimensions are important but that technological, political, 
environmental, social and cultural dimensions are most important. The 
theory about the 6A framework for the analysis of tourism destinations 
shows that attractions, activities and accessibility are the factors that can 
be applied on Torö Stenstrand.     
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Sammanfattning 
 
Titel: Torö Stenstrand – Ett paradis för vågsurfare? 
 
Författare: Kristina Stugholm 
 
Handledare: Gustaf Onn 
 
Nyckelord: Turism, vågsurfing, destination, sport, Torö Stenstrand, Torö, Ören 
 
Bakgrund:  Torö Stenstrand tillhör naturreservatet Ören som är beläget på en udde på 

ön Torö i den sydligaste delen av Stockholms län. I slutet av 1970-talet 
kom vågsurfingsporten till Sverige och Torö Stenstrand. Det var några 
lokala entusiaster som upptäckte platsen och såg att vågorna lämpade sig 
för surfing. Sedan dess har officiella surf-SM genomförts av Swedish 
Surfing Association i stort sett varje höst sedan början av 90-talet. Det 
finns dock en konflikt kring frågan om stranden bör vara helt tillgänglig 
för allmänheten eller om de privata tomterna, som finns längsmed vissa 
delar av Stenstranden, ska ha äganderätt av marken ner till vattnet. Det är 
därför intressant att undersöka hur vågsurfingturismen kan utvecklas i ett 
hållbart perspektiv. 

 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan göras för att 

utveckla vågsurfingturismen på Torö Stenstrand.  
- Att beskriva och förklara förutsättningarna för vågsurfingturism vid 

Torö Stenstrand 
- Att göra en undersökning om hur Torö Stenstrand kan utveckla 

potentialen som Sveriges bästa året-runt tillgängliga vågsurfingplats 
 
Metod:  Denna uppsats har skrivits utifrån en hermeneutisk vetenskapssyn och en 

kvalitativ ansats. Data har insamlats genom fyra semi-strukturerade 
intervjuer samt ett nyhetsprogram.  

 
Slutsatser:  Slutsatsen av studien är att det finns många möjligheter att utveckla 

vågsurfingturismen på Torö Stenstrand och att konflikterna mellan de 
boende och vågsurfarna kanske skulle gå att lösa, om än inte helt så i alla 
fall delvis. Då Torö Stenstrand består av orörd natur samt är ett 
naturreservat finns det visserligen begränsningar för vad man kan göra 
men detta är också en styrka eftersom det gör att planeringen måste vara 
noggrann. Teorin om en destinations multidimensionella styrka visar att 
samtliga konkurrenskrafter är viktiga men med betoning på teknologisk, 
politisk, miljömässig och sociokulturell konkurrenskraft. Teorin om de 
sex A:na visar att attraktioner, aktiviteter och tillgänglighet är de som för 
närvarande går att applicera på Torö Stenstrand. 
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1. Inledning 
 
När jag jobbade på Nynäshamns turistbyrå sommaren 2007 fick jag som en del av arbetet köra runt 
med broschyrer i kommunen. I samband med detta träffade jag ägaren av den lokala 
livsmedelsbutiken, Torö Livs, och fick då på allvar upp ögonen för hur mycket som skulle kunna 
göras för att gynna turismen. Turister som kommer till Torö vill gärna besöka Torö Stenstrand men 
de blir, enligt ägaren av Torö Livs, förvånade över att det saknas skyltning över var man får vandra 
på Stenstranden samt att toaletter och soptunnor saknas. Torö Stenstrand är ett mycket populärt 
surfarställe och är en av de attraktioner som Nynäshamn gärna vill visa upp. Men som jag har nämnt 
ovan finns det brister och detta väckte min nyfikenhet.  
 
1.1 Bakgrund 
Första gången, så vitt man vet, som surfing nämns i tryckt form är år 1778 när den upptäcktsresande 
James Cook beskriver hur han möter en invånare från Hawaii på en surfingbräda utanför ögruppen.  
Surfing började som sport i USA och på Hawaii cirka år 1907 då en man vid namn George Freeth 
lockade många att surfa vid Redondo Beach i Kalifornien. Samtidigt hade en kanotklubb på Hawaii 
börjat erbjuda surfing.1    
 
 I början var surfingbrädorna av trä och svårmanövrerade men i takt med att de förbättrades ökade 
intresset för surfing. När surfingbrädor i plast lanserades på 1960-talet blev surfing en populär sport 
i Australien och USA. Så småningom kom surfingen till Europa.2 I slutet av 1970-talet kom sporten 
till Sverige och Torö Stenstrand. Det var några lokala entusiaster som upptäckte platsen och såg att 
vågorna lämpade sig för surfing.3 Sedan dess har officiella surf-SM genomförts av SSA (Swedish 
Surfing Association) i stort sett varje höst sedan början av 90-talet.4 Sverige har inte så många 
platser som erbjuder goda surfingmöjligheter eftersom vågorna måste bryta på ett speciellt sätt vid 
kusten. Förutom Torö Stenstrand finns det lämpliga surfingplatser på Fårö, norra Gotland, Skåne 
och västkusten.5  
 
 Swedish Surfing Association (SSA) grundades av Jan Ekstedt den första maj 1985. Förbundet 
bildades främst för att underlätta för svenska surfare att delta i tävlingar utomlands, att förena 
svenska surfare samt utveckla sporten i Sverige.6  
 
 Torö Stenstrand tillhör naturreservatet Ören som är beläget på en udde på ön Torö i den 
sydligaste delen av Stockholms län. Stenstranden är ett mycket populärt resmål för surfare, 
naturälskare, turister och lokalbefolkning. Det finns dock en konflikt kring frågan om stranden bör 
vara helt tillgänglig för allmänheten eller om de privata tomtägarna ska ha äganderätt till mark ner 
till vattnet. Konflikten har uppstått då naturreservatet, med sina bestämmelser, bildades efter det att 
avstyckningar för tomter gjordes. I slutet av 1930-talet började tomter avstyckas på Stenstranden 
och ytterligare några tillkom på 1940- och 50-talet. Den dåvarande ägaren av Herrhamra gods, som 
ägde Ören, ansökte hos Länsstyrelsen om att få en avstyckningsplan för cirka 50 tomter. Planen 
fastställdes 1939 men få tomter såldes då Herrhamra gods bytte ägare och den nya ägaren inte 
genomförde projektet. I slutet på 1970-talet inleddes en diskussion mellan ägaren av Herrhamra 
gods, Björn Stampe, och Nynäshamns kommun för att upphäva avstyckningsplanen från 1939 och 
istället bilda en detaljplan för 14 fritidshus samt bilda ett naturvårdsområde. År 1982 beslutade 

                                                           
1 Bizley (2000) sidan 4-5 
2 Ibid. 
3 Hyland, Sjögren och Albinsson (2005) sidan 45 
4 http://swedishsurfingassociation.blogspot.com/2007/07/sportguiden-skriver-om-surfing.html - 2008-04-09 
5 Bizley (2000) sidan 4-5 
6 http://www.swedishsurfing.com/omssa.html - 2008-04-09 
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Länsstyrelsen att upphäva avstyckningsplanen från 1939, fastställa en ny byggnadsplan samt bilda 
ett naturvårdsområde.7  
 
 Den 20 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun att förklara Örens 
naturvårdsområde som Örens naturreservat.8 På uppdrag av politikerna i Nynäshamns kommun har 
tjänstemännen fått instruktioner att skriva en skötselplan för Ören. Ett förslag till skötselplan är för 
närvarande ute på samråd.9 I dagsläget finns det alltså inga klara beslut kring huruvida tomtägarna 
ska fortsätta få tomträtt ner till vattnet eller ej.  
 
 
 

 
Karta 1.1: Kartan visar Örens lokalisering i förhållande till Nynäshamn och Stockholm. Skala: 1 
cm = 2950 m. 
Källa: Nynäshamns Kommun 2008-05-12 
 

                                                           
7http://www.nynashamn.se/download/18.119ceaa9115ceb5449680001273/%C3%96ren+Bilaga+1+sk%C3%B6tselplan.
pdf – 2008-05-08 – Sidan 4 
8http://www.nynashamn.se/download/18.119ceaa9115ceb5449680001271/%C3%96ren+reservatsbest%C3%A4mmelser
.pdf – 2008-05-08 
9 Intervju med miljöhandläggare Svedman, Gun – 2008-04-18  
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Karta 1.2: Karta över Torö. Hela udden nere till vänster kallas för Ören. Skala: 1:37000. 
Källa: Nynäshamns Kommun 2008-05-12 
 
1.2 Nulägesbeskrivning 
 
1.2.1 Tillgänglighet 
Till Torö Stenstrand kommer man i första hand med bil eller cykel. Grusvägen som går i en slinga 
runt Ören sköts av en vägförening. Ören har ett flertal parkeringsplatser men majoriteten är små och 
rymmer endast cirka fyra bilar. På den västra sidan finns det en stor parkeringsplats med plats för 
uppskattningsvis 40 bilar. Ett annat resesätt är båt men det finns inga bryggor för allmänheten att 
lägga till vid utan då får man ankra ute på havet och ta en gummibåt eller kanot eller liknande till 
stranden.10 Det enda kommunala färdmedlet är SL:s busslinje nummer 852 som avgår från 
Nynäshamns station sju gånger om dagen under vardagar, åtta gånger under fredagar, fem gånger 
under lördagar samt tre gånger under söndagar och helgdagar.11 Hållplatsen som är närmast Torö 

                                                           
10 Författarens egen fältundersökning samt samlad erfarenhet. 
11 http://sl.se/ficktid/vinter/v852_maj.pdf - 2008-05-21 
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Stenstrand heter Herrhamra. Därefter väntar en promenad på cirka en och en halv kilometer till 
Stenstranden.12  
 

 
Karta 1.3: Örens Naturreservat 
Källa: Nynäshamns kommun 2008-05-08 
 
1.2.2 Boende 
Torö har i dagsläget två stugor som hyrs ut genom Nynäshamns turistbyrå samt några andra som 
hyrs ut av en rad olika stugförmedlingsagenter. Hotell, vandrarhem, camping och bed & breakfast 
saknas. Torö Byalag har dock planer på att starta bed & breakfast eller vandrarhem i Svärdsögården 
(på ön Svärdsö) som för närvarande ägs av Nynäshamns kommun. Dessutom har en privatperson 
ansökt om att få starta ett vandrarhem med tolv bäddar på Ängsholmen.13 Svärdsö är den sista av de 
totalt två öarna som leder fram till Torö från fastlandet sett. Ängsholmen ligger på den östra sidan 
om Oxnö och har fast vägförbindelse.14  
 
1.2.3 Äta 
I dagsläget finns det endast en restaurang på Torö, Sjöbodarna, som är belägen på västra sidan av 
Ankarudden. Restaurangen har endast öppet sommartid (maj-september) och i december när det är 
julbordstider. Eftersom restaurangen ligger vid vattnet har den en egen brygga som båtburna 

                                                           
12 http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?seqnr=1&ident=io.0499213.1211373889&OK#focus - 2008-05-21 
13 Intervju med Bjelke-Iderot, Anna 2008-04-09 
14 Författarens egen fältundersökning samt samlad erfarenhet. 
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restauranggäster kan nyttja. Det finns även en liten bilparkering i direkt anslutning till restaurangen 
samt en större avgiftsbelagd parkering cirka 50 meter norrut.15  
 
1.2.4 Shopping och service 
Torö har en kombinerad livsmedelsbutik och bensinstation – Torö Livs AB som är belägen vid 
Gabrielstorp. Alldeles intill butiken har Torö Hembygdsförening byggt ett litet hembygdsmuseum 
som invigs någon gång sommaren 2008.16 I närheten av Gabrielstorp finns det en skola från 1922 
som är en av Nynäshamns äldsta. Skolan har förutom tre klasser som är indelade i förskola till 
årskurs 1, årskurs två till tre samt årskurs fyra till fem, även fritids.17    
I Snarberga/Storbyn ligger Torö kyrka från 1600-talet med tillhörande församlingshem. Kyrkan 
brukar vara öppen som vägkyrka under sommarmånadernas helger.18  
 
1.3 Problemformulering 
Hur kan Torö Stenstrand utvecklas som Sveriges vågsurfingmecka i ett hållbart perspektiv? Kan 
Stenstranden klara av att ta emot vågsurfingturister utan att naturen och de boende störs?  
 
1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan göras för att utveckla vågsurfingturismen på 
Torö Stenstrand.  
- Att beskriva och förklara förutsättningarna för vågsurfingturism vid Torö Stenstrand 
- Att göra en undersökning om hur Torö Stenstrand kan utveckla potentialen som Sveriges bästa 

året-runt tillgängliga vågsurfingplats 
 
1.5 Avgränsningar 

• Surfingsporten består av vågsurfing, vindsurfing och kitesurfing men denna uppsats kommer 
endast att avhandla vågsurfingturism. Däremot kommer vind- och kitesurfing att nämnas i 
förbigående i empirin.  

• Det kan hända att utländska turister åker till Torö Stenstrand för att surfa men denna uppsats 
kommer bara att handla om svenska surfare.   

• Konkurrenskrafterna som behandlas i figur 1.2 en turistdestinations multidimensionella 
styrka skall endast betraktas ur lokalt perspektiv, dvs. varken ur regionalt eller globalt 
perspektiv.  

 
1.6 Begreppsdefinitioner 
Strandskydd:  

”Den så kallade strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 
meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och 
vatten, inklusive det som finns under ytan.”19  
”Det finns vissa områden där strandskyddet inte gäller. Oftast rör det sig om så kallat 
detaljplanelagt område, där det har funnits särskilda skäl för att upphäva skyddet.”20

 
 
 
                                                           
15 Författarens egen fältundersökning samt samlad erfarenhet. 
16 Ibid. 
17 http://webb2.nynashamn.se/viaskolan/toro/toro_skola.htm - 2008-05-07 
18 Författarens egen fältundersökning samt samlad erfarenhet. 
19 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-
skydda-natur/Strandskydd/ - 2008-04-09 
20 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-
skydda-natur/Strandskydd/ - 2008-04-09 

 12

http://webb2.nynashamn.se/viaskolan/toro/toro_skola.htm
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-skydda-natur/Strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-skydda-natur/Strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-skydda-natur/Strandskydd/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Nationalparker-och-andra-satt-att-skydda-natur/Strandskydd/


Allemansrätten: 
”Närheten till hus 
Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som 
är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska 
kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla 
dig.  
 
Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får 
ligga för ankar på samma plats, men man brukar tillämpa samma princip som för tältning: 
något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.  
 
Fråga markägaren om lov 
Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver 
du fråga markägaren om lov. För att ha en husbåt liggande vid stranden (även den egna 
stranden) längre tid kan det vara nödvändigt med dispens från strandskyddet. Du kan ansöka 
om dispens hos kommunen.  
 
Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud 
mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att 
använda sin brygga.  
 
Särskilda regler i skyddade områden 
I skyddade områden gäller särskilda regler som kan inskränka på allemansrätten.  
- i nationalparker och naturreservat kan det vara regler om eldning, tältning och 

båtförtöjning  
- i strandskyddsområde kan liknande regler gälla om det behövs för att skydda känsligt 

djurliv eller växtlighet, eller för att undvika besvär av intensivt friluftsliv”21  
 

                                                           
21 http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten--en-unik-mojlighet/Vad-galler-enligt-
allemansratten/Bad-bat-och-is/ - 2008-05-14 
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1.7 Uppsatsdisposition 

 
Figur 1: Torö Stenstrand – Hur kan Torö utvecklas som surfingmecka?  
Källa: Illustration av Kristina Stugholm 
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2. Metod 
 
2.1 Vetenskapssyn 
Hermeneutik är ett sätt att förstå och tolka texter. Syftet är att forskaren ska analysera och tolka en 
text för att sedan kunna se meningen utifrån författarens perspektiv. Fokus hamnar på det historiska 
och sociala sammanhanget. Kritisk hermeneutik innebär att betoning läggs på tolkningen av ett visst 
historiskt och socialt sammanhang och att analytikern uppmanas att säkerställa att textanalytikern är 
bekant med detta sammanhang. Detta innebär att insamling och analys av data skapar en förståelse i 
dess sammanhang.22  
  
 Mina förkunskaper har styrt denna uppsats och jag har studerat det historiska och sociala 
sammanhanget för att kunna analysera mina frågeställningar. Mina slutsatser kan styrkas genom att 
man i stort sett kan gå igenom det källmaterial som jag har utgått från. Anledningen till att jag 
skriver i stort sett är för att jag medvetet har låtit intervjun med de båda vågsurfarna vara anonyma. 
Anteckningarna i samband med telefonintervjuerna kommer att förstöras när uppsatsen blir officiell 
handling.  
 
2.2 Metodval 
Kvalitativa forskare undersöker fenomen i ”verkliga livet”. Fenomenen som undersöks är oftast 
begränsade sidor av den sociala verkligheten.23 De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är 
generella forskningsfrågor, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av 
relevant data, tolkning av data samt begreppsligt och teoretiskt arbete.24  
  
 Efter att ha utarbetat forskningsfrågor valde jag Torö Stenstrand som relevant plats och två 
representanter från kommunen samt några vågsurfare och fastighetsägare på Torö Stenstrand som 
relevanta undersökningspersoner. Därefter började insamlandet av relevant data och tolkning av 
denna.   
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
2.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Intervju är en flexibel metod som tillåter att forskaren kan ställa följdfrågor. Det finns även andra 
fördelar som att det går att intervjua samma person flera gånger om det till exempel visar sig att man 
har glömt något. Bland kvalitativa intervjuer finns det två olika typer och dessa är ostrukturerade 
intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. Den semi-strukturerade intervjumetoden innebär att 
forskaren har en lista med specifika frågor eller teman som ska beröras under intervjun. Den som 
intervjuas har dock en stor frihet och kan utforma sina svar som han/hon själv önskar. Frågorna 
behöver inte komma i samma ordning som de står på intervjuarens papper. Det finns även möjlighet 
att ställa frågor som inte finns på pappret men som anknyter till något som intervjupersonen sagt.25  
 
 Då jag från början hade ett tydligt fokus samt ett ämne som rör flera fall kändes det naturligt att 
använda den semi-strukturerade intervjumetoden. Min problemformulering är av sådan art att 
följdfrågor kan behöva ställas vid intervjutillfällena. Samtidigt är det tryggt att ha en strukturerad 
intervju i botten. Den semi-strukturerade intervjumetoden kommer att tillämpas på två sätt, genom 
personliga intervjuer samt över telefon. Min önskan har varit att intervjua minst tre fastighetsägare 
på Torö Stenstrand, minst tre vågsurfare samt Turist- & Marknadschefen i Nynäshamns kommun 

                                                           
22 Bryman (2002) sidan 370-371 
23 Bryman (2002) sidan 272-273 
24 Bryman (2002) sidan 253 
25 Bryman (2002) sidan 300-304 
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och miljöhandläggaren i Nynäshamns kommun som har hand om utformningen av ny skötselplan 
för Ören. Tyvärr lyckades jag inte få tag på någon fastighetsägare på Torö Stenstrand, trots 
upprepade försök. Det var nästan lika svårt att få tag på vågsurfare varför jag endast lyckades 
intervjua två via telefon. Två representanter från kommunen har intervjuats personligen. Dessa är 
Anna Bjelke som är Turist- & Marknadschef i Nynäshamns kommun samt Gun Svedman som är 
miljöhandläggare i Nynäshamns kommun. Intervjuerna har genomförts på två olika sätt men har 
trots detta följt den semi-strukturerade intervjutekniken. Dessutom har den intervjuade haft stor 
möjlighet att fritt utforma sitt svar. Resultaten från intervjuerna kan variera på grund av 
intervjusituation eller liknande men trots detta har jag valt att genomföra intervjuerna på olika sätt 
för att få så många svar från respondenterna som möjligt.  
 
2.3.2 Anonymitet i intervjuer 
Vid intervjuer kan människor av olika anledningar vägra svara på vissa frågor då dessa kan anses 
vara av för privat eller känslig karaktär. Exempelvis kan frågor som rör religion eller inkomst vara 
för känsloladdat. Det är viktigt att respektera de intervjuades rätt till anonymitet. Forskaren måste 
ibland ställa sig inför frågan om insamlad data och resultat bör bevaras eller förstöras, det vill säga, 
vad är viktigast, konfidentialitet eller möjligheten för andra att styrka och konfirmera forskningen.26

  
 Jag har valt att låta intervjuerna med de båda vågsurfarna vara anonyma då konflikten om vad 
som är allmänning eller ej är en känslig fråga. Insamlad data kommer att förstöras när uppsatsen blir 
officiell handling.  
 
2.4 Datainsamling, urval och bortfall 
 
2.4.1 Datainsamling ur primära och sekundära källor 
Insamlandet av data sker ur primära och sekundära källor. De primära källorna består av semi-
strukturerade intervjuer med representanter för Nynäshamns kommun, en vågsurfare samt ännu en 
vågsurfare som tillika är representant för Swedish Surfing Association. De sekundära källor som jag 
har använt mig av är litteratur och vetenskapliga artiklar som rör ämnet turismvetenskap. Inledning, 
metod och teori utgår från sekundära källor och empiri utgår från primära källor.  
 
2.4.2 Respondentval 
Bekvämlighetsurval är en typ av urval som kan användas när det är svårt att få tag på de individer 
man studerar. Anledningen till att man använder sig av denna urvalstyp kan också bero på  en 
uppfattning om att frågor som rör representativitet inte är lika betydelsefull som i en kvantitativ 
undersökning eftersom intervjuns mål är att göra en djupgående analys. En annan typ av urval är 
snöbolls- eller kedjeurval som kan användas för att få kontakt med grupper av personer som saknar 
urvalsram.27 Denna urvalstyp går till på det sättet att forskaren till en början kontaktar en eller flera 
individer med de önskade preferenserna för att sedan använda sig av dessa för att få kontakt med 
ytterligare respondenter.28 En tredje typ av urval kallas för strategiskt urval och den innebär att 
forskaren själv, utifrån vissa kriterier, styr vem som ska intervjuas.29

 
 Från starten bestämde jag mig för att använda mig av snöbolls- eller kedjeurval i urvalet av  
vågsurfare eftersom de är en grupp av personer som jag inte kan ställa upp någon urvalsram för. 
Mitt mål var att göra en ingående analys och därför kändes representativitet inte så viktigt. Jag 
började med att ta kontakt med en vågsurfare som jag känner till och sedan utgick jag från dennes 

                                                           
26 Bryman (2002) sidan 448 
27 Bryman (2002) sidan 313 
28 Bryman (2002) sidan 115 
29 Johannessen & Tufte (2003) sidan 84-85  
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sociala nätverk av vågsurfare. Min tanke var att intervjua tre vågsurfare eftersom det kändes som att 
jag på grund av tidsbrist inte skulle hinna med att behandla mer data än så. Tyvärr lyckades jag inte 
få tag på den ena vågsurfaren som den första vågsurfaren tipsade mig om. Totalt sett intervjuade jag 
alltså två vågsurfare. 
 
 Från början var tanken att intervjua tre fastighetsägare på Torö Stenstrand genom 
bekvämlighetsurval utifrån de adresser och telefonnummer jag hittade på Hitta.se men min 
ursprungliga tanke fallerade då jag trots upprepade försök misslyckades med att nå dem via telefon. 
Jag bestämde mig då för att använda mig av de två intervjuer med fastighetsägare som SVT:s lokala 
nyhetsprogram ABC sände den åttonde februari 2008.  
 
 Intervjuerna med Nynäshamns Turist- & Marknadschef samt miljöhandläggare Gun Svedman på 
Nynäshamns kommun valdes genom strategiskt urval. Jag gjorde alltså ett medvetet val av dessa 
individer utefter de kriterier som jag ansåg behövdes för det studerade fenomenet, nämligen någon 
som är insatt i turismfrågor på Torö samt någon som planerar hur naturreservatet Ören och därmed 
även Torö Stenstrand ska skötas.    
 
2.4.3 Bortfall 
Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen utan kan uppstå när individerna väljs ut. 
Detta kan hända om exempelvis respondenten vägrar samarbeta, inte går att nå för en intervju eller 
för att de är oförmögna att lämna information som forskaren vill få fram.30

 
 Vid intervjun med den första vågsurfaren fick jag tips om att kontakta två andra vågsurfare vilket 
jag gjorde. Tyvärr lyckades jag inte, trots upprepade försök via både telefon och e-post, att få tag i 
den ena vågsurfaren. Jag fick således totalt sett två intervjuer med vågsurfare. Bortfallet bland 
fastighetsägare på Torö Stenstrand blev totalt då jag inte fick tag på någon trots upprepade försök. 
Jag fick istället använda mig av sekundär data från SVT:s nyhetsprogram ABC som hade gjort ett 
reportage om Torö Stenstrand och då intervjuat två fastighetsägare.  
 
2.5 Reliabilitet och validitet 
 
2.5.1 Tillförlitlighet 
En social verklighet har ofta flera olika beskrivningar och det är trovärdigheten i den beskrivning 
som jag som uppsatsskrivare beskriver som avgör hur acceptabel den är för mina läsare. För att 
skapa tillförlitlighet i resultaten måste forskningen utföras i enlighet med de regler som finns samt 
rapporteras till de personer som tillhör den verklighet som jag studerat för att få en bekräftelse att 
verkligheten ter sig på det sätt som jag har kommit fram till i min uppsats. Denna metod kallas ofta 
för respondentvalidering. En nackdel med denna metod är att de personer som jag har studerat kan 
bli defensiva och till och med vilja censurera delar av uppsatsen. Men det kan också bli tvärtom – 
det vill säga att personerna på grund av sin nära och positiva relation till mig drar sig för att ge 
kritik. En annan nackdel är att deltagarna i studien troligtvis inte kan validera min analys eftersom 
den i första hand skrivs för personer som är insatta i ämnet. En respondentvalidering kommer 
antagligen att medföra att begrepp och teorier måste utvecklas för att öka förståelsen.31   
  
 Med tanke på ovanstående kritik mot respondentvalidering har jag valt att använda metoden 
triangulering. Denna metod innebär att jag använder mer än en metod när jag studerar sociala 
företeelser. I denna uppsats består metoderna av intervjuer samt fältbesök. Jag kommer att 

                                                           
30 Bryman (2002) sidan 101 
31 Bryman (2002) sidan 258-260 
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kontrollera min datainformation genom att ställa intervjufrågor för att försäkra mig om att jag inte 
har missförstått något jag sett eller hört.  
 
2.5.2 Överförbarhet 
Kvalitativ forskning brukar oftast innebära ett intensivt studium av en liten grupp eller av individer 
som har vissa egenskaper gemensamma så att forskningen får ett djup. Kvalitativa resultat tenderar 
att fokusera på det unika i omgivningen och på meningen av den infallsvinkel av den sociala 
verklighet som studeras. Genom en detaljrik beskrivning av den sociala verkligheten som studeras 
kan andra personer få en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 
till en annan social verklighet.32  
  
 Eftersom min uppsats är väl avgränsad kan jag vara mycket detaljrik och gå in på djupet inom 
den studerade sociala verkligheten. Jag tror att min undersökning delvis kan appliceras på liknande 
fall i Sverige.  
 
2.5.3 Pålitlighet 
För att kunna bedöma uppsatsens trovärdighet bör forskaren anta ett granskande synsätt. Detta 
innebär att uppsatsen måste ha en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 
forskningsprocessen, till exempel problemformulering, intervjuutskrifter, fältanteckningar med 
mera. Andra forskare kan sedan granska dessa dokument och bedöma kvaliteten av dessa. En 
nackdel med denna metod är att kvalitativa studier oftast genererar stora mängder data som tar tid att 
bearbeta.33  
  
 Min uppsats är inte så stor och genererar inte stora mängder med data men tar naturligtvis tid att 
bearbeta. Problemformulering och intervjufrågor med mera finns att tillgå i uppsatsen. 
Intervjuutskrifter saknas men banden från intervjuerna med Turist- & Marknadschefen Anna Bjelke 
samt miljöhandläggare Gun Svedman på Nynäshamns kommun finns sparade. Anteckningarna från 
intervjuerna med vågsurfarna kommer dock att förstöras när uppsatsen blir officiell handling.  
 
2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Forskaren bör utgå från insikten att det inte går att få någon fullständig objektiv bild i samhällelig 
forskning och att hon eller han har agerat i god tro. Personliga värderingar eller teoretisk inriktning 
ska ej medvetet påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning.34  
  
 Jag är medveten om att min forskning inte ger en fullständig objektiv bild då jag bland annat inte 
har fått tag i alla respondenter samt inte haft möjlighet att intervjua alla intressenter. Huruvida mina 
personliga värderingar påverkar utförandet och slutsatserna av min uppsats är svårt för mig att 
bedöma – klart är att jag inte medvetet har låtit det påverka.  
 
2.5.5 Äkthet 
Förutom de fyra kriterierna här ovan menar Guba och Lincoln att det finns ytterligare ett antal 
viktiga kriterier. 
 

• Rättvis bild. Kommer de medverkande deltagarnas uppfattning och åsikter fram i 
undersökningen? Blir bilden helt rättvis?35  

                                                           
32 Bryman (2002) sidan 260 
33 Bryman (2002) sidan 260-261 
34 Bryman (2002) sidan 261 
35 Ibid. 
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 Min avsikt är naturligtvis att åsikter från representanter från olika intressegrupper ska 
komma fram men på grund av tidsbrist kan inte alla intressenter intervjuas. Dessutom finns 
det ju alltid en risk att jag som forskare tolkar svaren på mina frågor fel.  

 
• Ontologisk autencitet. Kan min undersökning ge de medverkande deltagarna en bättre 

förståelse för sin omvärld som de lever i?36  
 Eftersom jag skriver om en långvarig konflikt tror jag att min uppsats kan ge 
upplysningar och substantiell fakta till samtliga intressenter om varför läget är som det är 
och hur det kan förbättras. 

 
• Pedagogisk autencitet. Kan min undersökning ge de medverkande deltagarna en bättre 

förståelse över hur andra personer upplever miljön?37  
 Med hjälp av bakgrundsfakta och intervjuer från olika parter tror jag att de medverkande  
 intressenterna kan få en ökad förståelse.  

 
• Katalytisk autencitet. Har min undersökning gjort att de medverkande deltagarna kan 

förändra sin situation?38  
 
• Taktisk autencitet. Har min undersökning medfört bättre möjligheter för de medverkande 

deltagarna att åtgärda det som behövs åtgärdas? 39   
 Eftersom katalytisk och taktisk autencitet går hand i hand enligt min mening tillämpar  

jag båda samtidigt. Det är möjligt att min undersökning kan ge de medverkande deltagarna 
en klarare bild av läget och därmed en tydligare föreställning av vad som bör åtgärdas.  

 
 

                                                           
36 Bryman (2002) sidan 261 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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3. Teoretisk referensram 
En turistdestination består av flera delar som tillsammans utgör en konkurrenskraftig destination. 
Detta visas i figur två och varje dimension förklaras i respektive underrubrik. I figur tre visas de sex 
A:na som utgör en struktur som möjliggör en analysering av turistdestinationen. 
 
3.1 En turistdestinations multidimensionella styrka   

Figur 2: En turistdestinations multidimensionella styrka 
Källa: Ritchie och Crouch (2003) sidan 2 
 
De mer traditionella betraktelserna av konkurrenskraft har främst fokuserat på de ekonomiska 
dimensionerna hos en destinations styrka och agerande. Det ekonomiska agerandet hos en 
destination är viktigt men är trots det bara en dimension. Eftersom turism i sin natur är en unik 
bransch, har en destination också en förmåga att konkurrera inom sociala-, kulturella, politiska-, 
teknologiska- och miljödimensioner. En destination blir konkurrenskraftig om den kan förmå 
inkomsterna från turismen att öka, alltmer attrahera besökare samtidigt som de får en 
tillfredsställande och minnesvärd upplevelse, förhöja välbefinnandet hos destinationens invånare 
samt bevara och skydda naturkapitalet på destinationen för framtida generationer.40

 
3.1.1 Economic/Ekonomisk konkurrenskraft 
Michael Porter har uppnått status som guru inom ämnet nationell ekonomisk konkurrenskraft. Som 
Porter har rapporterat ligger källan till ekonomisk konkurrenskraft i fyra breda attribut hos en nation 
– eller som här hos en destination – känt som ”Porters diamant”:  

o Undersökningsfaktorer: nationens position inom produktion, såsom utbildad arbetskraft eller 
infrastruktur, som är nödvändig för att kunna konkurrera inom en given industri; 

o Efterfrågefaktorer: typ av hemmamarknad och dess efterfrågan för industrins produkt eller 
service 

o Besläktade och stödjande industrier: närvaron eller frånvaron av leverantörsindustri i 
nationen/på destinationen och andra liknande industrier som är internationellt 
konkurrenskraftiga  

o Bestämd strategi, struktur och konkurrens: hur ser nationens/destinationens betingelser inom 
styrande hur företag skapas, organiseras, sköts samt den inhemska konkurrensen41 

 
 Medan Porters diamant kanske inte helt och hållet är relevant för en turist destination, innehåller 
den alldeles säkert ett antal insikter som bör kommas ihåg när man bedömer den ekonomiska 
konkurrenskraften på en turistdestination. Hursomhelst representerar Porters tankar en stor riktlinje i 
hur det ekonomiska konkurrenstänkandet har utvecklats under de senaste årtiondena eller mer. En 

                                                           
40 Ritchie och Crouch (2003) sidan 2 
41 Ritchie och Crouch (2003) sidan 2-3 
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annan aspekt inom utvecklingen av det generella ekonomiska konkurrenstänkandet på senare tid har 
varit en trend från nationell till regional konkurrenskraft. Ett småskaligt exempel rör 
landsbygdsregioner där förändrad ekonomisk bas och typ av landsbygdsekonomier ofta har 
uppmärksammats av ett växande intresse inom turismen som ett område av ekonomisk 
differentiering för dessa samhällen.42  
 
 En ekonomi som är beroende av turism, liten eller stor, har sina kostnader och risker. Den har 
miljökostnader genom ökad resursanvändning och avfallsproduktion, både per capita och samlat. 
Men den kan också ha sociala kostnader. Ett exempel på detta kan vara när en viss resurs inte räcker 
till samtidigt som efterfrågan efter resursen ökar från turismen. Då kan det hända att turismen driver 
upp priserna till en nivå som lokalbefolkningen, som ej är involverade i turism, inte har råd med. En 
ekonomi som baseras på turism är mycket känslig för externa fluktuationer som öborna inte kan 
kontrollera.43

 
3.1.2 Social/Cultural/Sociokulturell konkurrenskraft 
När man undersöker framgångsrika turistdestinationer världen över är det lätt att dra slutsatsen att 
ekonomisk och politisk styrka är en verklig tillgång. Det kan dock vara lättare att dra slutsatsen att 
en destinations sociala och kulturella karakteristik är viktigare när det gäller att skapa en destination 
som människor vill besöka. Även om vissa destinationer har en ostabil ekonomi och politik kan de 
fortfarande locka besökare. Varför? Jo helt enkelt för att de erbjuder en besöksupplevelse som inte 
kan hittas någon annanstans. Åt det motsatta hållet kan destinationer vara ekonomiska giganter och 
ha en relativt stabil politik men ändå ha en förhållandevis låg attraktionskraft som turistdestination. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den sociokulturella dragningskraften kan överstiga de andra 
dimensionerna. Om det inte vore för att invånarnas välbefinnande, lönsamhet och hållbar 
miljöutveckling måste tas med i beräkningarna, så kan den sociokulturella styrkan hos en destination 
vara den avgörande faktorn i konkurrensen.44  
 
3.1.3 Political/Politisk konkurrenskraft 
Fenomenet konkurrens är i huvudsak ett försök från en del av en grupp (stora och små) människor 
att etablera en politisk ekonomisk kraftbas som kan erbjuda dem förmågan att kontrollera resurserna 
som ger individuell och kollektivt välbefinnande. Den exakta definitionen av välbefinnande kan 
variera bland olika grupper, men hursomhelst har sociologer identifierat en rad indikatorer som 
beskriver välbefinnandet i ett samhälle. Typiska exempel på sådana indikatorer som beskriver 
välbefinnandet ges är UNDP, United Nations Development Program/Förenta Nationernas 
Utvecklings Program. Dessa indikatorer inkluderar, utöver standardvärdena av ekonomisk 
prestanda/uppförande en rad mindre traditionella mätvärden. Indikatorerna i denna tabell är mycket 
viktiga eftersom de ger ett underlag, eller en primär motivation, för fenomenet konkurrens. Eftersom 
planetens resurser är begränsade och/eller kontrollerade, och eftersom de tillhandahåller råmaterialet 
för samhällsindikatorer, är det inte överraskande att individer eller grupper försöker att organisera 
sig själva för att intensifiera sin förmåga att få kontroll över de nödvändiga resurserna som kan 
tillförsäkra deras välbefinnande.  

o BNP per capita 
o Årlig förändring i konsumentprisindex 
o Ojämlikhet inom distributionsavkastning  
o Handelsstrukturen 
o Arbetslöshet 

                                                           
42 Ritchie och Crouch (2003) sidan 2-3 
43 Buckley (2002) ”Surf Tourism and Sustainable Development in Indo-Pacific Islands. I. The Industry and the Islands”, 
Journal of Sustainable Tourism, Vol. 10, No. 5, sidan 420 
44 Ritchie och Crouch (2003) sidan 5 
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o I vilken grad lagar spelar in 
o Korruption 
o Pressfrihet 
o Mätvärden inom den samlade hälsan (medellivslängd, spädbarnsdöd) 
o Mätvärden inom intellektuell utveckling (utbildningskostnader, läs- och skrivkunnighet) 
o Mätvärden inom teknologisk spridning och skapande (antal telefonlinjer, antal 

mobiltelefonabonnemang, antal Internetvärdar) 
o Mätvärden inom vad allmänheten spenderar sina pengar på 
o Mätvärden inom energi och miljö 
o Mätvärden som rör generellt bemyndigande45 

 
3.1.4 Technological/Teknologisk konkurrenskraft 
Den teknologiska styrkan hos en destination har nyligen införts i modellen. Även om teknologi bara 
är en mindre faktor som bestämmer destinationens attraktionskraft (förutom få undantag såsom till 
exempel Cape Canaveral i Florida, där rymdteknologi är en stor turistattraktion) har teknologi blivit 
en viktig faktor i marknadsföringen och distributionen av reseupplevelser för ett ökande antal 
destinationer.46  
 
 Idag är Internet en viktig konkurrensfaktor. Det traditionella användandet av publicerat material 
som huvudkälla för information har minskat drastiskt. Däremot har publicerat material och gratis 
information via telefon i vissa fall fortsatt vara en viktig källa för konsumenterna. En annan stor 
påverkan som Internet har utgjort är att den har möjliggjort för smärre, mindre starka destinationer 
att få tillgång till en global marknad till en kostnad som inte längre är hindrande. För besökaren 
utgör Internet en stor sök- och valmöjlighet som förut inte existerade.47  
 
 Teknologi har också påverkat destinationens förmåga att förhöja kvaliteten på besökarens 
upplevelse. Den växande teknologin har möjliggjort för destinationer att både informera och 
undervisa besökaren om destinationen som de besöker samtidigt som besökaren rör sig runt och 
inom destinationen. Operatörer inom boendenäringen använder sig av tekniken mer och mer, bland 
annat genom att skapa kunddatabaser så att de kan förhöja besökarens upplevelse samt förenkla för 
densamma och för boendeoperatörens administration. Vissa ställen har helt och hållet anammat 
teknologin genom att besökaren helt enkelt själv gör sin boendereservation samt checkar in och ut 
från boendeanläggningen. Samtidigt satsar andra boendeanläggningar på service och personligt 
bemötande. Det kan vara svårt att få en perfekt balans mellan teknologin och det personliga 
bemötandet.48  
 
 GPS (Global positioning systems) har blivit ett annat sätt för aktörer att hjälpa sina resenärer. 
Sådana system förser resenären med alltmer detaljerad information om hur man tar sig fram på en 
destination. Den stora utmaningen för destinationerna är att veta vilken typ av teknologi som önskas 
av besökarna, och vilka som verkligen ger ett konkurrenskraftigt övertag samtidigt som de inte 
irriterar eller förvirrar besökarna. I vissa fall kan teknologi medföra oönskade eller onödiga 
kostnader. Destinationerna måste bestämma i vilken utsträckning teknologin kan öka deras 
konkurrenskraft istället för att den reducerar attraktionskraften. Svaret på dessa frågor är att 
forskning och omdöme är mycket viktigt.49  
 

                                                           
45 Ritchie och Crouch (2003) sidan 3-5 
46 Ritchie och Crouch (2003) sidan 5-6 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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 Surfing var från början främst en aktivitet som genomfördes i varma vatten men teknologin och 
marknadsföringen av våtdräkter har förbättrats de senaste 20 åren vilket har gjort att sporten nu kan 
utövas i tempererade områden i i-länder över hela världen. Bra surfing förknippas med exponerade 
kuster och det har märkts att de tysta och avlägsna europeiska uddarna numera attraherar ett flertal 
amatörer av sporten (de sammankallas fort via mobiltelefonsamtal och Internet). Efterfrågan på 
bättre tillträde för fordon och parkeringsplatser följer därefter.50  
 
3.1.5 Environmental/Miljömässig konkurrenskraft 
Förut har destinationer använt traditionella ekonomiska uppskattningar när de räknade ut hur bra de 
gått ekonomiskt sett, och följaktligen dess grad av konkurrenskraft.  De senaste åren har dock 
miljöekonomer alltmer insisterat på att alla kostnader bör beräknas när man försöker beräkna de 
sanna ekonomiska skyldigheterna på en destination, såväl som tillgångar.51  
 
 Frågan är om försämringen i den naturliga miljön på grund av turism kan maskera den relativa 
konkurrenskraften på en destination jämfört med en annan. Till exempel har det diskuterats att Costa 
Rica, för länge sedan, verkade erhålla stor nytta från turism i traditionella ekonomiska termer. Men, 
om kostnaderna från förstörelsen av landets naturkapital räknas in är landet i verkligheten inte 
konkurrenskraftig trots dess höga profil som destination som verkar vara mycket 
konkurrenskraftig.52  
 
 I utvärderingen av konkurrenskraftighet kommer det att bli alltmer nödvändigt att erkänna den 
totala kostnaden av turistbesök i praktiska termer. Detta kan mycket väl förändra en destinations 
turismplanering. Destinationer som redan har detta i sitt medvetande bör öka sin konkurrenskraft 
medan de andra kommer att falla.53  
 
 Den miljömässiga dimensionen av hur en destination fungerar och konkurrerar börjar växa i 
betydelse, inom såväl praktiska som moraliska termer. Inom de praktiska termerna blir besökarna 
alltmer avskräckta av destinationer som har genomgått en visuell nedgång genom en generell 
överexploatering eller dålig planering. Typiska exempel på detta kan vara dålig sophantering och 
förstörelse av vildmark. I moraliska termer kan många segment på marknaden inte acceptera vissa 
former av turismutveckling på vissa platser.54      
 
 Som svar på den växande oron för miljöns påverkan på turistdestinationer, har fenomenet 
ekoturism, som fortfarande har en liten marknadsandel, vuxit i betydelse. Destinationer med unika, 
relativt ursprungliga miljöer kan nu bygga konkurrenskraft genom att positionera sig själva som 
miljödestinationer. Medan det i vissa avseenden har drivit iväg besökare framstår det fortfarande 
som en god strategi för vissa destinationer. Trots att det finns risker med att specialisera sig inom 
ekoturism verkar det som att bevarandet av en destinations miljö bara växer i betydelse de 
kommande åren och årtionden. Det är inte klarlagt huruvida detta kan utföras på ett sätt som är 
ekonomiskt hållbart i de termer och mått som de flesta investerare använder idag.55

 
 Att utbilda besökarna rekommenderas ofta som ett sätt att motverka negativa miljöeffekter. 
Besökare tenderar att vara mottagliga för informationsmeddelanden om de tänker på sig själva som 

                                                           
50 Davenport (2005) ”The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: A review”, 
Estuarine Coastal and Shelf Science, 67, sidan 285 
51 Ritchie och Crouch (2003) sidan 6-7 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid.  
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en del av problemet, har ganska låg nivå av tidigare vetskap och upplevelse, och är en del av en liten 
grupp.56  
 
3.2 De 6 A:na 
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Figur 3: De 6 A:nas struktur för analys av en turistdestination 
Källa: Egen illustration med inspiration från Buhalis (2003) sidan 290-291 
 
En turistdestination existerar först när den har någon typ av attraktion som folk reser till för att 
uppleva. Det sägs ibland att attraktioner är det viktigaste elementet i ett turistsystem och att de andra 
turistservicedelarna endast existerar på grund av attraktionerna. En attraktion är en så kallad pull 
faktor, det vill säga en faktor som drar till sig turister. De mest naturliga attraktionerna är ofta 
avlägset belägna och skyddas därför av svårigheterna att få tillgång till attraktionen. Om attraktionen 
omges av för mycket kringaktiviteter och är för populär kan intresset minska hos många turister.57  
 
 Attraktioner kan delas upp i fasta och tillfälliga. Exempel på fasta attraktioner är hav, sand, sol, 
monument, kulturarv och museum. Exempel på tillfälliga attraktioner är festivaler och kulturella 

                                                           
56 Priskin (2003) ”Tourist Perceptions of Degradation Caused by Coastal Nature-Based Recreation” Environmental 
Management, Vol. 32 No. 2, sidan 190 
57 Kelly och Nankervis (2001) sidan 43-45 
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evenemang, konserter, konferenser, religiösa ceremonier och sportevenemang. Attraktioner kan 
också delas upp i exempelvis naturliga, konstgjorda samt byggda för ett syfte.58  
 
 Ibland kan det vara svårt att särskilja attraktioner och aktiviteter eftersom många åker till en 
attraktion för att delta i en aktivitet. En strand är en viktig attraktion som erbjuder många typer av 
aktiviteter, till exempel solbadning, simning, surfing med mera.59 I detta sammanhang innefattar 
aktiviteter allt som finns tillgängligt på destinationen och vad konsumenterna kommer att göra under 
sitt besök. Exempel på specialiserade aktiviteter på en destination är fågelskådning, dykning, 
klättring och fotografering.60

 
 Tillgänglighet inkluderar hela transportsystemet såsom flygplan, skepp, bussar samt hyrda bilar, 
båtar och cyklar.61 Tillgänglighet omfattar också hur lätt eller svårt det är för turisten att ta sig från 
sin startpunkt till attraktionen. Det är också viktigt att skyltningen stämmer och att det finns 
parkeringsplatser. Vissa attraktioner är sköra och kräver skydd. Detta kan lösas genom till exempel 
informationscentrum, gångar och utsiktsplattformar.62  
 
 Enligt Davenport är det största hotet mot miljön massturismens transporter. Samtidigt kräver en 
destination god infrastruktur och bra transportmöjligheter. Många kustnära vägar har byggts i syfte 
att enkelt knyta ihop destinationer med sevärdheter. Turistorter karakteriseras av stora 
parkeringsytor som tar mycket mark i anspråk, speciellt i kustnära områden. I värsta fall kan dessa 
parkeringsplatser förstöra naturens mångfald på destinationen.63  
  
 Fotgängarnas inverkan på dyners ekosystem är högt. Dynerna eroderas av gångar som snabbt blir 
djupare och därefter bredare då fotgängarna har en tendens att undvika mitten av gångarna vilket 
skapar nya spår. Eftersom dynernas stabilitet har direkt samband med den marktäckande 
vegetationen har fotgängarnas påverkan på dynernas vegetation varit av stort intresse. 
Dynvegetation är, i jämförelse med annan jordbunden vegetation, särskilt känslig för nedtrampning 
då jordlagret är mycket tunt. Dynvegetation som skadats återhämtar sig mycket långsamt.64  
 
 Kompletterande service kan delas upp i det som behövs för turismindustrin och det som turisterna 
behöver. Turistindustrin behöver service som till exempel mjukvara till datorer, kunddatabaser och 
statistik. Turisterna behöver kartor, väderutsikter och tillgång till e-post. Kompletterande service 
består också av service som bankomater, telefoner, post och sjukhus.65 En destination tillhandahåller 
ibland faciliteter såsom picknickområden, toaletter och papperskorgar. Utvecklade områden 
förväntas ha viss basservice/kompletterande service som elektricitet, vatten, polis och ambulans. 
Kostnaden för sådan service till besökare är oftast inget som lokalbefolkningen vill stå för. Detta 
kan bli ett problem för planeraren, speciellt i de fall som attraktionen är säsongsbunden.66  
 

                                                           
58 Buhalis (2003) sidan 290-291 
59 Kelly och Nankervis (2001) sidan 43-45 
60 Buhalis (2003) sidan 290-291 
61 Ibid. 
62 Kelly och Nankervis (2001) sidan 43-45 
63 Davenport (2005) ”The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: A review”, 
Estuarine Coastal and Shelf Science, 67, sidan 281-282 
64 Davenport (2005) ”The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: A review”, 
Estuarine Coastal and Shelf Science, 67, sidan 283 
65 Buhalis (2003) sidan 290-291 
66 Kelly och Nankervis (2001) sidan 43-45 
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 Faciliteter består av exempelvis boendeanläggningar, restauranger, butiker nattklubbar, teatrar, 
uthyrningsfirmor, konferenslokaler och idrottslokaler.67 Utan boendemöjligheter är en destination 
begränsad till att endast ta emot dagsbesökare. Destinationsplanerare brukar oftast uppmuntra 
utvecklingen av boende för att på så sätt attrahera besökare som stannar längre. Vissa destinationer 
erbjuder endast en typ av boende som passar just den målgruppen man har inriktat sig på. Men de 
flesta destinationer erbjuder trots allt en mängd olika boenden. Boende på destinationen är viktigt då 
besökarnas utgifter kommer lokalbefolkningen till dels. Det kan vara nödvändigt att införa ett 
licenssystem för att säkerställa kvaliteten på boendet.68  
 
 I ett miljöperspektiv är det inte alltid bra att bygga faciliteter som boende då dessa kräver energi 
och kan utgöra en belastning på vattenresurserna. Dessutom genererar de boende sopor som måste 
tas omhand. Förutom de rent ekologiska konsekvenserna kan också den sociala miljön drabbas.69  
 
 Sist men inte minst kommer tillgängliga paket. Tillgängliga paket består av organiserade paket 
med flera beståndsdelar som utformas av mellanhänder, resebyråer, turoperatörer eller andra 
företag.70 Paket är utvalda rese- och turismprodukter som marknadsförs under ett specifikt produkt- 
eller märkesnamn och som säljs för ett sammansatt pris. Turoperatörer är därför organisatörer som 
sätter samman paket och sedan säljer dem eller erbjuder dem till försäljning, direkt eller genom en 
återförsäljare.71

  
3.4 Tillämpning av den teoretiska referensramen  
Teorin som handlar om en turistdestinations multidimensionella styrka samt teorin som handlar om 
de sex A:na kompletterar varandra genom att den förstnämnda är mer grundläggande och den andra 
mer djupgående och lokal. Båda teorier beskriver de förutsättningar som krävs för att turism ska 
utvecklas och bli hållbar. Detta kommer jag att pröva mot mina empiriska resultat.  
 

                                                           
67 Buhalis (2003) sidan 290-291 
68 Kelly och Nankervis (2001) sidan 43-45 
69 Davenport (2005) ”The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: A review”, 
Estuarine Coastal and Shelf Science, 67, sidan 281-282 
70 Buhalis (2003) sidan 290 
71 Buhalis (2003) sidan 242 
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4. Empiri  
 
4.1 Intervju med Nynäshamns Turist- och Marknadschef Anna Bjelke  
Bjelke berättar att hon har planer på att utveckla Torö Stenstrand för surfingturism. Men 
problematiken ligger i konflikten mellan fastighetsägare och allemansrätten, naturreservatet med 
känslig natur samt att det inte finns så mycket mark som man kan få bygglov på. Bjelke säger att 
man skulle kunna bygga till exempel ett café, boende eller endast riggplatser för vind- och 
kitesurfarna. Riggplatser är något som speciellt vindsurfarna behöver när de riggar sina brädor och 
segel. Just nu går de bakom träd där det är lä men problemet är att den känsliga växten och 
marktäckaren, mjölon, tar skada av detta. Frågan om toaletter och soptunnor har Bjelke lyft i tio år 
och ännu har inget hänt. För fem-sex år sedan var Bjelke med i ett samrådsmöte mellan kommun 
och fastighetsägare för första gången och det ledde fram till en dialog med ägaren av den stora 
tomten längst ute på Ören. Resultatet av det blev bland annat en något bättre skyltning med 
informationstavlor om var allemansrätten gäller. Enligt Bjelke har det funnits problem på denna 
tomt då folk till exempel har suttit på bostadshusets veranda och ätit matsäck. Huset ligger mycket 
nära vattnet och Stenstranden och framför huset gäller inte allemansrätten men detta respekteras inte 
alltid. Det har också varit problem med nedskräpning. Bjelke berättar vidare att markägarna är 
positiva till att låta allmänheten och surfare gå på de två yttre flankerna som inte är bebyggda. För 
att ytterligare markera var gränsen går mellan allmän mark och privat tomt har markägarna nu fått 
tillstånd att bygga en bastu vid vattnet. Bjelke berättar att denna tomt nu är till salu för 30 miljoner 
kronor.  
 
 Bjelke berättar att Torö Stenstrand marknadsförs i Nynäshamns Magasinet och på Nynäshamns 
turistbyrås hemsida. Hon säger att Stenstranden marknadsförs med försiktighet eftersom läget är så 
känsligt. Hon påpekar också att kommunen är noga med att berätta att det är allmänningarna man får 
vistas på. Samtidigt vill Bjelke förmedla bilden av Torö Stenstrand som en unik tillgång och en av 
Nynäshamns styrkor.  
 
 Bjelke är som sagt positiv till att utveckla surfingturism på Torö Stenstrand men hon påpekar att 
det måste ske i samråd med fastighetsägarna och andra berörda parter. Bjelke berättar att hon har 
skrivit en skrivelse till politikerna i Nynäshamns kommun angående den stora tomten på Örudden 
som är till salu för 30 miljoner kronor. I skrivelsen har hon skrivit att hon tycker att Nynäshamns 
kommun bör köpa tomten eller köpa och sedan sälja vidare. Bjelke tror att ett köp av tomten från 
kommunens sida skulle kunna lösa många av de problem som finns idag. Ett av Bjelkes förslag 
handlar om att marken på tomtens mitt skulle kunna bebyggas med café, restaurang och boende. 
Hon nämner Furillen på Gotland som ett exempel på hur en eventuell byggnation på Örudden skulle 
kunna se ut. Vidare berättar hon att man skulle kunna bygga board walks eller gallergångar så att 
man kan gå ovanför den känsliga marktäckaren mjölon men samtidigt se den. Vattnet skulle kunna 
drivas i ett slutet system så att inga föroreningar släpps ut. Sammantaget skulle det enligt Bjelke 
kunna skapas en världsunik attraktion, lite som Ishotellet i Jukkasjärvi fast med en annan karaktär. 
Om man gör allt på rätt sätt med rätt förutsättningar så skulle det kunna bli ett riktigt bra och stort 
turistmål enligt Bjelke. Hon påpekar dock att hon inte menar stort som i massturism. Bjelke säger att 
hela den strandsträcka som finns på Örudden och som idag börjar och slutar med allmänningar 
skulle kunna bilda en längre strandpromenad för allmänheten. Här skulle också vind- och kitesurfare 
kunna hålla till. Fastighetsägarna på andra delar av Stenstranden skulle då kunna få ha sin mark och 
sin strand orörd när allmänheten får tillgång till Örudden. Bjelke säger att ur hennes synvinkel skulle 
alla problem lösas med detta förfarande.  
 
 Enligt Bjelke säger mäklaren till tomten på Örudden att det inte finns några specifika krav från 
ägarna angående vem som ska få köpa marken. Bjelke berättar vidare att hon har fått positiv respons 
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på sitt förslag från till exempel Nynäshamns kommunalråd Ilija Batljan. Hon säger dock att 
politikerna i Nynäshamns kommun  upplever det som svårt att som kommun gå in och köpa marken 
då det har förekommit och fortfarande förekommer så mycket problem och diskussioner. Vidare 
säger hon att politikerna tror att det skulle bli en stor debatt kring frågan om det är rätt eller fel av 
kommunen att köpa marken. Politikerna anser också att 30 miljoner kronor är för dyrt. Bjelke säger 
att hon både förstår och inte förstår dilemmat. Hon menar att kommunen kan mista världens chans 
om de inte går in och gör något. Det kan också, enligt Bjelke, finnas intressenter som skulle vara 
intresserade av att köpa mark tillsammans med kommunen, till exempel att privatpersoner köper 
mittenpartiet av tomten och kommunen köper de yttre bitarna. Detta skulle dock innebära att 
allmänheten inte får tillgång till hela strandlinjen. När det gäller parkeringar säger Bjelke att det 
enligt henne absolut kan ordnas fler sådana trots att en stor del av Ören är naturreservat. 
 
 Enligt Bjelke är intensifierad biltrafik ett problem som ökad surfingturism kan generera.  Hon 
säger också att merparten av de boende längsmed Stenstranden är sommarboende som vill vara 
ensamma i sitt paradis. Det är, enligt Bjelke, viktigt att kommunen för en dialog med de boende men 
samtidigt är det också viktigt att allmänheten kan få tillgång till den unika miljön. Hon berättar 
vidare att oavsett om kommunen gör något eller ej så kommer folk att fortsätta att komma till Torö 
Stenstrand. Därför är det, enligt Bjelke, viktigt att planera och utveckla för att kunna planera och ta 
emot de som kommer samt för att undvika konflikter i framtiden. Det är också viktigt att planera för 
att i längden bevara Stenstranden och Ören.  
 
 På frågan om hon känner till några planer på boende på Torö berättar Bjelke att Torö Byalag vill 
öppna vandrarhem eller bed and breakfast i Norra Svärdsögården på Svärdsö. I dagsläget är gården 
en bondgård som kommunen arrenderar ut.  Därutöver säger Bjelke att det finns en familj på 
Ängsholmen som vill öppna ett vandrarhem med sex rum och cirka tolv bäddar.  
 
4.2 Intervju med miljöhandläggare Gun Svedman från Nynäshamns kommun 
Svedman berättar att en stor del av Ören som folk vill vandra på är privat tomt. Det som är intressant 
är stränderna – skog finns ju på många ställen enligt Svedman. Hon berättar sedan att Ören är ett 
ganska märkligt reservat med skog i mitten och små smala tungor som går ner till stränderna. När 
vågsurfarna ramlar kan vågorna föra med dem till privat mark och så kommer markägarna och 
skäller på vågsurfarna. Svedman säger att konflikten egentligen inte handlar om reservatet utan om 
gränssnitten mellan reservat och allmän mark. Hur ska zonen mellan allmän och privat mark 
hanteras – det är frågan. Hon berättar vidare att mark- och husägarna har privat tomt ut till vattnet 
enligt lagarna som skrevs innan naturreservatslagen och strandskyddet kom, därför är det en 
bedömningsfråga vilken lag som egentligen gäller. Enligt Svedman har bygglovsavdelningen gett 
bygglov för till exempel bastu eller bryggor när mark- och husägare på Stenstranden har vänt sig till 
kommunen. Svedman säger att mark- och husägarna söker tillstånd för sådana byggnationer för att 
ytterligare markera var gränsen mellan tomt och allmän mark går. Efter att allt detta redan bestämts 
av bygglovsavdelningen kommer miljöavdelningen in för att göra en skötselplan och 
reservatsbestämmelser och får då många synpunkter från vågsurfare och övrig allmänhet.  
 

Parkeringsproblemen är grund till mycket irritation bland lokalbefolkningen enligt Svedman. 
Markägarna har lagt stenar i dikena så att bilar inte kan stanna eller parkera längs med vägen. 
Svedman berättar att det nu diskuteras, från kommunens sida, om man kan skapa 
avstjälpningsplatser så att bilarna kan stanna en stund och lasta av utrustning såsom surfingbrädor. 
Man kan till exempel skapa parkeringsplatser där man får parkera max fem eller tio minuter. Vidare 
berättar Svedman att en del boende inte vill ha någon biltrafik i området överhuvudtaget. Men det 
är, enligt Svedman, fullständigt orimligt att bära surfbrädorna från en parkeringsplats vid 
reservatsgränsen. Hon säger sedan att markägarna inte vill ha någon allmänhet i närheten alls och 
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allmänheten å sin sida menar att de har rätt att röra sig i området. Enligt Svedman kontaktar 
vägföreningen, det vill säga de boende, sitt parkeringsbolag som kommer och skriver ut böter till de 
bilar som står fel. Detta sker speciellt när det är mycket folk som rör sig på Ören.  
 

Svedman berättar att vågsurfare har klagat på att det finns bryggor eller bryggdelar, som isen har 
tagit sönder, som är fullständigt livsfarliga i vissa fall då järnrör sticker upp ur vattnet. Hon säger 
sedan att det är svårt för vågsurfarna att hålla reda på exakt var gränserna går när de har kommit ut i 
vattnet. Enligt Svedman är det en olöslig konflikt och Länsstyrelsen vill inte gå in och säga något. 
De har sagt att de måste prata med sina jurister och att Nynäshamns kommun måste prata med sin 
jurist. Svedman säger att länsstyrelsen handhar reservatet just nu men vill att kommunen tar över. 
Allemansrätten måste tolkas utifrån varje fall enligt Svedman och i de här fallen blir tolkningarna 
olika beroende på var husen ligger i förhållande till vegetationen eller stranden. Svedman berättar att 
hon och hennes medarbetare kommer att gå fram med ett förslag som utgår från att markägarna 
under sommarmånaderna – juni juli och augusti – antagligen badar och solar på sina tomter men inte 
använder stränderna under resterande månader. Kommunen kan då sätta upp en skylt om att 
allemansrätten inte gäller juni, juli och augusti. Vågsurfarna är ju, enligt Svedman, intresserade av 
vågor och höga vågor är det ju framförallt under hösten men även under vinter och vår. Svedman 
säger att detta är en slags kompromiss men frågan är nu om det håller juridiskt. Allemansrätten är ju 
ingen lag utan mer av en sedvanerätt enligt Svedman, och denna måste tolkas från fall till fall.  
 
4.3 Intervju med vågsurfare nummer ett – representant och medlem i Swedish Surfing 
Association 
Då de intervjuade är anonyma har jag för enkelhetens skull döpt vågsurfare ett till Lars. 
 

Lars är medlem i Swedish Surfing Association och har vågsurfat på Torö Stenstrand sedan början 
på 1980-talet. Enligt Lars går det numera att vågsurfa året runt tack vare bra våtdräkter. Han berättar 
att vågmässigt så är vintern den bästa tiden men de flesta vågsurfar under augusti-september när det 
är ljust länge och vattnet är varmt. Lars säger att han har mött vågsurfare från hela landet på Torö 
Stenstrand och många av hans vänner har flyttat till Nynäshamn för vågsurfingens skull.  
 

Enligt Lars önskar Swedish Surfing Association fler parkeringsplatser och områden för 
allmänheten. Förbundet uppmanar till samåkning för att minska trycket på vägarna och 
parkeringsplatserna men det skulle vara önskvärt med fler utspridda parkeringsplatser för att 
ytterligare minska trycket. Enligt Lars uppmanar förbundet alla medlemmar att visa hänsyn till de 
boende vid Stenstranden och naturen. Lars tycker att det saknas utedass och soptunnor men för att 
det ska bli bra måste dessa skötas kontinuerligt annars befarar Lars att det kan bli värre än det är i 
dagsläget.  
 

Lars berättar att vågsurfarna brukar paddla ut i vattnet från allmänningarna och att det alltid finns 
en risk att vågsurfaren spolas upp på tomtmark. Lars anser att detta kan tolkas som skeppsbrott, det 
vill säga att vågsurfaren så fort han/hon kan samlar ihop sina saker och lämnar platsen. Under Lars 
tid som vågsurfare har det hänt att det har varit många vågsurfare samtidigt i vattnet och det kan då 
bli trångt. Han har då uppmanat vågsurfarna att sprida ut sig eftersom det finns risk för olyckor. 
Vågsurfarna har då frågat om de får sprida ut sig och då har Lars svarat att det är ok – de befinner ju 
sig på vattnet.  
 

Lars tycker sig inte ha upplevt några problem med de boende längs med Stenstranden. Däremot  
känner han att vågsurfarna får ikläda sig rollen som stora stygga vargen när det gäller klagomålen 
från fastighetsägarna vid Stenstranden. Lars säger att det är ju inte bara vågsurfare som vistas på 
Stenstranden – det är också nyfikna åskådare, ornitologer och turister med fler. 
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På frågan om Lars har upplevt ett behov av vågsurfinginstruktörer och utrustning svarar han att 

han inte har märkt någon efterfrågan på detta.   
 
4.4 Intervju med vågsurfare nummer två 
Liksom i intervjun med vågsurfare ett har jag för enkelhetens skull valt att kalla vågsurfare nummer 
två för Anders.  
 
 Anders berättar att han själv inte har upplevt några tvister med fastighetsägare på Torö 
Stenstrand. Däremot har han en del vänner som har råkat ut för konflikter. Problemet grundar sig, 
enligt Anders, i att lagstiftningen är så oklar när det gäller var allmänheten får vistas, ingen har fel 
och ingen har rätt. Det är ju också så att det är ganska sällan som det är bra vågsurfväder, kanske 
några gånger om året. Som mest har Anders räknat till cirka 60-70 personer i vattnet samtidigt när 
det har varit bra vågsurfväder. När det är så många i vattnet samtidigt sprids man ut vilket gör att 
vågsurfare kan spolas upp på fel strandremsa.  
 
  Anders tycker att skyltningen om vad som gäller och var gränserna går bör bli tydligare. Skylten 
bör också uppmana folk att plocka undan skräp. Själv känner Anders att vågsurfarna är naturnära 
och inte skräpar ned så mycket då de oftast inte har med sig så mycket. Förutom bättre skyltning 
känner Anders att det skulle behövas soptunnor, dass och fler parkeringsplatser. Eftersom de flesta 
vågsurfare får åka i minst en timme för att komma fram till Torö Stenstrand är bristen på 
parkeringsplatser inget som hindrar dem från att parkera ändå. Om vädret tillåter vågsurfing finns 
det ingen som kommer att vända enligt Anders.  
 
 Anders berättar att de flesta vågsurfare har en vädersida med vindprognoser som startsida på 
datorn och att de genom denna ser om det blir bra vågsurfingväder eller ej. Under helger händer det 
att mobilen ringer med tips på bra vågsurfing och information skickas också via chattprogram eller 
så kallade communities.  
 
 På frågan om Anders har upplevt ett behov av vågsurfinginstruktörer och utrustning svarar han 
att det absolut finns en efterfrågan. De som är nybörjare frågar de vana vågsurfarna och om någon 
har glömt något eller om något har gått sönder brukar Anders låna ut begagnad utrustning som han 
förvarar i sin bil. Han tror dock att det rent ekonomiskt kan vara en aning svårt att till exempel 
öppna en surfaffär på Torö Stenstrand eller i dess närhet då tillströmningen av vågsurfingturister är 
relativt ojämn på grund av väder- och vindförhållandena.  
 
 Anders säger avslutningsvis att han inte tycker att det är så många av fastighetsägarna på 
Stenstranden som är griniga och irriterade. Han upplever det som att konflikterna mellan vågsurfare 
och fastighetsägare inte är någon stor grej, det är lite överdrivet.  
 
4.5 Sammanfattning av SVT:s nyhetsprogram ABC intervjuer med husägarna Olle Tunell samt 
Anders Olsson på Ören 

”Det blir problem med parkeringar framförallt i samband med blåsigt väder när 
vågsurfare, vindsurfare och kitesurfare är ute. Man parkerar lite vilt. Det blir även 
nedskräpning. Alltifrån kvarglömda filtar, skor, tält, ja allt möjligt. Inte så mycket 
matsopor men ett problem är att det inte finns några toaletter för allmänheten så varje 
tät buske besöks ju ett antal gånger varje säsong och det är ju naturligtvis mindre 
trevligt. Blöjor slängs också väldigt mycket. Vi som bor lite längre bort från 
strandkanten ser ju varje dag att folk vandrar förbi på tomterna, året runt helger som 
vardagar. Vi har ju lite lättare att smälta detta men de som bor riktigt nära 
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strandkanten, och de är ganska många, får inget privatliv längre. Det är väl ungefär 
som att bo på bottenvåningen på Hamngatan utan persienner och folk går förbi på 
trottoaren. Till slut tror jag att man känner – nej nu vill jag ha min privata rätt, eller 
min rätt att få vara lite privat. Det är ju frågan om hur allemansrätten ska tolkas och 
hur mycket man ska få vandra utefter stranden. En del fastighetsägare vid 
strandkanten har satt upp rejäla staket med taggtråd och det är ju lite tråkigt men man 
har ju förståelse för dem också om de nu har blivit störda tidigare.”72  

                                                           
72 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35608&a=1049920 - 2008-05-19 
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5. Analys 
 
5.1 En turistdestinations multidimensionella styrka samt analys av en turistdestination 
En turistdestination har flera typer av konkurrenskrafter som ger destinationen styrka. Dessa består 
av ekonomisk-, sociokulturell-, politisk-, teknologisk och miljömässig konkurrenskraft. Teorin om 
de sex A:na handlar om de olika beståndsdelarna som tillsammans utgör en turistdestination. De 
olika beståndsdelarna är attraktioner, aktiviteter, tillgänglighet, kompletterande service, faciliteter 
och tillgängliga paket. Dessa två teorier kompletterar varandra genom att den förstnämnda är mer 
grundläggande och den andra mer djupgående och lokal. Komponenterna från de båda teorierna 
kommer att jämföras med resultaten från intervjuerna. Därutöver kommer mina egna synpunkter. 
 

Det ekonomiska konkurrenstänkandet är inte något som visar sig i särskilt hög grad i den 
empiriska undersökningen. Anders nämner att det finns en efterfrågan efter surfutrustning och 
instruktörer på Torö Stenstrand medan Lars inte har upplevt någon efterfrågan alls. Anders menar 
att det kan vara svårt att öppna en surfaffär på eller nära Torö Stenstrand då tillströmningen av 
vågsurfingturister är relativt ojämn på grund av väder- och vindförhållandena. Ingen av de 
intervjuade vågsurfarna nämner någon annan typ av verksamhet som de saknar, exempelvis boende 
eller restauranger. Däremot nämner Bjelke att en servering med boendemöjligheter skulle kunna 
byggas i anslutning till ett informationscenter på Örudden. Dessutom nämner Bjelke att ett helt 
slutet system för vatten kan byggas för att inte föroreningar ska nå naturen. Det sistnämda kan göra 
att vattenresurserna för de boende på Torö Stenstrand inte överansträngs och därmed undviks 
onödiga sociala kostnader.  
 

Bjelke berättar i intervjun att udden som ligger längst ut i reservatet Ören just nu är ute till 
försäljning för 30 miljoner kronor och att det har funnits en tanke på att köpa denna. Politikerna har 
dock sagt nej till ett köp då de dels anser att det är ett för högt pris och dels är oroliga för vad 
allmänheten skulle tycka. Om udden köps skulle tomter kunna styckas av för affärsverksamhet och 
samtidigt skulle kommunen kunna säkerställa mark för vågsurfare och allmänhet. Jag vet dock inte 
om Nynäshamns kommun skulle tjäna på att hyra ut mark och få skatteintäkter från 
affärsverksamhet eftersom jag inte har fokuserat mig i så pass stor utsträckning inom den 
ekonomiska dimensionen.   
 
 Torö Stenstrand har en hög attraktionskraft bland vågsurfare eftersom vågorna blir så höga. Jag 
tror också att närheten till Stockholm spelar stor roll. Även om toaletter, soptunnor, parkeringar eller 
andra faciliteter inte finns skulle vågsurfare åka till Torö Stenstrand i alla fall eftersom det är så få 
platser i Sverige som erbjuder bra vågsurfing samt att tillfällena med rätta väder- och 
vindförhållanden är få. Den sociokulturella styrkan hos en destination kan vara den avgörande 
faktorn i konkurrensen men invånarnas välbefinnande och hållbar miljöutveckling måste också tas 
med i beräkningarna som Ritchie och Crouch skriver om. Däremot anser jag inte att lönsamhet är en 
lika viktig komponent som måste beaktas. Jag skulle hellre vilja säga att lönsamhet är lite av 
grädden på moset.  
 
 Bjelke berättade om att hon har skickat en skrivelse till politikerna i Nynäshamns kommun för att 
upplysa dem om det gyllene tillfället att köpa Örudden och därigenom säkerställa allmänhetens 
tillgång till naturen och vattnet. Kommunen kan då kontrollera marken och göra en planändring så 
att allmänheten kan vandra längs hela Öruddens strandlinje. Fastigheten som ligger på mitten av 
tomten kan säljas med mark ovanför strandlinjen eller så kan kommunen arrendera ut marken till 
privata intressenter för drift av verksamhet som gynnar besök men samtidigt värnar om miljön. 
Bjelke kan tänka sig ännu fler förslag till hur Örudden kan planeras. De nuvarande ägarna till 
tomten på Örudden begär 30 miljoner kronor och enligt Bjelke har politikerna sagt nej till ett köp då 
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de dels anser att det är ett för högt pris och dels är oroliga för vad allmänheten skulle tycka. Jag 
förstår att politikerna säger nej när bland annat skola och omsorg skriker efter mer pengar i 
budgeten, däremot tycker jag att det är en något feg inställning att säga att man är orolig för vad 
allmänheten skulle tycka om ett köp av tomten. Det kommer alltid att finnas de som tycker att ett 
eventuellt köp av tomten på Örudden är fel och tvärtom. Jag misstänker dock att politikerna vill 
försöka hålla en låg profil i en sådan kontroversiell och infekterad konflikt, inte minst om de vill bli 
omvalda vid nästa kommunval år 2010.  
 
 Teknologi är en viktig konkurrensfaktor när det gäller vågsurfingturism eftersom vågsurfare som 
bor långt ifrån Nynäshamn är beroende av att tekniken berättar om väder- och vindutsikter. Om man 
har långt att åka vill man ju inte åka förgäves. Enligt vågsurfaren Anders har de flesta vågsurfare en 
vädersida med vindprognoser som startsida på datorn. Tekniken kan också hjälpa när vågsurfarna 
sinsemellan vill tipsa om var det är bra vågsurfingväder. I första hand använder de då mobiler men 
även Internet och chattsidor förekommer. En annan typ av teknologi är den som involverar 
vågsurfingutrustning. Som beskrivits i bakgrund, teknologisk konkurrenskraft och empiri har 
vågsurfbrädor och våtdräkter under årens lopp bara blivit bättre och bättre tack vare ny teknologi. 
Teknologi kan även användas för att informera vågsurfturister. Bjelke berättade att Torö Stenstrand 
bland annat marknadsförs på Nynäshamns turistbyrås hemsida och att man där uppmanar besökare 
att det endast är allmänningarna som man får vistas på. Om Nynäshamns kommun skulle köpa 
tomten på Örudden som är till salu skulle det enligt Bjelke vara möjligt att skapa ett 
informationscenter där. Med tanke på att vi lever i dataåldern skulle det finnas många saker att göra, 
till exempel kan vågsurfare in action filmas och spelas upp på TV-monitorer när det är vindstilla och 
dessa filmer skulle också kunna läggas upp på en informationssida på Internet. Det är dock viktigt, 
som Ritchie och Crouch skriver, att de som planerar tar reda på vilken typ av teknologi som 
besökarna önskar, allt för att minska irritation och förvirring. Med tanke på ovanstående 
resonemang anser jag att teknologi är en avgörande faktor för Torö Stenstrand. Om inte våtdräkter 
som tål kyla hade utvecklats skulle antagligen vågsurfingturismen inte växa som den idag gör.  
 
 Den miljömässiga dimensionen blir allt viktigare i samhället. Människor har numera en 
medvetenhet om att deras resande påverkar miljön. Enligt både Bjelke och Svedman måste Torö 
Stenstrands känsliga mjölonmattor skyddas. Bjelke har ett förslag som går ut på att gallergångar kan 
byggas – då kan besökare se mjölonmattorna och samtidigt komma dit de vill. Som jag nämner i den 
teknologiska dimensionen är information viktigt. Om besökarna får adekvat information om var de 
får vistas och vad som gäller i ett naturreservat blir det lättare att veta hur man ska bete sig. 
Nedskräpning är ett problem som alla intervjuade påtalar. Det saknas soptunnor på Torö Stenstrand 
och Ören och därför har detta blivit ett allt större problem i takt med att turismen ökar. Anders 
tycker inte att vågsurfarna bidrar med särskilt mycket skräp då de flesta är naturvänner. Lars tycker 
att soptunnor behövs men att dessa måste skötas, annars befarar han att det kan bli värre. Samma sak 
tycker han om dass. Enligt sammanfattningen av ABC:s intervju med de två fastighetsägarna Tunell 
och Olsson besöks nästan varje tät buske i området ett antal gånger varje säsong och detta medför ju 
också nedskräpning samt naturligtvis en olägenhet.  
 
 Den empiriska undersökningen samt nulägesanalysen har visat att det finns brister i 
infrastrukturen. Det går visserligen att åka buss till Torö Stenstrand men avgångarna är få och 
surfaren får promenera nästan två kilometer för att komma fram till själva Stenstranden från 
busshållplatsen. Detta är orimligt för vågsurfare som ofta bär på tung utrustning. Dessutom tror jag 
inte att det är särskilt populärt hos SL att ta med sig surfingbrädor på bussen. Enligt Svedman vill de 
boende kring Torö Stenstrand och Ören helst inte ha någon biltrafik i området alls men det är 
naturligtvis orimligt med tanke på föregående mening. Lars berättar att förbundet Swedish Surfing 
Association uppmanar till samåkning och att det finns en önskan om att utöka och sprida antalet 
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parkeringsplatser för att minska trycket. Även Anders uttrycker en önskan om fler parkeringsplatser. 
Svedman berättar att man från kommunens sida håller på att utreda om man kan ordna 
parkeringsplatser för avlastning i närheten av populära surfingområden. Sammantaget kan man säga 
att det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser och att en lösning av detta problem skulle 
medföra att en av de största irritationsmoment som de boende har, enligt Svedman, skulle kunna 
lösas.   
 
 Det finns för närvarande inga tillgängliga paket för vågsurfingturism som tillhandahålls av 
exempelvis turoperatörer och det finns inte heller någon typ av kompletterande service på Torö 
Stenstrand. Men om Bjelkes idé med restaurang, café och boende samt ett informationscenter på 
Örudden kan bli verklighet öppnas dörrarna för turoperatörer, resebyråer och kompletterande 
service. En utveckling av kompletterande service skulle inte bara kunna användas av 
vågsurfingturister utan även av de boende.  
 
 Både Bjelkes och Svedmans förslag på hur konflikten mellan fastighetsägarna och vågsurfarna 
kan lösas är bra men det finns några frågetecken. Bjelkes förslag skulle utveckla Örudden och se till 
att allmänheten och surfare får tillgång till Stenstranden. Dock är det så att denna plats i huvudsak 
attraherar vind- och kitesurfare. Problemet med att vågsurfare kan hamna på privat mark kvarstår 
alltså. När det gäller vågsurfare skulle Svedmans förslag lämpa sig bättre. Här är dock frågan om det 
rent juridiskt vore möjligt att stänga vissa delar av Stenstranden under några sommarmånader och 
sedan låta dem vara öppna för allmänheten under resten av året. Enligt min mening vore det 
fantastiskt om båda förslagen skulle kunna genomföras. 
 
 Till slut vill jag säga att Torö Stenstrand är en vacker och unik attraktion som visserligen kan 
skrämma bort en och annan vågsurfare som kanske i rent oförstånd råkar gå på fel ställe. Trots detta 
är Stenstranden en sådan unik attraktion att konflikter mellan tomtägare och surfare knappast 
kommer att göra att vågsurfarna inte kommer när vågorna går höga.  
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som kan göras för att utveckla 
vågsurfingturismen på Torö Stenstrand. Jag har velat beskriva och förklara förutsättningarna för 
vågsurfingturism vid Torö Stenstrand samt göra en undersökning om hur Torö Stenstrand kan 
utveckla potentialen som Sveriges bästa året-runt tillgängliga vågsurfingplats. 
 
Slutsatsen av studien är att det finns många möjligheter att utveckla vågsurfingturismen på Torö 
Stenstrand och att konflikterna mellan de boende och vågsurfarna kanske skulle gå att lösas, om än 
inte helt så i alla fall delvis. Då Torö Stenstrand består av orörd natur samt är ett naturreservat finns 
det visserligen begränsningar för vad man kan göra men detta är också en styrka eftersom det gör att 
planeringen måste vara noggrann. Teorin om en destinations multidimensionella styrka visar att 
samtliga konkurrenskrafter är viktiga men med betoning på teknologisk, politisk, miljömässig och 
sociokulturell konkurrenskraft. Teorin om de sex A:na visar att attraktioner, aktiviteter och 
tillgänglighet är de som för närvarande går att applicera på Torö Stenstrand.  
 
 Jag drar slutsatsen att de teorier som har använts i stort sett överensstämmer med det empiriska 
resultatet.  
 
6.1 Resultat 
 
6.2 Kunskapsbidrag 
Studien har gett mig som författare en fördjupad insikt om varför Torö Stenstrand inte har utvecklats 
och vad som skulle kunna göras. Denna studie kan också ge studenter inom turismvetenskap en 
insikt om vad vågsurfingturism innebär och hur konflikter liknande den på Torö Stenstrand kan 
lösas. Eftersom inga tidigare studier inom vågsurfingturism har genomförts kan denna undersökning 
även vara läsvärd inom turismbranschen.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att göra om denna studie men med fler respondenter. Ett annat 
förslag till framtida forskning är att man skulle kunna fördjupa sig i huruvida Nynäshamns kommun 
skulle tjäna på att köpa den tomt som är till salu på Örudden genom att sälja tomter till 
affärsverksamhet. 
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 
7.1. Studiens styrkor och svagheter samt källkritik 
En av studiens styrkor är att det enligt min vetskap inte finns någon tidigare studie om vågsurfturism 
i Sverige eller på Torö Stenstrand. Det finns, i liten omfattning, utländsk forskning om hur 
vågsurfturism påverkar en destination utomlands men ingen har tagit upp och undersökt en 
vågsurfingdestination efter de teorier som jag har valt för min undersökning. Min undersökning kan 
således fungera som en introduktion i vidare forskning på en högre nivå. En ytterligare styrka är den 
valda teoretiska referensram som ger undersökningen en relevant vetenskaplig koppling.  
 
 En svaghet i studien är det faktum att jag misslyckades med att nå fastighetsägare vid Torö 
Stenstrand för intervju. Jag lyckades inte heller att nå tre vågsurfare som min intention var. Istället 
fick jag nöja mig med att använda sekundärt datamaterial vad gäller fastighetsägarna och två 
intervjuer istället för tre med vågsurfare. I framtida forskning skulle jag rekommendera att göra 
studien under sommarmånaderna när fastighetsägarna vid Torö Stenstrand är på plats och är lättare 
att nå. Samtidigt skulle jag rekommendera att göra studien under hösten när det blåser mycket för att 
lätt kunna nå vågsurfare. Med detta i åtanke bör framtida forskning spänna över minst två årstider 
för att få fram bra och relevant data.  
 
 En faktor som kan ha påverkat det vetenskapliga värdet i uppsatsen är hur intervjuerna har 
genomförts. Av bekvämlighetsskäl intervjuade jag de två vågsurfarna via telefon och i samband med 
detta gjorde jag skriftliga anteckningar till skillnad mot de personliga intervjuerna med 
representanter för kommunen då jag använde bandspelare. Det finns en risk att jag genom detta 
förfarande har missat viktiga synpunkter från vågsurfarna då jag helt enkelt i vissa fall inte hann 
med att anteckna i samma takt som de intervjuade pratade. Jag tror dock att denna risk är ganska 
liten då jag i första hand antecknade de viktigaste synpunkterna som genomsyrade hela intervjun.  
 
 De intervjuades trovärdighet är hög då jag har intervjuat representanter som har jobbat och 
fortfarande jobbar med utvecklingen av Torö Stenstrand. De intervjuade har också kommit i kontakt 
med olika grupper av intressenter på Torö Stenstrand vilket gör att de är ytterligare informerade och 
har en omfattande kunskap om destinationen och det studerade ämnet. De två vågsurfarna är även 
dem trovärdiga då de har upplevt vågsurfingen på Torö Stenstrand från dess begynnelse till nutid 
och därmed innehar information om hur vågsurfingen har påverkat Stenstranden.  
 
 Datan som kommer från litteratur är oftast av sekundär karaktär och kan därför ha omvandlats. 
För att ytterligare säkerställa att så inte är fallet har jag använt mig av litteratur som i olika form har 
tagit upp samma kriterier. Forskningsartiklarna som har använts anses trovärdiga då de har 
publicerats i erkända vetenskapliga tidskrifter. Jag hade dock önskat att antalet vetenskapliga 
artiklar vore fler men med tanke på att vågsurfingturism inte har genererat särskilt många 
forskningsartiklar är jag nöjd med de jag har lyckats finna. De elektroniska källor som har använts 
är främst Nynäshamn kommuns hemsida men även Naturvårdsverkets hemsida samt 
nyhetsprogrammet ABC:s hemsida. Det finns alltid en risk med felaktig information från 
internetkällor men samtliga källor kommer från stora samhällsinstitutioner som är till för att 
informera allmänheten.  
 
 Teorin som handlar om en turistdestinations multidimensionella styrka är mycket övergripande 
och ibland svår att applicera inom det ämne som jag undersöker. I huvudsak är det de ekonomiska 
och politiska dimensionerna som är svårast att applicera inom mitt ämne. Den ekonomiska 
dimensionen tar till exempel upp undersökningsfaktorer som en nations position inom produktion 
och bestämd strategi, struktur och konkurrens. Då Torö Stenstrand i nuläget helt saknar någon typ 
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av affärsverksamhet är det mycket svårt att analysera detta. Jag har istället inriktat mig på de 
faktorer som går att applicera, det vill säga efterfrågefaktorer, undersökningsfaktoren infrastruktur 
och närvaro eller frånvaro av leverantörsindustri. Den politiska dimensionen tar upp 
undersökningsfaktorer som till exempel BNP per capita och korruption. Dessa faktorer hör, enligt 
min mening, ihop med en nations konkurrenskraft och inte en lokal destination som jag skriver om. 
Däremot handlar den politiska dimensionen också om förmågan att kontrollera resurser som ger 
individuell och kollektivt välbefinnande och det går att applicera på mitt undersökta fenomen.  
 
 Det kan kanske verka konstigt att jag inte har applicerat hela teorin på mitt undersökta fenomen 
men efter att ha jobbat en del i verkligheten med turism kan jag tydligt se att det inte alltid går att 
applicera en hel teori rakt av, därav är verkligheten för komplex.  
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9. Bilagor 
 
Bilaga 9.1: Intervjufrågor till Nynäshamns Turist- och Marknadschef Anna Bjelke  
 

1. Har Nynäshamns kommun haft några planer på att utveckla Torö Stenstrand för 
surfingturism?  
 

2. Finns det några planer i dagsläget över en utveckling? 
 

3. Har kommunen haft något samråd med boende och surfare för att lösa konflikter/frågor? 
 

4. Vad gör kommunen för att lyfta fram/marknadsföra Torö Stenstrand som en av Sveriges 
bästa surfingplatser?  

 
5. Vad känner du/kommunen inför en utveckling av surfingturism på Torö Stenstrand? 

 
6. Vilka problem kan du/kommunen se med en ökad surfingturism? Vad kan kommunen göra 

för att avhjälpa dessa eventuella problem?  
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Bilaga 9.2: Intervjufrågor till miljöutredare Gun Svedman, Nynäshamns kommun 
 
1. Hur ser du på hur situationen på Torö Stenstrand ser ut idag när det gäller strandskyddet? Vad 

kan förbättras? Vilka problem finns?  
 
2. Har du sett Anna Bjelkes förslag på hur området kan utvecklas och i så fall vad tycker du om 

hennes plan? 
 
3. Tror du att naturen kan klara av en ökad surfturism? 
 
4. Går det att bygga stugor/hotell/B&B/vandrarhem/camping och restaurang? 
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Bilaga: 9.3: Intervjufrågor till vågsurfare  
 
1. Hur ser du på hur situationen på Torö Stenstrand ser ut idag vad gäller konflikten med 
lokalbefolkningen/markägarna vid Stenstranden? 
 
2. Vad kan förbättas när det gäller service, boende, information osv.? 
 
4. Har du upplevt någon efterfrågan på vågsurfinginstruktörer och uthyrning av 
vågsurfingutrustning?  
 
3. Författaren förklarar irridex modellen och frågar vilken kategori den intervjuade tycker passar 
honom/henne bäst. 
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Bilaga 9.4: Örudden (Ören 1:7, 1:91, 1:92) 
Skapa en världsunik ekologiskt hållbar plats och ett landmärke för 
Nynäshamn Kommun. 
Nynäshamns kommuns främsta fastighet i hela kommunen är till salu. Tomten ligger på Stenstrand, 
Ören Torö och består egentligen av de tre fastigheterna Ören 1:7, 1:91, 1:92. Det är ett absolut one-
of-a-kind läge och är en fullständigt unik plats i Sverige om inte i världen. 

Kommunen måste agera för att säkerställa bevarandet av 
naturmiljön men samtidigt erbjuda en världsunik plats för 
besökare. 
En plats som skulle kunna bli ett riktigt landmärke i 
Nynäshamn, 
en motsvarighet till Ishotellet i Jukkasjärvi, men med en 
ekolgisk 
inriktning och en plan för hur naturen och miljön ska 
bevaras. Det kan finnas ett informationscenter där man kan 
få veta mer om ekologi, marinekologi, fåglar, surfing med 
mera. En servering eventuellt med 
övernattningsmöjligheter kan byggas i anslutning till 
centret. Allt självklart utformat för att anpassas efter 
naturens villkor. Till exempel upphöjda gångar där 
fotvandrare går ovanför känsliga växter istället för att 
trampa på dem, men där man ändå ser dem och kan njuta 
av dem. Särskilda riggningsplatser kan byggas upp där 
surfare kan hantera sin utrustning istället för att slita på 
växtligheten som de gör idag när de söker lä bakom träd 
och gör så att Mjölonmattorna krymper. 

Vid Örudden finns möjlighet att genom planering skapa en världsunik plats som 
värnar om såväl naturen, som besökarna och fastighetsägarna i området. 

Mitt på fastigheten finns ett boningshus men tomten är så 
stor att allemansrätten gäller vid omkringliggande natur, 
strand och vatten. Platsen är mycket välbesökt av badgäster, 
promenerande, fågelskådare samt vind och kitesurfare. I 
intill finns det även gott om vågsurfare och fiskare. Ören har 
också en mycket speciell och känslig natur och tillsammans 
med den unika stenstranden utgör området ett riksintresse för 
det rörliga friluftslivet. Intill finns ett naturreservat. Platsens 
attraktion gör att besöksantalet kommer öka i framtiden och 
det kräver bra planering i en så känslig omgivning. 
Besöksantalet i området är relativt stort och det finns behov 
och önskemål om att kunna röra sig längs med Stenstrand. 
De befintliga allmänningarna tillgodoser inte dessa behov. 
Faciliteter för toaletter, sophantering med mera saknas vilket 
gör att det skapas irritation bland fastighetsägare längs hela 
stranden. Dessutom är slitaget på de känsliga Mjölon-
mattorna hårt på sina ställen på grund av besökarnas 
okunskap i brist på information. Det är också mycket 
otydligt var allmänheten inte får röra sig och var 
allemansrättens regler gäller. Övernattningsmöjligheter 
för besökare saknas också helt på Torö. 
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Nynäsamns kommun är även i behov av ländmärken med 
helt annan inriktning än Gotlandsterminalen, motorvägar 
och en ny storhamn i Norvik. Det här är ett tillfälle som 
inte kommer igen. Örudden kan stärka Nynäshamns profil 
och image och är en juvel för framtiden. 
 
Som marknads och turistchef känner jag att jag måste agera 
i frågan. Det jag befarar mest är att Örudden kan komma att 
köpas av en privatperson som kommer göra allt för att 
begränsa allmänhetens möjligheter till nytthande av 
Stenstrand. Blir det så har vi förlorat kommunens mest 
värdefulla och unika rekreationsområde för alltid. 
 
Som jag ser det finns det ett par olika ställningstaganden. 
- Kommunen förvärvar marken för att säkerställa 
planeringen av en hållbar utveckling och tillgängligheten 
för allmänheten, Marken kan arrenderas ut till privata 
intressenter för drift av verksamhet som gynnar besök men 
värnar om miljön. 
- Kommunen köper marken och säkerställa allmänhetens 
möjlighet att vandra längs hela Öruddens strand genom en 
planändring, och säljer sedan mittenfastigheten med mark 
ovanför strandlinjen. 
- Kommunen underlättar för en privat entreprenör att kunna 
bedriva en affärsverksamhet med hållbara intentioner på 
fastigheten. 

 
 
Det här är ett läge som inte kommer igen. Förutsättningarna finns framför näsan på oss och låt oss 
göra något riktigt bra för framtiden. Men det är bråttom eftersom objektet redan är ute för visning. 
Se www.hemnet.se/beskrivning/hemnet/53595
 
Torö 2007-11-19 
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Bilaga 9.5: Karta över Örens naturreservat  
Källa: Nynäshamns Kommun 2008-04-09 
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Bilaga 9.6: Foton från Torö Stenstrand 
Källa: Kristina Stugholm  

Karta över Ören vid reservatets gräns Mjölonmatta vid Torö Stenstrand 

Staket längsmed vägen 

Utplacerade stenar längsmed 
vägen 

Gamla torra trädrötter 

Olaglig grillplats 
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