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Abstract
This study investigates and describes the phenomenon of ‘technical tourism’, in the case of  
wind power plants in Sweden. The main purpose of the study is a greater understanding of 
a field which to date has remained largely uncharted.

Technical tourism is a type of visits to a production site, where the technical aspect of 
the production is the main focal point for the visitor. The definition of technical tourism is 
based on concepts within ‘Industrial tourism’. Technical tourism is argued to be a sub-
category of Industrial tourism.

The study, conducted in collaboration between KTH and Vattenfall, resulted in two 
complementing parts. Part one, ’Vinkraftsturism: En studie av teknisk turism med särskilt 
fokus på vindkraftsparker’, is a theoretical description of technical tourism (hereafter 
referred to as ‘Rapporten’). Part two, ‘Kommunikationsmanual: Vindkraftsturism’, a 
communications manual based on the results of the study and tailored for Vattenfall to use 
when informing various stakeholders about technical tourism (hereinafter ‘Manualen’).

Material for the two parts of the thesis was gathered through interviews and literature 
reviews. The informants where gathered in and around one single wind park in northern 
Sweden. Stakeholders from both the municipality and local/regional businesses were 
included in the study.

‘Rapporten’ — The theoretical review of technical tourism in a wind power plant 
deals with benefits and conflicts which may occur when interfacing with the local 
community and other stakeholders. A model for stakeholder assessment is presented and 
used to find key relationships between involved parties. It further describes the importance 
of cooperation and finding common points of identification between the host company and 
the region. Two factors which are needed to efficiently establish technical tourism.

‘Manualen’ — The communications manual is designed with the characteristic 
democratic perspective of ‘Education for sustainable development’. Furthermore it 
presents a workshop structure and a summary of similar projects both national and 
international.

The study showed a variety of benefits (five of them) from technical tourism, and 
also some potential conflicts. The study also highlighted the importance of collaboration 
between stakeholders, both through the informants’ statements and explored in previous 
academic works. It also states that the democratic process and the participants’ view of 
themselves as democratic subjects, are important factors when communicating technical 
tourism.
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The study presents a new definition of technical tourism.

Keywords: Technical tourism, tourism, wind power, Vattenfall, democratic dialog, 
education for sustainable development.

Sammanfattning
Den här studien undersöker och beskriver fenomenet ”teknisk turism” för vindkraftparker i 
Sverige. Huvudsyftet med studien är en djupare förståelse för ett nytt forskningsfält som 
till stor del lämnats outforskat.

Teknisk turism är en typ av besök i en verksamhetsanläggning, där de tekniska 
aspekterna av produktionsprocessen är huvudfokus för besökaren. Definitionen av teknisk 
turism baseras på konceptet ”Industrial tourism”. Teknisk turism hävdas vara en 
underkategori till Industrial tourism. 

Studien, som är ett samarbete mellan KTH och Vattenfall, har resulterat i två 
sammanhängande delar. Del ett, ‘’Vinkraftsturism: En studie av teknisk turism med särskilt 
fokus på vindkraftsparker’, är en teoretisk beskrivning av teknisk turism (nedan kallad 
‘Rapporten’). Del två, ‘Kommunikationsmanual: Vindkraftsturism’ är en handledande 
kommunikationsmanual baserad på resultaten i studien, designad för Vattenfall att använda 
vid information om teknisk turism till berörda intressenter (nedan kallad ‘Manualen’).

Materialet för de två delarna av studien samlades genom intervjuer och genom 
litteraturstudier. Informanterna rekryterades i anslutning till en vindkraftspark i norra 
Sverige. Representanter från kommunen samt det lokala näringslivet inkluderades i 
studien.

‘Rapporten’ – Den teoretiska genomgången behandlar potentiella möjligheter och 
konflikter för berörda intressenter, som kan uppstå kring en vindkraftspark med 
besökarverksamhet. Vidare presenteras och används en modell för analys av intressenter, 
för att finna nyckelrelationer mellan involverade parter. Den beskriver även vikten av att 
finna gemensamma identifikationspunkter och samverkan mellan värdföretaget och 
regionen. Två faktorer som är nödvändiga för en effektiv etablering av teknisk turism.

‘Manualen’ – Kommunikationsmanualen är utformad efter det demokratiperspektiv 
som karaktäriserar ’Education for sustainable development’. Den består av en färdig mall 
för en workshop på ämnet och även en redovisning av besöksprojekt av liknande karaktär, 
både från Sverige och internationellt.

Resultatet visar en handfull fördelar med teknisk turism och även några potentiella 
konflikter. Studien belyser även vikten av samverkan mellan intressenterna,något som 
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framkommit både via informanter och genom granskning av tidigare forskning. Studien 
presenterar en ny definition av teknisk turism. 

Nyckelord: Teknisk turism, turism, vindkraft, Vattenfall, demokratiska samtal, 
education for sustainable development.
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• Karin Wollbrand, handledare på Vattenfall Vindkraft AB.

• Informanterna till intervjuerna.

• Övriga kollegor på Vattenfall som svarat på alla mina frågor.
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1 Introduktion
Denna studie av begreppet teknisk turism har kommit till på uppdrag av Vattenfalls 
vindkraftsavdelning. Arbetet är ett examensarbete på programmet för Civilingenjör och 
lärare, vid Kungliga Tekniska högskolan. Studien har resulterat i en teoretisk analys av 
teknisk turism med avsikten att bredda det akademiska fältet (den så kallade ‘Rapporten’). 
Den har även utmynnat i en handledande kommunikationsplan för Vattenfall, baserad på 
observationer och slutsatser (den så kallade ‘Manualen’). Vidare har arbetet resulterat i en 
första definition av begreppet teknisk turism (utreds i kapitel 3, nedan).

Detta introduktionskapitel lägger grunden för studien. Bakgrundsavsnitten nedan 
presenterar i korthet den diskurs ur vilken idéerna har sprungit. Syftesavsnittet avser ge en 
klar bild över vad som undersöks. Därpå följer beskrivningar av studiens mål, de 
avgränsningar studien har att förhålla sig till, samt faktiska leverabler.

1.1 Bakgrund

Vattenfall har sedan 80-talet etablerat flertalet vindkraftsanläggningar. I nuläget planeras 
uppförandet av ett stort antal nya vindkraftsparker spridda över hela Sverige.

Ett fenomen som emellanåt uppkommer i anslutning till stora anläggningar är så 
kallad ”teknisk turism”. Med detta avses då människor besöker anläggningarna – 
vindkraftsparker eller andra installationer – för att de helt enkelt är intresserade av tekniken 
och fascineras av anläggningen som sådan. Vattenfall upplever att denna typ av turism ökar 
i Sverige. Detta är en positiv trend, inte bara för värdföretaget, utan den medför även 
synergier för besöksnäringen i stort, då kraftverksbesökaren samtidigt exponeras för lokal 
näringsverksamhet.

Parkerna påverkar samtidigt närboende och besökare på olika sätt, positiva som 
potentiellt negativa.1 Många ser vindkraft som ett välkommet inslag i bygden. Intresset för 
så kallad ”grön teknik” ökar, och givetvis välkomnar lokala entreprenörer de 
arbetstillfällen som en ny anläggning för med sig. Andra anser att vindkraften inte hör 
hemma i deras närmiljö. Man värnar kanske om den lokala naturen och orörda vyer, eller 
oroar sig för att fastighetspriserna skall sjunka i anläggningens skugga.2

Från Vattenfalls håll är det av stort intresse att få detta fenomen undersökt för att se 
vilken potential som ligger i denna typ av verksamhet. Det är intressant att se om detta 
exempelvis kan leda till att besökare dras till områden som traditionellt inte lockat så 
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många turister; eller om det kan innebära att existerande turistanläggningar i bygden kan 
dra nytta av att erbjuda ett nytt besöksmål. Tanken är att teknisk turism ska kunna 
presenteras som en tillgång för närboende, kommun, näringsliv eller andra intressenter, 
med en förhoppning om att den ska fungera som ett argument för en utbyggnad av 
vindkraften.

Då vindkraften kan röra upp starka känslor ställs det höga krav på hur detta 
kommuniceras till intressenterna. Med didaktiska samtal inom ’Education for sustainable 
development’3 som vägledande modell har därför en kommunikationsplan utformats 
(‘Manualen’).

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse av ett forskningsfält som till stor del 
lämnats obeforskat. Studien syftar ytterst till en bättre förståelse av om och hur teknisk 
turism skiljer sig från övrig Industrial tourism, samt att via intervjuer utveckla teorier för 
teknisk turism specifikt för vindkraft.

Vidare syftar studien till att ge uppdragsgivaren, Vattenfall, belagda argument och 
metoder i sitt arbete med teknisk turism i vindkraftsparker, hämtat ur studiens resultat.

Noteras bör att studien till stor del grundar sig på existerande forskning i närliggande 
fält.

1.2.1 Mål

För att uppfylla syftet behöver följande frågor besvaras:

• Vad är teknisk turism och vilka är de berörda intressenterna?

• Vilken värdeutveckling kan teknisk turism föra med sig för parterna 
(ekonomiskt, mjuka värden)?

• Vilka konflikter kan teknisk turism föra med sig?

• Hur kommunicerar man lämpligen teknisk turism i vindkraftsfallet till berörda 
intressenter, då vindkraft kan vara ett känsligt ämne?

Därtill ska de teoretiska utgångspunkterna formuleras till handgripliga råd i 
kommunikationsplanen.

8

3 Education for sustainable development är en pedagogisk inriktning som fokuserar på lärande inom hållbar 
utveckling.



1.3 Avgränsningar

Studien baseras på teorier om ’Industrial tourism’ och slutsatserna dras specifikt inom 
teknisk turism, vilket denna rapport definierar som en undergrupp till ’Industrial tourism’. 
Utgångspunkten och huvudsakligt fokus ligger på teknisk turism ur ett 
vindkraftsperspektiv, men vissa resultat är mer generellt applicerbara för teknisk turism 
även i andra branscher.

Intervjuerna utfördes med informanter vilka alla hade koppling till en och samma 
vindkraftspark, belägen i norra Sverige. Det empiriska underlaget är således regionalt 
avgränsat.

Besöksverksamheten behandlas helt på en teoretisk nivå. 

1.4 Leverabler

Arbetet har två sammanhängande komponenter:

• Den första delen, ‘Rapporten’ är en teoretisk utforskning av begreppet teknisk 
turism med särskilt fokus på vindkraft, samt en kartläggning av de möjligheter 
och konflikter som följer.

• Den andra delen, ‘Manualen’, är en handledande kommunikationsplan som 
Vattenfall kan använda sig av när de vill presentera teknisk turism för 
intresserade aktörer.

Slutligen ingick framtagande av en första specifik definition av begreppet teknisk 
turism i arbetet. Någon sådan definition existerade inte tidigare.
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2 Metod
Arbetet med studien har baseras på två metoder för insamling av data:

1. Fältundersökning.

2. Kartläggning av tidigare forskning, via litteraturstudier.

I det här kapitlet redogörs utgångspunkterna för metodvalet.

2.1 Intervjuer

Den valda intervjumetoden har varit semistrukturerad intervju av samtalskaraktär.

Syftet med intervjuerna var att få ta del av de kritiska områden som spontant kommer 
upp i diskussioner kring teknisk turism, med några involverade parter4. Med kritiska 
områden åsyftas i första hand laddade intressekonflikter, och i andra hand övriga tänkbara 
samarbetshinder.

Intervjuerna användes som ett sätt att sondera olika intressenters utgångspunkter och 
för att få hjälp med att hitta perspektiv på teknisk turism som inte funnits representerade i 
litteraturen.

Med en samtalsintervju har forskaren möjlighet att studera och kartlägga 
upplevelsedimensionen i informantens föreställningar, åsikter och underliggande 
värderingar kring det undersökta ämnet.5

Hur pass strukturerat ett intervjusamtal är påverkar både innehållet i samtalet och 
samtalsdynamiken. Då intervjuerna syftar till att undersöka spontana och personliga 
aspekter och attityder, passar ett samtal som ligger i den ostrukturerade änden av skalan. 
Nackdelen med ett ostrukturerat samtal, är den försvårade analys av resultat som kan 
uppstå.6

2.1.1 Intervjumaterialets tillämpning

Intervjuerna var den samlade empiriska delen av studien. Materialet från intervjuerna har 
använts till båda de två komponenter som utgör arbetet (den teoretiska genomgången samt 
den handledande manualen).
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Intervjuerna erbjuder direkta observationer av faktiska intressenter inom svensk 
vindkraft och turism. Informanterna deltog även i diskussioner eller gav enskilda 
vittnesmål om hur de upplevde möjligheter och hinder för teknisk turism kring svensk 
vindkraft. Detta omsattes i applicerad vägledning till Vattenfall. Exempelvis influerade 
resultaten från intervjuerna konstruktionen av de demokratiska samtal i form av en 
workshop som presenteras i manualen. Det har även skett löpande informella 
samtalsintervjuer med Vattenfall själva, där information kring arbetet med vindkraft 
kartlagts.

Vidare låg intervjumaterialet delvis till grund för vilka aspekter av teknisk turism 
som analyseras i den teoretiska genomgången av teknisk turism.

2.1.2 Intervjuerna som förstudie åt Vattenfall

Intervjumaterialet erbjöd möjligheter till förstudie för Vattenfalls manual. Informanternas 
utsagor bidrog till att förbereda svar på frågor och kartlägga vilka farhågor/förväntningar 
som kan tänkas luftas under de workshops som manualen rekommenderar Vattenfall.

Det var av intresse för arbetet att veta vad det finns för syn på problem och konflikter 
med att införa teknisk turism i vindkraftsparker, bland de aktörer som skulle påverkas. Det 
var även högst intressant att få höra vad informanterna själva kan hitta för lösningar och 
vad de kan se för möjligheter. Kort sagt var syftet att sondera olika intressenters 
utgångspunkter och inställningar till teknisk turism i vindkraftsparker.

2.1.3 Etiska aspekter

Arbetet har tagit hänsyn till etiska aspekter för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Utgångspunkten är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och det som tas 
i beaktan är de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.7

Överväganden gällande de forskningsetiska principerna skedde under 
planeringsarbetet, så väl som under genomförandet av intervjuerna och sammanställningen 
av Rapporten och Manualen.
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2.1.4 Utvalda målgrupper

Intervjuerna genomfördes, några i par och några individuellt, med representanter från olika 
typer av intressentgrupper. Tre av de sex identifierade intressentgrupperna8 fanns 
representerade i intervjuerna: boende, lokalt näringsliv (både från turistverksamhet och 
annan näringsidkare ), lokal politisk instans (kommunrepresentant).9 Med olika 
intressentgrupper fås en möjlighet att “...fånga upp nyanser och mångfald.”10

Urvalet av informanter skedde med hänsyn till deras praktiska erfarenhet av en 
vindkraftsparks roll i lokalt näringsliv och turism. Vissa kontakter var redan knutna av 
Vattenfall (i ett område med en aktiv vindkraftspark) andra var helt nya. De befintliga 
relationerna garanterade informanter med tydliga åsikter och stort engagemang i frågan. 
Medan de nya breddade spektrat och gjorde att röster kom till tals, som inte hade en 
förutsebar bild av Vattenfall. Fyra separata intervjuer genomfördes, med totalt fem 
informanter.

2.1.5 Intervjuguide

En intervjuguide utarbetades med Monika Dalens11 och Viktoria Wibecks12 
rekommendationer i bakhuvudet. Dessa rekommendationer inbegriper bland annat 
tydlighet i frågeställningar, frågor och temans relevans för undersökningen, interaktion 
mellan intervjudeltagare och intervjustruktur.Den guide som användes under intervjuerna 
ligger som bilaga.

2.1.6 Procedur

Intervjuerna utfördes i april 2014 under ett besök i Västerbottens län. Av praktiska skäl 
skedde intervjuerna på platser som uppfattades som lämpliga av informanterna. Vissa 
samtal tog plats på informanternas arbetsplatser, andra i deras hem.

Tiden för intervjuerna varierade mellan samtalen. Det kortaste samtalet tog cirka 30 
minuter och det längsta varade i strax under två timmar. Informationsdatat samlades in med 
hjälp av anteckningar. Direkt efter intervjuerna gjordes en enklare bearbetning av 
anteckningarna. Utförligheten bättrades på och en summering, i form av korta 
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minnesanteckningar, av resultaten genomfördes. “Det möjliggör att vi får bästa möjliga 
återgivning av vad informanterna faktiskt har uttalat.” 13 

 Transkriberingen gjordes på en skriftsspråksnormerad nivå.14 Detta innebär att 
texten består av fullständiga meningar. Pauser, betoningar eller låg röstvolym noteras ej. 
Detta kan motiveras med att det är innehållet i vad informanterna säger som var fokus och 
inte relationen till det de talar om. Transkriberingen var klar inom en vecka från 
intervjutillfället.

Analysen av resultaten skedde efter så kallad ‘innehållsanalys’.15 Metoden går ut på 
en sammanfattning och etikettering av informanternas utsagor, i ämnesaspekter. Därpå är 
det möjligt att kategorisera de individuella informanternas förhållning till och tolkning av 
ämnet, med avsikten att hitta mönster och trender i materialet (eller bristen därav).

2.1.7 Validitet

Intervjuer valdes inte för att kunna uttala sig generellt om hur den ena eller den andra 
intressentgruppen känner inför teknisk turism, utan underlaget var tänkt att fungera som 
hjälp för att bredda perspektiven och hitta kritiska områden som undersöks vidare i den här 
studien. Det är informanternas upplevelse som är det intressanta.

Det finns dock två filter som informationen om deras upplevelser ska igenom innan 
den presenteras i denna rapport. Det första filtret utgörs av informanten själv och vad 
denne väljer att dela med sig av. I denna studie har detta inte tagits hänsyn till, utan 
analysen är bara gjord på det som faktiskt uttryckts under intervjun. Nästa filter är 
forskarens analys av utsagorna.16 Analysen har i detta fall gått ut på att ge utsagorna 
teoretisk koppling. De har jämförts med dem begrepp som funnits presenterade i 
litteraturen. Några resultat har inte haft förankring i den studerade litteraturen, men har 
ändå bedömts vara relevanta. Dessa är tydligt redovisade i rapporten.

En motivering av validiteten i forskarrollen innebär att läsaren har möjlighet att 
kritiskt bedöma graden av forskarens subjektivitet och tolkningsoberoende.17
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Författaren har själv inte valt ämnet och har inga starka personliga relationer till 
ämnet. Studien är genomförd på uppdrag av Vattenfall och uppfyller kraven för akademisk 
text med kontroll av handledare vid två olika universitet.

Säkerställande av metodens validitet med hänsyn till undersökningens syfte och mål, 
möjliggörs genom redovisning av hela processen18 (genomförande, transkribering, analys) 
och motivering ges noggrant  ovan.

2.2 Litterturstudie

För båda delar av den teoretiska bakgrunden, den tekniska och den didaktiska, har studier 
av relevant litteratur legat till grund. I det här avsnittet kommer en kort redogörelse för 
artiklar och annat tryckt material och dess tillförlitlighet för den här studien.

Den litteratur som använts till detta arbete kommer antingen från rekommendationer 
från handledare, vidare referenser  ur dessa artiklar, eller från ämnessökningar i databaser.

2.2.1 Generaliserbarhet

Det existerande akademiska underlagets användbarhet begränsas dels av att det är daterat, 
dels generellt eller endast inom närliggande fält, dels rörande andra länder eller annan 
teknik än vindkraft.

Det har visat sig svårt att hitta relevant litteratur från Sverige och det behöver tas i 
beaktan vid granskning av denna rapport. En bedömning av kulturens, i vilken författaren 
lever, påverkan på dess resultat har gjorts.  Man kan utgå ifrån att dess resultat är 
applicerbara i en svensk kontext. Bedömningen är också gjord att det teoretiska stoffet i 
artiklarna är applicerbara på ämnet teknisk turism. En tydlig motivering till detta redovisas 
i kapitel 3. 

2.2.2 Tillförlitlighet

Alla källor är antingen publicerade i välkända tidskrifter eller från akademiska 
institutioner. Flera av källorna har fått erkännande av andra forskare i andra artiklar studien 
tagit del av. Källornas tillförlitlighet anses vara hög.
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3 Teknisk turism
Följande kapitel har som mål att lägga en teoretisk grund för teknisk turism i ett 
vindkraftsperspektiv. Kapitlet bidrar med definitioner av några nyckelbegrepp som varit 
återkommande och grundläggande för detta examensarbete. Därefter introduceras de 
parter som har intresse för, och kan tänkas påverkas av, teknisk turism i Vattenfalls 
vindkraftsparker. Slutligen presenteras de konflikter och möjligheter, som teknisk turism 
kan tänkas föra med sig, vilka behandlats i litteraturen och/eller dykt upp under den 
empiriska undersökningen.

”Teknisk turism innebär ett besök på en verksamhetsanläggning dit besökare 
lockas på grund av de tekniska aspekterna av produktionsprocessen, snarare 
än den slutgiltiga produkten eller tjänsten.”

Definition av “teknisk turism”, skapad av författaren.

3.1 Definition av teknisk turism

Begreppet teknisk turism som det använts i det här arbetet, är utarbetat med hjälp av ett par 
befintliga definitioner av ‘industrial tourism’. I litteraturen finns en uppsjö av benämningar 
på liknande fenomen: ‘industrial tourism’, ‘technical tourism’, ‘company visits’ och 
‘industrial visits’, för att nämna några. Industrial tourism är dock den benämningen som 
används flitigast i akademiska sammanhang. Utifrån de studerade definitionerna har 
slutsatsen kunnat dras, att teknisk turism är en undergrupp till industrial tourism. Denna 
slutsats leder i sin tur till att:

a) definitionerna från industrial tourism kan utvecklas och appliceras på det mer 
specifika området teknisk turism, samt 

b) många av de teorier som finns kring industrial tourism kan användas rakt av utan 
att behöva göra anpassningar eller undantag.

Elspeth Ann Frew ger följande definition, av industrial tourism, i sin avhandling 
‘Industrial tourism: a conceptual and empirical analysis’:

“visits by tourists to operational sites where the core activity of the site is non-
tourism oriented.”19
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Den andra definitionen presenterar Alexander Otgaar i sin bok ‘Industrial tourism: 
where the public meets the private’:

”Industrial tourism involves visits to sites that enable visitors to learn about 
economic activities in the past, the present and the future.”20

I båda dessa definitioner finns begränsningar, vilka gör dem olämpliga för att 
beskriva teknisk turism i vindkraftsparker. Dels uppvisar den turism som är aktuell i en 
vindkraftspark, karaktärsdrag vilka särskiljer den från övrig industrial tourism. Dels menar 
Otgaars definition att det är den ekonomiska aktiviteten (“economic activities”) som är 
huvudattraktion för industrial tourism.

Forskningen kring industrial tourism som studerades i det här arbetet, refererar till 
företag som antingen producerar handgripliga produkter eller immateriella produkter 
(tjänster och service). I en vindkraftspark kan man som besökare inte se en handgriplig 
produkt bli producerad, ej heller se hur personalen arbetar för att tillhandahålla kunden en 
tjänst på plats. Det som är tillgängligt och som exponeras för besökarna är 
produktionstekniken.

Den nya definitionen syftar till att utöka det akademiska fältet med en skräddarsydd 
formulering som inte redan finns specificerad, i synnerhet inte på svenska. Den här 
uppsatsens definition av teknisk turism vill förtydliga att fokus ligger på just 
produktionstekniken.

Intentionen är att det, ur definitionen ska gå att utläsa svar på frågorna:

• Vad är teknisk turism? 

• Var kan man erfara teknisk turism? 

3.1.1 Besökaren

Konsumenten av teknisk turism benämns i denna studie som “besökare”. 

Just terminologin kring mottagaren/brukaren av teknisk turism är den avgörande 
begränsningen i Frews definition av ’industrial tourism’. I Frews definition adresseras 
“turister” och anläggningarna benämns som “turistattraktioner”. I de befintliga21 
definitionerna av turist, ligger det en del begränsningar som inte är fördelaktiga för 
definitionen av teknisk turism. Det finns inneboende krav på varifrån man kommer, hur 
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länge man ska stanna och varför man reser. Gruppen turist ingår dock i det lite vidare 
begreppet besökare, där sådana krav inte ställs. 

Dietrich Soyez22 talar om tre olika typer av besökare (”external visitors”):

1. Affärsbesökare (ex. ingenjörer som besöker andra företag)

2. Utbildningsbesökare (ex. lärare, studenter, akademiker)

3. Andra besökare (ex. turister, närboende nyfikna, tekniskt intresserade).

De identifierade målgrupperna för teknisk turism, som potentiellt bidrar till de 
möjligheter och konflikter som undersöks i detta arbete, faller under någon av de tre 
kategorierna ovan. För att inte exkludera vissa målgrupper vilka existerar inom teknisk 
turism, har således begreppet besökare valts.

3.2 Analys av intressenter

Det här kapitlet ska åskådliggöra vilka aktörer (utöver besökarna) som på olika sätt har 
intressen i ett turistprojekt vid en vindkraftspark.

Då intressenternas utgångspunkt påverkar hur fenomenet teknisk turism uppfattas, är 
det viktigt med en analys av dessa utgångspunkter. En analys av utgångspunkterna visar 
vad de olika intressenterna har för förhållanden dels till varandra, dels hur externa 
samarbeten ser ut. Först när det är kartlagt hur intressenterna förhåller sig till varandra och 
sin omvärld, blir det konstruktivt att titta på vilka konflikter som kan tänkas dyka upp och 
vilka möjligheter för intressenterna som den tekniska turismen för med sig.

Analysen kan visa att en viss intressentgrupp upplever att teknisk turism uteslutande 
medför problem/konflikter (och inga fördelar). Värdföretaget har då möjlighet att agera, 
baserat på intressentanalysen. Omvänt, skulle en analys saknas eller om gruppen inte 
identifierats som intressent, är risken stor att den marginaliseras som irrelevant 
problemgrupp.

Den definition av intressent (engelskans “stakeholder”) som ligger till grund för 
metoden är följande:
”A stakeholder is defined here as any person, group or organization that is affected by the 
cause or consequences of an issue”23 

Det finns två övergripande motiv till att genomföra en intressentanalys i 
planeringsstadiet av ett turistprojekt:
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1. Svagt intressentdeltagande under planeringsfasen av turistprojekt höjer risken 
för konflikter24 mellan projektör och intressenter. Det leder även till en sänkt 
generell grad av acceptens för projektet.25

2. Ett rikt deltagande från intressenternas sida, kan ge en utveckling mot ett 
gemensamt bästa.26 Om vinningarna är avhängiga ett samarbete mellan 
företaget och den aktuella regionen, måste man börja med att identifiera 
regionala intressenter.27 Varför samarbete och viljan att hitta gemensamma 
lösningar är viktigt kommer att beskrivas i senare avsnitt (‘Kompatibla 
identiteter som en grundpelare i teknisk turism’).

3.2.1 Tillvägagångssätt för analys av intressenter 

För den här studien var det intressant att titta på vilka grupper av intressenter som finns och 
vilka deras respektive hjärtefrågor kan tänkas vara. Vidare var det också intressant att 
identifiera vad grupperna har för inneboende relation till varandra.

Relationerna har studerats ur ett maktperspektiv, där det kartläggs hur de olika 
maktstrukturerna påverkar dessa relationer.

Metoden består i att intressenterna placeras in på en karta som struktureras efter hur 
deras ”nyckelrelationer” ser ut.28 Genom en grafisk representation av relationerna kan 
mönster dyka upp som förhoppningsvis tydliggör särskilt viktiga relationer.29

Det ger även en möjlighet att förutspå hur positioner i nätverket kan tänkas påverka 
beteenden och hur beteenden påverkar nätverket.30 En så pass djup analys kommer dock 
inte att genomföras i detta arbete.
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3.2.2 Berörda parter - identifierade intressegrupper

Vid nybyggen av en vindkraftspark finns det, enligt Vattenfall, ungefär 40-50 olika 
intressentgrupper att förhålla sig till. Att utöka verksamheten med teknisk turism påverkar 
inte fullt lika många aktörer, vilket gör listan med intressenter betydligt kortare 
(presenteras nedan).

I den här studien har intressentgrupperna för teknisk turism delats upp i två 
kategoriersom baserat på vad deras verksamhet har för underliggande uppdrag. Distinktion 
görs mellan de intressenter som har ett samhälleligt intresse i frågan och de som har ett 
ekonomiskt intresse.31

Intressenter med samhälleligt intresse:

• Lokala politiska instanser som kommun och Länsstyrelse
Det är Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen som ger tillstånd 
till uppförandet av parker och det kan tänkas att erbjudandet av teknisk turism i 
vindkraftsparken påverkar en sådan utredning. Förutom att kommunerna har 
veto i tillståndsprocessen för en vindkraftspark så har de även ett intresse i 
kommunens anseende som besöksvänlig region. Teknisk turism hanteras hos 
kommunen med hänseende till övrigt turismnäring och långsiktig regional plan.  

• Boende
Boendeanalys är en komplex del av intressentanalysen, eftersom det inte är en 
homogen intressegrupp, och individerna inte sällan sitter på flera stolar 
samtidigt. Fritidsboendes påverkan av och därmed inställning till teknisk 
turism kan skilja sig stort från permanentboende. Vilken relation de har till 
området påverkar också. En infödd har kanske en mer nostalgisk och därför 
potentiellt en förändringsnegativ inställning.32

• Lokala intresseorganisationer
Ornitologiska föreningar, jaktlag och skoterklubbar värnar om specifika 
intressen. Deras reella maktposition i regionen är som opinionsbildare, vilket 
gör dem högrelevanta vid konflikthantering.

Intressenter med ekonomiskt intresse:

• Markägare
Avtal och ett gott samarbete med markägaren är nödvändigt för en effektiv 
etablering av en ny vindkraftspark. I de fall teknisk turism avses vara ett 
förhandlingsargument gentemot markägaren, är dennes förhållande till turism i 
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sig avgörande. Vad det gäller teknisk turism kan det eventuellt locka markägare 
om de ser att det vidare går att exploatera marken efter det att parken väl är 
byggd33. Omvänt kan en nyetablering hindras om markägaren är negativt 
inställd till fler turistbesök i området.

• Lokalt näringsliv
Här måste man i första hand se till vilken typ av näringsverksamhet som råder. 
En mataffär eller bensinmack påverkas på ett helt annat sätt av besökare, än en 
sameby som bedriver rennäring i det aktuella området. De förstnämnda får i 
huvudsak möjlighet till ökade kundmöten, medan den sistnämnda kan tänkas 
bli störd i sin djurhantering34.

• Värdföretaget (Vattenfall)
Naturligtvis är värdföretaget i sig en viktig intressent inom teknisk turism. 
Värdföretaget har olika intressen att värna om, beroende på företagets 
långsiktiga mål och verksamheten i anläggningen.

Andra värdföretag, med mer utsatt och känslig produktion vid den anläggning som 
turisten besöker, kan behöva värdera exempelvis besökssäkerheten och besökarens inblick 
i den tekniska verksamheten högst.

Relationen med övriga intressenter färgas av dessa prioriteringar. Värdföretaget 
kanske vill driva frågan om maximalt antal besök eller ha begränsad tillgänglighet, 
potentiellt stick i stäv med vad andra intressenter prioriterar.

3.2.3 Maktstruktur

Utöver intressenternas enskilda prioriteringar, har värdföretaget även att ta hänsyn till de 
formella och informella makt- och statusförhållanden mellan intressenterna, som råder i 
regionen.

Frågor att ställa för värdföretaget är: Vilka är beslutsvägarna? Vilka är 
rapportvägarna? Hur fördelas mandat och ansvar? Ytterst sett, vem influerar vem i 
regionen?

Sammantaget benämner denna studie dessa förhållanden som regionens 
‘maktstruktur’.

Vid beslut om teknisk turism snurrar de flesta relationer kring kommun och 
Länsstyrelse. Påverkan på värdföretaget (Vattenfall) sker generellt indirekt via dessa parter. 
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Boende och lokalt näringsliv påverkar beslutsprocessen hos kommunen, som i sin tur 
förmedlar sitt beslut via Länsstyrelsen till värdföretaget. Vissa intressenter, så som samer, 
påverkar Länsstyrelsen direkt. Endast Länsstyrelsen och markägaren har normalt en direkt 
beslutsrelation till värdföretaget.

Notera att opinionsbildning (många intressegruppers främsta 
beslutspåverkansverktyg) har flera kanaler: till kommun samt direkt till Länsstyrelsen. För 
boende innebär detta att deras påverkan på processen dels kan ske genom korrespondens 
med kommunen och genom opinionsbildning.

Figur 1 nedan, visar de olika intressenternas relationer i ett diagram. Detta gäller 
framförallt då teknisk turism ingår i beslutsprocessen vid etablering av ett nytt 
vindkraftverk. Figuren är användbar även vid drift av teknisk turism, då den illustrerar de 
formella beslutskanalerna.

Figur 1. Relationsdiagram för intressenter (‘maktstruktur’).

Samtliga intressenter både påverkar och blir påverkade av andra.

Notera att denna figur alltså specifikt rör intressenternas inbördes relationer i beslutsfasen. 
Under pågående verksamhet med teknisk turism kan i många fall samtliga intressenter 
påverka varandra direkt.

Pilarna indikerar i vilken riktning påverkan normalt sker. Figuren indikerar inte hur 
mycket makt som ligger i relationen, men vem som har direkt påverkan på vem. Enkelt 
uttryckt kan man säga, att den med mycket makt har stor påverkan och/eller flera 
påverkansvägar, medan den maktlöse endast har lite eller ett fåtal påverkansvägar.

Av överskådlighetsskäl visar figuren inte värdföretagets (Vattenfall) påverkansvägar 
på övriga intressenter.

Notera att i de fall relationen inte är formellt reglerad, lagstyrd eller avtalad, kan 
motparten förbise eller endast delvis följa förslag och påtryckningar.
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3.2.4 Nyckelrelationer

Strukturellt är relationerna till kommun och Länsstyrelse “nyckelrelationer”, främst 
som kanal från och till övriga intressenter. Även till markägaren råder en nyckelrelation, då 
intressenten har direkt påverkan på värdföretaget och beslutet (upplåta mark eller ej).

Bilden visar att då samtliga intressenter, rent maktstrukturellt, har påverkanskanaler, 
utmärker sig ingen som extra utsatt. I detta hänseende har alltså ingen svag/känslig 
nyckelrelation identifierats.

För att till fullo kartlägga nyckelrelationerna för värdföretaget måste den 
maktstrukturella analysen kompletteras med mjuka och formella faktorer rörande 
intressenternas förmåga att påverka individuellt eller i grupp. Detta arbete innefattar ingen 
sådan studie, då en kartläggning av sådana faktorer som lokal image, betydelse för 
regionens identitet och informell makt ligger utanför arbetets ramar. Dessutom är många 
sådana faktorer högst regionspecifika och svåra att översätta till generella slutsatser.

3.3 Positiva konsekvenser

Det här stycket redogör för de främsta möjligheter och positiva konsekvenser teknisk 
turism i en vindkraftspark för med sig för de olika intressenterna. Samtliga gynnsamma 
effekter vid teknisk turism vilka presenterats i det empiriska materialet och litteratur-
studien presenteras nedan.

Med möjligheter menas vad för fördelar och vinningar en besöksverksamhet ger de 
olika intressenterna. Vad som uppfattas som en fördel är som nämnts tidigare, avhängigt 
intressentens utgångspunkt.

Möjligheterna presenteras och motiveras nedan, med en kortare genomgång av hur 
de påverkar berörda intressenter.

3.3.1 Teknisk turism som PR-strategi för värdföretaget

Att låta besökare komma och uppleva verksamheten på plats kan fungera som en effektiv 
PR-kanal för värdföretaget. Samtalet regionalt kan underlättas av att besökaren ges 
möjlighet att lära sig om verksamheten och facktermer. Via verksamhetsnära besök finns 
också potential att upprätta och stärka besökarens lojalitet till företaget. 35
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Det ställs dock vissa krav på upplevelsen. Bristande kvalité på turistverksamheten 
ger en negativ besöksupplevelse, och genererar i regel dålig PR.36 Utfallet av teknisk 
turism som PR är även beroende av hur väl företaget och besökaren matchar varandra. Här 
är det inte i huvudsak frågan om ett bristfälligt utformat besöksmål, utan ett som inte lever 
upp till besökarens förväntningar, eller där besökarens relation till verksamheten är negativ. 
En dålig matchning ger sämre PR-effekter.

För företag inom branscher som är hett omdiskuterade, något man skulle kunna säga 
om vindkraftens utbyggnad, kan det vara extra relevant att visa upp sitt goda 
medborgarskap (så kallad “Corporate Citizenship”) i form av möjlighet till besök.37 Genom 
tillgänglighet uppfattas företaget som en del i regionens gemenskap.

Notera att här åsyftas företagsspecifika PR-effekter för värdföretaget. Värdföretaget 
Vattenfall har ovan identifierats som en intressent med ekonomiska intressen. Slutsatsen är 
dragen att bra PR ger goda förutsättningar för framtida ekonomiska vinster. Den tekniska 
turismens positiva PR-effekt på försäljningen är i fallet Vattenfalls vindkraftverk 
huvudsakligen långsiktig, genom varumärkesförstärkning till företagskunder (el-
leverantörer). PR-effekten för andra värdföretag, med försäljning direkt till privatkund, kan 
utläsas i mer omedelbara resultat (ex. försäljning på plats vid ett konstväveri eller en 
fabrik). Notera att även om Vattenfall säljer el direkt till slutkund, sker detta aldrig vid 
kraftanläggningarna.

3.3.2 Anställningsmöjligheter på grund av teknisk turism

Primärt behandlas rekrytering av guider38 och personal till exempelvis en souvenirshop i 
den befintliga litteraturen. Men det finns även annan rekrytering som kan tänkas bli 
aktuell. Exempel är sådan arbetskraft som söker sig till andra delar av organisationen 
genom att man via besöket upplever värdföretaget som en attraktiv arbetsgivare.39

På samma sätt kan hela vindkraftsindustrins image stärkas via ett positivt besök, 
vilket kan leda till jobbtillfällen även på andra företag i branschen.40 De konsekvenser som 
beskrivs här ger fördelar till Vattenfall och andra inom vindkraftsbranschen, enligt samma 
slutsats som punkten ovan (de långsiktigt positiva effekterna på affärsverksamheten genom 
teknisk turism).
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3.3.3 Möjligheter till lärande

Anläggningar med teknisk turism kan ha kommunal verksamhet (i synnerhet skolorna) och 
utbildningsväsendet regionalt som målgrupp för sina besök.41 Teknisk turism erbjuder 
möjlighet för skolor och andra aktörer att delta i en lärande upplevelse.

Kommunen har stora möjligheter att nyttja parken och dra fördelar av variation i 
undervisningen. Teknisk turism bidrar således potentiellt till samhällsnyttiga instanser. 
Utbildning på många olika nivåer är möjlig, från grundskola till universitetsnivå. Även 
interna utbildningar, till exempel servicetekniker för turbinerna, kan stärkas av 
infrastrukturen kring en besökaranpassad vindkraftspark.

Förutom besök från utbildningsväsendet och kunskapssökande organisationer, finns 
även ett ökat intresse för lärande genom teknisk turism hos andra besökartyper. En 
trendförskjutning i turisters beteende är skönjbar sedan 90-talet, mot en mer 
aktivitetsorienterad, deltagande och lärande turism. Intresset rör sig från det traditionella 
semstrandet, där besöket varit mer reaktivt (se vad som finns i närheten) och inaktivt (“slå 
ihjäl tid”)42. Den moderne besökaren vill gärna lära sig något på sin fritid, samtidigt som 
man vill underhållas och ha det trevligt (upplevelsebaserat besök). Detta stärker motiven 
för att utveckla utbildningsaspekten av besöksverksamheten.

Informanterna kom med förslag43 på resor med ’miljötema’, där man har 
vindkraftsparken som ett av flera stopp, för att prata om förnybara energikällor.

3.3.4 Utbudsutveckling

En distinktion kan göras mellan primära och sekundära turistmål.44 Det primära målet/
målen är det som gör att folk vill komma till orten, och de sekundära är den service man 
väljer att utnyttja på plats.

Det går inte att få till en attraktiv turistregion om någon av de två delarna är 
otillräckliga. Enskilda upplevelser bedöms av besökaren som en helhet. Positiva stärker 
varandra och negativa försvagar helhetsupplevelsen.

Ett brett utbud av besöksattraktioner i ett område ger möjligheter att locka flera typer 
av turister. Att erbjuda teknisk turism kan här ha positiva effekter på två olika sätt:
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1. Uppsving för existerande turism. Det finns chans att de turister som befinner 
sig i området stannar längre med fler attraktioner att besöka45.

2. En ny gren av turister tillkommer, de som har vindkraftsparken som primärt 
besöksmål.

Dagens turist gör medvetna val i sina besök.46 En informant med lokal turismexpertis 
såg punkt ett ovan som mest avgörande. Enligt informanten var tendensen tydlig att stanna 
längre vid ett brett utbud (exempelvis dela upp familjen och göra olika besök istället för att  
åka vidare). Informanten hade svårt att bedöma intresset för just teknisk turism, men såg 
alltså den grundläggande fördelen av ett brett utbud i sin turistverksamhet.

Här får kommunen och lokala näringslivet utökade möjligheter till intäkter genom 
den tekniska turismens synergieffekt. Det lokala näringslivet gynnas, exempelvis hotell, 
restauranger, bensinmackar och andra anslutna sektorer.47

3.3.5 Regionen och besökarna

Väl fungerande turistattraktioner kan hjälpa till att ge en positiv bild av den aktuella 
regionen. Detta kan i sin tur attrahera människor att bo och arbeta i området48, vilket ger en 
positiv utveckling för regionen. 

Det ställs dock några krav på matchningen mellan turistattraktionen och regionens 
identitet.49 Om den tekniska turismen inte sammanfaller med den bild av sig själv som 
regionen vill förmedla, så försvåras samarbeten mellan regionen och värdföretaget, och 
den gemensamma nyttan kan utebli.50 Detta utreds vidare under rubriken ‘Kompatibla 
identiteter som en grundpelare i teknisk turism’ nedan. Detta är positivt för alla bosatta 
eller verksamma i regionen.

3.4 Konflikter som en konsekvens av teknisk turism

Under denna rubrik presenteras möjliga konflikter vilka kan vara en effekt av teknisk 
turism. Vid etablering av turistverksamhet vid tekniska anläggningar är generellt risken för 
konflikter påtaglig. Inom Industrial tourism är konflikthantering en viktig fråga. I fallet 
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teknisk turism vid vindkraftsparker har det teoretiska och empiriska underlaget visat att 
riskerna är lägre och att många konflikter kan hanteras. Nedan följer en genomgång av de 
potentiella negativa effekter studien identifierat.

3.4.1 Crowding-out effect

Så kallad crowding-out effect innebär att en ny rörelse tränger bort en redan etablerad 
verksamhet från marknaden. Enligt den definition av crowding-out effect som ges inom 
ekonomisk teori är det en statlig satsning som konkurrerar ut andra aktörer. Generellt faller 
teknisk turism utanför verksamheter som ger crowding-out effect, då aktiviteterna inte är 
statliga satsningar. Otgaar definierar istället crowding-out effect inom Industrial tourism 
som sådan privat verksamhet som konkurrerar ut befintlig turism. I fallet med teknisk 
turism hos Vattenfall skulle båda dessa definitioner kunna stämma in, då värdföretaget är 
statligt ägt. Otgaar51 talar samtidigt om det orimliga i att Industrial tourism skulle vara 
orsak till dessa effekter. Vidare visar det empiriska underlaget att teknisk turism vid 
vindkraftsparker ger synergier (ett brett besöksutbud ökar besöksantalet et cetera) , snarare 
än tränger ut befintlig verksamhet52.

3.4.2 Negativ miljöpåverkan

Besökare kan orsaka trängsel och föroreningar.53 Då vindkraftsparker ofta är lokaliserade 
till naturnära, icke-exploaterade områden, kan detta leda till konflikter. Turistföretaget och 
andra intressenter behöver en gemensam plan som säger hur mycket turism som kan vara 
acceptabelt för att hantera påverkan på miljön.54 Även om miljöpåverkan vid en större 
anläggning skulle kunna bli omfattande, visar den empiriska studien att risken för 
konflikter är liten. Lokala intressenter upplever generellt inte turism som ett miljöhot.55 
Konflikter skulle i detta fall uppstå mellan värdföretaget och de som ser marken som en 
naturtillgång, exempelvis boende och lokala intresseorganisationer. 
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3.4.3 Turisminfrastruktur

För företaget kan det krävas en hel del interna omställningar för att undvika friktion mellan 
personal, besökare och lokala intressenter. En anpassning av grundläggande infrastruktur 
behövs, så som toaletter och parkering, samt utökad säkerhet (avspärrningar, gångvägar, 
ledstänger, försäkringar, risk för industrispionage56).  En omfattande satsning på teknisk 
turism kan till och med generera ett behov av en tillägnad affärsenhet hos värdföretaget.57

3.4.4 Osäker arbetsplats

Att ha turism i tekniska anläggningar kan påverka det dagliga arbetet och utsätta besökaren 
för stora risker58. Inom Industrial tourism, där produktionsprocessen är huvudintresse för 
besökaren måste turistupplevelsen utformas säkert och så att arbetet inte störs. I fallet med 
vinkraftparker är riskerna så stora att besök i turbinen inte är aktuella. Hur påverkan på det 
dagliga arbetet i fallet vindkraftsparker uppfattas av personalen i parken behöver 
undersökas vidare innan ett uttalande görs. .

3.4.5 Konkurrens om markens nyttjande

Potentiell konkurrens om markens nyttjande utreds ej i det studerade akademiska 
materialet. Den empiriska undersökningen visade endast på en upplevd 
konkurrenssituation: jakt. Informanten beskrev en oro för turismens inverkan på 
jaktmöjligheterna. Övrig upplevd konkurrens härrörde uteslutande från den inverkan själva 
vindkraftsanläggningen kunde ha på nyttjandet av marken. Ingen klarhet kunde fås från 
informanterna, gällande eventuell konkurrenssituation med samers markhävd i samband 
med rennäringen. Ej heller boendes upplevelse av eventuell inskränkning av möjligheterna 
att ostört ströva i närmiljön. 

3.5 Kompatibla identiteter som en grundpelare i teknisk turism

De största synergierna uppstår mellan värdföretagets besöksverksamhet och den aktuella 
regionen, då den tekniska verksamheten och lokal kulturell identitet är i samklang59 . Ett 
exempel är så kallad ’Industrial Heritage Tourism’, där den tekniska besöksattraktionen 
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lyfter fram sådana historiska värden som är starkt förknippade med regionen och som 
anses viktiga idag.

Värdföretag såväl som region strävar efter så positiv image som möjligt. För 
värdföretaget handlar teknisk turism generellt om PR (goodwill, ökad förståelse och ökat 
intresse från målgruppen genom besök i verksamheten). För regionen är den tekniska 
turismen en integrerad del av turistnäringen som helhet, med betydelse för den långsiktiga 
utvecklingen. För båda parter är det alltså av stor betydelse att ha en samlat positiv bild av 
vad regionen har att erbjuda. En tydlig gemensam identitet blir här ett starkt 
kommunikationsverktyg. 

”Many firms consider visits as a tool for public relations, while urban regions see 
industrial tourism as an integrated element of their place marketing and economic 
development strategies. What binds the two together, however, is the common interest in a 
good image of a region’s industries.”60

I motsats till detta kan stora konflikter uppstå om värdföretagets verksamhet inte 
sammanfaller med bygdens identitet.61 Ett talande exempel är miljöfarlig produktion 
(vilken i sig skulle kunna locka till sig besökare), i en region som söker profilera sig som 
”grön”.

Förutom försvårande av införsäljning eller samarbeten vid existerande verksamhet, 
kan oförenlig image leda till en ovilja från parterna att investera.

“Both host firms and urban regions recognise the relevance of this ‘image-fit’ for the 
reputation of places and industries which also explains why they are sometimes reluctant 
to invest.”62

För ett gemensamt arbete med planering och uppförande av teknisk turism finns 
möjlighet att använda sig av metoder som ‘Collaborative Tourism Planning’.63
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3.6 Framgångsfaktorer för teknisk turism

Vid övervägande om införande/utveckling av teknisk turism är sammanfattningsvis tre 
övergripande framgångsfaktorer av stor vikt:64

• Matchningen mellan teknisk turism och regionens önskade image

• Besöksflöde65 (antal, sammansättning, fördelning över tid)

• Företagets potential för teknisk turism (företagets attraktivitet, tillgången på 
turer, kvalitén på anläggningen och publicitet)

I nästa kapitel kommer en redogörelse för ett perspektiv på kommunikation mellan 
värdföretaget och övriga intressenter.
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4 Demokratiska samtal
Det här kapitlet lägger en teoretisk grund för en konstruktiv dialog om teknisk turism 
mellan aktörer med olika, och eventuellt motsatta, intressen.
‘Education for sustainable development’ (ESD) är ett forskningsområde där demokratiskt 
deltagande och en pluralistisk utgångspunkt för uttryck och åsikter har stort utrymme. 
ESD har varit vägledande i denna studie. Efter en beskrivning av relevanta teorier ur ESD 
presenteras deras betydelse för teknisk turism vid en vindkraftspark i ett eget avsnitt.
Den handledande kommunikationsmanualen för Vattenfall, använder demokratiska samtal 
som modell vid genomförande av workshops med regionala intressenter (del två av detta 
arbete, ‘Manualen’).

4.1 Studiens avgränsning av begreppet

Med ‘demokratiska samtal’ menas i denna studie, sådana utbyten mellan parter där en 
öppenhet för olika synsätt står i fokus, snarare än ambitionen att nå en gemensam åsikt.

Det demokratiska samtalet bygger på en engagerad och involverad 
flervägskommunikation.

Hur får man då människor att delta och ge andra utrymme att delta? Genom att visa 
vilken makt att påverka den enskilda individen själv har, kan hen känna ett bemyndigande. 
Deltagaren lär sig se möjligheterna med sin egen roll i gruppen/samhället, vilket upplevs 
positivt (’empowering people educationally’).66 Det handlar om att förmedla ett perspektiv 
på “makt” som något vi alla har individuellt och tillsammans, och inte som något vi blir 
utsatta för. Målet är att individen inte skall vara ett objekt som blir utsatt för politiska 
beslut. Individen behöver utveckla sig själv och sin egna förmåga att agera som 
demokratiskt/politiskt subjekt.67 Ett subjekt i detta sammanhang är en individ (eller grupp) 
med egen agens och som upplever sig bemyndigad i diskursen. Det är avgörande för den 
enskildes motivation vad gäller att delta, att denne ser sig som subjekt (och inte objekt).

 För en utveckling mot individen som subjekt krävs utbildning, med en praktisk 
aspekt68. Individen måste inte bara lära sig vad som krävs av en deltagande medborgare, 
utan också bli hemtam i de demokratiska processerna. Man ska eftersträva ett ‘citizenship-
as-practice’.  Individen måste alltså få prova att hantera demokratiska processer och göra 
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dem till sina. När man blir bemyndigad eller en praktiserande medborgare kan man vara en 
deltagande individ.69

Vad hände då när man låter alla inblandade parter vara deltagande i ett samtal? Det 
finns tre variabler att ta hänsyn till för ett konstruktivt samtal:

1. Pluralism

2. Dissensus

3. Agonism

Dessa tre huvudbegrepp är ytterst beroende av, och verkar i samklang med, varandra. 
Gemensamt möjliggör dessa att alla kan göra sin röst hörd, och låter andras röster komma 
till uttryck och mötas med respekt.

4.1.1 Pluralism

Pluralism är ett tillstånd av mångfald. I denna studie, i synnerhet “åsiktsmångfald”, där 
utrymme givits för alla åsikter, även då de är i konflikt eller endast delvis harmonierar. 
Målet är att göra samtliga deltagare hörda, utan att i förväg sträva efter samförstånd.

4.1.2 Att godkänna dissensus

Dissensus är det tillstånd då vi accepterat de inblandade parternas olika meningar. I motsats 
till detta står konsensus, då man hittat en gemensam lösning på det som diskuterats.

När man söker efter en konsensuslösning missas en mellanmänsklig aspekt. För att alla ska 
få komma till tals krävs en värdepluralism (utrymme för olika värderingar).

Konsensus nås genom att utöva makt, eller exkludering av grundläggande värderingar som 
inte passar in, vilket alltså begränsar demokratin i den mening som studien använder 
begreppet.70

“... taking pluralism seriously requires that we give up the dream of a rational 
consensus...”71

Istället söks så kallad ‘agonistisk pluralism’. Det innebär att man ser sin 
meningsmotståndare som någon med kompletterande åsikt och inte som en “fiende” mot 
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ens egna värderingar. Ett sådant synsätt medger att alla parter har agens och kan få sin syn 
på saken inkluderad i eventuella överenskommelser.

Det finns även ytterligare skäl till att undvika konsensus: man vet inte hur länge den 
kommer att råda eller hur stark den är.72 Genom att söka konsensus kan man dessutom 
missa möjligheter att bearbeta dilemman.73 Enkelt uttryckt kan den som inte ständigt söker 
en gemensamt gångbar lösning, istället skaffa sig en mer komplex helhetsbild. När målet 
inte är att välja och välja bort, utan istället att ge utrymme, förstå (och ibland förena) olika 
behov, ökar fokus på olikheternas natur (istället för på eventuella likheter).

4.1.3 Agonism

Agonism används i studien som det perspektiv på sin egen och medparternas roll i en 
diskussion, där man erkänner varandras legitimitet även då det saknas en rationell 
gemensam lösning på det som utreds. Detta kräver acceptans för dissensus.

En antagonistisk konsensusprocess söker (som beskrivs ovan) istället den gemensamma 
lösningen, och legitimiteten hos de medverkandes olika förslag ifrågasätts. Agonism ger i 
idealsituationen plats för alla lösningar.

“Antagonism is a struggle between enemies [...] whereas agonism is a struggle between 
conflicting parties who acknowledge the legitimacy of their adversaries even though they 
realize that there is no rational solution for the conflict at stake.”74

Agonism baseras på att man slutar söka lösningar, och för att acceptera alla åsikter 
behöver man ändra sin syn på “den andra”. Man behöver inte hålla med om allt, men det är 
avgörande att man respekterar de parter som för fram andra åsikter. Man måste se sin 
samtalspartner som någon som har en legitim åsikt och som dessutom har rätt till sin åsikt, 
även om den råkar gå stick i stäv med den egna.

Genom att fokusera på praktisk demokrati kan man uppnå en ’public of equals’. För 
det behövs ett symboliskt utrymme där konflikter får ta plats (så som en workshop eller ett 
diskussionsmöte). Istället för ett harmonierande objekt i gruppen, lär sig individen att vara 
ett politiskt subjekt, som tar ställning för sina åsikter och respekteras inom detta 
symboliska utrymme. Detta sker genom att varje deltagare anammar perspektivet på sina 
meningsmotståndare som agonister.
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“This is the real meaning of liberal democratic tolerance, which does not entail 
condoning ideas that we oppose or being indifferent to standpoints that we disagree with, 
but treating those who defend them as legitimate opponents.”75

Sammanfattningsvis är agonism grunden för åsiktspluralism, som i sin tur är grunden 
för ett demokratiskt samtal. För detta krävs praktisk erfarenhet som politiskt subjekt, och 
förståelse för meddeltagarna som detsamma. Genom ett respektfullt möte med och mellan 
intressenterna grundläggs öppenhet, exempelvis för teknisk turism, och samtidigt ges 
möjlighet till kreativa lösningar på dess vidare utveckling i regionen.76

4.2 Potentiella problem med pluralism

En pluralistisk utgångspunkt kan få negativa konsekvenser. Om allas åsikter och kunskaper 
tas på samma allvar kan en ”anything goes”-situation uppstå och man får ‘relativism’ 
istället.77 Citizenship-as-pratice hanterar denna relativism på så vis att man inte förespråkar 
att acceptera allas åsikter som riktiga, utan bara skapar möjlighet för dessa att respektfullt 
diskuteras.78 Man ska inte acceptera allt de andra uttrycker, utan istället lyssna och 
respondera.79 

4.3 Demokratiska samtal om teknisk turism i vindkraftsparker

Det här avsnittet syftar till att visa på hur man kan applicera de ovan presenterade 
teoretiska idéerna, på kommunikation kring teknisk turism i en vindkraftspark. Studien 
visar att en workshop, utformad enligt modellen för demokratiska samtal, skapar 
möjligheter för att möta intressenternas behov av kommunikation, lärande och 
medbestämmande. Konkret kopplar detta kapitel ihop studiens två delar, Rapporten och 
Manualen.

Det har konstaterats tidigare i denna rapport att intressentdeltagande ger färre 
konflikter och större legitimitet till ett projekt.80  Det är i demokratiska samtal man har 
chansen att utveckla samarbetet med de regionala intressenterna, och beskriva visionerna 
så att man kan hitta gemensamma identifikationspunkter.
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4.3.1 Varför demokratiska samtal för teknisk turism?

Ökad legitimitet är den teoretiska motiveringen till det demokratiska samtalet om teknisk 
turism i vindkraftsparker. Genom det demokratiska samtalet uppmuntras ett 
intressentdeltagande, vilket för med sig lojalitet då projektet förankrats i den regionala 
identiteten.

Rent praktiskt möter det demokratiska samtalet värdföretagets informationsbehov. 
Samtidigt ger det underlag för avtalsförhandling med regionala beslutsfattare och 
markägare.

4.3.2 Varför workshop som metod för demokratiska samtal?

I och med att workshopformatet presenteras för värdföretaget (i Manualen) samtidigt som 
denna rapport färdigställs, har resultatet av wokshopsmetoden inte utvärderats i praktiken. 
Workshopsmetoden är således ett förslag, valt främst mot bakgrund av dess tillämpbarhet 
vid demokratiska samtal.

En väl utförd workshop medger ett demokratiskt samtal. Genom att gemensamt med 
deltagarna definiera workshopen som en “fredad zon” blir den det symboliska utrymme (se 
‘Agonism’, ovan), där alla tillåts vara politiska subjekt. Workshopen skapar ett klimat som 
värnar om både kontroverser och konflikter, samt bygger respekt mellan deltagarna.81  En 
workshop har vidare möjlighet att vara praktiskt lärande till sin natur, genom övningar 
individuellt och i grupp, vilket bidrar till deltagaren som subjekt (nödvändigt i det 
demokratiska samtalet).

Som nämnts i kapitel tre om teknisk turism, så är samarbete/samidentifiering viktigt 
på flera sätt. En workshop, där deltagarna med åsiktspluralism berör frågan, kan göra att 
fler intressenter hittar indentifikationspunkter med projektet.

Workshopsformatet medger försiktig hantering av vindkraftsfrågan, ett känsligt ämne  
med starka argument såväl för som emot.

Det kan noteras att uppdragsgivaren (värdföretaget) föreslog workshopsformatet som 
tänkbar metod. Detta förslag har analyserats mot bakgrund av kriterierna för ett 
demokratiskt samtal, och i Manualen presenteras vägledning för en skräddarsydd 
workshop för Vattenfall.

34

81 Hess, D. (2011)



4.3.3 Problemhantering under en workshop

Eftersom åsiktspluralism kan leda till att extra känsliga frågor vädras, finns risk för 
konflikter i en workshop. Detta kan hanteras genom kompromisser , så länge man är 
medveten om att det är en ”temporär respit i en pågående konfrontation”82 
Meningsmotståndare kan sluta vara oense under workshopen, men det betyder inte att den 
underliggande antagonismen har ignorerats.83 

Intressenternas delaktighet i planering- och utvecklingsarbetet innebär ett deltagande, 
och workshopen i sig är deltagardesignad. Det lärande som workshopen för med sig genom 
citizenship-as-practice, kan vidare fostra intressentens deltagande i regionen i stort. 
Samtidigt kan en passiv eller reserverad attityd från intressenten under workshopen negera 
dessa möjligheter. Workshopens utformning syftar huvudsakligen till att stävja detta genom 
att stärka intressenten som subjekt, vilket ökar dess motivation att delta.
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5 Diskussion
Här redogörs för de slutsatser och tolkningar av resultatet som studien medger. Mer 
svårgreppbara resultat utreds ytterligare för att underlätta för läsaren. Diskussionen är att 
se som grund för Manualen, tillsammans med den övriga Rapporten.

Genomgående refereras till, snarare än upprepas, information som redan presenterats. I de 
fall detaljer som redan redovisats är nödvändiga för läsförståelsen återges de här  i 
förkortad form.

5.1 Huvudresultatet

Studien syftade främst till en djupare förståelse av den tidigare bristfälligt studerade 
tekniska turismen, samt delvis för att ge uppdragsgivaren belagda argument för utveckling 
av teknisk turism i vindkraftsparker. Dessa resultat (slutsatser) har nåtts genom studiens 
metod, litteraturstudier (främst inom Industrial tourism) samt empiriska studier 
(intervjuer).

I enlighet med de mål som sattes upp för rapporten har studiens huvudresultat varit 
följande:

• En egen definition av begreppet tekniskt turism är formulerad.
”Teknisk turism innebär ett besök på en verksamhetsanläggning dit besökare 
lockas på grund av de tekniska aspekterna av produktionsprocessen, snarare 
än den slutgiltiga produkten eller tjänsten.”
En sådan definition är av betydelse för vidare akademiskt arbete kring teknisk 
turism. Före denna studie hade inget sådant arbete genomförts och det saknades 
en definition.

• Sex intressentgrupper (typer) har identifierats. 
Intressenterna har delats upp i två kategorier, de med ett samhälleligt intresse 
och de med ett ekonomiskt. Intressenter med samhälleligt intresse är lokala 
politiska instanser (som kommun och Länsstyrelse), boende i regionen och 
lokala intresseorganisationer. Intressenter med ekonomiskt intresse är 
markägare, lokalt näringsliv och värdföretaget. 
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• Ett relationsdiagram (fig 1) har utformats, där intressenters påverkan på 
varandra åskådliggörs grafiskt.

                       Figur 1. Relationsdiagram för intressenter (‘maktstruktur’).

• Studien har identifierat fem områden där man kan utnyttja teknisk turism med 
fördelar för de olika intressenterna.
Följande fem aspekter för med sig fördelar för de olika intressenterna: PR-
effekter för värdföretaget, anställningsmöjligheter för värdföretaget, 
möjligheter till lärande, utbudsutveckling i regionen och ökad attraktionskraft 
för regionen.

• Fem konfliktområden är identifierade.
Följande aspekter av teknisk turism utreds som konfliktområden: Crowding-out 
effect, negativ miljöpåverkan, turisminfrastruktur, området som osäker 
arbetsplats och konkurrens om markens nyttjande.
“Lokala intresseorganisationer” har blivit identifierade som enda grupp som 
inte får några direkta positiva effekter av tekniskturism. Det är däremot 
tänkbart att de kan ta del av indirekta fördelar (som till exempel utökade 
skatteintäkter och förbättrad infrastruktur).

• Ett förslag på hur man kan kommunicera kring teknisk turism har formulerats.. 
Några teoretiska begrepp från ‘Education of sustainable development’ har 
använts som hörnstenar i en kommunikationsmanual.

5.2 Resultatets tolkning

Ett tydligt resultat, både från informanter och litteratur, är vikten av samverkan. 
Sammantaget visar studien att lokala entreprenörers deltagande i driften av teknisk turism 
är positivt för värdföretaget och regionen, främst som mervärde för lokala intressenter, 
gemensamt identitetsskapande och motverkan av eventuell crowding-out effect.

Studien visar att det troligtvis inte är antalet besökare som utgör hinder för teknisk 
turism, varken vid förberedande kommunikation (upplevs ej som hot av lokala intressenter) 
eller vid drift (har ej märkbar negativ miljöpåverkan eller skapar betydande konkurrens 
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kring nyttjande av marken). Vanligtvis finns redan turism i regionen och den eventuella 
totala/lokala ökningen kan ses som försumbar.

Konkurrens om marknyttjandet kan kanske omvänt bli ett problem för värdföretaget. 
Det är tänkbart att i de fall utsikten från vindkraftsparken är en del av besöksupplevelsen, 
och den orörda naturen kring parken hjälper till att attrahera en publik, utgör exploatering 
från lokalt näringslivs sida en potentiell intressekonflikt. Varken litteraturen eller de 
empiriska studierna gav emellertid belägg för en sådan slutsats.

Författaren ser inkompatibla identiteter som det mest påtagliga hindret för införande/
utveckling av teknisk turism. Dels vid tidig kommunikation (då intressenter kan ha negativ 
ingångspunkt) och vid verksamhetens drift och utveckling (då den kan rimma illa med 
identitet/image i regional kommunikations- och utvecklingsplan).

Även i de fall då man har gemensam värdegrund men den regionala identiteten och 
den tekniska verksamheten vänder sig till olika målgrupper, kan konflikter uppstå. Ett 
exempel skulle kunna vara ett festivalområde för ungdomar, i anslutning till ett tekniskt 
turistmål som främst lockar till sig äldre.

I fallet teknisk turism vid vindkraftsparker förtydligar studien att den tekniska 
verksamheten till stor grad är separerad från besökaren. Företaget kan prioritera de positiva 
effekter teknisk turism kan ha på företagets image, införsäljning av parken med mera, och 
vara mer lyhörda för regionala behov (så som de identifieras från fall till fall, exempelvis 
genom den workshopsmetod som presenteras i Manualen).

I intervjuerna blev det tydligt att vissa informanter, när Vattenfall kommer med 
planer för nybyggnationer, har känt sig som objekt och inte som subjekt. Den egna rösten 
har reducerats till att bara kunna säga stopp. De har blivit reducerade (av Vattenfall, sig 
själva eller relationen) till antagonister. Informanter har uttryckt en upplevelse av att deras 
egna åsikter inte ges utrymme,, så att man bara kan motsätta sig/acceptera det som 
presenteras av värdföretaget. Detta sker trots att Vattenfall kommer med idéer och planer 
och med intentionen att diskutera. En workshop föreslås (se Manualen). Där kan olika 
lösningar utredas med intressenter i regionen, vilket skulle kunna motverka ett sådant 
negativt mottagande (genom att workshopsdeltagarna medverkar i den tidiga planeringen, 
vilket bland annat kan ge engagemang, lojalitet och möjlighet att hitta skräddarsydda 
lösningar till de frågor man lokalt ger uttryck för).

5.3 Resultatets betydelse

Fältet Industrial tourism saknade en definition av teknisk turism. Den definition som 
studien resulterat i kan anses ha betydelse för framtida forskning (se Slutsatser nedan).
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Resultatens betydelse som klargörande av teknisk turism vid vindkraftsparker beror 
delvis på det faktum att även om förnybar energi är allmänt ansedd som positiv, är 
utbyggnaden av vindkraft lokalt vanligtvis en mycket känslig fråga. Teknisk turism ger 
mervärde för anläggningar och region, och kan stärka möjligheterna till etablering av 
vindkraft. Förståelse av, argument för och metoder kring hantering av teknisk turism vid 
vindkraft är därför av stor betydelse. Studiens betydelse kan anses delvis vara en funktion 
av dess betydelse inte bara för teknisk turism utan även för hållbar utveckling.

Studien visar på det demokratiska samtalets betydelse för att överbrygga 
kommunikationshindren för teknisk turism. Det empiriska underlaget visade att 
intressenter tidigare upplevt mötet med värdföretagets informationskampanj som delvis 
negativt. Av den utökade förståelse för problematiken som studien givit, har tolkningen 
gjorts att orsaken till detta bland annat är en oförmåga/bristande möjlighet för intressenten 
att vara politiskt subjekt i diskussionssamanhanget. Från Vattenfalls sida har 
kommunikationen menats som ett förutsättningslöst möte, men från intressenternas sida 
har det upplevts som att fastställda planer presenteras. Demokratiska samtal ger 
intressenten verktyg för att bli politiskt subjekt.

Konkurrens om marken som potentiell konfliktpunkt har inte behandlats i den 
studerade litteraturen. Den främsta orsaken till detta kan vara att Industrial tourism berör 
turistverksamhet inom markområden ägda av värdföretaget (så som en fabriksanläggning). 
Detta är således en ny vinkel och något som ger en ökad bredd.

5.4 Metodens inverkan

Bristen på specifikt forskningsunderlag om teknisk turism, och den teoretiska 
arbetsmetoden med en bredare genomgång av närliggande fält (genom litteraturstudier) 
och Industrial tourism, påverkade arbetet så att en egen definition framtogs.

En större informantgrupp än den som varit metoden för denna studie skulle medgett 
att fler aspekter av teknisk turism belysts. Representanter från fler grupper skulle också 
kunnat bredda bilden och öka komplexiteten. Metoden (med exempelvis semistrukturerade 
intervjuer) medgav dock att resultaten var representativa för varje enskild informant, vilket 
var studiens ambition. Valet av informanttyp ledde eventuellt till svårighet att få ett stort 
underlag (begränsad benägenhet att delta), och en annan metod med ett annat fokus skulle 
kunnat lett till fler informanter. Fokus sattes på lokal expertis inom turism, för att 
möjliggöra en mer insatt och regionalt förankrad intervjusituation.
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5.5 Studiens svagheter

Teknisk turism är inte ett väldokumenterat område. Det har varit svårt att hitta flera 
oberoende källor.

Se ovan, angående det begränsade empiriska underlaget.

5.6 Slutsatser

Denna studie syftar till en djupare förståelse av teknisk turism, med målet att ge 
uppdragsgivaren Vattenfall underbyggda argument att använda vid etablering av 
besöksverksamhet vid vindkraftsparker.

Litteraturstudier (av befintligt material inom Industrial tourism) och empiriska studier 
(intervjuer med intressenter), resulterade i en definition av teknisk turism. Med 
utgångspunkt i studien och utifrån denna definition, identifierades ett antal nyckelfrågor 
(exv hur en konstruktiv dialog om teknisk turism kan genomföras regionalt).

Denna studie har resulterat i en definition av teknisk turism, som är snävare än den 
generella för Industrial tourism. Den nya definitionen identifierar framförallt att det vid 
teknisk turism är “tekniken i sig” (inte produktionsprocessen eller slutprodukten) som 
lockar besökaren.

Det är författarens slutsats, att utformningen av besöksverksamhet i fallet teknisk turism 
skiljer sig från annan Industrial tourism, vilket den nya definitionen visar, varför den är 
användbar.

Det är vidare författarens slutsats, att de frågor som värdföretaget kan tänkas möta vid 
etablering av teknisk turism, är av mer generell art. Manualen presenterar dessa slutsatser 
som handgripliga resonemang och rekommendationer, utifrån definitionen och studiens 
övriga resultat (från litteraturstudier och intervjuer).

Som studien visar, beror detta i fallet “teknisk turism i vindkraftsparker”, bland annat på att 
produktionsprocessen (turbinen) ej medger besök, samt att produkten (el) inte enkelt går att  
observera vid själva parken. I gengäld är vindkraftverket en imponerande installation från 
utsidan, och ofta belägen i miljöer med stora naturvärden för besökaren (exv utsiktsvyer).

Denna distinktion är informativ vid utformningen av besöksupplevelsen, exv genom att 
fokus kan läggas på sightseeing i närmiljön, och i mindre grad på riskhantering (då 
besökaren ser tekniken endast på håll). Därav följer att huvuddelen av de frågor som 
värdföretaget kan förväntas möta, vid etableringen av teknisk turism i vindkraftsparker, till 
stor del liknar de frågor som generellt uppstår vid besöksturism.84
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Vid tolkningen av studiens resultat, har slutsatsen blivit att definitionen av teknisk turism 
är specifikt användbar vid utformningen av besöksupplevelsen, emedan de frågor/
lösningsförslag som studien gett för etablering av densamma är av mer generell art.
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Introduktion
Denna manual ger vägledning i hur man under tredjepartssamtal på bästa sätt kommunicerar 
mervärdet av besöksverksamhet vid Vattenfalls vindkraftverk. Målet är att verka för en god relation 
till lokala intressenter. Materialet baseras på resultatet av ett examensarbete (Masternivå) vid 
Kungliga Tekniska högskolan.

Bakgrund: Vattenfall har sedan 80-talet 
etablerat  flertalet vindkraftsanläggningar. I 
nuläget planeras uppförandet  av ett stort antal 
nya vindkraftparker spridda över hela Sverige.

Teknisk  turism: Ett fenomen som 
emellanåt  uppkommer i anslutning till stora 
anläggningar är så kallad ”teknisk turism”. 
Med detta avses turism då människor besöker 
anläggningarna, vindkraftsparker eller andra 
installationer, för att  de helt  enkelt är 
intresserade av tekniken och fascineras av 
anläggningen som sådan. Vattenfall upplever 
att  denna typ av turism ökar i Sverige. Detta är 
en positiv trend, inte bara för Vattenfall utan 
medför även synergier för besöksnäringen i 
stort, då kraftverksbesökaren samtidigt 
exponeras för lokal näringsverksamhet.

Synen på vindkraft: Parkerna påverkar 
samtidigt  närboende och besökare på olika sätt.  
Många ser vindkraft  som ett  välkommet inslag 
i bygden. Intresset för så kallad ”grön teknik” 
ökar, och givetvis välkomnar lokala entre-
prenörer de arbetstillfällen som uppförandet av 
en ny anläggning för med sig. Andra anser att 
vindkraften inte hör hemma i deras närmiljö. 
Man värnar kanske om den lokala naturen och 
orörda vyer, eller oroar sig för att fastighets-
priserna skall sjunka i anläggningens skugga.

Workshop som metod: Då vindkraften 
kan röra upp starka känslor, ställs höga krav på 
kommunikationen till intressenterna. Denna 
kommunikationsmanual är framtagen för att 
hantera mötet med intressenter, och underlätta 
spridande av den kunskap Vattenfall har på 
området. Det rekommenderas att det sker i 
workshopformat, med goda förutsättningar för 
konstruktiva diskussioner.

Syftet med workshopen är att:

• Informera om vad teknisk turism är

• Få intressenterna engagerade och deltag-
ande, för att  på så sätt legitimera ett 
eventuellt turistprojekt

• Få igång det entreprenöriella tänkandet 
hos intressenterna. Hitta nya vinklar och 
använda den lokala expertisen.

Kommunikationsmålet: Tanken är att teknisk 
turism ska presenteras som en tillgång för 
närboende, kommun och näringsliv, samt  andra 
intressenter. Detta kan förhoppningsvis fungera 
som ett stödjande argument för en utbyggnad av 
vindkraften.

Vikten av samverkan: Det  är tydligt  att 
den största vinningen för värdföretaget 
(Vattenfall) och den aktuella regionen, ges då 
dessa två aktörer samverkar. Det ligger alltså i 
bådas intresse att identifiera s.k. ”compatible 
interests” (förenliga intressen). Samverkan 
innebär att  man hittar gemensamma identifika-
tionspunkter, och tillsammans bygger på dessa 
delade grundvärden. Sådana samverkanspunkter 
finner man lämpligen genom diskussioner och 
samtal mellan intressenterna.

Kontakt: Vid frågor om denna manual, 
vänligen kontakta författaren:

Anna Natanaelsson

Telefon: 0708-22 12 42

Email: anna_natanaelsson@hotmail.com

45

mailto:anna_natanaelsson@hotmail.com
mailto:anna_natanaelsson@hotmail.com


Kort om teknisk turism
”Teknisk turism  innebär ett besök på en verksamhetsanläggning dit besökare lockas på grund av de 
tekniska aspekterna av produktionsprocessen, snarare än den slutgiltiga produkten eller tjänsten.”

Människors tendenser att  använda sin ledighet 
till att vara aktiva, deltagande och att  lära sig 
något samtidigt som man har roligt, bara ökar. 
Teknisk turism fungerar bra som denna typ av 
lärande upplevelser. Graden av lärande och av 
aktivitet är upp till varje arrangör.

Det  finns en uppsjö av varianter på hur 
man väljer att  utforma besöksmöjligheterna, 
och några exempel kommer att presenteras 
senare i detta material. Vad de alla har 
gemensamt är att besökaren på olika sätt  tar del 
av den tekniska aspekten i produktions-

processen. I vindkraftsfallet  handlar det om att 
man tittar på och informerar sig om till exempel 
turbinernas tekniska egenskaper, parkens 
kapacitet  osv. Det är den primära anledningen 
till besöket. Det  går naturligtvis att  göra annat 
samtidigt, som att exempelvis uppleva naturen.

Det  är inte självklart  att det är värd-
företaget som arrangerar besöken i anlägg-
ningen. Detta kan även läggas på lokala företag 
eller privatpersoner. Värdföretaget  kan dra nytta 
av besöken i alla fall.

Det demokratiska samtalet
Genom jämlik och inkluderande dialog i demokratiska samtal, öppnar Vattenfall för 
kunskapsutbyte. Samtidigt grundläggs de inblandades intresse för anläggningens möjligheter.

Bemyndigande av deltagaren: För att få 
människor att  deltaga måste de känna sig 
bemyndigade, och att de är delägare av frågan 
som är uppe för diskussion. Målet  kan inte 
enbart vara samförstånd, utan även att  försöka 
förena olika infallsvinklar och lösningar. Ett 
samtalsklimat där allas åsikter blir tagna på 
allvar skapar s.k. “åsiktspluralism” (utrymme 
för många synsätt), vilket  bemyndigar del-
tagaren och bör eftersträvas.

Öppenhet ger legitimitet: Det är först 
när alla har möjlighet  att identifiera sig, på sitt 
eget  vis, med idéerna och tankarna som 
behandlas, som man kan få till ett genuint 
deltagande. Det genuina deltagandet  i sin tur är 
det som ger projektet  legitimitet  och förankring 
i bygden.

Deltagaren  som subjekt: Grundstenen i 
ett  samtalsklimat som tillåter åsiktspluralism är 

hur deltagarna ser på varandra och varandras 
åsikter. Målet  är att deltagarna ser sig själva och 
varandra som s.k. “politiska subjekt” (aktiv och 
värderad av gruppen), istället  för objekt. Som 
politiskt  subjekt är man en del av den 
demokratiska processen, istället för att  enbart 
vara någon som blir utsatt för genomförda 
beslut. Vikten av ”individen som politiskt 
subjekt” kan inte betonas nog. Här finns allt att 
vinna. Det  essentiella delägandet skapas när 
individen blir hörd, respekterad och blir tagen 
på allvar. När lokala intressenter får medverka 
på ett meningsfullt  sätt  vid planeringen av en ny 
anläggning ökar deras benägenhet  att  även delta 
i eller stödja dess genomförande. Enkelt 
uttryckt värnar man om det  man känner sig 
medansvarig för.

Dissensus: Det  handlar därför om att 
lyssna och tillgodose olika likvärdiga idéer, inte 
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genomdriva en centralt förutbestämd lösning.  
När gruppen erkänner och respekterar skilda 
åsikter, har man nått s.k. “dissensus”. Att  i 
motsats till detta söka “konsensus”, är inte att 
rekommendera i den här typen av samtal 
(något som annars är vanligt förekommande). 
Konsensus bygger på att vissa åsikter måste 
förbises och exkluderas för att nå den starkaste 
lösning alla kan ställa sig bakom. Det  man 
gemensamt vill konstruera kan då behöva 
reduceras till en ”minsta gemensamma 
nämnare”. Dessutom kan projektets legitimitet 
gå förlorad om man känner sig överkörd efter 
workshopen.

Agonisten: Så hur får man då denna 
åsiktspluralism att blomstra? Jo, genom att 
förändra hur vi ser på deltagarna i samtalet. Vi 
har alla en tendens att  se samtalsparter med 
avvikande och kanske till och med helt 
motsatta åsikter, som “antagonister”. De 
reduceras till meningsmotståndare som måste 
övertygas och kanske bekämpas (med motargu-
ment eller till och med utfrysning ur samtalet). 
Kan vi i stället  se dem som en s.k. “agonist”, 
någon med en annan men jämbördig åsikt, får 
vi helt  andra förutsättningar för samtalet. 
Agonisten är någon med en legitim åsikt, med 
all rätt att  äga och utrycka sin sida av saken. 
Samtalet kan nu byta karaktär till ett sökande 

efter gemensamma utrymmen. Man börjar leta 
plattformer för samexistens, med potential till 
utbyte och kanske synergier snarare än en 
enskild segrande, “rationell” lösning.

Detta betyder inte att man inte får stå på 
sig och eventuellt hårt argumentera för sin sak. 
Det  är naturligtvis rimligt  att  anse att vissa 
saker är helt uteslutna. Det man däremot måsta 
vara överens om är att  den andre har sina 
legitima anledningar att tycka motsatt.

Vid konsesus: Det demokratiska 
samtalet  kan ofta leda till att  man hittar en 
gemensam konsensus-lösning, vilket är helt  i 
sin ordning. Det öppna och tillåtande samtals-
klimatet inbjuder till samförstånd. Det  är 
givetvis bra om man händelsevis enas på detta 
sätt.

Det  som är värt  att  poängtera här, är att 
det inte finns något självändamål i konsensus. 
En gemensam lösning kan vara svagare än flera 
kompletterande, konkurrerande lösningar. En 
gemensam plan, är inte samma sak som en enda 
lösning. Målet  är ytterst en dynamisk och 
fungerande plan – ibland med många olika 
alternativ inkluderade, ibland med få – och att 
fostra ett konstruktivt samarbete för framtiden!

Workshopens utformning
Workshopen har två funktioner: Dels att fungera informativt och dels att vara ett diskussionsforum. 
Det är diskussionsdelen som bör få mest utrymme, då det i första hand är det moment som tjänar 
huvudmålet: ”att verka för en god relation till lokala intressenter”.

Inbjudan: För att  få till ett öppet och respekt-
fullt möte, där människor är hänsynsfulla mot 
varandra, bör tonen sättas redan i inbjudan. 
Man kan kalla till en workshop för att utveckla 
idéer tillsammans med regionens experter och 
intressenter. Positiva och öppna formuleringar 
kan hjälpa, som: ”vi behöver er hjälp att…”, 
“hur ser ni på turismen i området?”

Det  bör vara tydligt att det inte är Vattenfall 
som ska förmedla sanningar till deltagarna, utan 
att man gemensamt ska hitta fram till olika svar.

Format: Ett  kort  välkomnande, där 
deltagarna presenteras och målet med 
workshopen läggs fram (vad värdföretaget i det 
specifika fallet vill uppnå). Därefter Del 1 – den 
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informerande delen (kort, rimligen ej mer än 
20 min), följt  av Del 2 – diskussionen (huvud-
delen, upp till två timmar, där aktuella 
frågeställningar berörs). Slutligen en kort 
avrundning och tack. Sammantaget en ca tre 
timmars workshop med två tydliga pauser.

Tillgång till frukt, vatten, kaffe och te är 
bra för energin och trivseln. Sörj för god 
ventilation och undvik helt lokaler med 
störande bakgrundsbuller.

Notera att  det är viktigt med en tydlig 
struktur för deltagarna (och workshops-
ledaren) vad gäller HUR workshopen läggs 
upp. Samtidigt  skall man vara öppen för VAD 
som behandlas i samtalen.

Deltagarurval: De identifierade intres-
senterna för teknisk turism är troligtvis redan 
kända från det väsentligt  bredare urvalet för 
annan kommunikation inom vindkrafts-
etablering. Uppställningen nedan är en snävare 
“checklista”. Låt  urvalet  av deltagare bero på 
Vattenfalls mål på plats. Låt  även slutlig grupp-
sammansättning (kön, etnicitet  och ålder) vara 
vägledande. Representanter kan plockas ur:

• Lokala politiska instanser

• Boende

• Lokala intresseorganisationer

• Markägare

• Lokalt näringsliv (inkl. turism)

Diskussionsunderlag: Under den 
informativa delen av workshopen 
ska intressenterna få ta del av den 
kunskap Vattenfall har om teknisk 
turism. Här ingår en kort genom-
gång av vad teknisk turism är; 

vilka positiva och även potentiellt problema-
tiska konsekvenser den kan ha; samt några 
exempel på hur teknisk turism ser ut på andra 
håll i landet och internationellt. Den informa-
tiva delen är ämnad att ge deltagarna gemen-
samma begrepp för att diskutera frågan, och att 

Del 1

Intro

ge uppslag till entreprenöriella utsvävningar i 
gruppen.

Det  viktigaste här är att tänka på HUR man 
informerar intressenterna. Kort  och medryck-
ande information, blandad med idéer och 
förslag som är öppna för tolkning och nya 
infallsvinklar, är lämpligt. Det är avgörande att 
deltagarna inte känner att  ”Vattenfall redan har 
alla svaren”, och att  de bara är där för att  ta del 
av det ”korrekta” sättet att bedriva teknisk 
turism. Då har deltagaren reducerats till 
“politiskt objekt”, vilket  riskerar att skada 
projektets legitimitet, förhindrar idéutbyte och 
kan göra intressenterna passiva under work-
shopen, eller t.o.m. projektmotståndare.

Diskussion: Samtalen som 
följer på introduktionen, bör 
vara workshopens  huvud-
sakliga del. Diskussionerna 
gör intressenterna deltagande 
och engagerade. Hur omsät-

ter man då dessa idéer om det demokratiska 
samtalet i praktiken?

Det symboliska rummet: Man bör 
inledningsvis låta workshopen och samtalen 
inom den, bli det symboliska utrymme där 
konflikter och motstående åsikter får ta plats, 
stötas och blötas – utan att man forcerar en 
lösning. Det är högt i tak, och deltagarna är där 
för att  ge sin syn på saken, likväl som ta till sig 
de andras. Under workshopen är man så att säga 
”ett  team” där alla är jämbördiga (även 
Vattenfalls representanter), även om man 
utanför detta symboliska rum kan ha helt  olika 
mandat och till och med vara åsiktsmotståndare 
eller konkurrenter.

Regional  identitet: Tänk på att  i många 
fall kan gruppen vara överens om och känna en 
gemensam regional identitet. Det står inte i 
motsatsförhållande till dissensus (olika åsikter). 
Tvärt  om kan en gemensam identitet  stärka 
benägenheten att acceptera varandras skilda 
åsikter, så länge som dem upplevs som en 
positiv del av gruppens gemensamma självbild.

Del 2

Diskussion
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Ge  samtalen tid: För att få ut de 
fördelar som finns med de öppna samtalen, är 
det rekommenderat  att låta diskussionerna ta 
sin tid. Det  är själva diskussionen som är det 
centrala. Den leder till deltagande och 
engagemang, även om inga tydliga lösningar 
framkommer i stunden. Genom att lägga fram 
sina egna argument, och att  ta in och väga 
andras, får individen chans att bli ett politiskt 

subjekt. Deltagarna förstärks i sin självkänsla, 
u p p l e v e r a t t d e b l i r h ö r d a o c h 
re spek te rade .Genom workshopen ha r 
värdföretaget  också möjlighet att  identifiera 
potentiellt  känsliga frågor och relationer. En 
hållbar plan kan på ett  mer konstruktivt  sätt 
arbetas fram därefter, där dessa utmaningar 
möts.

Fördjupning
Här följer en presentation av de konsekvenser som teknisk turism i en vindkraftspark kan ha. Listan 
representerar de frågor som lämpligen hanteras i diskussionsfasen under en workshop. Liksom vid 
val av deltagare, kan man givetvis plocka punkter beroende på situationen i den aktuella regionen 
och vad man vill uppnå med workshopen. Avslutningsvis ges exempel från existerande satsningar 
på teknisk turism inom Europa.

Oavsett  hur besöksupplevelsen utformas och 
vem som driver verksamheten, kan flera 
gemensamma positiva såväl som potentiellt 
negativa effekter identifieras.

PR för värdföretaget: Ett positivt  besök 
har potential att  stärka lojalitetsbanden mellan 
företag och konsumenter. Folk pratar gärna om 
starka upplevelser, positiva som negativa. 
Positiva är ju naturligtvis att  föredra i PR-syfte 
och ett trevligt besök i vindkraftsparken delar 
man som konsument gärna med sig av till nära 
och kära.

Rekryteringsmöjligheter: Möjligheter 
till rekrytering för värdföretaget  finns på olika 
nivåer. Till primäranställningar räknas personal 
som är direkt knutna till besöksverksamheten. 
Exempelvis informatörer, guider eller personal 
till en souvenirshop. Det  finns många varianter 
på hur värdföretagen väljer att tillsätta dessa 
tjänster.

Besökare som fått  en bra bild av 
värdföretaget  och därför vill söka sig till 
Vattenfall kan ses som sekundäranställningar. 
Vissa anläggningar satsar stort på universitets-
studenter som målgrupp för sina besök, just  på 
grund av denna anställningsmöjlighet.

I tredje hand har vi besökare som via besöket 
fått  en bra bild av branschen, och därför söker 
sig till andra företag inom samma område.

Möjligheter till utbildning: Studenter 
från skolor på alla nivåer är en stor målgrupp 
för besök i parkerna. Skolor skulle kunna utgöra 
ett  basunderlag av besökare året  runt. Även 
andra typer av utbildningar är möjliga i en 
vindkraftsanläggning. Ex. utbildning av 
servicetekniker för turbinerna eller temaresor 
inom hållbar utveckling.

Lokalutbudsutveckling: En ny turism-
aktör på marknaden kan få två konsekvenser:

1) De turister som redan finns i området 
stannar eventuellt  längre om det  finns mer att 
göra.

2) Nya turister lockas till området, vilka 
annars inte hade kommit dit.

Båda dessa konsekvenser har gynnsam 
effekt på det lokala näringslivet.

PR-för regionen: En väl fungerande 
turistverksamhet ökar attraktiviteten hos en 
region och kan få som effekt  att  fler boende  
och företag söker sig till området.
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Crowding out effect, COE: Applicerat 
på teknisk turism i en vinkraftspark innebär 
detta begrepp att  besöksverksamheten konkur-
rerar ut  en annan befintlig turistaktör. Riskerna 
för och följderna av COE anses relativt låga i 
detta fall. Genom att låta en lokal entreprenör 
sköta besöksverksamheten, motverkas COE 
helt.

Trängsel  och föroreningar: Det  finns 
en hel del tänkbara konsekvenser för naturen 
då det  blir mycket  människor på samma plats. 
Nedskräpning, sönderkörda vägar på grund av 
mycket trafik, stört djurliv.

Omställningar: Säkerhetsanpassning 
och besvär för de som ska utföra sitt jobb.

Konflikter om markens nyttjande: 
Nya grupper av människor kommer kanske att 
krocka med befintliga grupper, tex. jaktlag eller 
samebyar, som frekventerar området.

Exempel från andra anläggningar:

Ringhals kärnkraftsanläggning – Till 
Ringhals kommer cirka 11000 besökare om 
året. Majoriteten av besöksgrupperna är från 
högstadiet, gymnasium och högskolor. Ett 
standardbesök innefattar en film om verk-
samheten (14 min), en informatör håller en 
föreläsning som anpassas efter målgruppen 
samt  en rundvandring i en utställning. Hela 
besöket tar ungefär 2 tim.

Det  finns också besök som utökas med 
en rundvandring på någon av turbinanlägg-
ningarna. Dessa kallas prioriterade besök. Till 
prioriterade grupper räknas beslutsfattare, 
politiker, stora kunder och högskoleelever som 
är anställningsbara efter utbildningen. Förra 
året genomfördes 70st prioriterade besök. 

Rekrytering av guider/informatörer görs 
via lediga tjänster på Vattenfalls hemsida. 
Ringhals är utrustade med en ordinarie styrka 
med 4st  informatörer så rekrytering sker inte så 
ofta. Ett  krav för att  vara informatör är att  man 
väl känner till och kan verksamheten. Under 
sommaren, turistsäsongen, anställs 2st 

sommarjobbare som hjälper till i besöks-
verksamheten.

Näsudden vindkraftspark på Gotland – 
Näsudden är öppet för besökare ca fyra veckor 
under sommaren. På plats finns ett  ’visitor 
center’ som är bemannat  med en informatör och 
öppet på vardagar mellan 11 och 17.  Besökarna 
kan ta  del av en utställning (med interaktiva 
inslag) och informationsmaterial i form av hand 
outs. Besökarna förses med fika och för barnen 
finns ritmöjligheter och små vindsnurror som 
presenter. 2012 kom 706 besökare och 2013 
kom 590 st. Majoriteten var svenska besökare 
men även turister från utlandet  har tagit  del av 
utställningen. Parken är en uppskattad attraktion 
hos besökarna och det blir intressanta 
diskussioner mellan informatör och besökare.

Forsmarks kärnkraftsanläggning – 
Forsmark har en välutvecklad besöks-
verksamhet. Året  runt arrangeras studiebesök på 
kraftverket och förra året  hade de ca 15 000 
besökare. Besöksverksamheten i Forsmark 
Informationscenter är under vinterhalvåret 
öppet helgfria vardagar. Då tas gruppbesök 
emot från bland annat  gymnasieskolor, 
universitet och företag. Under sommaren har de 
verksamhet  som kallas ’Sommar i Forsmark’ 
med aktiviter i det  gamla bruket. I den gamla 
bruksmiljön finns museum, Engelska parken, 
värdshus, kafé och massor av aktiviteter. Under 
sommaren 2013 kom 14 000 besökare till 
bruket.

Pen y Cyomedd vindkraftspark – En  
mountain bike-bana har anlagts kring Pen y 
Cyomedds vindkraftspark, som är under 
byggnation. Banan går runt om och i parken. 
‘Pen y Cymoedd project’ har investerat  350,000 
pund i mountain bike-banan. Banan kommer att 
finansieras fortlöpande under 10 år. Parken 
beräknas vara i full kapacitet 2016.

Lillgrund vindkraftspark – Varje år 
arrangeras Lillgrundsdagen i Lillgrunds havs-
baserade vindkraftspark i Öresund.

50



BILAGA 2

Intervjuguide

• Presentation av mig.

• Syfte med intervjuerna, samt en kort presentation av 
ämnesområdena jag vill att vi behandlar.

• Informationskravet

• Samtyckeskravet

• Konfidentialitetskravet

• Nyttjandekravet

Introduktionsfråga:
Berätta lite om din verksamhet/roll.

Nyckelfrågor:
Vad ser du för fördelar/vinster med teknisk 
turism?

Vilka dilemman/konflikter kan du se?

Vad finns det för olika intressen?

Hur tror du att de (de olika intressenterna) 
tänker?

Den och den tänkte såhär, vad säger du om 
det?

Vilka möjliga lösningar kan du se på 
problemen som kan uppstå?

Avslutande frågor:
Vad skulle du säga om framtiden för den 
här typen av turism?

Finns det något annat du skulle vilja 
tillägga?

Formuleringar för följdfrågor:
Kan du berätta lite mer om...?

Vad innebär...?

Det där var intressant, kan du utveckla det 
lite...?

Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden 
mellan...?

Skulle du kunna ge ett exempel../ge 
exempel på vad det inte är...?

Vilken betydelse har...?

Hur tänker du...?
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