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Inledning

Bakgrund
The Scottish Renewables Forum (SRF) [Skottlands forum för förnybar energi] har företrätt branschen 
för förnybar energi i Skottland sedan 1996. SRF är i dag en branschorganisation registrerad i Skottland 
med styrelseledamöter som representerar olika förnybara tekniker i Skottland. SRF är en sammanslut-
ning av nyckelaktörer med det gemensamma intresset att utveckla förnybar teknik i Skottland. SRF har 
sina medlemmars uppdrag att agera som en enad kraft för branschen för förnybar energi i Skottland. 
Detta ska ske genom en dialog med regering och andra beslutsfattare på högsta nivå, genom att svara på 
förfrågningar, genomföra undersökningar, sprida information (inte minst om kommersiella förutsätt-
ningar och marknaden) samt genom att fungera som effektivt forum för en dialog mellan medlemmar 
och olika intressegrupper. 

Från sin första början för mer än tjugo år sedan som fackorganisationen för forskare och entusiaster 
inom den då gryende vindkraftindustrin har British Wind Energy Association (BWEA) nu utvecklats 
till Storbritanniens största branschorganisation för förnybar energi. Med en medlemskår överstigande 
500 medlemmar, varav fl er än 200 är företag, och en årlig omsättning om närmare en halv million pund 
arbetar BWEA för att trygga och utveckla den brittiska vindkraftbranschen. BWEA ser det som sin 
uppgift att stödja en fortlöpande utveckling av vindkraftbranschen. 

SRF och BWEA har gett i uppdrag åt MORI Scotland, ett oberoende forskningsinstitut, att genomföra 
ett forskningsprogram bland turister som besöker Argyll & Bute. Undersökningens syfte var att faststäl-
la hur turister upplever traktens vindkraftanläggningar och vad de anser om dem – för att vinna kunskap 
om hur man kan förvänta sig att en utbyggnad av vindkraften kan påverka turismen i Skottland.

Metod
MORI genomförde direktintervjuer med 307 turister på fem platser: Tarbet, Inverary, Oban, Campbel-
town och Lochgilphead. Intervjuerna genomfördes under helgerna 21–23 och 27–29 september 2002. 
Undersökningen inriktades särskilt på

• besöksfrekvensen i Argyll och Bute

• anledningen att den här trakten valts för besöket

• aspekter hos trakten som är mest intressanta för turister

• aspekter hos trakten som turister uppfattar som ointressanta

• i vilken uträckning besökaren är medveten om vindkraftanläggningarna i trakten

• i vilken utsträckning besökaren kan erinra sig vindkraftanläggningarna i trakten

• effekten av vindkraftanläggningarna på turistens uppfattning om Argyll som en intressant plats att 
besöka

• benägenheten att besöka Argyll i framtiden

• det potentiella intresset för att besöka en vindkraftanläggning om den öppnades för besökare i form 
av ett informationscentrum.

I den här rapporten sammanställs undersökningens huvudresultat. 
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Resultat – en sammanfattning
Av de intervjuade turisterna hade en majoritet (60%) besökt trakten tidigare fyra eller fl er gånger, medan 
endast en av fem var där för första gången. De som hade besökt trakten fl est gånger kom huvudsakligen 
(76%) från Skottland, medan en mindre andel (43%) kom från andra delar av Storbritannien. Ca tre av 
fyra turister som kommit mer regelbundet hade sett eller var medvetna om traktens vindkraftanlägg-
ningar. Majoriteten (67%) hade besökt trakten de senaste tolv månaderna. Huvudskälet som angavs för 
att besöka trakten var ”de vackra utblickarna och landskapet” enligt svar från nästan hälften (48%) av de 
intervjuade turisterna. Andra skäl som förekom var musikfestivalen (10%) och det vänliga och gästfria 
bemötandet från traktens befolkning (9%) (se tabellen nedan).

Traktens attraktionskraft

Bra segling/havet

Fråga: Vad var det särskilt som fi ck dig att besöka den här trakten?

% som instämmer

Musikfestival/spela i en orkester

Människorna/människornas 
vänlighet/människornas gästfrihet

Färjorna till öarna avgår härifrån

Besöka släkt/vänner

Kom med en gruppresa/ett av 
fl era stopp på vår bussresa

Landskapsbildens skönhet

6%

6%

6%

7%

9%

10%

48%
g

Källa: MORI

Bas: Samtliga respondenter (307)

På frågan vilka aspekter hos trakten som turisterna funnit särskilt intressanta var åter den vanligaste 
aspekten relaterad till ”landskapet och landsbygden” enligt 83% av respondenterna. Andra aspekter som 
förekom var maten (44%), traktens historia (39%) och pubarna (33%).

Intressanta aspekter hos trakten

19%

21%

29%

33%

39%

44%

83%
% Agree

Källa: MORI

Landsbygden och landskapet

Mat/det lokala köket

Historia (byggnader och trädgårdar)

Pubar

Musikfestival

Kulturliv (museum)

Stränder

Bas: Samtliga respondenter (307)

Fråga: Vad var det särskilt som fi ck dig att besöka den här trakten?

% som instämmer
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Utöver frågan om vad turister upplevde som särskilt attraktivt med trakten, fi ck de frågan om det fanns 
något “oattraktivt”. En majoritet (71%) svarade att det inte fanns något sådant. En mycket liten andel 
uppgav att det förekom ”för mycket avfall” (3%). 

Turisterna blev också tillfrågade om de var medvetna om att det fi nns vindkraftverk i trakten. Under-
sökningen uppvisade blandade svar här. Två av fem var medvetna om vindkraftverken medan tre av fem 
inte var medvetna om vindkraftverkens existens. Av dem som var medvetna om vindkraftanläggning-
arna kunde ca hälften (52%) inte återge platsen – ungefär en av fyra angav Beinn an Tuirc och en av fem 
Beinn Ghlass.

Vindkraftanläggningar placerade i Argyll

5%

10%

20%

23%

52%

g

Ja, i Beinn Ghlass, mellan Taynuilt och Loch Nant

Nej. Vet inte.

Ja, i Beinn an Tuirc, nära Carradale on Kintyre

Ja,i Deucheran Hill, mellan Crossaig och Ballochroy

Ja, annan namngiven plats

Fråga: Minns du var i Argyll de fi nns?

% som instämmer

Källa: MORI

Bas: Alla som var medvetna om att det fi nns ett antal vindkraftanläggningar i Argyll (122)

Ungefär hälften (49%) hade sett vindkraftanläggningar. När dessa tillfrågades om huruvida vindkraft-
anläggningen innebar en positiv eller en negativ effekt menade två av fem (43%) att det var en positiv 
effekt, medan samma andel uppgav att det var lika positivt som negativt. Färre än en på tio (8%) upp-
levde att de hade en negativ effekt

Effekt av att vindkraftanläggningar fi nns

15%

28%

43%

7%
6% p

ect

P

En helt och fullt 
positiv effekt

En lika positiv som 
negativ effekt

Fråga: Vilken effekt, om någon, uppfattar du att närvaron av den/de vindkraft-
anläggningarna har haft på din upplevelse av Argyll som en plats att besöka?

En allmänt 
positiv effekt

En allmänt 
negativ effekt

Vet 
inte

En fullständigt 
negativ effekt [1%]

Positiv effekt – 43%
Negativ effekt – 8%

K ä l -
la: MORI

Bas: Alla som var medvetna om att det fi nns ett antal vindkraftanläggningar i Argyll (122)
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De turister som inte var medvetna om vindkraftanläggningarnas existens fi ck se en karta med tre områ-
den framhävda (se Appendix 2). Alla dessa områden representerade platser med vindkraftanläggningar. 
Majoriteten (71%) hade varit på en eller fl era av dessa platser, men hade inte direkt sett dem under sitt 
besök.

När turisterna tillfrågades om huruvida närvaron av vindkraftanläggningar i Argyll hade någon inverkan 
på deras benägenhet att besöka trakten menade majoriteten (91%) att det inte gjorde någon skillnad.

Benägenheten att besöka Argyll i framtiden

4%

91%

Ingen skillnad

Källa: MORI

Fråga: Har närvaron av vindkraftanläggningar i Argyll gjort dig mer eller mindre benä-
gen att besöka trakten i framtiden, mindre benägen, eller är det utan betydelse?

Troligen

Vet inte [3%]

Mindre troligt [2%]

Bas: Samtliga respondenter (307)

Slutligen tillfrågades turister i vilken utsträckning de skulle vara intresserade av att besöka en vindkraft-
anläggning om den öppnades för besökare i samband med ett informationscentrum. Majoriteten, (80%) 
skulle vara intresserade medan hälften (54%) skulle vara ”mycket intresserade”. Ungefär en av fem skulle 
inte vara intreserade.

Att besöka en vindkraftanläggning eller en informationsanläggning

54%

26%

10%

9%

terested at all

larly

Ganska intresserad

Inte särskilt intresserad

Mycket intresserad

Inte alls intresserad
Vet inte [1%]

Intresserade – 80%
Inte intresserade - 20%

Källa: MORI

Bas: Samtliga respondenter (307)

Fråga: Om en vindkraftanläggning i Argyll skulle hållas öppen för besökare med ett informations-
centrum som visar hur det hela fungerar – i vilken utsträckning skulle du vara intresserad av att 
besöka den nu, eller vid en annan resa till trakten?
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Slutsats
Man får utgå från att många turister besöker Argyll med anledning av landskapet och dess skönhet.  
Även om majoriteten av turisterna har besökt de områden där vindkraftanläggningarna fi nns, är många 
inte medvetna om anläggningarnas existens. Undersökningen visar att vindkraftanläggningarna inte har 
någon menlig inverkan på deras besök eller att de skulle hindra turister från att besöka trakten i framti-
den. Tvärtom, undersökningen visar att de fl esta uppfattar möjligheten till ett informationscentrum vid 
vindkraftanläggningen som en fördel, och att de i realiteten skulle vara intresserade av ett besök för att 
få mer information om vindkraftanläggningar och hur de fungerar.
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