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KINGDA KA

Efter två timmar i en svettig kö är det till sist dags att kliva i Kingda
Ka. Operatören rycker i vagnarnas säkerhetsspärrar. En signal ljuder
och rösten från ovan manar oss att luta huvudet tillbaka. All rörelse
på perrongen stannar av. Så, plötsligt, exploderar vagnen och acce-
lererar från noll till 206 kilometer i timmen på tre och en halv
sekund, kinderna fladdrar. 139 meter upp i luften – parken under
oss som en färgglad karta – sedan bär det av i rasande fart ned mot 
jorden igen. Det svirrar i magen av tyngdlösheten i berg-och-dal-
banans sista backe. Knappt en minut efter startexplosionen rullar
tåget in till stationen igen, bromsar, och det är dags att kliva ur.

Sommaren 2005 köar tusentals spända och förväntansfulla
människor för en tur i den för säsongen nyöppnade Kingda Ka
i nöjesparken Six Flags Great Adventure i Jackson, New Jersey, usa.
Banan är parkens trettonde. Två perronger och ett stickspår gör 
att fyra tåg à 18 personer samtidigt kan fyllas och tömmas, vilket 
ger banan en kapacitet på 1 400 personer per timme. Med hjälp av 
hydrauliska motorer skjuts tåget iväg och färdas längs hela det 950
meter långa spåret på 50,6 sekunder. Under turen håller avancerade
säkerhetssystem åkgästen på plats, men det är också viktigt att 
gästen själv följer vissa regler för att turen ska vara säker. Till exem-
pel är det inte tillåtet att medföra några som helst lösa föremål, eller
att åka med kända hjärt- eller ryggproblem.

Kingda Ka är en del av det nya område med djungeltema som
öppnar i parken till säsongen 2005. En del av området är Balin’s
Jungleland som med bland annat Tigerland Treehouses – som med
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sina 30 lekplattformar är en av världens största klätterställningar 
– riktar sig till de yngre. En annan del är det 3 066 kvadratmeter
stora området Temple of the Tiger som bland annat hyser de fyra
vuxna och tre ettåriga bengaliska tigrar som ingår i den Broadway-
liknande showen Spirit of the Tiger. Bland alla storslagna attraktio-
ner är dock Kingda Ka*) den största. Med sitt tigertema och struk-
turens gigantiska uppenbarelse är den kungen i detta djungelland.

Jeff Glinter är projektledare på Six Flags Great Adventure. Med
sin ingenjörsexamen och erfarenhet från flera liknande projekt blev
han den som fick övervaka installationen och testningen av Kingda
Ka. Sommaren 2004 ställs platsen i ordning och i ett av de första 
stegen gjuts grunden till det omfattande projektet. Glinter berättar:

Arbetet avvek från det vanliga när vi schaktade ut för det stora
tornets fundament och göt en betongplatta om 334 kvadrat-
meter för vart och ett av tornets tre fästen. Vi positione-
rade de gigantiska 5 meter långa ankarbultarna, låste dem till
betongplattorna och lyfte i 33 tons armerat stål i respektive
hål innan vi göt fast det. Vi göt varje tornfäste om 688 kubik-
meter individuellt. För tillfället gjuter vi Kingda Kas mindre 
fästen i broms- och stationsområdet. Vi har hittills använt 
uppskattningsvis 3 364 kubikmeter betong. (Six Flags 2006)

Projektet är mer omfattande än parkens tidigare har varit. Under
vinterhalvåret, när Six Flags Great Adventure är stängt för besökare,
växer strukturen fram enligt en tidsplan som ibland försenas av det
stränga klimatet. I slutet av april 2005 rapporterar parken att 
konstruktionen är på plats. Operatörer lär sig att köra och under-
hålla maskinen och parken lägger hundratals timmar på att testa 
de elektriska, pneumatiska och hydrauliska komponenterna. I maj
2005 – nio månader och 25 miljoner dollar efter konstruktionsstart
– öppnar Kingda Ka för gästerna. Den är då världens högsta och
snabbaste berg-och-dalbana.
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*) Bilden till höger visar Top Thrill Dragster, Cedar Point, Ohio, som är Kingda Kas föregång-

are. Fullständig förteckning över de följande bilderna återfinns på s. 270.



transportera, nämligen att ge resenärerna en adrenalinkick. Den 
pirrande känslan av förväntan som vi känner i kön, nervositeten 
när det äntligen är dags att ta plats i tåget, rycket när tåget rullar
iväg och den sugande känsla som hastighetsförändringarna ger – det
är resultatet av all ansträngning bakom banan.

Att hela detta komplexa system av avancerad teknik och eko-
nomi i slutändan är till för en enda synnerligen frivol sak, längtan
efter ett kill i magen, kan vid en första anblick verka förbryllande.
Det är nämligen ett faktum som rimmar illa med den syn som finns
på vad arbete och ekonomi bör handla om.

Arbete och nöje
Ofta finns en uppfattning om att företagsekonomi handlar om ut-
bytet av nyttigheter i form av varor eller tjänster. Arbete förstår vi
som något synnerligen allvarligt, som något som skapar livsnöd-
vändigheter:

Marsmänniskan som ser detta specialiserade och långt struktu-
rerade sociala nätverk, frågar sig osökt om nu detta är denna
kulturs motsvarighet till andra kulturers sociala riter. Är företa-
get, frågar hon sig, den västra industrikulturens regndans? Nej,
svarar alla vi som är med och dansar, vi sysslar bara med prak-
tiska jordnära aktiviteter, med arbete för att kunna försörja
mänskligheten. Vi sysslar med viktiga och livsnödvändiga saker 
– detta är ingen lek, det är allvar. (Gustafsson 1994, s. 42)

På samma sätt finns det ofta en uppfattning om att teknologi är till
för att utveckla olika nödvändigheter i samhället, såsom industri och
infrastruktur och att själva utvecklingen är en alltigenom allvarlig
aktivitet.

En möjlig förklaring till denna uppfattning ges av Max Weber
(1978), som i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda
1934 belyser sambandet mellan religiösa och ekonomiska grund-
föreställningar. Det han kallar “kapitalismens anda” är föreställ-
ningen om individens plikt att öka sitt kapital under strikt undvik-
ande av all livsnjutning. Ett rationaliseringstänkande är typiskt för
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DENNA BOK

Fenomenet berg-och-dalbana
Denna bok handlar om berg-och-dalbanor. Av deras historia att
döma är de som underhållningsform ett hållbart koncept och ingen-
jörer har, särskilt under de senaste hundra åren, lagt ned mycket tid
och energi på att efter bästa förmåga konstruera och förbättra dessa
avancerade nöjesmaskiner. Den tekniska utvecklingen har möjlig-
gjort att allt högre och snabbare banor har byggts, samtidigt som
efterfrågan på häftigare attraktioner i sin tur har drivit på teknik-
utvecklingen. Uppenbarligen finns det även idag de som anstränger
sig för att göra berg-och-dalbanorna allt högre, snabbare och på
andra sätt mer superlativa, de som lever på att sälja detta nöje och
de som lever för det.

Berg-och-dalbanan utgör ett utmärkt exempel på en tekniskt
avancerad konstruktion som bland annat kräver en bred kompetens
från flera ingenjörsområden. Konstruktören kombinerar i sitt arbe-
te kunskap sprungen ur områden såsom brobyggnad och flygplans-
konstruktion med elektronik, mekanik och pneumatik, samt arbetar
enligt säkerhetsstandarder särskilt framtagna för nöjesanordningar.
Även de ekonomiska aspekterna, såsom en banas tillverkningskost-
nad och kapacitet, måste beaktas, och investeringens risk är svår-
bedömd. Oavsett hur tekniskt och ekonomiskt fungerande en bana
än är så räcker dock inte detta. g-krafterna i dess kurvor och 
loopar måste vara så väl avvägda att de tillsammans ger gästen en
bra åkkänsla. Det rätta killet i magen är en förutsättning för att
berg-och-dalbanan ska bli en succé, dessutom ska banans kurvor
gärna flyta fram i en genomtänkt form och bågarna vara färgsatta
utifrån en speciell tanke. Fenomenet är sålunda komplext i det att
det rymmer både det kalkylerbara tekniska och ekonomiska och det
icke-kalkylerbara i en lyckad magkänsla.

En berg-och-dalbana är en mekanisk konstruktion som, liksom
andra fordon, transporterar passagerare. Men medan avsikten med
flygplan, tåg och bussar är att förflytta passagerare till en ny plats,
kommer den som reser i en berg-och-dalbana efter några minuter
åter till startpunkten. Avsikten med detta fordon är en annan än att



en vilja att konsumera. Emellertid saknas en teori om modernt 
konsumtionsbeteende som tar hänsyn till dess hedonistiska karaktär,
menar Campbell.

Hans ambition är att visa att en konsumtionsetik existerade
samtidigt som den produktionsetik, som Weber lyfter fram, och att
rationaliteten därmed inte kan antas vara kapitalismens och den
moderna kulturens mest dominanta karaktärsdrag. Han gör detta
genom att utvidga sambandet mellan protestantismen och kapita-
lismen, så att inte bara den rationella, asketiska sidan, utan även 
den sentimentala och pietistiska sidan av den religiösa rörelsen ses
bidra till utvecklingen av den moderna ekonomin. På så sätt önskar
han ta fram en adekvat teori för den moderna konsumtionen, 
vars anda han beskriver som en sorts autonom och självillusorisk
hedonism, som under industrialismen blev allt mer accepterad.
Hedonismen var, liksom den ökade produktionen, en förutsättning
för industrialismen.

Arbete och nöje i berg-och-dalbanans fall
Idag finns en nöjesparksindustri vars världsmarknad 2004 uppgick
till 21,4 miljarder dollar, och ständigt byggs nya, allt högre 
och snabbare berg-och-dalbanor. Ett av de senare större projekten 
är Kingda Ka, som våren 2007 alltjämt är världens högsta och 
snabbaste bana. Ansträngningen som behövs för att uppfylla alla
tekniska och ekonomiska krav på en sådan berg-och-dalbana är,
som denna bok visar, stor.

För de involverade är arbetet självklart allvarligt och seriöst. På
Coney Island byggde LaMarcus Adna Thompson 1884 Switchback,
en av föregångarna till dagens moderna berg-och-dalbana. Enligt
Thompson var banan moraliskt försvarbar:

Thompson, en religiös man, såg de mekaniska åkattraktionerna
som ett hälsosamt och moraliskt alternativ till det drickande 
och spelande som förekom i rekreationshallarna. 
(Onosoko 1978, s. 11)
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den västerländska kulturen, där arbetet bygger på självbehärskning
och kalkylerande kontroll. Inkomst är ett uttryck för duglighet och
skötsamhet, ett synsätt som enligt Weber både under antiken och
under medeltiden skulle fördömts som lägsta sortens girighet. I sin
undersökning utgår han från de puritanska sekternas verk, och
menar att dessa medverkat till utformningen och utbredningen av
den kapitalistiska andan. Enligt den puritanska etiken är slöseri med
tid den värsta av alla synder, och kroppsligt arbete ett gammalt
beprövat asketiskt medel för rening:

Förutom en måttlig diet, grönsaker och kalla bad ges samma
recept mot sexuella anfäktelser som mot religiöst tvivel och
känsla av moralisk ovärdighet: ‘Arbeta hårt i din uppgift’.
(Weber 1978, s. 75) 

Det andra motivet till arbete är, enligt Weber, detta som ett mål i sig
självt, som en befallning från Gud till individen att verka till hans
ära. Den protestantiska asketismen ligger så till grund för vårt
industrisamhälle:

Puritanen ville ta sitt arbete som ett kall, vi måste göra det. Ty
när asketismen flyttades ut ur munkcellen och in i det dagliga
livet och började dominera den världsliga moralen, bidrog den
till att bygga det mäktiga kosmos, som den moderna ekonomi-
ska ordningen utgör. (Weber 1978, s. 85)

I detta mäktiga kosmos är nöje och lek oseriöst och onyttigt, medan
arbete är en seriös och nyttig aktivitet.

En annan diskussion för Colin Campbell (2005) i The Romantic
Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Med sin replik önskar
han uppdatera Webers diskussion om utvecklingen av västvärldens
religiösa tradition och dess relation till kapitalismen. Webers idé
byggde på antagandet att den industriella revolutionen gav en
omvälvning i produktionssystemet, förknippad med uppkomsten av
den moderna kapitalismen. Den industriella revolutionen bevittnade
dock också en konsumtionsrevolution – där fanns en frivolitet och



Syfte
Industrin som har vuxit fram kring berg-och-dalbanan är inte 
att förringa och det finns en ekonomisk nytta med banan i sig och
arbetet bakom den, om vi med nytta i detta fall menar att det går att
tjäna pengar på den. Detta samtidigt som slutprodukten är en hedo-
nistisk upplevelse. Både slutprodukten och arbetet bakom denna
synnerligen frivola sak, längtan efter ett kill i magen, uppfattas,
beroende på vem vi frågar, som synnerligen allvarliga. Hur kan 
vi förstå allvaret bakom denna hedonism? Att fundera kring och 
försöka ge ett svar på denna fråga är syftet med denna bok.

Studiens huvudpersoner är ett antal ingenjörer, nöjesarran-
görer2) och entusiaster. Så utgörs huvuddelen av denna bok av en
beskrivning av konstruktionsarbetet bakom en bana, en berättelse
om arbetet kring berg-och-dalbanan i en nöjespark samt en inblick
i några entusiasters vardag. En djupdykning i några dagsaktuella
delar av fenomenet görs här i konstruktionsarbetet av berg-och-
dalbanor på Stengel GmbH i München, i upphandlingsarbetet 
på Stockholms Gröna Lund, i berättelser från Göteborgs Liseberg
och Münchens “Oktoberfest” och i entusiasterna Douglas och
Claes-Johans liv. De tre perspektiven ger en inblick i konstruktionen,
försäljningen och experternas konsumtion av berg-och-dalbanor.
Boken avser att belysa fenomenet berg-och-dalbana från flera sidor
och beskriver sålunda explorativt hur en del av industrin kring berg-
och-dalbanan ser ut, som ett första led i att förstå företeelsen.

Förutom mitt anspråk på att göra en explorativ studie av berg-
och-dalbanor och industrin kring desamma, önskar jag beskriva
centrala aspekter av berg-och-dalbanan som den beskrivs av perso-
nerna och av mitt material, samt placera in de huvuddrag som jag
finner i berättelserna i ett begripligt sammanhang. Aspekterna som
jag lyfter fram är berg-och-dalbanan som maskin, som ekonomiskt
system och som upplevelse. Tanken som ligger bakom valet att 
presentera berg-och-dalbanan så är att dess olika sidor blir tydliga
när betraktelsen renodlas på detta sätt.
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2) Med “nöjesarrangör” avses i det följande den som köper in en attraktion för sin eller sitt

företags räkning.

Stengel, en av världens främsta konstruktörer av berg-och-dalbanor,
får ibland frågan varför han använder sin ingenjörskunskap till just
detta, och svarar:

Det gör jag mycket hellre än producerar vapen eller pansarvag-
nar eller något sånt. För detta finns en marknad och många
glädjer sig över arbetet och har roligt. Vi tvingar ingen att åka 
och eftersom det ändå finns en sådan efterfrågan, tänker vi att
vi fyller ett marknadsbehov. (Stengel 2003–02–24)

Det går att tjäna pengar på nöjesattraktioner och de är sålunda
enligt ekonomisk teori nyttiga. Samtidigt utgör slutprodukten i detta
fall inte en livsnödvändighet. Nej, i berg-och-dalbanans fall ger 
all ansträngning i slutändan en hedonism, en frivol lustupplevelse
genom en särskild kombination av g-krafter. Denna har inte något
högre mål, åtminstone inte i bemärkelsen att den utgör en nöd-
vändighet, och den kan ses som ett slöseri med tid som egentligen
kan användas till att uträtta nytta, det vill säga något som har ett
högre syfte.1)

Den bild av företag som frambringandes livsnödvändigheter
stämmer sålunda inte i berg-och-dalbanans fall. Bättre stämmer 
bilden av konsumtionen som en hedonistisk aktivitet som existerar
samtidigt som en vilja till ekonomisk förtjänst hos producenterna.
Men är skälet till att vi lägger ned en sådan ansträngning på att 
ta fram dessa frivoliteter verkligen enbart att vi kan tjäna pengar 
på dem?

1) Att banorna i strikt mening inte behövs för vår överlevnad och utgör en frivolitet betyder

emellertid inte att det inte finns människor som de är viktiga för. Särskilt den extreme konsu-

menten, berg-och-dalbaneentusiasten, finner banan viktig. Han eller hon tar åkandet på största

allvar. Att ha åkt de flesta och bästa banorna ger en identitet och vissa fall till och med ett skäl

till att arbeta och en mening med livet. Även ingenjören och arrangören bakom banan ser, som

framgår av denna text, nöjesattraktionen som viktig.



att inte bara tala om de första konstruktionerna, utan även om var
de först dök upp – i ett sammanhang av monumentbyggande, 
teknisk utveckling och nöje. Kapitlet ger ett exempel på det som har
skrivits om industrin och placerar fenomenet och dess dynamik i en
större kontext.

Genom att se till historien kan vi dock huvudsakligen förstå vad
fenomenet en gång har varit. Att bara se till detta räcker dock inte
om vi vill förstå fenomenet idag. För det behövs en aktuell studie. 
I det tredje kapitlet beskrivs berg-och-dalbanan utifrån ingenjörens,
nöjesarrangörens och berg-och-dalbaneentusiastens praktiker. Vilka
är dessa personer och hur talar de om sina attraktioner? Kapitlet ger
en uppfattning om hur aktiviteterna att konstruera, upphandla och
konsumera berg-och-dalbanor går till i stort.

Vad en berg-och-dalbana handlar om beror förstås på vem 
man frågar. Jag vill ändå betona att några aspekter återkommer 
i alla perspektiv, även om föreställningen om vilka av dessa som
dominerar skiljer sig åt mellan de olika perspektiven. De aspekter
som jag betraktar i detta kapitel – berg-och-dalbanan som maskin,
som ekonomisk transaktion och som upplevelse – varvas med de
olika perspektiven. I och med detta är det tredje kapitlet inte ett rent
empirikapitel, som läsaren vid en första anblick kan tro. Det inne-
håller även analysmoment.

Hur kan vi då förstå allvaret bakom det komplexa system som
berg-och-dalbanan utgör? Det fjärde kapitlet betraktar och analyse-
rar fenomenet utifrån det tävlingsmoment som är ett genomgående
tema i empirin, och utifrån teorier om Homo ludens, den lekande
människan. Kan vi förstå ingenjörens, nöjesarrangörens och entu-
siastens förehavanden utifrån tävlingsmomentets och lekens meka-
nismer? Det menar jag att vi kan.

Det sista kapitlet beskriver och reflekterar över den metod som
ligger till grund för avhandlingen. Vilka konsekvenser får det om
den bild som boken här ger av vad industriell ekonomi i detta fall
handlar om även gäller för andra fall? Tanken som presenteras är att
om tävlingsmomentet blir förklaringsmodell för arbete och nöje kan
synen på företagande utvidgas. Tävlingen kan då användas som en
medveten metod för att nå ett instrumentellt mål.
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Det sammanhang som jag väljer, för att ge diskussionen om arbete
och lek en ny vinkel, är ett av tävling. Att såväl ingenjörerna som
nöjesarrangörerna och entusiasterna tävlar då de konstruerar, köper
in respektive åker berg-och-dalbana, är det som lyfts fram här.3) De
tävlar ibland av ekonomiska och kulturella orsaker och ibland bara
för att det är så roligt med g-krafter. Tävlingsmomentet, centralt
inom det som skrivs om lek, blir ett sätt att förstå vad fenomenet
handlar om och därmed huvudbegreppet i bokens sista del.

Sammanfattningsvis hoppas jag med denna bok kunna berätta
för läsaren om berg-och-dalbanor och deras industriella ekonomi.
Detta är det empiriska syftet, som avhandlas på en nivå. På en annan
är projektets syfte emellertid att studera de ofta glömda frivola driv-
krafterna bakom den tekniska och ekonomiska utvecklingen – med
berg-och-dalbanan och tävlingen som exempel. Detta är det teore-
tiska syftet. Boken kan därmed läsas av den som vill lära sig mer om
berg-och-dalbanor, men också av den som vill förstå vad industriell
ekonomi handlar om – för denna diskussion avser avhandlingen att
ge ett bidrag till. På så sätt är empirin till för sin egen skull, samtidigt
som den blir till ett redskap för teoriutveckling. Utöver det empi-
riska och teoretiska syftet hoppas jag med denna bok kunna lyfta
fram en industri som inte tillräckligt ofta betraktas ur industriellt
ekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att den därmed ska få en
större legitimitet än den har idag.

DISPOSITION

Efter detta introducerande kapitel följer en teknikhistorisk betrak-
telse av berg-och-dalbanan, som leder fram till en bild av hur indu-
strin ser ut idag. Tanken är att kapitlet ska presentera fenomenet och
olika begrepp som hör ihop med detsamma och därmed ge läsaren
en referensram och en förståelse för varför det ser ut som det 
gör idag. I beskrivningen av banornas ursprung blir det nödvändigt 

3) Flera starka teman finns i denna empiri. Varför andra teman har valts bort och just tävlings-

momentet blev det intressanta reflekterar jag över i metoddiskussionen i det sista kapitlet.
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BERG-OCH-DALBANAN DÅ OCH NU

EN TRADITION AV MONUMENTBYGGANDE

Världsutställningarna

Betraktat som konstruktion räknas den [berg-och-dalbanan] 
till ingenjörsarkitekturen och är därmed jämförbar med andra 
tekniskt nyskapande storkonstruktioner omkring 1900, som 
till exempel brobyggnationer, men även Eiffeltornet och Pariser-
hjulet. (Blume 2001, s. 46) 

Kingda Kas struktur reser sig idag, med sina 139 meter, högt över
trädtopparna i Jacksons skogar. Ståltornet visar upp den moderna
världens tekniska framsteg och ingenjörernas konstruktionsförmåga
lång väg. Jättestrukturen blir till ett monument över teknisk utveck-
ling, ett konkret realiserande av ingenjörernas idéer. Henry Petroski
(1999) skriver att det inte är något nytt att människans ansträng-
ningar används till att bygga monument som detta. Tvärtom har 
det i vår kultur länge funnits ett inslag av monumentbyggande, 
men medan vi först reste monument i sten, såsom obelisker och
pyramider, eller trä, blir det under den senare delen av 1800-talet
möjligt för ingenjörerna att bygga höga konstruktioner i järn 
och stål. Bekanta exempel på monument som byggs med den teknik
som utvecklas under industrialiseringen är Eiffeltornet och Pariser-
hjulet, men även de tidiga berg-och-dalbanorna hör hemma bland
industrialismens storverk.

Den moderna tidens under presenteras på världsutställningar,
varav den första öppnar 1851 i Londons Crystal Palace. Tanken
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bakom utställningarna är enligt Friedrich Georg Wiecks (2006)
Uppfinningarnas bok, skriven vid 1800-talets mitt, att människan
genom dessa gemensamt ska dra nytta av naturens resurser och 
hjälpa och sporra varandra till framgång – således en modern tanke.
Varorna ställs ut med förhoppningen att ju större samling “desto
flera idéer väckas, desto hastigare förfaringssätten fullkomnas och
afsättingsområdena vidgas”(s. 610). Wieck beskriver även världs-
utställningen som ett slags tävling mellan fabrikerna. Industrin kan
genom sitt deltagande på utställningen “på ett verksamt sätt bjuda
andra länders täflan spetsen, om hon gåfve den köpande allmän-
heten en fullständig bild av vad hon kunde åstadkomma” (ibid).
Varje under ska överträffa de tidigare presenterade och ingenjörerna
konstruerar allt högre torn och kommer med allt djärvare idéer.

I Mark Gottdieners (2001) efterhandsperspektiv är världs-
utställningarna under industrialismens tid samhällets försök att 
upprätthålla den populära tron på framgång trots att de sociala pro-
blemen växer. Teknikens framsteg och möjligheter som presenteras
är ett slags utopiska drömmar som iscensätts mot den verkliga mar-
drömmen av städernas ojämna utveckling, som kommer till uttryck
i den urbana kapitalismens framgång å den ena sidan och sociala
problem såsom hemlöshet, fattigdom och sjukdomar å den andra.

Motivet må vara industrins nytta, tävlingsmomentet eller viljan
att stärka tron på den framgång samhället kan nå med teknikens
hjälp. Oavsett orsak, är drivkraften stor. Världsutställningarna 
sätter igång en omfattande apparat, vilket inte minst förberedelserna
inför utställningen i Wien 1873 är ett exempel på:

Innan man kunde skrida till sjelfva bygnadsarbetet, måste den
med stora lummiga träd bevuxna platsen rödjas, planeras, af-
dikas, förses med vägar, inhägnas, med ett ord en skog förvand-
las till ett forum. På den sålunda vunna marken af mer än 525
tunnlands vidd skulle nu ej blott sjelfva utställningspalatset med
dess annex, utan äfven de i parken kringströdda mindre bygna-
derna uppföras, fontäner, blomsterrabatter m. m. anläggas. 
Den under namnet Wurstelpratern för alla äldre besökare 
af Wien bekanta delen af parken syntes med sina visserligen

mycket ursprungliga förlustelseställen ej elegant nog att 
mottaga gräddan af alla nationer. En ukas af generaldirektionen
befalde innehafvarna af dessa ställen att förse sina butiker 
med en ny toalett, och under mycket knöt från mången 
gammalwienare måste denna historiska plats kläda sig i en
modern kostym.

Ej mindre var att göra på samfärdselns område. Det gälde 
ej blott att sätta jernvägstrafiken i det skick, att hon kunde 
tillfredsställa de anspråk, som under månaderna närmast före
utställningens öppnande skulle göras på henne, utan äfven att 
förbättra samfärdsväsendet inom Wien sjelft, som under utställ-
ningen skulle sättas på ett så hårdt prof. För att kunna med
heder bestå det, förstärktes det med en särskild jernbana, som 
satte utställningsplatsen i omedelbart samband med de öfriga
bangårdarna. Åt staden till anlades nya vägar, på samma gång 
spårvägsnätet utvidgades. Hand i hand dermed gick den enskil-
da spekulationen, invaggande sig i förhoppningar af den mest
sangviniska art. En mängd hotell af största omfång bygdes 
af aktiebolag endast för utställningen. Man drömde sig hela
bantåg, fulla af millionärer, som skulle komma till Wien för att
tömma sina fickor, med ett ord, alldeles samma företeelse, som
så många gånger förut vid liknande tillfällen på andra orter 
visat sig, upprepades äfven här. Verkligheten motsvarade ej på
långt när spekulationens beräkningar, och hela vinsten deraf 
tillföll, såsom vid all täflan, slutligen allmänheten, hvars brand-
skattande man afsett. (Wieck 2006, s. 646)

Området om 260 hektar ska förberedas, ett antal byggnader upp-
föras och de redan befintliga snyggas till. En utställning påverkar,
som i Wiens fall, själva området och, i och med att infrastrukturen
byggs ut, även såväl staden som landet i fråga. Även om utställning-
en i sig är temporär, ett spektakel som endast varar i några månader, 
är många förändringar av bestående slag. När utställningen är 
över finns spårvagnsrälsen, vägarna och hotellen kvar. I en del fall
bevaras även monumenten för eftervärlden.



turkostnaden på 50 cent gör attraktionen till en finansiell succé.
(Petroski 1999) Hjulet inspirerar många andra till att bygga liknan-
de hjul, bland annat Walter Basset som 1897 bygger Riesenrad
i Praterområdet i Wien.4)

En tradition av attraktion
Eiffeltornet och Pariserhjulet attraherar en stor mängd besökare.
Uppenbarligen ligger i monumentbyggandets konst ett moment av
attraktion. Lieven De Cauter (1993) lyfter i sin betraktelse över
världsutställningarna fram ytterligare aspekter utöver industrins
nytta, tävlingsmomentet och framtidstron, nämligen spektaklet,
upplevelsemomentet och avsikten att imponera, fascinera och attra-
hera. Den största anledningen till upprättandet av utställningarna är
enligt de Cauter begäret att visualisera framåtskridandet, att låta var
och en uppleva den moderna världens under. Även enligt Wieck ska
åskådaren känna sig dragen till de utställda objekten.

Får man tro Wiecks beskrivning av utställningen i Wien 1873,
är det hela sannerligen något att begapa och attraheras av:

Der ligger han framför oss den väldiga hallen med sin rotunda,
på hvars tak menniskorna som myror stiga upp i höjden för att
der uppifrån taga en öfverblick af jordens länder, som här nere 
helt fredligt bredvid hvarandra uppstält sina bygnader och 
alster. I solskenet blixtrar den förgylda kronan, men till höger 
och venster utbreder sig palatsets hufvudgalleri, hvars ändar vi
ej se, emedan de äro undanskymda af bygnaderna i parken och
höga trädgrupper. Vi räcka vår lilla abonnementsbok åt en 
kontrollör, som derur utrifver en kupong, vändkorset markerar
vårt inträde, och vi stå på platsen för den femte verldsutställ-
ningen, som i storlek förhåller sig till sin närmaste föregångare
ungefär som en specieriksdaler till ett 25-öre. Men framför 
industripalatset utbreder sig ännu en rymlig förgård, genom-

Ett av de mer kända monument som bevarats till våra dagar är det
torn Maurice Koechlin och Émile Nouguier 1884 ritar till den stun-
dande världsutställningen i Paris. De båda ingenjörerna arbetar för
Gustave Eiffel och har erfarenhet både från brobyggnad och annan
monumentkonstruktion. Eiffels arkitekt, Stephen Sauvestre, ändrar
en del detaljer i tornets ritning för att göra det mer monumentalt.
Enligt Petroski (1999) går åsikterna isär om det estetiska värdet 
i denna “bro som skjuter upp från marken till himlen” (s. 172).
Konstvärlden och den litterära världen protesterar mot monumentet
och Eiffel försvarar tornet med att det visst är vackert på sitt sätt och
att det i det kolossala ligger en attraktion och en speciell charm som
inte kan förklaras av rådande konstteorier. Enligt Petroski skulle
tornet – om det ens hade blivit byggt efter all kritik det fick – troli-
gen ha rivits efter världsutställningen, om det inte hade varit för
Eiffel själv, som inte bara vet vilken struktur som kan fungera, utan
även vad som kan bli en social, politisk, finansiell och symbolisk
framgång. Två miljoner besök under mässan drar snart in tornets
konstruktionskostnad på 7,5 miljoner franc.

Eiffeltornet blir den symbol som ingenjörerna ska överträffa 
vid världsutställningen i Chicago 1893. George Washington Gale
Ferris är den som bräcker Eiffel. Ur Ferris erfarenhet från järn-
vägskonstruktion, gruvarbete, tunnel- och brobyggande och hans 
kunskaper om järn och stål kommer hans nya och originella idé, 
ett stort roterande hjul, “i själva verket ett giganstiskt cykelhjul med
en diameter på 76 m” (ibid, s. 177). Han får ja till projektet i decem-
ber 1892 och gjuter i januari under stark tidspress superstrukturens
grund: “åtta stycken elva meter djupa hål om respektive två 
kvadratmeter grävdes upp för att rymma den betong i vilken stål-
benen skulle fästas”. När de 150 järnvägsvagnarna med 2 100 ton
material börjar anlända till platsen är grunden klar. Den massiva 70-
tons hjulaxeln sätts på plats och hjulet byggs upp omkring den.

Hjulet öppnas i juni 1893. Sex vagnar à 60 personer kan sam-
tidigt tömmas och fyllas och sex stopp fyller hjulet helt. 2 160
personer i taget ryms på den 20 minuter långa turen, vilket ger 
hjulet en kapacitet om 38 000 åkande per dag. Under utställningen
hinner hjulet transportera 1,5 miljoner människor, något som med
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4) Det 60 meter höga Riesenrad förstörs men återuppbyggs efter andra världskriget och är 

världens största pariserhjul fram till 1981. 2005 är London Eye – Londons millenniehjul – med

sina 152 meter världens största hjul.



skuren af alléer med gräsmattor, stora vattenbassänger med
springbrunnar samt af täckta gallerier, som på heta dagar erbju-
da svala promenader. Utanför denna förgård utbreda sig på 
ömse sidor de många smärre bygnaderna och gifva genom sina
bjerta kontraster parken en fantastisk prägel. I alla riktningar
strömmar och böljar den skådelystna mängden. Vi lyssna endast
med halft öra till vår ledsagares förklaringar, ty vi ha för myck-
et att sysla med ögonen. Det intresserar oss för ögonblicket alls
icke, att jurypaviljongen är här, Neue freie presses tryckeri der, 
att kedivens smärta minaret med hela det orientaliska qvarteret
skymtar fram der till höger; vi gå rakt fram för att med först-
lingen af våra hyllande känslor genom den storartadt sköna
hufvudportalen inträda i palatsets inre. Och nu stå vi plötsligt 
i en annan verld. (Wieck 2006, s. 653–54) 

Wieck ser ett antal byggnader. Han ser huvudhallen, där maskin-
konstruktionerna presenteras, och en mängd mindre byggnader,
kanske just de som rymmer den konsthistoriska utställningen,
lantbruksutställningen eller något lands egen utställning. Området
är enormt och parkens “fantastiska prägel” och dess “storartadt
sköna hufvudportal” tycks åtminstone ge Wieck känslor av upp-
rymdhet. Ett besök på världsutställningarna tycks även överväl-
digande: Området är så stort att man inte kan se dess slut och de
människor som där rör sig syns i förhållande till byggnadernas antal
och storlek endast som små kryp.

Orientering eller nöje?
I Wien presenteras världsutställningen för första gången i flera bygg-
nader. Konstruktionerna blir allt mer skrymmande då varje nytt
under ska överträffa de tidigare, och från och med denna utställning
ryms de inte längre som tidigare i en och samma byggnad. När
utställningen på detta sätt delas upp, ger det organisatörerna möjlig-
het att välja en viss ordning för utställningen, genom att respektive
byggnad får ett eget tema.

Ju mer utställningarna växer, desto svårare blir det för besök-
arna att orientera sig, kan man tänka, både på grund av det stora
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EN TRADITION AV NÖJE

Såsom monumentbyggandet och världsutställningarna har sin histo-
ria har även nöjena sin. En rad offentliga nöjesparker fanns redan 
i 1600-talets Europa. En av de mer bekanta så kallade “pleasure 
gardens” var Vauxhall Gardens (1661–1859) i London, en annan
var just Wiens Prater, som under tidigt 1800-tal gick om Vauxhall
som den populäraste parken. (de Cauter 1993)

Under senare delen av 1500-talet var Pratern Kejsare Maxi-
milian den II:s jaktområde. 1564 lät han hägna in området och
endast den högre adeln fick ett begränsat tillträde och tilläts ibland
att färdas genom området och njuta av dess fågelsång. (Veigl 2000)
I utkanten av den avstängda parken öppnade 1603 ett värdshus,
som blev mäkta populärt. En kägelbana anlades och så småningom
kom gungor och marionetteater5) till platsen. När Kejsare Joseph II
1766 öppnade det forna jaktområdet för allmänheten och gav olika
näringsidkare tillstånd att sälja förfriskningar, blev parken ett popu-
lärt utflyktsmål. 1783 hade parken 60 000 besökare (Veigl 2000).
1775 togs inhägnaden bort och ännu fler kaféer, ett panorama och
en cirkus kom till platsen. 

1872 öppnade Präuschers panoptikon och anatomiska museum
med sina 2 000 vaxfigurer, tortyrredskap och 886 preparat som
visade mänskliga sjukliga förändringar (Veigl 2000) – en vanligt
förekommande underhållning på världsutställningarna – och förbe-
redelserna för utställningen 1873 var i full gång. Delvis bisarra
abnormalitetsshower, med exempelvis extremt smala, tjocka eller
håriga människor var en populär attraktion. Bland annat hamnade
“hårmänniskan” miss Julia Pastrana, redan under sin livstid bekant
för sin skäggväxt, uppstoppad i Präuschers panoptikon.6)

Bland nöjena i parkerna fanns även olika karuseller och kälk-
anordningar, däribland föregångare till dagens moderna berg-och-

antalet besökare och av mängden presenterade objekt. Indelningen 
i olika byggnader och olika teman ger besökaren en möjlighet till
orientering. Även vissa av attraktionerna, såsom Eiffeltornet och
Pariserhjulet, ger genom den utsikt de erbjuder besökarna en över-
blick av de stora områdena.

Så skulle åtminstone en tanke bakom dessa konstruktioner ha
kunnat se ut. Vad de höga besökssiffrorna visar är dock inte nöd-
vändigtvis detta, att attraktionskraften ligger i deras möjlighet att ge
en orientering. Siffrorna visar endast att besökarna av en eller annan
anledning finner attraktionerna intressanta. Varför besvaras inte av
siffrorna. Kanske är anledningen att attraktionerna ger besökarna
en välbehövd överblick. Kanske är den att visa industrins styrka och
samhällets framgång. Eller är anledningen helt enkelt att besökarna
tycker att de nya attraktionerna är fascinerande och roliga?

På världsutställningarna blir konsumtionen i sig till ett slags
nöje, skriver Gottdiener (2001). Utställningarna förespråkar
medelklassens konsumtion som social norm och presenterar på ett
roande sätt det stora varuutbudet som det kapitalistiska systemet
möjliggör. Så småningom kommer världsutställningarna allt mer att
inriktas på nöje, men detta är en process som tar många år. 1893
anmärker landskapsarkitekten Frederick Law Olmstead, som besö-
ker utställningen i Chicago, på att besökarna blir uttråkade av att
vandra över det stora området. (de Cauter 1993) Han tycker att
besökarna ser lika melankoliska ut som den håglösa massa han ofta
sett i New York, och ordinerar mer underhållning i form av musi-
kanter, jonglörer och mimare. Först i och med utställningen i New
York 1939 kommer världsutställningarna helt och hållet att inriktas
på underhållning.

Redan 1873 går dock världsutställningarnas historia ihop med
nöjesparkernas. Speciellt för Pratern i Wien som plats för världs-
utställningen är nämligen dess historia som en av Europas mest
populära och anrika offentliga nöjesparker. Att världsutställningen
byggs upp i Pratern är upptakten till en lång och betydande länk
mellan nöjesparker och världsutställningar. (Onosko 1978)
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5) Därav namnet “Wurstelprater”. “Wurstel” var namnet på en kasperdocka. Namnet har inget

med tyskans “Wurst” att göra och kan därmed inte översättas till “korvpark” (som till exem-

pel Fagerström (2004) gör).

6) Veigl (2000) uttrycker en tacksamhet över att sagda panoptikon brann ned 1945.



DEN MODERNA NÖJESPARKEN – CONEY ISLAND

Berg-och-dalbanan och tillväxten i nöjesparksindustrin är 
oseparerbart länkade. Utan nöjesparken hade berg-och-dal-
banans utveckling inte kunnat ske, och på Coney Island ser vi
vid sekelskiftet förkroppsligandet av den nöjeparkstradition
som fortfarande idag är aktuell. (Bennett 2000, s. 18)

Coney Island utanför New York blir till ett experimentområde 
för de första moderna nöjesparkerna, så beskrivs det även i Rem
Koolhaas (2001) studie av områdets utveckling. Ön är från tidigt
1800-tal tillflyktsort för Manhattans växande befolkning. 1823
byggs en bro mellan Brooklyn och Coney Island och 1865 når järn-
vägen ön. Med den introduceras massturismen, omklädningshytter
och 1871 varmkorv. 1883 byggs Brooklyn Bridge och allt fler besö-
kare trängs på Coney Islands strand. Området blir mer och mer 
välbesökt och behovet av nöje dominerar:

I en skrattande spegelbild av resten av världens allvarliga besatt-
het av Framgång, attackerar Coney Island problematiken kring 
Nöje, ofta med samma teknologiska medel. 
(Koolhaas 2001, s. 32)

Gravitationskraftens möjligheter utforskas i olika mekaniska nöjen.
Loop-the-Loop byggs 1883, men eftersom loopen ger pisksnärts-
och ryggradsskador måste den snart stängas.7) 1884 bygger
LaMarcus Adna Thompson ersättaren Switchback, en föregångare
till dagens moderna berg-och-dalbana. Idén ska han ha fått när han
på 1870-talet besökte Mauch Chunk Scenic Railroad i Pennsylvania,
en nedlagd järnväg, som ursprungligen använts för att transportera
kol från en höjd ned i en dal med gravitationskraftens hjälp, och

dalbana, såsom i Pratern 1909–1944 den nya, moderna och hydrau-
liskt drivna “Hochschaubahn”. Dessa nöjen byggde på hastighet
och g-krafter, något som de har gemensamt med många av dagens
nöjesattraktioner.

David Bennett (2000) skriver att idén bakom de första berg-
och-dalbanorna kan ha kommit från de första kälkanordningar som
byggdes i nuvarande St Petersburgs omgivningar på 1600-talet. 
I dessa nöjesanordningar, fint dekorerade trästrukturer, färdades
man på iskälkar nedför en isbelagd bana. Franska soldater som åter-
vände hem från Ryssland efter Napoleons krig ska ha tagit med sig
kälkidén, men i brist på ordentlig vinter byggdes slädarna istället
med hjul. 1817 fanns två magnifika hjulförsedda berg-och-dal-
banor i Beaujon Gardens i Paris och många menar därför att den
första berg-och-dalbanan är från denna stad. Robert Cartmell
(1988) menar dock att en berg-och-dalbana på hjul fanns redan
1784 i Ryssland, i Gardens of Oreinburg i St Petersburg.

Oavsett om den första berg-och-dalbanan uppfanns i Ryssland,
Frankrike eller någon annanstans, utvecklades de allteftersom tekni-
ken gav nya möjliga lösningar. Vagnar som ursprungligen drogs upp
med människo- eller djurkraft, försågs i stället med maskiner för sin
drift. Den nya tekniken som presenterades på världsutställningarna
kom berg-och-dalbanorna till del och de mekaniserade banorna 
presenterades på världsutställningar såväl som i olika nöjesparker.

Ur sammansmältningen av världsutställningen och den tradi-
tionella nöjesparken uppstod om man så vill den moderna nöjes-
parken, kännetecknad av den moderna tidens mekaniska åkattrak-
tioner. Nöjesmaskinerna var monument över den tekniska utveck-
lingen, men de byggdes inte av denna anledning. De kom till som ett
svar på behovet av nöje.
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7) Loop-the-Loop var inte den första loopen som byggdes. Redan 1846 byggde den franske

ingenjören Clavières en loop i Paris. (Schützmannsky 2001) Coney Islands variant från 1883 är

liksom både de tidigare och senare looparna farlig. Först 1975 konstruerar Werner Stengel en

loop som fungerar, se kapitel 3.



som sedan omvandlades till turistattraktion.För att åka Thompsons
bana klättrar besökarna upp i ett torn varifrån de kan kliva i en
vagn. Sedan bär det av utför och utsikten kan avnjutas i 9,6 kilo-
meter i timmen. I originalturen dras vagnarna tillbaka till toppen
med människokraft, i senare versioner finns en mekanisk lift. Folk
köar i upp till tre timmar för en åktur. Attraktionen som kostade 
1 600 dollar att bygga och 5 cent att åka betalar sig på tre veckor.

I och med berg-och-dalbanebyggandet på Coney Island avgörs
enligt Koolhaas (2001) “den framtida riktningen på öns jakt på 
irrationella mål med hjälp av fullständigt rationella medel” (s. 32).
Entreprenörer gör stora ansträngningar för att attrahera folkmas-
sorna. George Tilyou, son till en av de tidiga entreprenörerna på
Coney Island, uppför ett antal attraktioner på ett visst område 
av ön. En av attraktionerna är Steeplechase, som också ger parken
dess namn. Det är en kapplöpningsbana, där åtta trähästar med 
två sittplatser vardera med gravitationskraftens hjälp glider längs
parallella spår. 1897 bygger Tilyou en mur runt området och slussar
in besökarna genom vissa ingångar. Området blir därmed möjligt att
forma och kontrollera. Ingenjören Frederic Thompson och affärs-
mannen Elemer Dundy öppnar 1903 den andra parken på Coney
Island. Deras Luna Park är noga arkitektoniskt planerad och den
har även ett tema: en resa till månen. Under parkens glansdagar 
ligger den årliga besökssiffran på över 4 miljoner, en siffra andra
parker först så sent som på 1990-talet lyckas komma upp i. (Bennett
2000) Republikanen William H. Reynnolds öppnar 1904 en tredje
park på Coney Island, Dreamland, med en undervattensvärld 
som tema. Parken är ideologiskt planerad och tänkt som underhåll-
ning för alla klasser. Den byggs för att samtidigt kunna roa 250 000
människor. 

Området blir alltmer igenbyggt och går från sin tidigare natur-
skönhet mot en överdriven urban intensitet. Koolhaas (2001) analys
av förändringen är att ön när den blir överbefolkad måste mutera,
eftersom en rekreationsort är en plats som erbjuder en kontrast. När
öns intensitet kommer ikapp Manhattans överdrivs den i stället och
blir naturens totala motsats. På så sätt erbjuder ön även i fortsätt-
ningen besökarna en kontrast.
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De tre parkerna gör att området fjärmas helt från naturen. Genom
den obegränsade underhållning de erbjuder blir ön till det irrationel-
las metropol. På tio år har området förvandlats till en extremt urban
miljö baserad på “det Fantastiskas nya Teknik: en permanent 
konspiration mot verkligheten i världen utanför” (Koolhaas 2001, 
s. 61–62). Kännetecknande för denna urbana miljö är dess instabi-
litet. Attraktionerna förändras och ersätts ständigt av nyheter för 
att parkerna ska kunna svara mot ett växande behov och visa upp
den senaste tekniken. Berg-och-dalbanorna tävlar mot varandra och
byggs allt högre och snabbare.

Coneys nya urbanism, en symbol för det metropolitiska, smittar
av sig till andra delar av usa, även till områden utan närhet till en
densitet av Manhattans rang. Steeplechase, Luna Park och Dream-
land reproduceras och attraktioner som berg-och-dalbanor byggs
och avtecknar sig mot horisonten ute i ingenstans. Människor som
aldrig har varit i en större stad besöker parkerna. Attraktionerna 
är de första höga strukturer dessa människor någonsin upplever.
Fenomenet sprider sig även till Europa, där William Bean, impo-
nerad av det han 1903 sett på Coney Island, öppnar Blackpool
Pleasure Beach, som blir Englands och Europas mest välkända
nöjesort. (Bennett 2000)

FRÅN 1900 TILL 1955

Utvecklingen på Coney Island bidrar till ett uppsving inom industrin
som håller i sig fram till depressionen. 1919 finns 1 500 parker 
i usa. (Onosko 1978). Enligt Bennett (2000) ligger även entrepre-
nörerna och den nya amerikanska äventyrsandan bakom många
nöjesparkers etablering. Många av de företag som bygger ut räls-
bussarnas nätverk och expanderar järnvägen bidrar också till
utvecklingen. Dessa företag betalar för den elektricitet som behövs
för att driva vagnarna hela veckan, men har tidigare bara haft rese-
närer måndag till fredag. För att få folk att resa även under vecko-
slutet, anlägger företagen parker vid slutstationerna. De lyckas med
att göra helgerna lönsamma och tävlar med varandra om att vinna
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Kalifornien skiljer sig konceptet ordentligt från tidens parker. Hans
huvudinvestering gäller inte åkattraktionerna, utan miljön. Enligt
Raymond Weinstein (1992) avser Disney att skapa

[...] en extremt sentimental och nostalgisk plats där barn kan
uppleva tidigare generationers materiella kultur och där vuxna 
kan återuppleva sin eller sina föräldrars barndom. 
(Weinstein 1992, s. 149)

Disney håller fast vid denna idé genom projektets gång. Han realise-
rar den genom att organisera parken och attraktionerna efter teman,
en tanke som på ett eller annat sätt funnits i alla parker och attrak-
tioner sedan dess. Inom nöjesparksindustrin förknippas ordet 
“theming” än idag ofta med Disney och avser i sammanhanget att
en plats eller institution ges en berättelse och därigenom en annan
mening eller symbolisering än den ursprungliga. Objektet kan vara
en berg-och-dalbana eller som i Disneys fall en hel park. Temat
uttrycks i arkitektur, dekoration, anställdas kläder, ljud, mat och
saker som finns till försäljning. Vanliga teman är det geografiska,
historiska eller socialorganisatoriska (Gottdiener 2001), men även
tid, plats, idrott, musik, film, mode, varor, arkitektur, natur, littera-
tur, moral och filosofi förekommer och ofta finns inslag av flera
olika teman i ett (Bryman 2004). I Disneys fall är temat de seriefigu-
rer som han gjorde kända på 1930-talet. 

En kuliss avgränsar Disneyland från omvärlden. Parkens enda
ingång leder in på en huvudgata som avslutas i en öppen plats, 
varifrån fyra avgränsade områden nås. Områdena – The World 
of Tomorrow, Fantasyland, Frontierland och Adventureland – har
varsitt tema och parkens attraktioner är underordnade respektive
tema. Ursprungligen planerade Disney inte in berg-och-dalbanor
eftersom hans idé var att tyngdpunkten skulle ligga på tema och 
inte på adrenalinkickar. Numera har dock häftigare banor dykt upp
i Disneys parker, på grund av att många yngre besökare har tyckt att
parkerna har varit för tama. De nya banorna är dock, i enlighet med
parkens grundidé, starkt underordnade ett tema. (Bryman 2004)
Disneys tanke är att parken och attraktionerna genom temat 
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trafikanterna genom att bygga nya attraktioner i parkerna, såsom
små tåg, pariserhjul och berg-och-dalbanor.

Ett antal parker dyker upp även på 1920-talet, men i övrigt 
är detta “berg-och-dalbanans gyllene årtionde”, med som mest över 
2 000 berg-och-dalbanor i drift. (Bennett 2000) Besökarna efter-
frågar hastighet, äventyr, spänning och fara, men vill inte skada sig.
Inom industrin råder en upptäckar- och experimentlusta då man vill
möta besökarnas efterfrågan och bygga attraktioner som matchar
samhällets takt.

1927 konstruerar Harry Traver den legendariska berg-och-dal-
banan The Cyclone (Ontario, Canada), “den mest ondsinta berg-
och-dalbana som någonsin har designats” (Farrell 2002a). Turen är
extrem och det händer att åkgästerna skadas. Vid stationens utgång
arbetar sjuksystrar för att ta hand om de skadade. De flesta av
Travers attraktioner är liksom denna farliga. Folk strömmar till för
att se dem, men åker dem inte, varpå de inte drar in tillräckligt med
pengar och får stänga.

Perioden från 1920 till 1930 beskrivs i nöjesparkernas och berg-
och-dalbanornas historia som en övergångsperiod: Under 1920-talet
når mekaniska nöjesmaskiner en topp i sin utveckling men efter
1930 följer depression och förfall. Andra världskriget tömmer par-
kerna. Efter depressionen och andra världskriget finns färre än 200
berg-och-dalbanor över hela världen. Först efterkrigstidens baby-
boom på 1950-talet ger ett nytt kundunderlag – något den kände
Walt Disney exploaterar.

DISNEYS TEMAPARK

I början av 1950-talet är en nöjespark en samling mekaniska åk-
attraktioner, utplacerade i ett rutnät i en ofta ganska sparsmakad
miljö, som man når från ett flertal ingångar. I bästa fall attraherar
parken årligen fem procent av den tillgängliga marknaden. Den
genomsnittlige besökaren stannar i 2,5 timme och spenderar 1,5
dollar. (Price 2003)

När Walt Disney 1955 öppnar Disneyland i Anaheim i södra



antalet besökare. Att en park anlitar en konsultfirma för att ta fram
ett ekonomiskt underlag och därmed lägger ut den strategiska 
planeringen på entreprenad är vid tiden nytt för liknande verksam-
heter. (Price 2003)

Vid den årliga nöjesparksmässan 1953 presenterar Disney pro-
jektet och den ekonomiska planen för ägarna av de fyra ledande
amerikanska nöjesparkerna, som sågar idén eftersom uppenbara
kassakor såsom berg-och-dalbanor saknas. Den enda ingången
kommer att bli en flaskhals, anser de, och dessutom kommer kund-
anpassade attraktioner och en ren park med olika detaljer som gäst-
erna aldrig ens kommer att märka kosta alldeles för mycket. Mest
chockerade är de över att planen inte innehåller några som helst
attraktioner som spelar på hastighet och g-krafter eller rädslan för
att falla.  Disney bygger parken ändå, till en kostnad av 18 miljoner
dollar. (ibid) I efterhand kan vi konstatera att konceptet var fram-
gångsrikt.

Helheten i temaparkskonceptet, som beskrivet ovan, var ny.
Alla ingående idéer kan emellertid inte tillskrivas Disney. Enligt Alan
Bryman (2004) utmärker sig särkilt två föregångare till Disneys
temapark, nämligen världsutställningarna och nöjesparkerna. På
världsutställningarna skapas, i och med uppdelningen på flera bygg-
nader, miljöer med tema, utomhusmiljöer för fotgängare och under-
hållande åkattraktioner. Bland annat ägde Thompson och Dundy,
som senare byggde Luna Park på Coney Island, tillsammans de 
flesta attraktionerna på 1901 års världsutställning i Buffalo, New
York, där deras tekniska expertis, marknadsföringskompetens och
kapital gjorde dem till “mässans mästare” (Onosko 1978, s. 13). 
En av attraktionerna de presenterade på utställningen var Trip to the
Moon, komplett med grön ost och månaffärer. (Gottdiener 2001)

Även utvecklingen på Coney Island förebådar Disneys temaidé.
När Tilyou 1897 bygger en mur runt sin Steeplechase Park och släp-
per in besökarna genom vissa ingångar, som tidigare beskrivet, blir
området inte bara möjligt att forma och kontrollera, det blir även
möjligt att ge det ett tema. (Koolhaas 2001) Thompson och Dundys
avgränsade Luna Park är som sagt noga tematiskt och arkitektoniskt
planerad och tar med månfärdstemat avskärmningen från den om-
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ska erbjuda nostalgi för de vuxna och framtidsdröm för barnen.
Parken ska vara ren, säker och vänlig. Man rekryterar college-

studerande och kallar dem “rollbesättning” i stället för arbetare,
deras kläder “kostymer” i stället för uniformer och besökarna 
“gäster” och inte kunder. Lika mycket satsas på mat och försäljning
som på attraktioner. Disney vill rikta sig till alla åldrar och hoppas
att besökarna ska stanna i genomsnitt sju–åtta timmar och tredubb-
la sina genomsnittliga utlägg i parken jämfört med andra parker.
Den adderade kostnaden för renhållningen och den in i minsta detalj
genomarbetade miljön tänker han ska betala sig genom högre
besökssiffror. Tidigt införs intervjuprogram för att ta reda på besö-
karnas reaktioner, tillfredställelse, klagomål och förslag, något som
senare blir standard i de flesta parker.

Under parkens idéstadium vänder sig Disney till Stanford
Research Institute, som vid tidpunkten är konsulter inom “ingen-
jörsekonomi”8). Harrison Price9) får uppdraget att göra den studie 
av olika platsers lämplighet som gör att Disneyland hamnar 
i Anaheim. Han bestämmer geografiskt läge för den 65 hektar stora 
parken genom att uppskatta var befolkningstätheten i framtiden
kommer att vara störst och det lokala klimatet bäst. Eftersom lik-
nande modeller saknas, besöker Price Köpenhamns Tivoli och en
rad amerikanska parker för att samla in data. Han studerar besöks-
toppar, säsongsvariationer, hur mycket en parkbesökare i genom-
snitt spenderar, hur många som samtidigt kan vistas i en park bero-
ende på dess yta samt önskad attraktionskapacitet beroende på

8) Harrison Price (2003) skriver att det var en ny typ av konsulttjänst som gick ut på att fram

konsultåsikter utifrån data, databaserad applicerad forskning. Det låter således som dagens

managementkonsult.

9) Price grundade 1958 Economics Research Associates, era, som med sina 95 anställda blev

världens största attraktionsspecialist på ekonomisk planering. Price sålde 1969 era till Planning

Research Corporation, som han arbetade för tills han 1978 grundade Harrison Price Company.

Förutom uppdrag för nöjesparker var Price fram till 1998 bland annat involverad i den ekono-

miska planeringen av flertalet världsutställningar, varav tio har realiserats. Även Disney var

designer för fyra stora utställare – Ford, ge, unicef och Linoln for the State of Illinois – vid

världsutställningen i New York 1963.



1960 TILL IDAG

De första stora temaparkerna som framgångsrikt sägs kunna kon-
kurrera med Disneyland är Six Flags parker, varav den första, Six
Flags Over Texas i Arlington, öppnar 1961. (Bennett 2000) Utveck-
laren Angus Wynne och designern Randall Duell satsar på en 
kombination av attraktioner och liveunderhållning som följer 
ett tema. (Onosko 1978) Liksom Disney riktar sig Six Flags till
familjen. Renhet, säkerhet och vänlighet är viktigt och parkerna
byggs ofta på tryggt avstånd från storstädernas bök och stök och
kan endast nås med bil. Ett ytterligare sätt att kommunicera säker-
heten är att parkerna skyddas av natur eller stängsel. Från och med
Six Flags Over Texas öppnande 1965 gäller ett inträdespris för hela
parken, en idé som hämtas från världsutställningen i Seattle 1962
(Price 2003) och som Six Flags är den första nöjesparkskedjan att
introducera.

Till skillnad från Disney satsar Six Flags från början på häftiga
åkattraktioner. På 1970-talet investerar parkerna i monsterbanor
med hög hastighet och ännu större adrenalinkickar än tidigare.
1973 öppnar The Great American Scream Machine, då världens
längsta berg-och-dalbana i trä. (Bennett 2000) Efter denna följer
flera investeringar, såsom trippel-loop-banan Mind Bender och 1990
Georgia Cyclone, en modern variant av The Cyclone som finns på
Coney Island. Six Flags-parkernas stora ekonomiska framgångar
sätter fart på industrin igen och nyinvesteringarna leder till en revo-
lution bland de regionala temaparkerna. För att stå sig i konkurren-
sen investerar även flera andra parker i monsterattraktioner.

En av parkerna som deltar i “berg-och-dalbanekriget” är Cedar
Point i Sandusky, Ohio. Parken följer Disneys temaparkstrend och 
i likhet med Six Flags satsar den på häftiga åkattraktioner. Från
1970-talet och fram till idag har den fokuserat på att installera det
absolut senaste i berg-och-dalbaneväg och kallas därefter “Roller
Coaster Capital of the World” (Bennett 2000, s. 143). På senare tid
har parken framförallt konkurrerat med Six Flags om att presentera
den snabbaste och högsta berg-och-dalbanan.

Även om de mest extrema banorna ofta finns i usa, ligger euro-
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givande verkligheten ett steg närmare Disney än Tilyou hade gjort.
Även Dreamland har ett tema, en undervattensvärld.

Ny eller ej, Disneys grundtanke att organisera parker och deras
attraktioner efter teman har på ett eller annat sätt funnits hos alla
parker och attraktioner sedan dess och sägs påverka marknaderna
de tar sig in på rejält. Ofta beskrivs Disney (av amerikanska röster)
som industrins hjälte:

Från Babylons hängande trädgårdar över Kubla Kahns Xanadu
till Bakken och Tivoli – nöjesplatser har funnits i århundraden. 
Men nöjespalatsens koncept förändrades helt när Walt Disney 
den 17 juli 1955 öppnade grindarna till Disneyland. Tema-
parker hade anlänt och nöjet skulle aldrig mer komma att bli
detsamma. Men till och med Walts föreställningsförmåga hade
behövt töjas för att kunna se hur långt och vidt arvet av hans 
skapelse skulle komma att spridas. (Camp & Aaen 2000)

och

Vartän Disneys temaparker ger sig in på nya marknader sker
signifikanta strukturella förändringar av den inhemska tema-
parksindustrin. I usa omvandlade Disneys attraktion ett okänt 
träsk till Amerikas största turistmål och attraktionsmarknad,
och i Japan sporrade Tokyo Disneyland den japanska tema-
parksindustrins tillväxt. Vi tror att Disney kommer att ha ett
betydande inflytande på attraktionsindustrin i Frankrike och
Europa. (Jones & Robinett 1998) 

Disneys tanke har dessutom blivit till en kulturell trend som sedan
1950-talet alltmer har influerat vår kultur och utformandet av våra
städer, förorter, köpcentrum, flygplatser och rekreationsområden,
liksom försäljningen och differentieringen av våra varor och tjänster
– något inte alla ser som något positivt – se till exempel Gottdiener
(2001) och Bryman (2004).



tion, men även det amerikanska företaget Arrow kommer med 
lösningar som uppmärksammas. Samtidigt med Stengels utveckling
av loopen utvecklar Arrow olika skruvade element. 1975 presen-
teras den första skruven på marknaden och ett år senare öppnar
Stengels nya loop. Stengel börjar på 1970-talet att anställa, men
Schwarzkopf går överraskande i konkurs 1983. Schützmannsky ger
en delförklaring till hur det kom sig att Schwarzkopfs finansiella
situation inte såg så ljus ut på 1980-talet:

En orsak till Schwarzkopfs inte helt lätta finansiella läge var den 
konkurrenskamp som han utlämnade sig till med det ameri-
kanska företaget Arrow. De båda företagen var vid tidpunkten
internationellt sett de mest potenta berg-och-dalbanetill-
verkarna. Genom en minimal vilja till överenskommelse hade 
de kunnat dela upp marknaden mellan sig. De gjorde emellertid
det motsatta. Båda kämpade om makten, ville vara den första 
och enda. Denna omständighet kunde inte döljas för kunderna. 
Dessa utnyttjade oförtröttligt de båda företagens rivalitet till 
sin fördel. (Schützmannsky 2001, s. 89) 

Kunderna använder rivaliteten mellan de båda ingenjörerna till att
pressa priserna, samtidigt som Schwarzkopf är för generös med att
rätta till problem som uppkommer med berg-och-dalbanorna. Han
tar därmed för stora risker. Tävlingsmomentet känns igen från
världsutställningarna, där varje nytt under skulle överträffa de tidi-
gare presenterade, och även klimatet som rådde på Coney Island
samt den anda som präglade industrin fram till depressionen och
inte minst i de “coaster wars” som idag fortfarande pågår.

FENOMENET IDAG

Berg-och-dalbanan – en del av upplevelseindustrin
I den idag ofta citerade Experience Economy hävdar Joseph Pine 
& James Gilmore (1999) att dagens produkter och tjänster måste
leverera ett mervärde i form av upplevelser för att klara konkurren-
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peiska ingenjörer och tillverkare i många fall bakom attraktionerna.
Branschtraditionen är, som Lasse Zagai, Lisebergs attraktionschef
mellan 1975 och 1996, påpekar, mellaneuropeisk: 

Den här branschen är som cirkusbranschen. Den har anor ifrån
hur länge som helst tillbaka i tiden. Det är tyska språket, både 
i cirkus och tivoli. Det går inte att förändra det. Jag har rest runt
parker i Amerika, Sydamerika, Europa och för en tio år sedan
fanns det nästan ingen park i Europa som inte hade någon tysk, 
eller tysktalande eller österrikare eller någon från centrala
Europa i parken som var kunnig. (Zagai 2006–05–11)

I Tyskland gör sig från 1960-talet framförallt Anton Schwarzkopf
ett namn. 1960 övertar han sin fars fordonsfirma. Inledningsvis till-
verkar han betongblandare för att sedan övergå till karusell- och
åkattraktionsbranschen, eftersom han efter sin tid som soldat under
andra världskriget föresatt sig att arbeta med något som skulle bere-
da människor glädje. Detta beskriver Klaus Schützmannsky (2001),
som utifrån 80 timmars intervjuer med vår tids expertkonstruktör,
Werner Stengel, har skrivit en bok om dennes liv och verk, och där
även presenterat Schwarzkopf, som på 1960- och 1970-talet blir
världens mest innovativa utvecklare och tillverkare.

För konstruktionsberäkningar anlitar Schwarzkopf en ingen-
jörsfirma och kommer där i kontakt med Werner Stengel, som
extraknäcker under sin studietid. Stengel får flera uppdrag av
Schwarzkopf. Bland annat arbetar han med den första tyska berg-
och-dalbanan som byggs i stål, och beräknar dess energi och hastig-
heter med hjälp av matematiskt exakta metoder (istället för att 
basera dem på erfarenhetspraxis vilket man tidigare hade gjort).
Han beräknar de horisontala och vertikala krafterna och relaterar
de dynamiska lasterna till de statiska, så att bärkonstruktionen 
varken blir över- eller underdimensionerad. Därmed kan material
och pengar sparas och säkerheten höjas. 

1965 gör sig Stengel självständig och förbinder sig inledningsvis
att bara ta uppdrag från Schwarzkopf. På 1970-talet är Stengel och
Schwarzkopf framgångsrika inom fältet berg-och-dalbanekonstruk-



Enligt Vinnova-rapporten Svensk Forskning – rik på upplevelser
(Gustafsson 2004) används begreppet ivrigt av Sveriges forskare,
men de tycks inte vara överens om vad det betyder. Begreppet är
populärt och ett sådant som på grund av överutnyttjande lätt kan 
bli innehålls- och meningslöst, tycks det som. Det går inte att kon-
trollera begreppet och ge det en entydig mening. För en beskrivning
av hur upplevelseindustribegreppet har uppkommit, färdats och
omvandlats, se även Orvar Löfgren (2005). 

Löfgren skriver att det ett tag var populärt att tala om
upplevelseindustrin som något nytt, som framtidens ekonomi, till
vilken även nöjesparksindustrin räknades. Han beskriver sedan kk-
stiftelsens strategi för att lansera upplevelseindustribegreppet som
“det gamla tricket med att lägga ett antal separata och traditionella
moment i upplevelseindustrins nya hatt” (s. 22). Även Alf Rehn ser
svårigheten med att binda begreppet till tid:

Vad är då den nya ekonomin? Ett namn, ingenting annat. Ett 
namn för olika slags excellens, men aldrig namnet för en era. 
Ekonomi, som en form av liv och logik, är alltför komplext för 
att reduceras till nu och då. Snarare är det ett fall av nu-och-igen
– flöden och blandningar, sättet som vi skapar historier och 
historiografier på. (Rehn 2003, s. 12)

Vad som dock kan konstateras – oavsett diskussionen om tid – är 
att de industrier som idag räknas till upplevelseindustrin har fått
uppmärksamhet och att det finns en tro på dem. Enligt studien
Upplevelsers roll för näringslivet, som genomfördes av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, iva, Stiftelsen Svensk Industridesign,
svid, och Vinnova 2005, är arbetet med upplevelser viktigt för
svenska företags möjlighet att konkurrera internationellt, och för att
Sverige ska ha en framtida stark tillväxt.

Avsikten med denna avhandling är dock inte att reda ut upple-
velseindustribegreppet som sådant, och inte heller att fundera kring
berg-och-dalbanans relation till detta. Det förra har bland andra
Löfgren (2005) och Gustafsson (2004) ägnat sig åt och det senare
torde inte ge en större förståelse för det studerade fenomenet i sig 
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sen på marknaden. I The Entertainment Economy poängterar även
Michael Wolf (2000) den roll som icke-nödvändiga sysselsättningar
såsom underhållning och upplevelser spelar i dagens samhälle.
Underhållningen är den snabbast växande sektorn i ekonomin och
trenden är att hushållen satsar mera pengar på nöje än tidigare,
enligt Wolf.

Från slutet av 1990-talet blir det i Sverige populärt att tala 
om upplevelseindustrin. 1997 lanserar kk-stiftelsen (Stiftelsen för
Kunskap och Kompetensutveckling) det svenska upplevelseindustri-
begreppet och 1999 gör stiftelsen en förstudie inför sin satsning 
på industrin. 

När arbetet med förstudien inleddes blev det tydligt att begrepp
behövde definieras. Ordet industri leder lätt tankarna till pro-
duktion och kommersiell affärsverksamhet och många frågor
har rests med anledning av kopplingen till kultur. kk-stiftelsens
satsning på upplevelseindustrin riktar sig till näringslivet, det
vill säga endast till den del av kulturen som är kommersiell.
Därför är valet av begrepp mycket medvetet – det handlar om
att tydliggöra jämbördighet med andra industrigrenar. 
(kk-stiftelsen 2006)

kk-stiftelsen definierar upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp
för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som 
har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser 
i någon form. Stiftelsen identifierar 13 delområden som ingår 
i industrin och grundar en intresseförening för densamma. Områden
som räknas till upplevelseindustrin är arkitektur, design, film/foto,
litteratur, konst, marknadskommunikation, media, mode, musik,
måltid, scenkonst, upplevelsebaserat lärande och turism/besöks-
näring, där även nöjesparker ingår. Under en femårsperiod satsar
man 60 miljoner kronor på lanseringen, pengar som ska läggas på
attitydförändringar och opinionsbildning kring begreppet. Man
anser visserligen att upplevelser varit centrala i människors liv i alla
tider, men att det nu finns en skillnad, att vi nu lever i ett samhälle
där vi i högre grad än tidigare både kan och vill välja upplevelser.
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Enligt Roller Coaster Database (2007) finns det idag 2 016 berg-
och-dalbanor i världen. Banorna byggs i trä eller stål eller är hybri-
der, en kombination av båda materialen. Det finns stora och små
banor, det finns de som byggs för att stå utomhus och de som byggs
för att stå inomhus, de med loopar och de utan. Åkupplevelsen 
i banorna förstärks genom att banan enligt arvet efter Disney ges ett
tema och olika ljus- och ljudeffekter kan också byggas in för att 
förstärka det. Vissa banor byggs för att vara stationära, såsom
Jetline och Vilda Musen på Gröna Lund eller Lisebergs Balder och
Kanonen, och andra byggs för att vara upp- och nedmonterbara,

– självklart är berg-och-dalbanan och nöjesparkerna en del av
upplevelseindustrin. Med det sagt kan boken förstås ändå ge en 
uppfattning om vad upplevelseindustrin handlar om, utan att detta
är den direkta avsikten.

Vi kan konstatera att nöjesparksindustrin inte är något nytt
fenomen. Berg-och-dalbanan är därmed inte bara en del av en 
större rörelse som finns just nu – den måste även förstås i sin histo-
riska kontext.

Industrin i siffror
I usa etablerades nöjesparksindustrin från Disneys pionjärtid till
tidigt 1960-tal. Den växte sedan snabbt fram tills den är fullt utveck-
lad på 1980-talet. Economic Research Associates (era), en ameri-
kansk konsultfirma som har specialiserat sig på nöjesindustrin, 
kallar 1998 marknaden i usa färdigutvecklad medan Europa och
norra Asien befinner sig i den snabbväxande fasen, och utvecklings-
länderna är i etableringsfasen. (Jones & Robinett 1998)

Samtidigt som detta skrivs pågår onekligen en febril aktivitet
kring berg-och-dalbanor i världen. Enbart den amerikanska nöjes-
parksindustrins intäkter uppgick 2005 till 11,2 miljarder dollar och
de över 600 parkerna och attraktionerna hade 335 miljoner besök.10)

Världsmarknaden uppgick 2004 till 21,4 miljarder dollar och beräk-
nas 2009 uppgå till 26,8 miljarder dollar, en uppskattning som 
bygger på antaganden om en förbättrad global ekonomi och om att
den idag pågående moderniseringen och utvecklingen av världens
nöjesparker fortsätter. (Zimmerman 2005)

Vid 1990-talets början har över 300 miljoner människor besökt
Disneyland (Gottdiener 2001) och 1995 innehar Disneys parker 
de översta sex platserna på tio-i-topp-listan över världens mest
besökta temaparker. (Bennett 2000) Konceptet har idag exporterats
till Frankrike, Kina och Japan och influerat både utformningen och
driften av liknande parker över hela världen.

2004 2009

Asien/Stilla havet 6,1 8,1

USA 10,8 12,9

Europa, Mellan-östern, Afrika 3,9 5

Sydamerika 0,249 0,294

Kanada 0,375 0,446

Totalt 21,424 26,74

Stål Trä Totalt

Afrika 2 9 - 29

Asien 564 7 571

Australien 1 7 3 20

Europa 575 33 608

Nordamerika 593 120 713

Sydamerika 74 1 75

Totalt 1 852 164 2 016

10) Siffrorna avser det konsumenterna spenderar i nöjesparker och temaparker på inträde,

attraktioner, mat, souvenirer och andra inköp. Siffrorna avser inte djurparker, museer och

hotell. (iaapa 2006b)

Tabell 1: Nöjesparksindustrins intäkter i miljarder dollar. (Zimmerman 2005)

Tabell 2: Antal berg-och-dalbanor 2007. (Marden 2007a)



en struktur håller på att ta form och rykten cirkulerar om vilken
strukturen kommer att vara.

Olika samarbeten mellan parker finns. Ett sådant är Great
European Themeparks, get, där Alton Towers (England), Efterling
(Holland), Europapark (Tyskland), Asterix (Frankrike), Gardaland
(Italien) och Porta Ventura (Spanien) ingår. Parkerna har regelbund-
na möten. 2005 och 2006 har medlemmarna ambitionen att träffas
två gånger om året för att utbyta erfarenheter och diskutera sådant
som angår branschen, som till exempel hur problem med leveran-
törer ska hanteras. 

Parkernas behov tillgodoses av de omkring 25 nu aktiva11) till-
verkarna av berg-och-dalbanor i världen. Det finns en rad kända
amerikanska tillverkare, men även om många av de största berg-
och-dalbanorna finns i usa och industrin därmed ofta förknippas
med just detta land, är tillverkaren och konstruktören fortfarande 
i många fall europeisk. Så står till exempel Kingda Ka på ameri-
kansk mark men är av europeiskt ursprung. Banan är tillverkad av
Intamin, som för tillfället är en av branschens mest renommerade
företag. Det har tillverkat 100 berg-och-dalbanor (Marden 2007),
varav många, inom olika kategorier, räknas till världens bästa
attraktioner.

Ett annat renommerat företag är Bolliger & Mabillard:

Det finns en annan leverantör som är lite Rolls Royce i sam-
manhanget. Det är ju den här b&m, Bolliger. Det tycker en del 
vid första anblicken att det är lite tunga konstruktioner. För min
del är de... jag upplever dem som gedigna, lite mer rustika, om 
man säger så. [...] Vi har ingen sådan. Däremot har Alton
Towers där jag var för ett par veckor sedan fyra stycken. Det 
är en där som heter Nemesis, en bergbana som är väldigt 
väldigt häftig och går väldigt... ja, det är en väldig åkupplev-
else. Den håller fortfarande och den är ganska gammal nu. Den
är fortfarande nummer ett, tycker vi. Hos dem då. 
(Johansson 2006–05–23)
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såsom Olympia Looping och EuroStar, som flyttar runt mellan
olika marknader som till exempel Münchens Oktoberfest.

Kostnaden för en berg-och-dalbana varierar mycket beroende
på hur förutsättningarna för att konstruera och bygga den är. Som
jag skrivit tidigare kostade 2005 års snabbaste och högsta bana
Kingda Ka 25 miljoner dollar. Roller Coaster Database uppskattar
att stålbanan Expedition Everest, som 2006 kommer att bli Walt
Disney Worlds största berg-och-dalbana, kommer att kosta 100
miljoner dollar att bygga, medan hybriden The Voyage med 
stålstruktur och träspår, som öppnade 2006 i amerikanska Holiday
World, och av entusiaster bedöms vara något extra, uppskattas
kosta 6,5 miljoner dollar. I den siffra parken anger som kostnad 
för en attraktion ingår ofta byggnadsarbete och kostnader för de
anpassningar av bland annat infrastruktur som behöver göras.

Industrins aktörer
Industrin har under de senaste åren kännetecknats av uppköp och
många parker ingår idag i allt större kedjor. Six Flags Theme Parks,
som tidigare ägdes av Time Warner och 1998 köptes upp av Premier
Parks, räknas med sina 31 nöjes- och temaparker som världens stör-
sta kedja. En annan amerikansk jätte är Cedar Fair som äger Cedar
Point och elva andra parker. (Conley 2004)

De två kedjorna tävlar med varandra om att presentera den
snabbaste och högsta berg-och-dalbanan. Till säsongen 2004
öppnar Cedar Point sin sextonde berg-och-dalbana, Top Thrill
Dragster, och tar därmed ledningen i kriget. Ett helt år är detta 
världens högsta och snabbaste berg-och-dalbana – innan Kingda Ka
i Six Flags Great Adventure i New Jersey säsongen 2005 slår höjd-
rekordet med 11 meter och hastighetsrekordet med 13 kilometer 
i timmen. De två konstruktionerna liknar varandra mycket, skillna-
den är dock att Kingda Ka har ytterligare en avslutande kulle, som
förstås ger lite extra kill i magen. 

I kampen om besökare fortsätter vissa parker alltjämt att inve-
stera i högre, snabbare och på andra sätt mer extrema attraktioner.
Under hösten 2006 bygger Cedar Point under stort hemlighetsmake-
ri sin sjuttonde berg-och-dalbana. Flygbilder över området visar att 11) Coaster Gallery (2006) listar alla tillverkare – enligt denna lista är 25 tillverkare aktiva.
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De som vet mest och har flest åsikter om vad som är den rätta käns-
lan i en berg-och-dalbana är förmodligen medlemmarna i de två för-
eningar som finns för berg-och-dalbaneentusiaster. I deras forum
utbyter de åsikter om olika åkupplevelser och spekulerar om vilka
banor som köpts in av vilka parker. Rykten sprids, förhoppningar
väcks och känslor uttrycks med egen vokabulär. Den amerikanska
föreningen, ace, har 2005 omkring 8 000 medlemmar och den euro-
peiska föreningens medlemsantal ligger på 2 000, men det är förstås
bara en del av dessa som är med på alla evenemang. Föreningarnas
medlemmar är av alla åldrar och yrken, kön och nationaliteter. En
del av dem attraheras lite mer än andra till berg-och-dalbanor, vissa
så till den grad att de reser över hela världen för att åka olika sorter.

Banorna attraherar förstås inte bara entusiaster och extremt
intresserade, utan en bred massa. Dagens nöjesparker presenterar på
sätt och vis därmed fortfarande den moderna tidens under, bland
annat just i exemplet den högteknologiskt avancerade maskinen
berg-och-dalbana. Med de nya material och säkerhetssystem som 
tas fram kommer berg-och-dalbanan förmodligen att utvecklas även
i framtiden. Nyare versioner kommer att bräcka de äldre, liksom
Pariserhjulet en gång bräckte Eiffeltornet och olika attraktioner
avlöste varandra på Coney Island. Det som attraherar åkgästen 
ligger inte i banornas fantastiska teknik, utan i deras nyhetsvärde
och lek med gravitationskrafterna. Mycket har förändrats sedan 
de första banorna, men de handlar fortfarande om samma sak, näm-
ligen om att ge ett sug i magen. Så länge efterfrågan finns kommer
parkerna troligtvis att fortsätta investera i nya attraktioner, Stengel-
ingenjörerna att klura ut nya lösningar och Intamin att tillverka
konstruktionerna och jakten på den heliga g-kraften kommer 
därmed att fortsätta. Så länge kön till den hisnande 56 sekunder
långa turen i Kingda Ka är tre timmar lång, kan man anta att intres-
set för hisnande åkupplevelser finns och att berg-och-dalbanan är ett
nöje som inte kommer att gå ur tiden än på ett tag.

Tillverkarnas egen konstruktionsavdelning klarar i många fall inte
att beräkna alla aspekter av en berg-och-dalbana, utan anlitar i sin
tur en konstruktionsfirma som är specialiserad på sådana beräk-
ningar. Till sina projekt, som till exempel konstruktionen av Kingda
Ka, anlitar Intamin ofta en av världens mest kända byråer – om inte
den mest kända – på området, nämligen tyska Stengel GmbH, vars
grundare en gång anlitades av den tidens mest kände tillverkare,
Schwarzkopf. Firmans tiotal ingenjörer har numera erfarenhet från
konstruktionen av över 500 berg-och-dalbanor och beräknar kon-
struktionernas mekanik med hjälp av mer än 200 specialutvecklade
datorprogram.

Branschens aktörer möts bland annat på de mässor som årligen
ordnas världen över. Den största anordnas av branschorganisatio-
nen iaapa i november varje år, och andra mässor finns i Asien och
Europa. En av huvudtalarna på mässan i Wien i januari 2005 är
Werner Stengel. En aspekt för ingenjörerna att ta hänsyn till och den
viktigaste anser såväl konstruktörer som tillverkare och besökare, är
att berg-och-dalbanan är säker och detta är även Stengels tema på
mässan. Standarder som reglerar banornas säkerhet finns framtag-
na, och dessa utvecklas ständigt för att banorna ska bli allt säkrare.
Stengel är engagerad i den europeiska, såväl som den amerikanska
arbetsgruppen för tivolistandarder. Berg-och-dalbanor som ger så-
dana skador som Thompsons Switchback eller Travers The Cyclone
en gång gjorde konstrueras inte längre idag.

Liksom världsutställningarnas under, Eiffeltornet och Pariser-
hjulet, bör dagens bana betala sig inom en viss tid och detta går
endast om det är möjligt för ett tillräckligt stort antal besökare att
åka den. Dessutom måste ett tillräckligt antal besökare vilja åka
nöjesattraktionen, för att den ska vara lyckad. Visserligen kan berg-
och-dalbanornas avancerade konstruktion i sig fascinera, men detta
är ej tillräckligt för att göra en bana ekonomiskt lönsam. Den måste
även locka besökarna till att aktivt uppleva turen. I konstruktionen
ligger således ett moment av att utforska gravitationskrafterna och
åkkänslan som kompositionen av dem ger. Endast en bana med 
välkomponerade g-krafter ger det rätta killet i magen som gör att
besökaren vill åka attraktionen på nytt.
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Den teknikhistoriska genomgången i föregående kapitel slutar i en
presentation av industrin idag. Detta kapitel tar vid genom att 
presentera några djupare inblickar i dagens verksamhet. Särskilt ger
det en uppfattning om hur arbetet med att konstruera, investera 
i och konsumera berg-och-dalbanor går till i stort, genom att berg-
och-dalbanan beskrivs utifrån konstruktörens, nöjesarrangörens
och berg-och-dalbaneentusiastens praktiker. Aktiviteterna kring
attraktionen innefattar många olika aspekter. Som ett steg i förstå-
elsen av vad en berg-och-dalbana handlar om lyfter jag i detta kapi-
tel även fram och analyserar några av dessa, i det att jag beskriver
banan som maskin, ekonomiskt system och upplevelse.

På samma sätt som en metafor enligt Johan Asplund (2002b)
kan frambringa förståelse genom att den föreslår ett nytt och över-
raskande tankesätt kan “renodlingen” av olika aspekter nedan 
skärpa vår uppmärksamhet på de olika saker som en berg-och-dal-
bana faktiskt är. Liksom metaforanvändningen för Gareth Morgan
(1999) är ett sätt att förstå människan, såväl som organisationer och
ledarskap och andra komplexa, tvetydiga och paradoxala fenomen,
blir mitt sätt att renodla, fokusera och lyfta fram vissa aspekter,
samtidigt som andra sätts i bakgrunden, ett sätt att se och tänka 
på det komplexa fenomen som en berg-och-dalbana utgör. 

Att jag lyfter fram dessa aspekter och presenterar dem i denna
ordningsföljd innebär inte att en berg-och-dalbana bör förstås mer
eller mindre som det ena eller andra. Intressant är snarare att det här
blir synligt att berg-och-dalbanan kan vara olika saker och kombi-
nationer av olika saker, beroende på vilka glasögon vi betraktar den
med. Vilken idén om en berg-och-dalbana är beror på vem vi frågar.

TEKNIK,  EKONOMI OCH UPPLEVELSE
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INGENJÖREN

Principen bakom en berg-och-dalbana är enkel. En vagn dras upp
längs ett spår med hjälp av en kedja, ett kugghjul och en motor, eller
skjuts upp av ett hydrauliskt system. På väg upp lagrar tåget läges-
energi. När vagnen väl nått en viss höjd släpps den och rör sig på
grund av gravitationskraften genom banan mot utgångspunkten. 
I backarna omvandlas den lagrade energin till rörelseenergi och
sedan åter till lägesenergi, så att tåget omväxlande accelererar och
saktar in för att slutligen bromsas in helt. 

Även om banans grundprincip är enkel, är möjligheterna 
att utforma den oändliga. Beroende på sort av bana och var den 
ska stå, ställs olika krav på konstruktionen, vilket vi ska se nedan.
Konstruktionen måste vara tillräckligt säker, passa in i miljön och
parkens besökare ska dessutom både vilja åka banan och kunna
göra det. Några som verkligen behärskar konsten att konstruera
berg-och-dalbanor och uppfylla de krav som ställs på dessa är ingen-
jörerna på firman Stengel GmbH i München.

Stengel GmbH
Kontoret är inrymt i en villa i en av Münchens södra förorter. 
En tomtremsa och en häck framför det vitputsade trevåningshuset
håller det på tillräckligt privat avstånd från gatan. Längs trottoaren
löper en häck som gör ett avbrott vid husets infart, precis som vid
gatans alla andra infarter. I all sin prydlighet skiljer sig huset inte
nämnvärt från de andra på samma gata. Bara den som läser namnet
på brevlådan vid infarten kan få en ledtråd till den verksamhet som
döljer sig i huset. Ja, förmodligen kan bara den som känner till något
om nöjesparksindustrin associera namnet Stengel GmbH rätt och
förstå att huset rymmer världens främsta expertis på berg-och-
dalbanekonstruktion.

Ingenjörerna på kontoret ägnade sig inledningsvis åt olika
nöjesattraktioners statiska beräkningar, men har med åren övergått
till att ta fram beräkningar för alla typer av åkattraktioner. Den 
största delen av kontorets arbete idag gäller berg-och-dalbanor och
företagets ingenjörer har haft ett eller annat finger med i spelet 

i nästan alla berg-och-dalbanor som byggts under de senaste åren.
De ligger bakom konstruktionen av 72 procent av de 50 berg-och-
dalbanor i stål som branschtidningen “Amusement Today” rankar
högst i världen. I september 2006 annonserade Cedar Point sin 17:e
berg-och-dalbana. Den är kontorets 500:e projekt.

På kontoret konstrueras som bäst de banor som till kommande
säsonger ska slå alla nuvarande rekord och få övertaget i parkernas
berg-och-dalbanekrig. Ingenjörerna klurar på hur de kan förbättra
tekniken ytterligare och vilka framsteg på andra teknikområden som
de kan använda för att göra tillverkningen, uppförandet och driften
tekniskt och ekonomiskt ännu bättre, och åkupplevelsen ännu mer
intressant för framtidens besökare.

Ingenjörerna
Andreas Wild delar vårvintern 2002 ett rum på husets bottenvåning
med Harald Wanner. De två tog 2001 över ledningen av företaget
efter Werner Stengel, företagets grundare, som efter 40 år i bran-
schen då gick i pension. På väggen i det välstädade rummet hänger
bilder på olika berg-och-dalbanor samt ett foto från firmans utflykt
till en park härom året. Wild ber om ursäkt för att det är stökigt och
förklarar att det är för att en ny bokhylla och ett litet bord, som man
bättre kan samtala vid, ska sättas in. Via rummets glasdörrar når
man trädgården på husets baksida. Där står 2002 en modell av ett
av firmans projekt, Gröna Lunds Vilda Musen. Våren 2007 har
Wild och Wanner arbetat tillsammans i 18 år och är således ett sam-
spelt par. Wild sköter idag huvudsakligen företagets affärsmässiga
angelägenheter och Wanner de tekniska.

Wild har arbetat på kontoret sedan sin civilingenjörsexamen
1989. Med åren har han blivit duktig på alla sorter konstruk-
tionsberäkningar. Även om han inte ägnar sig åt alla lika gärna 
– snurrande attraktioner tycker han inte om att åka och därmed inte
att räkna på – tycker han överlag om räknearbetet. Det affärsansvar
han idag har tar emellertid mycket tid från räknandet. Varje morgon
inleder han med att läsa kontorets elektroniska post. De anställda
har inga egna adresser, utan all post kommer till en enda brevlåda,
varifrån Wild sedan skickar den vidare utifrån de olika ansvars-
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områdena. På så sätt har han kontroll över det som skickas till och
från företaget på elektronisk väg. 

Det första Wanner varje morgon gör är att se om datorerna
arbetar som de ska. Sedan sätter han igång med något av kontorets
pågående projekt. I den mån han får ägna sig åt något sådant i ro
vill säga. Arbetet avbryts ständigt av olika ärenden från andra 
projekt och diverse frågor från olika kunder. Sedan han 1981 blev
färdig maskiningenjör och började arbeta för Stengel12) har han 
specialiserat sig på att utveckla den programvara som företaget
använder för att beräkna de hastigheter, accelerationer och krafter
som uppkommer i en berg-och-dalbana. Även om hans arbete till
stor del består i att förbättra dessa beräkningsmetoder, menar han
att det är viktigt att känslan får avgöra om en ny konstruktion kom-
mer att ge rätt åkkänsla eller inte. Med beräkningar kan man endast
visa att en berg-och-dalbana fungerar rent tekniskt, säger han.
Wanner åker gärna en berg-och-dalbana fem–sex gånger på raken
för att ta reda på hur g-krafterna i konstruktionen verkligen känns.

Att företagets grundare Werner Stengel “Berg-och-dalbanornas
kung”13) nu har gått i pension betyder inte att han inte längre syns
på kontoret. Stengel är ofta i sitt rum på första våningen i huset och
hjälper de andra ingenjörerna att knäcka extra svåra nötter. Han
njuter av att göra ett bra arbete och att folk i slutändan verkligen 
gillar produkten. Berg-och-dalbanan är ingen leksak, säger han. Den
är en högteknologisk ingenjörskonstruktion, en teknisk utmaning
och ingenjörskunskapen är en grundsten i samhället:

När jag var ung och tv inte existerade var böcker mina bästa
vänner. En gång i tiden slog Francis Bacon (1561–1626) fast att
‘kunskap är makt’. Det är vad jag trodde på då och vad jag fort-
farande tror på. Det är också varför jag ville bli ingenjör: Vår 
levnadsstandard kommer i hög grad från ingenjörers arbete,

även om de ofta inte får den sociala prestige som de förtjänar. 
(Stengel 2005b)

Hans åsikt är att ingenjörerna borde få mer respekt och uppskatt-
ning för sina verk, för utan dessa skulle vi fortfarande befinna oss på
medeltiden. 

Det som en gång fascinerade Stengel och lockade honom till att
bli expert på just berg-och-dalbanor var bland annat att yrket inte
är något man kan studera till, eftersom det är så komplext och inne-
fattar så många områden. Själv läste han två olika ingenjörsutbild-
ningar och kompletterade sedan med andra ämnen. Den komplexi-
tet som en gång lockade fascinerar honom fortfarande. Trots att 
han nu har gått i pension uppdaterar han sig kontinuerligt om den
nya tekniken inom olika områden och funderar över hur han kan
tillämpa den på framtidens berg-och-dalbanor. Under åren har han
skaffat sig en kunskap om berg-och-dalbanekonstruktion som 
är svår att bräcka. Eller som Duane Marden skriver i sin Roller
Coaster Database:

Werner Stengel har helt enkelt varit involverad i fler berg-och-
dalbanor än någon annan. [...] Det ligger utanför databasens 
räckvidd att detaljera dessa tjänster attraktion för attraktion. 
(Marden 2005)

Han har även själv åkt fler berg-och-dalbanor än många andra, upp-
skattningsvis 150 stycken. När han åker en bana för första gången
testar han sig igenom alla positioner i banan. Vid de första åkturer-
na i Lisebergs Balder och Kanonen i oktober 2005, turer som han 
“i drömmen har åkt tiotals gånger”, åker han på platsen längst fram
till höger, den längst fram till vänster, i tågens mittvagn och längst
bak. Sånär som på +/- 0,5 g kan han när han åker uppskatta de kraf-
ter som uppkommer i en berg-och-dalbana. Han ser sig som förenad
med sitt arbete på livstid: “utan det skulle jag dö” säger han i talet
som han håller vid middagen på Liseberg senare på kvällen. Det
räcker dock inte med att ha bra idéer. Utan parker och tillverkare
som är villiga att satsa och ta risker kommer industrin inte långt.

12) Med “Stengel” menar jag i det följande personen Werner Stengel och med “Stengel GmbH”

företaget.

13) “Master of horror”, “Godfather”, “Roller Coaster Pope”, “Master of the Loop” och

“Inventor of sweet pain” är andra populära namn för Stengel. (Scriba 1998)



56 57

Under sina 23 år i rymdindustrin kom Gerhard Heimbold, civil-
ingenjör i maskinteknik, ofta i kontakt med Stengel, som behövde
hjälp med design av berg-och-dalbanor. Heimbold utvecklade meto-
der för att beskriva berg-och-dalbanornas tredimensionella kurvor
matematiskt. Sedan 1999 är han anställd på kontoret och ägnar sig
åt de frågor som har med högre matematik, teknisk fysik och 
teknisk mekanik att göra. Framförallt är de dynamiska beräkningar-
na hans område – vilket kanske även är anledningen till att han
bedömer berg-och-dalbanors kvalitet utifrån hur passageraren
under en tur rör sig.

Rainer Rödig är den ingenjör på kontoret som utvecklar pro-
grammen för de statiska beräkningarna och ansvarar för att de
implementeras i arbetet. Han läste till byggingenjör och arbetade
sedan som Fortran-programmerare. Han ville gärna arbeta med
något som i slutändan resulterar i något praktiskt, men utan prak-
tisk erfarenhet var det svårt att få en sådan anställning, säger han.
Via ett mjukvaruföretag kom han 1997 till Stengel. I början var han
ständigt och för varje steg tvungen att fråga hur man bäst skulle gå
tillväga. Det gick bra eftersom kontorets storlek tillät alla att prata
med varandra. Numera arbetar Rödig självständigt med olika pro-
jekt och tycker att det är roligt att förenkla programmen så att de
blir lättare att använda. Till exempel arbetar han gärna med att
vidareutveckla visualiseringen av banorna.

Christian Stelzl har arbetat på Stengel GmbH sedan i mars 2002
och är därmed en av kontorets senast anställda medarbetare. Stelzl
berättar om sin kärlek till matematiken och om att han funderade
på att läsa filosofi, men att det i stället blev ingenjörsämnen. Han
berättar också om vissa projekt som kräver sådana speciallösningar
och har deadlines som gör att han inte kan sova på natten. Stelzl
hade precis blivit klar med sina studier till civilingenjör, när han såg
en annons i tidningen om att kontoret sökte en statiker för tekniskt
och matematiskt krävande uppgifter. Han hade då känt till kontoret
ett tag, eftersom det då och då hade funnits reportage om det i tysk
media. Vid ett flertal tillfällen hade han tänkt att det vore ett trevligt
och intressant arbete att ha. Det var en slump att han såg annonsen
direkt när han blivit klar. När han fick syn på den stod det klart för

honom vad han ville göra. Han sökte platsen, trots att han inte hade
den yrkeserfarenhet som enligt annonsen eftersöktes, och fick den.

Under inskolningen upplever han att han hade mycket frihet.
Han fick en projektmapp som han skulle sätta sig in i och utifrån
den försöka förstå hur kontoret arbetade med statiken. Det första
projekt Stelzl arbetade med var Gröna Lunds Vilda Musenprojekt,
som var av det besvärligare slaget. I oktober 2002 konstruerade han
sedan den första egna banan. “Varsågod att börja” hette det. “Du
kommer att upptäcka vad du behöver, vad du inte kan och vad du
kan.” Det var precis så det blev och det gick bra. I februari 2003
har han hunnit konstruera två “riktiga och egna” banor. Han kunde
alltid fråga, men det fanns ingen som var ansvarig för att lära upp
honom eller någon speciell rutin för att undervisa honom. Att skick-
as ut på djupt vatten direkt var bra, säger han, och han är nu glad
över att kunna arbeta med något som fascinerar honom:

Jag har alltid tyckt om att leka. Berg-och-dalbanorna passar
mig. Det roar mig... och jag finner det också fascinerande att 
man då till exempel har möjligheten – alltså matematik är ett av
mina älsklingsämnen, har egentligen alltid varit mitt favorit-
ämne, eller inte alltid, men sedan studietiden. Det är fascineran-
de, att man helt enkelt... i berg-och-dalbanan har en möjlighet 
att riva av en matematisk funktion. För mig är dessa banor 
oerhört eleganta. Eleganta är de för att de är så matematiska.
Hur det nu kommer sig har jag mycket respekt för denna 
elegans som kommer ur matematiken. Redan innan jag började 
arbeta här. (Stelzl 2003–02–25) 

Josef Heckner anställdes på kontoret 1973 och ritade under 20 år
tekniska skisser för hand och tyckte extra mycket om de ritningar
som han fick illustrera:

Jag är en estetisk människa, såsom tecknaren ska vara. Jag kan
leka på ritningen och förse den med en liten snirklig bokstav för
att uttrycka mig. Ritandet följer noggranna regler, hur bok-
stäver och pilar ska se ut är standardiserat. Men snirklig skrift
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gör mig glad. När det är roligt flyter det på. 
(Heckner 2003–02–26) 

Idag ser han sig som kontorets hjälpreda. Han är den som har hand
om ritningsarkivet och ser till att praktiska saker på kontoret funge-
rar. Ritnings- såväl som beräkningsarbetet är numera datoriserat.

Kontorets åtaganden
En anledning till att Stengelkontoret har haft så många uppdrag är
att ingenjörerna inte själva tillverkar och säljer banorna, utan i stäl-
let arbetar tillsammans med alla dem som gör detta, det vill säga alla
världens tillverkare. Kontorets specialitet är kundanpassade banor,
vilket av olika anledningar gör att det har få konkurrenter:

Allt fler företag som vill in i denna sektor dyker visserligen upp.
Men det är dock lite svårare än man tror. Bakom det ligger 
så mycket know how. [...] Dessa verkligt stora kundanpassade
banor, som alltså bara byggs en gång för att de anpassas till
området och parken och så vidare, de tar sig ganska få an. För 
den som bygger karuseller gör sin affär om en karuselltyp byggs 
10, 20 eller 30 gånger. Då gör han ingenjörsberäkningarna bara
en gång. Att kundanpassa banorna innebär däremot att man 
ställs inför nya problem varje gång, varje gång är det en ny affär,
så det tar sig ganska få an. (Stengel 2003–02–26)   

Bland kunderna de senaste åren har den schweiziska tillverkaren
Intamin varit den största, men även Giovanola, Bolliger & Mabil-
lard, Gerstlauer och Maurer & Söhne finns bland dem. Trots att 
tillverkarna har egna konstruktionsavdelningar har de ofta inte 
den kompetens som behövs för att avgöra om idén om en ny berg-
och-dalbana är möjlig att realisera eller inte.

Tillverkaren kontaktar Stengel GmbH när denne har en egen idé
om en bana eller när denne i sin tur har blivit kontaktad av en park
eller attraktionsägare som har en idé. Det händer även att den som
vill köpa en berg-och-dalbana direkt vänder sig till Stengel med en
mer eller mindre klar idé utifrån de egna förutsättningarna. En parks

attraktionschef vet i många fall vad för slags bana han eller hon vill
ha, hur den ska se ut och var den ska stå. Ibland anlitar parken först
någon för att rita idén innan man vänder sig till Stengel. Beställaren
vill i första hand testa idén som, om den verkar möjlig, i ett senare
steg kan realiseras. Stengel räknar på idén och om den är genomför-
bar förmedlar kontoret uppdraget vidare till en tillverkare. Oavsett
varifrån idén ursprungligen har kommit, och vem parken eller berg-
och-dalbanekunden först vänt sig till hamnar uppdraget således 
i slutändan ofta på Stengelkontoret. Utan ingenjörernas noggrann-
het och beräkningar skulle det aldrig fungera att tillverka tågen 
i Schweiz och rälsen i Tjeckien och sedan ändå ha en perfekt 
konstruktion, säger han stolt. Denna noggrannhet är också skälet
för tillverkarna och parkerna att välja Stengel. Lisebergs vd Mats
Wedin bekräftar denna bild under en middag i oktober 2005
när han motiverar varför parken väljer Stengel GmbH: “Vi har inte
råd att chansa.”

Stengelingenjörerna har genom åren inte varit de oftast skådade
på branschens mässor, vilka man annars skulle kunna anta eftersom
mässorna är en vanlig mötesplats för branschens aktörer. Wild för-
klarar att kontoret har haft fullt upp med sina uppdrag och priori-
terat dessa. Visserligen är mässan ett ställe där man kan möta 
kunden och diskutera affärer eller problem, och det har hänt att
ingenjörerna har kommit hem med uppdrag även om den primära
tanken har varit att informera sig, men åsikten har ändå varit att det
inte ger så mycket att besöka mässorna för ofta. Branschens största
mässa, som organiseras av branschorganisationen iaapa i usa
i november varje år, besökte Stengel för första gången bara för ett
par år sedan. Wanner, Wild och Stengel besökte 2002 för första
gången gemensamt samma mässa. Som Wild förklarar finns det nu
när Stengel har gått i pension en särskild poäng med mässbesöket.
Stengel har nämligen genom olika publikationer och intervjuer 
blivit ett välkänt ansikte i branschen och som Wild uttrycker det:
“Herr Stengel känner många människor och fler känner herr
Stengel.” När Wild och Wanner nu tar över är det viktigt att 
branschfolket i stället förknippar deras ansikten med kontoret.

Kontakten med gamla kunder är inte minst intressant mot bak-
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grunden att Stengelkontoret förutom att konstruera helt nya attrak-
tioner även omkonstruerar existerande banor. Ett sådant exempel är
Gröna Lunds Jetline som togs i bruk 1988. Banan byggdes om till
säsongen år 2000 och nya element, en rälssektion, lades till. Enligt
Grönans attraktionschef Peter Osbeck, ville man göra banan ännu
mer spännande och populär. Stengel GmbH, som tidigare konstrue-
rat banan, drog om spåret och lade till en tunnel som tåget numera
dyker ned igenom. Ur tunneln sipprar rök (så att åkaren kan få för
sig att korvkiosken under brinner och därmed bli riktigt skrämd
innan han eller hon upptäcker att det är en baneffekt) för att ytter-
ligare förhöja upplevelsen.

Beroende på hur initiativet tas, till vilken grad idéerna är
uttänkta och projektets villkor har ingenjörerna fler eller färre alter-
nativ för hur de ska lösa uppgiften. Har kunden endast vaga idéer
om vad för slags bana eller förändring som önskas, rekommenderar
Stengel vissa roliga men samtidigt realistiska lösningar. Har kunden
en mera färdig idé, avgör ingenjörerna huruvida den är realistisk
eller inte, och föreslår i det senare fallet ändringar.

Huruvida en idé är genomförbar eller inte beror i första hand 
på om den ger en bana som är tillräckligt säker att åka i, något som
är berg-och-dalbaneingenjörens viktigaste uppgift att se till. Vid en
färd genom banan utsätts åkgästen för olika krafter som inte får
överstiga vissa värden. Om så sker är berg-och-dalbanan farlig för
passageraren. För att turen ska vara säker måste även strukturen 
i sig hålla för de krafter den utsätts för.

Villkor som en bana ska uppfylla
Säkerhet och g-krafter

I början på 1960-talet bromsades berg-och-dalbanorna manuellt. De
krävde därmed en hängiven bromsare som kunde anpassa broms-
ningen efter antal personer i vagnen och väderlek. Även elektrisk
bromsning fanns. Stengel summerar det dåtida läget:

Murphys Lag (“Om någonting kan gå fel så gör det det”) från 
1949 ignorerades då inom berg-och-dalbanedesign. 
(Stengel 2005b)

Båda dessa metoder är idag otänkbara och introduktionen av auto-
matiska system med säkerhetsbromsar har gjort dagens berg-
och-dalbanetur säker. Säkerhetstänkandet genomsyrar idag hela 
konstruktionarbetet. Det är det allra viktigaste och förtjänar därför
att hamna först i denna beskrivning av de villkor en berg-och-dal-
bana måste uppfylla. Säkerheten regleras via de standarder som en
berg-och-dalbana måste uppfylla (se senare kapitel). Den diskuteras
på mässor och när standardkommittén träffas, bland annat för att 
diskutera hur stora g-krafter som kan tillåtas för att en berg-och-
dalbana ska kunna betraktas som säker.

Den vanliga gravitationskraften från jorden, som du upplever
när du står som vanligt, svarar mot 1 g. Vid 2 g känns det som om
du väger dubbelt så mycket. När krafter blir mindre än 1 g känner
du dig lättare än vanligt och vid “negativa g” lättar du från under-
laget. Att utsättas för g-krafter ger många fysiologiska effekter,
varav en är att kroppens blodförsörjning påverkas. När vi utsätts för
stora positiva g-krafter, trycks blodet nedåt och hjärtat får svårare
att pumpa runt det. Om blodförsörjningen inte är tillräcklig, upple-
ver vi först en så kallad “grey out”, sedan en blackout och till sist
medvetslöshet. Utsätts vi för stora negativa g-krafter, trycks blodet 
i stället uppåt och ut i hjärnan och vi upplever, innan vi blir med-
vetslösa, en så kallad “red out”.

I amerikansk medicinsk press diskuteras huruvida nöjesattrak-
tioner och särskilt berg-och-dalbanor är farliga eller ej. Larkin
(2002) kallar frågan kontroversiell i sin artikel i The Lancet
Neurology. Medan vissa läkare hävdar att en berg-och-dalbaneturs
effekter på hjärnan ska tas på allvar och att skador relaterade till
banor – särkilt sådana med höga g-krafter och ryckiga färder – ökar
(se Braksiek & Roberts 2002), menar andra att underlaget inte 
är tillräckligt för att visa på något sådant samband. De anser att 
sannolikheten för sambandet är låg, eftersom det i många fall har
gått så lång tid mellan turen och ett symptom, att symptomet lika
gärna kan ha orsakats av något annat. Enligt nasas mätningar gör
för stora g-krafter att vi svimmar av, något som inte observerats 
i samband med berg-och-dalbanor, argumenterar man vidare. En
hypotes är, enligt Larkin, att det inte är g-krafterna i sig som är 
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farliga, utan att de neurologiska effekterna kan relateras till alla
nervkittlande aktiviteter. 

Hur det än är med denna sak, verkar det enligt båda sidor som
om ett första problem är ett kommunikationsproblem. Stora parker
i usa rapporterar inte skador till staten utan till lokala myndigheter,
och en översikt saknas. Först om rapporteringen blir bättre, blir 
det möjligt att avgöra hur säker en berg-och-dalbana är. Ett sätt 
att undersöka berg-och-dalbanans effekter, skulle man åtminstone
kunna förmoda, vore även att utföra tester på dem som åker myck-
et berg-och-dalbana. Just världsmästaren i berg-och-dalbaneåkning,
Richard Rodriguez, tycks, som vi ska se nedan, emellertid inte lida
av några särskilda komplikationer som kan hänföras till hans berg-
och-dalbaneturer, trots det stora antal timmar som han faktiskt har
tillbringat i dessa åkdon. 

På Stengel GmbH är det Wanner och Stengel själva som har de
största medicinska kunskaperna. Enligt Stengel utgår man i kam-
panjen i usa ifrån att berg-och-dalbanor konstrueras för att åka allt
snabbare och högre och med allt högre accelerationsnivåer. Stengel
förklarar att uttalandet stämmer när det gäller höjden och hastig-
heten, men att accelerationsnivåerna av säkerhetsskäl snarare har
minskat sedan 1984. Den acceleration som uppkommer då en vagn
färdats nedför en backe med höjden h och kurvradien r beskrivs 
av ekvationen a=1+2h/r. Fördubblas en viss höjd och samtidigt även
kurvradien upplever passageraren enligt detta samband ingen 
förändrad acceleration, beskriver han. Detta förklarar hur det är
möjligt att bygga allt högre och snabbare banor utan att de för den
sakens skull blir farligare. 

Wanner berättar att kontoret har tagit fram de medicinska
reglerna som man arbetar efter i samråd med Technischer Über-
wachungs-Verein (tüv), olika forskningsinstitut, militärens läkare
och med hjälp av material från nasa. Hela tiden uppdateras regler-
na för vad som är tillåtet och inte. Värdena förs in i de standarder
som beskriver vad ingenjörerna har att rätta sig efter.

Huruvida de krafter som vi utsätts för när en berg-och-dalbana
accelererar är farliga eller inte, beror på vart de är riktade och under
hur lång tid de verkar. Accelerationen mäts i tre riktningar: vertikalt,

lateralt och framåt/bakåt. Enligt Stengel klarar människan ett fall
rakt ned bättre än rörelser i sidled. Kroppen kan utstå vertikala 
krafter i storleksordningen 10 g under en viss tid utan att få men,
däremot klarar man inte 10 g i lateral riktning, det vill säga i sidled,
under samma tid.

Är exponeringstiden kort, kan vi klara förhållandevis enorma
krafter. I en frontalkrock med bil kan vi med hjälp av en airbag över-
leva 80 g och kanske till och med 100 g – om kraften bara verkar
under någon millisekund. En slalomåkare kan utsättas för 20 g, och
någon som skuttar ned från ett trappsteg kanske upplever 8 g, men
alltså under en så kort tid och i en sådan riktning att krafterna 
inte är skadliga. (iaapa 2006a) Är tiden som vi utsätts för kraften
längre, det vill säga flera sekunder, är å andra sidan förhållandevis
låga g-krafter skadliga. 3 g under 14 sekunder kan ge en blackout,
enligt Stengel.

Exponeringstiden för de olika krafterna i en berg-och-dalbana
är oftast en bråkdel av en sekund och de flesta passagerare klarar
omkring 7–8 g. Riktlinjen är idag att 6 g under tiden en sekund inte
ska överskridas vare sig vad gäller tid eller kraft, för att banan ska
vara ofarlig för den genomsnittlige passageraren. Dock gäller grän-
serna man håller sig till för friska personer. Någon som har haft
hjärtinfarkt, är överviktig eller lider av ryggskador rekommenderas
inte att åka, något som också varningstavlor vid berg-och-dalbanor-
na upplyser om. Att Stengel GmbHs riktlinjer för vad som är säkert
inte bara är något som är sant på pappret, bekräftas av det faktum
att en miljard passagerare har åkt företagets loopar, konstruerade
utifrån denna riktlinje, utan att skada sig, menar Stengel.

På väggen i hans rum hänger en ritning över Thriller, en bana
som kontoret har fått i uppdrag att konstruera om. Banan konstrue-
rades ursprungligen för att vara omkringresande och ägdes tidigare
av familjen Bruch, som även äger EuroStar, världens största
omkringflyttande bana, som står på Oktoberfest varje år. Även
Thriller har vid flera tillfällen gästat Münchens festdagar och som-
maren 1995 stod den på parkeringsplatsen utanför Gröna Lund.
Banan är nu såld och finns i usa, där den ska vara stationär. Enligt
dagens riktlinjer får ingen berg-och-dalbana utsätta sina gäster för
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krafter större än 6 g. I Thriller når kraften i vissa kurvor så mycket
som 6,5 g och banan ska därför anpassas efter dagens krav. Stengel
ritar upp loopens form på ett papper och visar var krafterna är för
stora. Enligt Stengel är det svårare att rita om en existerande bana
än att konstruera en ny. Höjer man till exempel konstruktionen 
på ett visst ställe, kan detta få följder man inte lätt kan förutse. Just
i Thrillerfallet har ingenjörerna stött på många problem. Trots att
man kan tycka att 1984, året då banan byggdes, inte var för evig-
heter sedan, har mycket ändrats sedan dess, berättar Stengel. Att
banan ska anpassas till ett land som den från början inte var kon-
struerad för kan också vara besvärligt. De stänger man ursprung-
ligen dimensionerat Thriller för finns till exempel inte att tillgå i usa.
När kunden presenterar sin idé gäller det för Stengelingenjörerna att
avgöra om den är genomförbar eller inte. I vissa fall går idén om hur
banan ska se ut inte ihop med de riktlinjer som finns för vilka kraf-
ter som är tillåtna. Ett exempel skulle kunna vara att man från 
parkens sida har tänkt att banan ska gå om något visst hörn för att
spara plats, men att det visar sig att de horisontella krafter på 3 g
som formen skulle ge skulle skada passagerarna. Ingenjörernas upp-
gift blir i stället att föreslå en annan form.

Platsanpassningar
Det är vanligt att en park söker efter en speciell form på en berg-och-
dalbana, för att den ska passa de unika förhållanden som gäller för
platsen där den ska stå. För att lösa det platsbristproblem som 
i många fall finns, försöker ingenjörerna ofta konstruera någon sorts
vändfigur, som tar passageraren i en viss riktning, men sedan så
tidigt som möjligt vänder tillbaka igen. Ett lyckat exempel på en
sådan form är den “cobra roll” som firman utvecklade för en kund.
Idén bakom figuren var att spegla ena halvan av en loop. Figuren
börjar som en loop. Den övre delen av figuren övergår sedan i en
skruv för att efter detta fortsätta nedåt igen på samma sätt som en
loop. En ny slags figur uppstod och den är sedan dess flitigt använd.
Enligt Marden (2007b) finns den idag i 103 berg-och-dalbanor runt
om i världen. 

I vissa fall finner ingenjörerna dock att den konventionella lös-
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ningen är bättre än en ny som de försökt tänka ut. I försöken att
vrida och vända på en figur eller spegla den på något sätt för att få
banan att passa in, kan beräkningarna visa att den nya formen i slut-
ändan skulle ta lika mycket eller mer plats än ursprungsfiguren, om
g-krafterna ska stanna vid tillåtna värden och figuren vara åkbar.

Förutom att banan måste få plats rent fysiskt, måste dess form
följa riktlinjer för volym och utformning av byggnader i den mån
staden eller platsen den ska stå på har regler för detta. I Sverige
måste Stadsbyggnadskontoret bevilja bygglov för en ny nöjesattrak-
tion. För Gröna Lund, till exempel, gäller att en attraktion inte får
vara för hög. Är den det, anser Stadsbyggnadskontoret att den stick-
er ut för mycket från den övriga bebyggelsen. Är attraktionen för
bred, på annat sätt skrymmande eller vänd åt fel håll riskerar Gröna
Lund även att boende i husen nära parken klagar på att den skym-
mer deras sjöutsikt eller ger för mycket buller. Av dessa anledningar
kan vi förmoda att det ännu dröjer ett tag innan Gröna Lund kan
beställa sin första bana av Kingda Ka-typ.

En bana måste även vara anpassad efter klimatet där den ska
stå. Millennium Force, en av Stengels favoritbanor och enligt hans
beskrivning “50 000 delar av stål och inte ett enda fel”, är ett exem-
pel på specialanpassning efter geografiskt läge. Där banan står 
i Cedar Point är vinden tre gånger starkare än i Sverige eller
Tyskland. För att banan ska tåla vinden, konstruerade ingenjörerna
en tvärslå för den första och högsta höjden, som reducerar böjning-
en efter vinden med 50 procent.

Enligt Wanner är det när man funderar över banans form även
viktigt att tänka på hur den passar ihop med parken. Ingen park
med självaktning saknar en berg-och-dalbana, och att parken har en
sådan är något som ska synas, gärna lång väg. När besökare kom-
mer till parken ska de möta banan på ett bra sätt, det vill säga de ska
se banan när de är på väg mot den. Särkilt viktigt är det för
omkringflyttande banor att locka folkmassorna till sig, menar han.
Ett fint exempel på detta är Olympia Loopings form och placering
på den årliga Oktoberfest i München. Genom området löper tre
parallella gator. Väljer du den mittersta, ligger banan rakt framför
dig vid vägens slut. Allt eftersom du närmar dig växer de fem färg-
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erfarenhet finns de som menar att det är så kallad “air time”, käns-
lan av att lyfta ur sätet, som är det allra bästa med en berg-och-dal-
bana. Air time får det att killa i magen och ju flera gånger detta
känns under en tur, desto bättre, menar de. Andra menar att det 
är överraskningsmomentet som ger den bästa effekten. Åter andra
menar att det är känslan av att kunna kontrollera en rädsla som 
ger en kick.

Wild tror att den känsla man har i en berg-och-dalbana är 
personlig, att alla känner något eget, men att det gemensamma för
känslan är att den på något sätt har med rädsla att göra. Denna
huvudkänsla finns där trots att du med förnuftet vet att banan är
säker. Du ser att 20 personer kliver i banan och att de några minu-
ter senare oskadda kliver ur den igen. Men du vet inte exakt vad som
kommer att hända med dig i banan, du kan inte själv bestämma vart
du ska. I stället för att som i en bil styra själv är du en passiv passa-
gerare längs en väg som du inte känner till och inte kan påverka.
Först kanske man känner att man inte vill åka, men sedan när man
åker löser sig det inre motståndet och på slutet återstår endast en
positiv känsla, om åkturen nu kändes bra. Bedömningen av en bana
är subjektiv, säger Wild.

Oavsett varför så många tycker om att åka berg-och-dalbana,
kan vi ändå enas om just att många tycker om det och att turen ska
vara rolig, spännande eller på något sätt erbjuda något nytt och 
därmed ge en kick. Banan ska ge rätt sorts känsla, vilken nu denna
är. Det räcker därmed inte att ingenjörerna konstruerar en bana 
som inte utsätter passageraren för fara och som passar på platsen 
– konstruktionen måste också ha ett underhållningsvärde. Helst ska
det roliga maximeras, givet att de övriga villkoren också uppfylls.
För att konstruera en lyckad berg-och-dalbana krävs att ingenjörer-
na har en kunskap om deras underhållningsvärde, men även att de
kan omsätta denna i praktiken. Just att banan i slutändan roar ser
Stengel som en av poängerna med sitt arbete:

Jag älskar min profession eftersom vi nästan varje dag har 
möjlighet att arbeta med nya teknologier och för att vår slut-
produkt roar människor. (Stengel 2005b)

glada koncentriskt placerade ringarna till loopar (visst ser de ut som
de olympiska spelens ringar, men de får inte påminna för mycket om
dem av kopieringsskyddsskäl) framför dig. Framifrån är synen upp-
byggande, från sidan är den inte så rolig alls.

Inte bara de som närmar sig banan ska se den på ett bra sätt,
utan även de köande. När det gäller stationära banor satsar man
oftare på själva stationen och temat, än på hur banan ser ut på håll.
Där är det viktigare vilka åkeffekter banan ger än hur den ser ut. En
skruv över stationen där alla väntar ger en bra effekt och en struk-
tur som stegvis höjer sig bakåt ger många synliga kurvor. Banans
effekter ska synas, men inte avslöjas helt, enligt Wanner. Banan ska
locka folk att åka, men samtidigt inte avslöja för mycket, så att
turen fortfarande kan överraska.

Att en berg-och-dalbana ska utformas för att passa in på en viss
plats handlar således inte bara om en anpassning efter de regler som
finns för hur området ska se ut, utan även om att banan ska attra-
hera många besökare. På ju längre håll banan är synlig, desto läng-
re når dess attraktionskraft. Redan när vi på håll ser en berg-och-
dalbana väcker den vårt intresse och sätter igång våra tankar om en
tur. Vår interaktion med berg-och-dalbanan startar på så sätt redan
på geografiskt och tidsmässigt avstånd från den och vår spänning
inför en eventuell åktur byggs upp allteftersom vi närmar oss den.
Hur känns en åktur egentligen?

En rolig bana
Det som är speciellt för en berg-och-dalbana är inte hastigheten i sig,
utan förändringen av densamma, accelerationen. Detta är dock inte
en tillräcklig beskrivning. Banan består ofta av loopar och kurvor av
olika slag och variationer, såsom till exempel ovan nämnda “cobra
roll”. Åkgästen upplever således en acceleration i tre dimensioner.

Vad den som åker berg-och-dalbana får ut av sin tur finns det
många åsikter om. Åtminstone finns det många teoretiska förkla-
ringar om vi väljer att se berg-och-dalbaneåkandet som en sorts 
lek eller en sorts upplevelse, vilket ligger nära till hands. Dels finns
nyttoförklaringar, dels finns de som anser att leken och upplevelsen
är till för dess egen skull. Bland dem som talar utifrån praktisk 
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för att pröva om de olika sittplatserna känns olika. När han står
bredvid en bana tänker han på hur höjden känns. På pappret verkar
70 meter inte så högt som när han verkligen står där. Väl på plats
funderar han även på hur svetsarna ser ut och om det finns rost
någonstans.

Wanner säger att både åkarna och han själv oftast tycker att det
är tråkigt att bara åka i en kurva, dessutom är detta en figur som
ofta tar stor plats. En vändfigur som “cobra roll” är då många gång-
er den bästa lösningen. Vissa element som upplevs som roliga åter-
används hela tiden. En omväxling i åkturen behövs, menar Wanner.
Om man sätter två figurer efter varandra, som var för sig är väldigt
bra, men som har liknande effekt, är det kanske inte lika roligt som
om man hade byggt in något helt annat däremellan. För Wanner 
är den bästa delen av berg-och-dalbanan den första utförsbacken,
som helst ska gå så långt ned i dalen som möjligt. Den han själv
tycker är den mest lyckade av alla hans konstruktioner hittills är
Expedition GeForce. Rent optiskt och dynamiskt sett är denna en
ren njutning, berättar Wanner. Man åker över höjden och ser innan
man faller nedåt bara djupet under sig.

En företagsutflykt som gick till Europapark och Holiday Park
gav ingenjörerna möjligheten att bekanta sig med olika berg-och-
dalbanor. Målet med utflykten var huvudsakligen att åka kontorets
egna banor för att få en känsla för konstruktionerna. Det var första
gången Stelzl kom i kontakt med riktigt stora banor. Tidigare hade
han bara åkt EuroStar och Olympia Looping på Oktoberfest. De
större banorna är dubbelt så höga och mer exakt sammanfogade,
eftersom de inte ständigt ska byggas upp och ned. Därmed är de
behagligare att åka, tycker han.

Även Rödig satt under utflykten för första gången någonsin i en
större bana:

Det var på så sätt också bra för kontoret, för då satt jag i en 
riktigt stor bana för första gången. Tidigare var det EuroStar
eller vad som fanns på Wiesen [fältet där Oktoberfest firas]. Det 
är ju på så vis inte jämförbart. Det var mäktigt. Att föreställa sig
går mycket bättre, när man nu kan interpretera kurvorna på

Även om känslan av åkturen är subjektiv, erbjuder konstruktionen 
i sig ingen individuell anpassning. En och samma konstruktion ska
ge de olika passagerarna deras nöje. För att ta reda på vilka delar av
en berg-och-dalbana som passagerarna uppskattar studerar ingen-
jörerna bland annat åkgästernas beteende. När Wild besöker en
park tittar han på hur de som kommer ut från banan efter att ha åkt
den ser ut. Ler de ända upp till öronen och skrattar och är glada,
eller ser de inte alls ut som om de har haft roligt? Ibland ser han 
att en viss figur i en berg-och-dalbana är extra populär och funderar
över om figuren kan förstärkas på något sätt. Verkar till exempel
kamelpuckelliknande kullar uppskattade ligger det nära till hands
att försöka förstärka denna figur, genom att göra kullarna större. 
På så sätt ger de ännu mer air time, om det nu är det om passager-
arna verkar uppskatta.

Ett bra sätt för ingenjörerna att lära sig känslan i berg-och-
dalbanor är förstås även att själva åka dem. Wild försöker planera
sin semester, åtminstone någon om året, så att den förläggs till något
ställe med en bana som han vill åka i närheten. Helst vill han åka
nya banor som på ett eller annat sätt skiljer sig från de tidigare,
såsom de nya banor som liksom Kingda Ka skjuts iväg av hydrau-
liskt drivna linjära motorer. Det är ett exempel på en ny teknik som
man måste få en känsla för genom att åka, menar han. Att bara läsa
siffror är något helt annat än att verkligen åka banan.

Wild beskriver det som att han långsamt känner sig fram mot
den rätta känslan i en berg-och-dalbana. Under en åktur försöker
han tänka på det som händer i varje ögonblick i stället för att 
fundera över vad som väntar honom i nästa. Varje ny kurva kan ge
en annan känsla, menar han. Hans åkande har gjort att han när han
ser en viss figur i en modell eller ritning av en berg-och-dalbana
också på ett ungefär kan tänka sig hur känslan i densamma kommer
att vara. Han kan inte säga hur stark den kommer att vara, men väl
vilken sorts känsla det handlar om. 

Liksom Wild tänker Wanner när han åker berg-och-dalbana på
hur rolig den är. Först vid den tredje eller fjärde turen tänker han på
konstruktionen. Banan Expedition GeForce i Holiday Park åkte han
sex–sju gånger i rad och sedan några gånger till under förmiddagen
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lyckad rent åkmässigt, menar han, om få platsbegränsningar gör att
han i konstruktionsarbetet kan ta ut svängarna och kurvorna
ordentligt, så att de blir bekväma att åka i. De bästa banorna är de
som han kan konstruera efter vad som är behagligt för människan
och inte efter den plats som erbjuds, tycker han. Betraktar han 
konstruktionen, ser han vilken rörelse banan ger och huruvida den
har belastande moment eller inte. Det är fint att röra sig i en bana
som inte har för många belastande moment och en sådan bana 
är även rolig, beskriver han.

Pris
När idén om vilken sorts berg-och-dalbanan det ska vara har tagit
form kan kontoret diskutera priset med kunden. Vad priset för en
attraktion landar på beror på till vilken grad attraktionen är kund-
anpassad. Till exempel anpassades Vilda Musen speciellt för Gröna
Lunds önskemål, även om denna särskilda bantyp utan doserade
kurvor förekommer på flera ställen i världen. Det exakta priset
avgörs i förhandlingar med kunden. I de flesta fall måste kontoret
prissätta projektet innan ingenjörerna påbörjar själva designarbetet.
Med hjälp av erfarenheten från de tidigare 500 projekten kan 
kontoret på detta tidiga stadium avgöra hur mycket arbete som
krävs för ett visst projekt.

Det finns dock inga färdiga prislistor att gå efter. Att göra en
berg-och-dalbana säker för jordskred kan till exempel betyda 120
timmar i extra arbetstid. I ett sådant fall uppskattar Stengel i ett 
första skede priset och beräknar det slutgiltiga först efterhand. Att
designen ändras när ingenjörerna redan har börjat konstruera gör
också priset svårt att uppskatta. Ibland kommer kunden med nya
idéer när projektet väl satt igång, och ingenjörerna kanske till och
med är i slutfasen. Kunden kanske vill ha en extra loop eller flytta
något visst element i strukturen. Banans geometri måste då beskri-
vas på nytt och nya beräkningar tas fram, något som kunden 
kanske inte är villig att betala för, trots att dessa extra kostnader
svårligen kunde uppskattas i förväg.

Trots detta anser Stengel att kostnaden för en berg-och-dal-
banas design oftast kan uppskattas väl. För konstruktionskostnaden

pappret helt annorlunda, efter att verkligen har suttit i den.
(Rödig 2003–02–26) 

En ytterligare väg till information om hur olika berg-och-dalbanor
uppfattas av konsumenterna går igenom entusiasterna. Den europe-
iska entusiastföreningen ger ut First Drop, en tidning som till stor
del bygger på recensioner av nybyggda berg-och-dalbanor. Även om
många parker, och därmed ofta Stengelingenjörerna, inte riktar sig
till den extrema kundgrupp som entusiasterna utgör och deras läng-
tan efter rekordbrytande attraktioner, ger recensionerna i tidningen
ändå en idé om vilka figurer som är uppskattade och vilka som inte
får ett lika positivt bemötande. Denna form av respons når på så sätt
ingenjörerna som, även om de inte direkt tycker att den styr, ändå
lägger kommentarerna på minnet.  

Att se om en figur som redan är byggd är uppskattad och i så
fall förstärka den är en sak, men hur gör man för att veta att en ny
idé är rolig innan den ens är byggd?

Ha. Det är en känslosak. Det kan man inte räkna ut. Vi kan 
beräkna om den håller. Om den kan vara rolig, det kan man 
bara fundera över känslomässigt. (Wanner 2003–02–26) 

Både Wild och Wanner anser att det är viktigt att känslan får avgö-
ra om en ny konstruktion kommer att bli rolig eller inte. Med beräk-
ningar kan man endast visa att en berg-och-dalbana fungerar rent
tekniskt, att den är säker och att den uppfyller de platskrav som
ställs, tycker Wanner. Han åker gärna en berg-och-dalbana fem–sex
gånger på raken för att ta reda på hur g-krafterna i konstruktionen
verkligen känns i respektive säte – för krafterna verkar, och känns
därmed, olika på de olika platserna. På sätt och vis är det ändå
utifrån beräkningar och ritningen av en ny attraktion som ingen-
jörerna bedömer nöjesvärdet. De läser in detta mellan raderna 
i beräkningarna, något som de kan göra utifrån sin erfarenhet av
berg-och-dalbanekonstruktion.

Även Gerhard Heimbold bedömer om känslan i en berg-och-
dalbanan är lyckad utifrån strukturens konstruktion. Banan blir
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utförde utifrån sitt kunnande stödpelarna. Spåret spikades ihop av
sju–nio lager plankor och kurvorna sågades till på plats. Om tåget
under de första testturerna inte nådde över något visst krön, fick
snickaren justera höjden genom att ta ned spåret, såga ned stödpe-
larna och sedan bygga upp spåret på nytt. Banorna följde därmed
förståeligt nog bara grovt konstruktionsritningarna.15)

När stålet introducerades som konstruktionsmaterial blev det
bland annat möjligt att konstruera, tillverka och uppföra figurer av
annan form och storlek, som också utsatte passagerarna för högre
krafter än tidigare. Det blev även möjligt att noggrannare bestämma
spårets form. En exakt beskrivning av spåret bygger på att det finns
otvetydiga matematiska specifikationer, något som de datorprogram
som under åren utvecklats på kontoret kunde ge – även om datorer-
na inledningsvis inte klarade att beskriva en hel banas struktur.

1965 designade ingenjörsbyrån en bana som tillverkades av
Anton Schwarzkopf för Liseberg. De kompletta beräkningarna
(gjorda utan dator) rymdes på 341 sidor – något som idag är otänk-
bart, berättar Stengel. Stabilitetsberäkningarna kan idag ge upp till
60 000 sidor analys. Det kan ta 5 000 timmars ingenjörsarbete att
färdigställa en berg-och-dalbana, inklusive verkstadsritningar. 200
specialutvecklade datorprogram används för beräkningarna av de
omkring 4 000 ekvationerna som ska lösas. (Stein 2001) Kontoret
designar årligen fem–sju banor och Wild uppskattar att kontoret
samtidigt kan arbeta på fem projekt, om de är förskjutna lite i tiden.
Arbetet med en berg-och-dalbana tar därmed omkring ett år. Alla
projekt passerar Wanners skrivbord, eftersom han är den som
bestämmer vilken form banorna ska ha. 

Layout
Heimbold berättar att det första steget i konstruktionsprocessen är
att beskriva berg-och-dalbanans layout geometriskt, det vill säga
göra en matematisk beskrivning av hur rälsen löper och i vilken ord-
ning berg och dalar och olika figurer såsom loopar och skruvar ska

spelar det ingen roll hur många meter räls som går åt för konstruk-
tionen eller hur hög den är. Utgående från vilken typ av räls, vagnar
och drivsystem banan kräver, kan ingenjörerna avgöra priset och
kunden därmed avgöra om den vill ge kontoret uppdraget. Stengel
tror att industrin snart har nått en gräns för vad en berg-och-
dalbana kan kosta. Kingda Ka kostade, enligt honom, 15 miljoner 
dollar att bygga. För den summan kan man bygga tre mindre banor.

En hjälp för kunden är de tredimensionella bilder som
Stengelingenjörerna tar fram, utifrån vilka man kan föreställa sig
hur en viss design kommer att se ut. Kunden kan även behöva dessa
bilder för att övertyga banken om ett visst projekts förträfflighet. En
konkret modell kan i vissa fall vara mer övertygande än en ritning 
– om man vill låna 100 miljoner kronor till ett berg-och-dalbane-
bygge, till exempel, säger Wild. De konkreta modellerna blir dock
allt mer sällsynta. 

Processen att utforma en bana
Då och nu

Under de mer än fyra årtionden som jag har arbetat med nöjes-
attraktioner, har innovationer inom design, produktion, test-
ning, underhåll och standarder orsakat förändringar jämför-
bara med övergången från hästdragna vagnar till formel 
ett-bilar. (Stengel 2005a)

Som Stengel beskriver det, har berg-och-dalbanedesign14) utvecklats
från att delvis bygga på “trial and error” till att vara en ingenjörs-
disciplin som utgår från exakta metoder från flertalet ingenjörsom-
råden samt matematik, fysik och medicin. (ibid) Tidigare konstruk-
tioner var begränsade till element som kunde beskrivas med raka
linjer och cirkelbågar. Designern beräknade stödpelarnas höjd och
beskrev lutningen och doseringen. Tillverkaren byggde utifrån detta
berg-och-dalbanan, huvudsakligen i trä. En snickare byggde och
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14) Med “design” menas i detta fall en berg-och-dalbanas layout och de dynamiska och statis-

ka beräkningar som behövs för att tillverka och bygga banan.

15) De flesta träbanor byggs idag fortfarande på detta sätt, även om Stengelkontorets patente-

rade metod för att bygga träbanor numera ger ett annat alternativ.
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Statik
Är dynamiken väl beräknad är det dags att bestämma var stödpelare
ska placeras och hur de ska dimensioneras samt vilken form som 
rälsen bör ha för att klara den förväntade lasten. Detta är något som
ingår i Stelzls arbetsuppgifter. Allra först läser han in sig på pro-
jektmappen. Han tar reda på vad som är avtalat beträffande hur
många vagnar banan ska ha – en eller flera – vilken typ av räls – om
den ska bestå av två eller fyra rör och hur den ska vara uppbyggd 
– vad för typ av stöd, material och form banan ska ha och vilka 
förutsättningar som gäller för platsen samt övrigt som är avtalat 
med beställaren.

Beställarens önskemål är vanligtvis att stöden ska vara så få och
så långt ifrån varandra som möjligt, något som ofta inte är statiskt
möjligt. Även om kunden tycker att stöden är fula och stör och helst
inte ska vara där över huvud taget, måste de förstås finnas. Helst vill
beställaren dessutom att banan ska vara så billig som möjligt, något
som är svårförenligt med att mycket konstruktionsarbete ska läggas
på en lösning med så få stödpelare som möjligt.

Stelzl får den geometriska beskrivningen från Wanner. Varje
punkt i en berg-och-dalbana som är lagrad i databasen kan beskri-
vas i koordinater. Stelzl får ett urval punkter, kanske en punkt var
tolfte decimeter, som han sedan förbinder. Detta ger en förenklad,
något kantig beskrivning av berg-och-dalbanans geometriska form,
som han sedan kan utgå ifrån i sina beräkningar. Att hela banan är
bestämd krävs nämligen för att Finita Element Metoden16), fem, ska
kunna användas, samtidigt som att beräkna varje punkt i banan 
statiskt skulle innebära ett för omfattande arbete.

Utifrån den information han har fått uppskattar Stelzl vilken
belastning som rälsen är utsatt för och beaktar vilken hastighet och
acceleration som tåget har i banans olika delar. Med hänsyn till
detta och de övriga förutsättningarna, såsom var banans bromsar
och motorer är placerade samt hur omgivningens hus, gator och

vara placerade. Geometrin beskrivs även ritningsmässigt, vilket
ytterligare illustrerar banans form. De vinklar som beskriver spårets
horisontella och vertikala lutning samt kurvans radie och rälsens
höjd, lagras i en databas. Dessa värden beskriver så banans form.

Looparna måste beskrivas på ett speciellt sätt, eftersom mate-
matiken för denna form inte riktigt räcker till, som Heimbold
uttrycker det. Att beskriva den vertikala rörelsen är svårt, eftersom
vagnens axel då är parallell med den vertikala axeln. Vid en vertikal
rörelse förstår inte datorn om det är en vridning om vagnens längd-
axel eller om det är asimut-vinkeln som förändras. Detta är ett
typiskt problem som sedan 1930-talet även har varit intressant för
flygplansindustrin. När ett flygplan flyger rakt upp kan navigations-
instrumenten inte beskriva rörelsen, eftersom den liksom hos en
berg-och-dalbana anges genom asimut-elevation och roll-vinkel.
Även för robotar är detta ett problem. När två ledaxlar står paral-
lellt vet roboten inte vilken led den ska använda, och lösningen blir
matematiskt singulär. För att komma runt problemet i bankonstruk-
tionen beskrivs loopen istället i ett liggande system. I databasen
noterar man sedan att figuren i verkligheten är stående. 

Dynamik
När hela banan är beskriven i databasen, beräknas de dynamiska
lasterna som uppkommer i konstruktionen, något som förutom
Heimbold även Wanner har specialiserat sig på att utveckla pro-
gramvara för. Med dynamik menas beräkningen och gestaltningen
av åkturen med hänsyn till hastighet, acceleration och de krafter
som uppkommer när massan rör sig. Beräkningar utförs för de
respektive krafter som verkar på passageraren, vagnen, rälsen och
hela tåget. Ingenjörerna tar reda på om de g-krafter och den accele-
ration som uppkommer håller sig inom gränserna för det tillåtna. 
I Stengels tidiga dagar beräknade han med hjälp av logaritmtabeller
hastigheten som ett tåg har då det passerar banans stöd. Arbetet tog
vanligtvis flera dagar. Idag tar samma arbete med datorernas hjälp
bara några sekunder och dessa beräkningar, liksom de dynamiska
beräkningarna, görs utifrån geometridatabasen. Ändå gör Stengel
helst sina överslagsberäkningar på papper.
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datorernas gräns. Det hela handlar om en avvägning, säger Rödig.
I dessa egenutvecklade program finns mycket kunskap. De rym-

mer de anställdas kunskaper och under åren har även många mate-
matikprofessorer frågats om råd. Programmen fungerar felfritt och
tillförlitligt och är inte så svåra att använda, säger Stelzl. Däremot
kan de inte användas för samtliga stöd, utan ett antal stöd måste
beräknas för hand, eftersom vissa delar av banan helt enkelt inte ser
ut så som programmen förutsätter. För dessa delar av banan gäller
det att vara kreativ och fundera ut en egen lösning som inte bygger
på programmens standardberäkning. Det gäller att komma på något
som löser problemet och att sedan kunna konstruera det på ett
ingenjörsmässigt sätt. Efter genomgången universitetsutbildning kan
man alltid konstruera något som håller, men detta är inte samma sak
som att det även fungerar att bygga och använda. Om du konstru-
erar något så som du blivit lärd att göra det på universitet blir du
utskrattad av tillverkaren. Att bara konstruera rätt upp och ned ger
något som är för omständligt eller kanske inte överhuvudtaget 
fungerar att tillverka. 

Bakom kunskapen om hur man konstruerar något så att det inte
bara håller utan även blir smidigt att tillverka ligger mycket erfaren-
het. En som har detta är Holger Betzler, som är utbildad till stål-
byggnads- och svetsfackingenjör. Han har arbetat på kontoret sedan
1975 och sysselsätter sig idag självständigt med olika projekts alla
delar. Han har ägnat mycket tid åt statiska beräkningar. Stelzl frågar
honom om sådant han inte kan lära sig genom att läsa böcker.

Ibland ringer Stelzl även till tillverkaren Gerstlauer Elektro
GmbH för att fråga hur man gör, och han har även varit på besök 
i deras verkstad i det närbelägna Münsterhausen. Först när han ser
hur banorna tillverkas, kan han konstruera något nytt som även är
vettigt att tillverka. Detta är särskilt viktigt för honom, eftersom han
kommer direkt från universitetet och inte vet mycket om hur det går
till i praktiken, säger han.

Exempel på ett projekt som var komplicerat och som krävde
många speciallösningar är Gröna Lunds Vilda Musen, som skulle
byggas in i den redan existerande Jetline. Stöd kunde inte byggas där
de behövdes, på grund av att redan befintliga stöd skulle användas.

natur ser ut, placerar han sedan ut stöden och uppskattar avståndet
mellan dem. Om g-krafterna är negativa för någon viss bit, kan 
stöden där placeras ut på större avstånd från varandra. En förutsätt-
ning för arbetet är att Wanner, som i det första steget bestämmer 
layouten, inte bara tänker på vilken konstruktion som är roligast,
utan även på dessa randvillkor. Han behöver dock inte i detalj 
fundera över stödens exakta placering, eftersom detta ju är Stelzls
uppgift att bestämma.

I grund och botten finns det ett optimum för hur stöden ska 
placeras, säger Stelzl. Detta optimum kommer konstruktören aldrig
att nå, men det gäller att komma så nära det som möjligt. Det finns
flera lösningar som ligger ganska nära detta optimum och det ligger
en frihet i att finna en sådan. Stelzls examensarbete handlade om
optimering och han funderar gärna vidare över temat hemma på 
sin kammare.

I februari 2003 ägnar sig Stelzl åt statiska beräkningar. Han
visar hur han arbetar med en design i Auto-cad och hur beräkning-
arna med fem ser ut. Auto-cad var svårt att hantera i början, men
Stelzl som arbetar med det varje dag börjar nu känna sig hemma 
i programmet. En ritning tar två–tre dagar att göra. Att kunna se
och förstå bilderna tredimensionellt kommer med tiden, säger han.
De datoriserade bilderna har dessutom blivit allt mer realistiska med
tiden, så numera kan beställaren få se dessa i stället för de modeller
i tråd som var vanliga tidigare. Han bygger upp en halvfärdig kon-
struktion i kontorets dataprogram utifrån geometrin och utför
beräkningar i kontorets egenutvecklade program. De statiska beräk-
ningarna upptar totalt ett par hundra till ett par tusen sidor.

Medan stabilitetsanalysen tidigare utfördes genom att ett stöd
isolerades från resten av systemet, modelleras idag med datorernas
hjälp hela det statiska systemet och lastdistributionen i det. Denna
mer realistiska modellering av lastdistributionen har gjort det möj-
ligt att bygga riktigt stora berg-och-dalbanor som till exempel
Millennium Force, Top Thrill Dragster och Kingda Ka. Att model-
lera hela systemet kräver förstås starkare datorer än tidigare. Hade
man ännu snabbare datorer kunde man förstås fylla dem med 
ännu fler beräkningsdetaljer, så att man nådde även de snabbare
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bitar rälsen ska delas in i och exakt hur bitarna ska böjas för att 
få den form som beräkningarna och ritningarna beskriver. Detta är
nödvändig information för tillverkaren, som inte kan färdigställa
rälsen enbart utifrån ritningarna.

Banans delar måste kunna transporteras i containrar med en
längd om maximalt 12,5 meter. Bitarna görs därför ofta omkring tio
meter långa, men vissa bitar blir så korta som en meter, beroende på
vilken form de ska kunna böjas till. Den 400-metersbana som
Heimbold i februari 2003 arbetar med delas in i 47 rälsbitar. Oftast
klarar han av att bestämma böjningen för tio–tolv segment om
dagen. Att avgöra hur stora segmenten ska vara är inget som datorn
kan avgöra. Det handlar om erfarenhet, säger Heimbold, och pekar
på ett element på datorn som han har satt till 1,20 meter – inte för
att ett datorprogram har angivit den längden, utan för att han 
känner att den passar. När Heimbold studerar ritningen kan han
föreställa sig hur bitarna ska delas in, något som han beskriver att
han efterhand har fått en känsla för.

För banor som ska vara flyttbara gäller särskilda villkor, så att
de lätt ska kunna plockas isär och byggas upp, ofta på en trång
plats. Begränsningarna för dessa banor är fler än för de stationära
och ingenjörerna måste mer än i andra fall kompromissa för att få
ihop en lösning. För en resande bana gäller förstås att rälsbitarna,
men även stöden, måste vara demonterbara. Alla räls- och stöddelar
måste dessutom storleks- och tyngdmässigt vara hanterbara för en
kran så att de kan transporteras och packas.

Hur rälsbitarna ska böjas så att de får ritningens form är inte
uppenbart, även om datorprogram hjälper till även i detta arbete. 
En rälsbit har sex frihetsgrader i rummet. Med detta menas att den
kan förskjutas i tre riktningar (på längden x, bredden y och höjden
z) och roteras kring respektive axel (kring x-, y- och z-axeln).
Problemet med rälsbiten är dock att tillverkarens utrustning inte 
gör det möjligt att täcka alla sex frihetsgrader, det vill säga vrida och
förskjuta i alla tre vinklar och alla tre riktningar. Körningen i dator-
programmet ger ett förslag på vinklar och sträckor, och visar hur
mycket biten kommer att avvika från den önskade formen, om räls-
biten böjs enligt de föreslagna värdena. Avvikelsen måste ligga kring

Samtidigt skulle attraktionen byggas så att säkerhetsavståndet till
Jetline var tillräckligt stort. Arbetet var svårt och Stelzl prövade sig
fram och gjorde mycket arbete i onödan. Till hjälp hade han en
modell över banan och foton över området.

“Det är mer tillfredsställande när det flyter och man inte stöter
på problem, när man inte måste göra allt tre gånger, som till exem-
pel i Gröna Lundsfallet”, berättar Stelzl. När stödpelarna inte 
passar måste man förskjuta dem något. Då kanske det inte fungerar
på något annat ställe. “Du blir alldeles tung i huvudet för att du
måste tänka på tusen saker samtidigt. Om man har tillräckligt med
plats och kan ta ut svängarna kan man ställa stödpelarna var man
vill och det rullar på bra.”

Stengel skakar på huvudet när han berättar om projektet. Att
klämma in en struktur i den redan existerande, med det knep och
knåp som krävdes för att få plats och med de dimensioneringar som
redan fanns givna, trodde han knappt skulle gå. Men det gjorde det.
Strukturen mättes upp på nytt med hjälp av ett finskt företags nyut-
vecklade laserteknik som genererade en cad-modell av Jetline med
en tolerans på +/- 15 mm på 50 meter. (Peschel 2006) Visserligen
konstruerades banan 1988 av Stengelkontoret, som förstås också
hade strukturens alla data, men den behövde ändå mätas om, efter-
som informationen inte fanns representerad i en datormodell.

I ett sista steg i de statiska beräkningarna beskriver Stelzl var
fundamentet hamnar och vilka toleranser som gäller för det. De
krafter som verkar på fundamentet är därmed de sista siffror ur de
statiska beräkningarna som kan lämna kontoret och också något
som ändras över projektets gång. Rödig berättar att ett problem
dock är att beställaren så tidigt som möjligt måste få reda på hur
fundamentet ska dimensioneras för att kunna påbörja samordning-
en med betongleverantörer och andra för att gjuta grunden. Att göra
en uppskattning som stämmer relativt bra är svårt, eftersom värde-
na ändras mycket under ett projekts gång.

Beskrivning av rälsen
När de statiska beräkningarna väl är klara och stöden utplacerade
och dimensionerade som de ska, beskriver ingenjörerna hur långa
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Kontorets innovationer
Ett sätt som ingenjörernas kunnande kommer till uttryck på är
genom de innovationer som har gjorts och alltjämt görs på
Stengelkontoret. Bland de nya tekniska lösningar som syftar till att
göra berg-och-dalbanorna säkrare, bekvämare och roligare att åka
kan bland andra nämnas en förbättrad form på loopen, ett nytt slags
rotationsprincip samt nya sätt att tillverka olika berg-och-dal-
banors räls. Genom de tekniska innovationerna bibehålls kontorets 
försprång. Innovationerna arbetas in i standarderna.

Former: Loopen
Som jag beskriver i första kapitlet var de första loopar som kon-
struerades tämligen farliga historier. Såväl de första parisiska som de
senare varianterna på Coney Island gav pisksnärts- och ryggrads-
skador och måste snart stängas. På 1950-talet försökte sig en entre-
prenör i Wiens Prater på nytt på en sådan attraktion, men den resul-
terade i samma skador som de tidigare och dessutom att ett antal
offer grundade “föreningen för loopingskadade” (Schützmannsky
2001, s. 48). Först vid mitten av 1970-talet ledde en förfrågan från
parken Six Flags Magic Mountain till Anton Schwarzkopf till att en
säker loop konstruerades.

Det som var problematiskt med de loopar som tidigare kon-
struerats var att de, liksom alla delar av berg-och-dalbanorna, 
byggdes av raksträckor och cirkelbågar. När passageraren kom 
i hög hastighet på raksträckan och skulle in i loopen utsattes han
eller hon med ens för stora krafter. Vid övergångspunkten ledde en
abrupt höjning av de vertikala krafterna till en stukning av ryggra-
den. Vid övergången från inga till stora centrifugalkrafter uppkom
dessutom ett ryck, som gav pisksnärtsskador. Werner Stengel, som
var den konstruktör Schwarzkopf anlitade, sökte efter en annan,
bättre form, som inte skulle ge detta övergångsproblem och som
samtidigt skulle vara matematiskt hanterbar och praktiskt bygg-
bar (ibid).

För att lösa de två huvudproblemen, sökte Stengel i matematik-
och fysiklitteraturen och föreslog en så kallad klotoidform, en form
som varit känd bland matematiker sedan 1600-talet. Denna form

1 mm för att värdena ska anses tillräckligt bra. För att uppnå en 
tillräcklig noggrannhet korrigerar Heimbold utifrån sin erfarenhet
oftast algoritmens svar för hand.

Det som lämnar kontoret
Berg-och-dalbanans form hänger ihop med dess dynamik – som i sin
tur hänger ihop med statiken. När designen är framtagen presen-
teras ritningarna tillsammans med en hastighetsberäkning och en 
tillhörande lastfördelning för tågets olika lägen, som åskådliggör
vilka krafter som uppkommer i konstruktionen. Det som lämnar
kontoret beskriver Rödig som “tryckt papper, kunnande och anvis-
ningar, torra listor med siffror, skisser, men inget konkret. Men 
i slutändan är det ändå något konkret. På Gröna Lund står en 
färdig bana.” Den 26 februari 2003 dyker de första bilderna från
provturerna i Vilda Musen i Stockholm upp på kontoret i München.
Bilderna visar det konkreta resultatet av ingenjörernas arbete.

Stelzl menar att det kontoret säljer är “thrill”. “Vi säljer 
känslan man får när man åker i en berg-och-dalbana.” Dock vet han
inte var själva känslan uppstår. Skulle han bygga hus, skulle hans
vardag se ut som den gör idag, tror han, men den skulle kännas
annorlunda:

Jag vet inte var känslan uppstår. Det är kanske helt enkelt 
kunskapen om det man gör. Om jag skulle bygga enfamiljshus 
skulle min vardag förmodligen på många sätt inte se så annor-
lunda ut. Men det ligger i bakhuvudet, att man konstruerar en 
berg-och-dalbana just. Och vad som också är så trevligt med 
detta arbete är att man kan betrakta bilden och säga, denna har
jag gjort själv. Jag känner till varenda skruv i den. Det är min
bana. Det är inte helt vanligt, att man verkligen kan utföra ett
helt projekt själv. Vid sidan av korresponderar jag med kunden, 
så länge det inte gäller något som Wild eller Wanner måste göra. 
Till sist kan jag säga att det är min bana. (Stelzl 2003–02–25)
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vagnens och passagerarens tidigare rotation kring spåret som gjorde
att huvudet på kort tid förflyttades lång väg. 

För att reducera sidoacceleration utvecklade Stengel konstruk-
tionsprincipen “rotation kring hjärtlinjen” – en uppfinning han är
särdeles stolt över, eftersom den gör att en attraktion kan vara mag-
kittlande utan att för den sakens skull ge illamående. När en vagn
kör in i en kurva roteras den på någon millisekund till en ny posi-
tion. Enligt tidigare konstruktioner roterades vagnen kring spåret,
vilket ger en för kroppen obehaglig rörelse, då huvudet på samma
millisekund roteras en än längre sträcka, samtidigt som det enligt
tröghetslagens princip hellre skulle förbli i sin position. För att göra
turen behagligare, kom Stengel på att han i stället skulle rotera 
gästen kring dennes hjärtlinje, så att sträckan huvudet måste roteras
förkortas avsevärt. Genom detta sjönk sidoaccelerationen med 75
procent. Lösningen innebär en mindre påfrestning på kroppen än
både loopar och andra skruvar gör. Schwarzkopf tyckte dock inled-
ningsvis att skenformen var för svår att tillverka, eftersom böjnings-
maskinerna bara kunde arbeta noggrant i två dimensioner och bara
begränsat i en tredje dimension, som dessa former krävde. Trots att
Stengel utvecklade idén 1970 tog det sex år tills Schwarzkopf var
övertygad och idén realiserades. (Schützmannsky 2001) 

Om nu poängen är att huvudet i så stor utsträckning som möj-
ligt inte ska flyttas, kan man fråga sig varför konstruktionsprincipen
inte utgår från att rotera kring en linje genom huvudet i stället.
Enligt Stengel är en rotation kring hjärtat en kompromiss. Om man
skulle rotera kring huvudet skulle benen svingas iväg än mer, vilket
inte skulle göra något eftersom de g-krafter benen skulle utsättas 
för inte är skadliga. Även vagnen skulle dock svänga iväg mer. Man
måste ta hänsyn till vagnen, då den om den svängs snabbt utsätts 
för hög acceleration och dess hjul slår hårt mot spåret – något som
kan skada konstruktionen. Dessutom är beslutet att rotera kroppen
om en viss linje ändå en kompromiss, eftersom de gäster som sitter
bredvid varandra inte är lika långa. Från denna insikt kommer ele-
mentet “the heart roll”18), där gästerna roteras kring centrumlinjen.

har egenskapen att krökningsradien är omvänt proportionell mot
avståndet från spiralens centrum.17) Det är en spiralform som 
kommer ur en rät linje och inledningsvis har den en oändlig radie
som sedan stadigt minskar. På botten av loopen är kurvradien stor
och övergången från raksträckan blir därmed mjukare och belast-
ningen på kroppen mindre. Kurvradien minskar sedan mot loopens
topp, så att en tillräcklig centrifugalkraft håller passageraren på
plats i sätet. Formen har använts som övergång mellan raksträckor
och kurvor bland annat vid vägbyggen, till exempel vid motorvägs-
avfarter – ett sammanhang som Stengel under sina studier till bygg-
nadsingenjör hade stött på den i. (ibid)

Schwarzkopf lät bygga formen, provkörde den med sandsäckar
och provåkte den sedan först själv, som brukligt är, för att konstate-
ra att den inte var farlig. Även tüvs beräkningar gav samma säker-
hetsbesked. Den 17 juni 1976 öppnade den första klotoidloopen,
The Great American Revolution, i Six Flags Magic Mountain 
i Kalifornien. Idag finns över 200 loopar i världens banor. Oavsett
om de är konstruerade av Stengels kontor – något som gäller för
över hälften av de i dag existerande – eller inte, eller om en till-
verkare själv har konstruerat och byggt dem, så följer alla principen
att krökningsradien är mindre i loopens övre del. Vissa loopar 
(till exempel från Arrows) konstrueras dock mer droppformade, till
exempel genom villkoret att centrifugalkraften skall vara konstant
genom loopen. (Pendrill 2005) Valet av loopform styrs i viss ut-
sträckning av längden på tåget som skall färdas genom den. Medan
ett tåg av en viss längd utan problem kan ta sig igenom en viss bana,
skulle en enskild vagn stanna innan den nått toppen i samma bana.

Rotation kring hjärtlinjen
Snabba turer genom kurvor hör ihop med berg-och-dalbanor. Dock
var övergången från raksträcka till cirkel tidigare problematisk,
enligt beskrivningen ovan, och gav obehagliga sidoaccelerationer. 
En av huvudorsakerna till den höga sidoaccelerationen var även
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uppvisade “excellent dynamik” hade designats och byggts uppför-
des träkonstruktionerna fortfarande på samma primitiva sätt som
tidigare, nämligen genom att rälsen “på medeltida vis” spikades
ihop av flera plankor. Stengel upplevde det som väldigt otillfredsstäl-
lande att ingenjörerna kunde räkna noggrant på bärverket, men att
snickaren med sin yxa i slutändan bestämde hur banan skulle se 
ut. “Det störde oss då väldigt att turen var mycket sämre än den
egentligen borde ha varit enligt beräkningarna”, berättar han. Då
uppkom de första idéerna om hur banan kunde förbättras.

Han föreslog ett nytt sätt att tillverka träbanor, som gick ut på
att inte på plats, utan i stället i verkstaden, tillverka rälsbitarna
genom att limma dem lager för lager. nc-maskiner skulle sedan
framställa de olika rälsbitarna som på så sätt kunde få en noggrann-
het på +/- 1 mm. Stengels idé om att prefabricera rälsen utifrån 
limmat trä möttes av beställarna inledningsvis alltid med misstro.
(Stengel 2005a) Emellertid blev en parkägare övertygad om förde-
larna med metoden och en innovativ tillverkare var beredd att ta 
uppdraget att tillverka enligt Stengels idé, varmed moderna tider
började råda även för träkonstruktionerna. Den med lim uppbygg-
da rälsen är väsentligt bättre vad gäller tillverkningsnoggrannhet än
den som tidigare funnits på marknaden. Andra fördelar är en för-
enklad produktion, en högre styvhet i materialet, en längre livstid
för, och ett mindre underhållningsbehov av, konstruktionen.
Dynamiken i de träbanor som är tillverkade utifrån denna nya 
teknik är enligt Stengel jämförbar med den i dagens stålbanor.

Oavsett de olika innovationernas förträfflighet i ingenjörernas
ögon, avgör en särskild instans, genom att kontrollera beräkningar-
na, huruvida banan i slutändan får byggas eller inte. Vilken denna
instans är och hur verifieringen sker beror på de regler som gäller för
det land där berg-och-dalbanan ska stå. En bana som byggs för
Tyskland kontrolleras av Technischer Überwachungs-Verein, tüv,
medan en bana som ska stå i Sverige kontrolleras av polismyndig-
heten. Exakt vilka statiska krafter som banan ska dimensioneras
efter och vilka dynamiska krafter som får uppkomma, beskrivs 
i internationella och nationella standarder, såsom den tyska standar-
den för tivolianläggningar, din 4112, eller den svenska motsvarig-

Christian Stelzl pekar på en ritning som sitter på väggen i hans rum.
Han vill visa hur man kan se teknikutvecklingen i banornas form. 
I de tidiga banorna är de delar där tåget åker som snabbast alltid
raka. Förklaringen är att hastigheten och sidlutningen inte följde
varandra. Höga hastigheter i kurvorna möjliggjordes först i och med
att datorerna blev snabbare så att de kunde räkna på “heart line” 
– rotationsprincipen som även är Wanners specialområde att beräk-
na. Därmed kan man ur en banas form utläsa hur långt tekniken var
gången vid en viss tid.

Tillverkningsteknik för stål- och träbanor
På 1960-talet förbättrades stålkvaliteten och svetstekniken, så att
det blev möjligt att bygga berg-och-dalbanor i stål. Ett problem, då
som nu, var dock hur stålrälsbitarna skulle böjas. Schwarzkopfs
maskin böjde rälsen genom att en rörlig stötta sköts mot rälsbiten
som satt mot två fasta stöttor. Rälsbiten böjdes på så sätt i två
dimensioner. Genom att lossa biten och rotera den kunde en god
approximation till den teoretiska beskrivningen uppnås även i en
tredje dimension. Man satte först stöttorna på plats, för att sedan på
känsla böja skenorna, så att de passade över stöttorna. Det kunde
ibland krävas många böjförsök innan en godtagbar skengeometri
var på plats. Det fanns en gräns för hur bra det kunde bli och vissa
svårare figurer gick överhuvudtaget inte att forma. Att tillverka en
rälsbit som håller hög kvalitet och följer designen var sålunda inte
alldeles lätt. En av Stengelkontorets innovationer var utvecklingen
av ett tillvägagångssätt för att underlätta för tillverkaren i denna
process, för, som Stengel säger, “vi designers vill att det byggs med
kvalitet”. Med hjälp av datorprogram beräknar ingenjörerna idag
koordinater för specifika rälsnoder. Koordinaterna beskriver exakt
hur rören ska böjas och kan sedan användas i produktionen av räls-
piporna och spårelementen såväl som under det avslutande accep-
tanstestet.

Balder, Lisebergs träbana som öppnade 2003, är tillverkad
utifrån en annan av Stengels innovationer, nämligen prefabricerade
spårelement i laminerat limträ, en konstruktion som är patenterad
av Stengel. Medan många moderna stålbanor som enligt Stengel
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heten, ss 7677001. Att berg-och-dalbanan måste uppfylla de säker-
hetskrav som ställs på den i standarderna är inget som går att 
kompromissa om. Hur rolig en berg-och-dalbana än skulle vara, hur
väl den än skulle passa in på området, spelar ingen roll om den inte
är säker. Ständigt närvarande finns de säkerhetsföreskrifter som
ingenjörerna har att rätta sig efter. Hur fungerar arbetet med och
kring dessa?

Regler

Floden av regler blir allt större. Men detta är inget som under-
lättar ingenjörens arbete; tvärtom begränsar det hans kreati-
vitet. (Stengel 2005b)

Korvlunch
Längst upp i ingenjörernas hus finns ett bibliotek och ett rum med
uppskattningsvis 800 pärmar med ritningar. Böckerna förvaras i god
ordning i måttillverkade skåp med trädörrar som på ett korrekt 
vis skyddar dem mot blekning och damm. På ena dörren är en
maskinskriven, gulnad lista över böckernas indelning, och i vilken
del av hyllan de går att finna, prydligt upptejpad. I hyllorna finns 
fackböcker från många ingenjörsområden: brokonstruktion, håll-
fasthetslära, kemi, elektroteknik, flygteknik, hydraulik, maskin-
konstruktion, pneumatik och svetsteknik. I bibliotekets hyllor finns
även böcker som The incredible scream machine (Cartmell 1988) 
och Rationalisierung im Konstruktions- und technischen Büro
(Herrich 1967).

Ibland äter ingenjörerna korv tillsammans i biblioteket. 
I februari 2003 simmar de vita korvarna omkring i två kastruller
och till dem äter man saltkringlor och dricker öl eller vatten. Stengel,
Wanner och Wild pratar på, medan de andra mest är tysta. Heckner
och Stelzl gör något enstaka inlägg och Heimbold och Rödig 
knystar knappt. För dem som pratar handlar korvlunchen om regler,
normer och vem som bär det yttersta ansvaret om något händer 
om man har byggt efter en viss norm. Kontoret bygger efter den
tyska normen, och det är viktigt att förankra detta hos köparen,
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andra världskriget vagnar med dörrar som gick att öppna när tågen
är i rörelse. Varje år omkom ett antal människor som olyckligtvis 
öppnat fel dörr. Samtidigt var det inte tillåtet att konstruera en berg-
och-dalbana som kunde öppnas under turen, utan vagnarna måste
hållas låsta för att förhindra att passagerarna trillade ur.

Kanske ställs det högre säkerhetskrav på nöjesanordningar än
på många andra maskiner? När det tyskbaserade företaget Kuka
ville ta sig in i nöjesindustrin med Robocoaster, en apparat som
slungade runt och vände upp och ned på sina passagerare, var före-
taget enligt egen utsago först tvunget att gå igenom “den svåraste
certifieringsprocessen i världen” (Downey 2003).

Det är knappast så att vi hukar oss ned för att se sis-stämpeln
innan vi tar plats i Gröna Lunds Jetline, för vi förutsätter att banan
är godkänd. Vi vet att det faktum att vi är i Sverige betyder att vi
kan åka berg-och-dalbana utan att vara oroliga – Sverige är ett land
som ser till att inga farliga attraktioner tillåts. Även om vi inte har
en aning om detaljerna, att Gröna Lund samarbetar med Ångpanne-
föreningen, åf, och att dagliga kontroller utförs, förutsätter vi att
denna bana är säker.

Den svenska standarden Tivolianordningar – Riktlinjer för
dimensionering och utförande (ss 7677001) sorteras hos kk under
gruppen för “lyftdonsnormer”. Otvivelaktigt är det så att berg-och-
dalbanan lyfter sina gäster högt upp, innan de med ett sug i magen
släpps ned igen, dock i en annorlunda bana än de först sändes upp.
På området finns en tysk standard (din), danska standarder (dsf),
preliminära europanormer (pren) och en amerikansk standard
(astm) som har föreslagits för standardkommittén.19) Normen och
dessa standarder beskriver minimikraven på en tivolianläggning för
att designen, kalkylerna, installationen, underhållet och testningen
ska utföras på ett säkert sätt. De ger även ett gränssnitt så att ett
samarbete inom och över landets gränser möjliggörs.

Om en organisation vill certifiera sitt ledningssystem eller sina

säger Stengel. Det gäller också att skriva in i kontraktet vad som 
gäller. Vem är egentligen skyldig om något inträffar? Stengel på-
pekar att detta är viktigt att reglera i förväg. Han menar att regler
kväver kreativiteten, att det finns så mycket regler så att han knappt
kan röra sig. Den europeiska normen är 192 sidor lång och sidanta-
let utökas hela tiden. “Man skulle kunna skriva avhandlingar om
normer”, påpekar han irriterat och “Europa kommer att gå under 
av regleringar.”

Efter lunchen visar Stengel den amerikanska normen, som 
håller på att tas fram, och den europeiska. Den amerikanska normen
korrekturläser han just i dagarna. När han bläddrar igenom den
europeiska normen visar han nöjt vilka formler som kommer ifrån
honom. “Det här är ‘min’ formel och den här...” Han visar en tabell
med människans standardmått, även de beskrivna i normen. 

Stengel är irriterad på dem som gång på gång ändrar i den euro-
peiska normen. Trots att han har korrekturläst dokumentet sex
gånger finner han hela tiden nya fel. De lyckas dra ut eller trycka
ihop bilder, eller göra andra “skandalösa” fel. Skulle han ha skött
sitt företag så, skulle han minsann ha gått i konkurs för länge sedan,
menar han.

Tivolistandarder
Tekniska standarder finns för allt omkring dig. De finns för huset du
bor i och för kläderna du bär, för skeden du rör i ditt kaffe med och
för din cigarettändare. De finns också för våra berg-och-dalbanor.
En tivolianläggning utsätter sina passagerare för stora krafter vilket
beskrivs ovan. Om något inte stämmer kan det få katastrofala 
följder vid tågets hastighet i banan. En missad skruv kan betyda 
förlorade människoliv. För att göra turen säker har ett omfattande
standardverk vuxit fram.

När Stengel startade sitt företag 1965 var det med hjälp av en
telefon och en räknesticka. Då fanns ungefär 2 000 a4-sidor med
riktlinjer för tivolianordningar att rätta sig efter. Idag finns över 
20 000 sidor och säkerhetskraven på attraktioner är högre än på
många andra konstruktioner, berättar han. Tyska Bundesbahn, som
varje år transporterar hundratals miljoner människor, hade efter

9796

19) “Normer” kallas de standarder som har blivit godkända och antagna av en normorgani-

sation, som till exempel Deutsches Institut für Normung (din), International Organization for

Standardization (iso) eller Swedish Standards Institute (sis).



kompetens på området och hans företag redan hade hunnit skapa
sig ett namn. din 4112, som standarden kom att heta, behandlar
säkerhet i och konstruktion av tivolianläggningar. Den har omarbe-
tats ett antal gånger, men innehåller fortfarande en del skisser och
formler som en gång tagits fram av medarbetare på Stengel GmbH.
Stengel påpekar nöjt att mycket arbete ligger bakom standarden,
och att attraktionernas säkerhet därför är hög. En olycka, i den 
mån de förekommer, blåses upp enormt av pressen, samtidigt som
det faktum att fyra personer dör i trafiken 100 meter längre bort
kanske inte ens omnämns av samma press.

Enligt Romfördraget från 1957 är även ingenjörer ålagda att
bidra till integreringen av olika standarder i Europa. Säkerheten 
i byggväsendet berörs och normer måste tas fram, såsom den euro-
panorm för nöjesattraktioner, vars engelska version beräknades 
bli färdig under våren 2003 för att sedan översättas till tyska och
franska. Stengel har inte bara deltagit i arbetet med den tyska och
amerikanska standarden, utan är aktiv även i det här arbetet. På den
europeiska nivån återfinns mycket från “vår gamla din 4112” säger
en stolt Stengel.

Som nämnts ovan arbetar amerikanska astm med att ta fram 
ett utkast för en standard för tivolianläggningar. Stengel är stolt över
att ha deltagit i detta arbete och nöjd med att amerikanerna har valt
de accelerationer som är tillåtna av Stengel GmbH. Det är viktigt för
företaget, eftersom det betyder att man inte behöver konstruera
banorna olika i det här avseendet beroende på om de ska stå i usa
eller i Tyskland. Därmed underlättas samarbetet.

Andra länder, andra seder, annan politik
Den svenska standarden för tivolianläggningar, ss 7677001, är näs-
tan en direkt översättning av den tyska din 4112, åtminstone enligt
Stengel. Den enda avvikelsen gäller några referenser till ett par
svenska standarder, där den tyska standarden i stället hänvisar till
dito tyska standarder. Att översättningen kunde gå enkelt i detta fall
beror enligt Stengel på att det handlade om ren teknik och ingenting
annat. Detta annat som det tydligen ofta kan handla om är politik.

produkter enligt en viss standard innebär det i Sverige att organisa-
tionen låter en utomstående neutral part granska systemet eller pro-
dukten och bedöma om de krav som finns i respektive kravstandard
uppfylls.20) I Gröna Lunds fall är åf den granskande instansen. 
I Tysklands attraktionsindustri går det till på ett liknande sätt.

Stengel GmbH använder standarder
Stengel GmbH använder normer och standarder i konstruktionen av
sina attraktioner. Kontoret konstruerar enligt din, men även enligt
en och iso. En berg-och-dalbana som byggs för Tyskland granskas
av tüv och motsvarigheten till svenska åf. tüv infördes när James
Watts ångmaskin dök upp och ett antal ångpannor exploderade. Så
småningom kom tüv att få flera funktioner och instansen prövar
idag allt från atomkraftverk till bilar och nöjesattraktioner.

I Tyskland ser processen i stort sett ut som i Sverige, men i andra
länder kan det se ut på andra sätt. I vissa länder är ingenjören själv
ansvarig för sin konstruktion och kontrolleras därmed inte, men 
är i slutändan ansvarig för allt som händer. För Stengel känns 
principen att en oberoende instans prövar rätt. Han känner att det
vore lätt att förbise de egna felen, om han vore tvungen att utföra
testningen själv. Resultatet av tüv:s arbete är att Tyskland har en
säkerhetsnivå som gör att vi i lugn och ro kan åka karusell, pari-
serhjul och berg-och-dalbana.

…som Werner Stengel tagit fram
Vid sidan av den övriga verksamheten som konstruktör, sitter
Stengel sedan 1974 i olika utskott som tar fram normer och standar-
der för tivolianläggningar. När arbetet med att ta fram dylika stan-
darder påbörjades i Tyskland, fanns knappt några föreskrifter alls
inom detta område. Stengel deltog i forskargruppen som utredde
passagerares gränsvärden för belastning i berg-och-dalbanor. Hans
expertkunskaper kom väl till pass, då det fanns få med praktisk
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Länder som har få regler vill inte ha fler, och länder som har många
regler, kan inte tänka sig färre. Att vid förhandlingarna mötas halv-
vägs är svårt, eftersom säkerheten är något länderna ogärna kom-
promissar om.

Vissa länders intresse är att behålla sina uråldriga byggnads-
föreskrifter, och det handlar i en del fall inte längre om säkerhet 
och ingenjörstänkande. (Stengel 2003–02–24) 

Att Tyskland, som Stengel verkar i, har höga säkerhetskrav och inte
vill kompromissa med ett land med lägre krav på sina attraktioner,
tycker vi i Sverige förstås är bra, eftersom Stengel GmbH har kon-
struerat både Gröna Lunds berg-och-dalbana Jetline och deras nya
Vilda Musen samt Lisebergs Balder och Kanonen. Det går dock även
att förstå att alla länder i utskotten ska ha rätt till medbestämman-
de på demokratiskt vis. Går det att kompromissa om säkerheten?
Att få världen att arbeta enligt en och samma standard tycks vara ett
besvärligt företag.

Standardgästen
Att standarder för tivoliattraktioner finns, har konstaterats ovan,
och även vad de är bra för, nämligen att upprätthålla attraktioner-
nas säkerhet och ge ett gränssnitt så att samarbete över nations-
gränser möjliggörs. Vad står egentligen konkret i dessa normer och
standarder? Finns det, till exempel, en standardgäst att dimensio-
nera efter? Det låter dock svårt att konstruera en knä- eller axelbygel
som klarar att hålla fast ett 80 cm långt barn lika bra som en 205
cm lång vuxen.

Ja, det finns en standardmänniska att dimensionera efter, och
denna är ett populärt diskussionsämne vid utskottens sittningar.
Världen över är vi människor olika stora. Genomsnittsamerikanen
är större än genomsnittskinesen, antagligen både på längden och på
bredden. Hur kompenserar man för detta när man konstruerar en
berg-och-dalbana? Det finns förklarligt nog ingen måttuppsättning
för en internationell standardmänniska, utan måtten varierar efter
nationalitet. Det finns till och med en handbok som listar måtten.

Ibland kan standardiseringsmötena på internationell nivå även
präglas av politiskt grundade motsättningar mellan intressenter
från olika länder, och då gäller det att den svenska represen-
tanten (sis) har en stor portion social kompetens, förmåga att
vara diplomatisk och även vara bra på förhandlingsteknik.
(sis 2003)

Huruvida den europeiska norm som tas fram under våren 2003
kommer att träda i kraft eller ej är Stengel inte säker på, då det hela,
enligt honom, handlar om politik. Kommer det plötsligt ett tvåradigt
direktiv från Bryssel, spelar det inte längre någon roll hur mycket tid
som har lagts ned och hur omfattande dokument som tagits fram.
Brysseldokumentet blir ändå det bestämmande och europanormen
kan lika gärna hamna i papperskorgen. Direktivet kan låta: “Gör
vad du vill, bara inget händer. Händer något, bär du själv ansvaret.”
Enligt Stengel är det fullt möjligt att ett sådant dokument kan dyka
upp. Han hoppas dock att så inte blir fallet, eftersom åtta års arbe-
te och miljoner Euro i så fall skulle vara bortkastade. Upp till 40
representanter har sammanträtt vid ett flertal tillfällen på olika stäl-
len i Europa. Det är dock inte bara ett dokument från Bryssel som
kan ändra normens giltighet. Även om den träder i kraft, har varje
land fortfarande rätt att komplettera den med ett eget användnings-
dokument innan normen börjar gälla i landet.

Ett konkret problem som Stengel upplever är att förhandlingar
med andra länder inte fungerar väl. Dels finns ett kommunikativt
problem, dels har länderna svårt att kompromissa. Språkbarriären
innebär problem för kommunikationen vid sittningarna, eftersom
det finns många fackbegrepp som inte existerar på alla språk och
som är svåra att översätta. Vid den europeiska normkommitténs
sittningar har man arbetat på engelska för att i slutändan översätta
dokumenten till respektive språk. Efter några översättningar åt olika
håll har texten ibland fått en helt annan innebörd än den ursprung-
ligen avsedda.

Att byggväsendet är reglerat i olika hög grad i olika länder, gör
att en kompromiss vid sittningarna är nödvändig. I somliga länder
regleras byggväsendet strängt av staten och i andra knappt alls.
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med vissa mått tillåts åkatillkännages på skyltar vid attraktionen.
Även om konstruktör, tillverkare och montör gör sitt arbete perfekt,
kan dock olyckor hända. Att en tur är säker kräver nämligen att 
gästen håller sig till de skyltade reglerna.

Vad mer standardiseras?
Vad finns då i övrigt i dessa standarder? Förutom riktlinjer för 
gästens mått och rörelser finns där även anvisningar för hur håll-
fastheten ska beräknas, vilket material som ska användas, med mera
beroende på slag av standard. Standarderna ger även en anvisning
för hur många g gästen får utsättas för under en viss tid.

Stengel var en av medlemmarna i forskningsgruppen “Strain on
Passenger’s Limit Values for Roller Coasters” som bildades 1988.
Den tyska staten tog initiativet till bildandet av gruppen och för för-
sta gången togs läkare till hjälp i utredningar på området. Målet var
att ta reda på hur stora accelerationskrafter människan tål i en loop-
ing-bana. Resultatet av de åtta sittningarna är att det numera finns
ett tillägg till den tyska byggordningen med riktlinjer om att en läka-
re måste anlitas då en ny sorts attraktion ska byggas.

Kända element, såsom loopen, prövas dock inte på nytt varje
gång, om inte figuren används på ett nytt sätt i den nya attraktio-
nen. Då prövas den genom att blodtryck och accelerationskrafter
mäts på testdockor. Stengel menar att han ganska exakt vet vad
människan klarar av när det gäller berg-och-dalbanor. För den 
första loopen som byggdes för usa bestämde han 6 g som gräns.
Värdet kom han fram till utan hjälp av läkare, men med hjälp av
siffror från nasa och från flygindustrin. Han valde sedan lägre 
värden, eftersom genomsnittsgästen inte är den vältränade unge 
astronauten eller piloten. 6 g är idag standard i Amerika och även 
i Europa, och är ett gränsvärde som även bekräftats av läkares 
studier. Överskrids inte detta värde är attraktionen säker, enligt
experterna.

Baksidan
Kanske är det säkert med standarder – om nu gästen beter sig enligt
standardens föreskrifter – men det tycks inte alltid vara roligt och

Dock är inte alla nationaliteter representerade, till exempel inte
Grönland, men handboken kan ändå sägas utgöra en riktlinje. Med
hjälp av den kan man konstatera att den genomsnittliga armlängden
för Tyskland är si och för Amerika eller Japan så.

Så betyder detta att en berg-och-dalbana som säljs till Japan
konstrueras på ett annat sätt än en som säljs till usa? Det stämmer
att Stengel GmbH konstruerar banan olika beroende på om den ska
stå i Japan eller usa. Hur anpassningen görs handlar dock inte om
anpassning efter respektive världsdels standardmänniska, eftersom
detta skulle bli för kostsamt. Det är sådant som korrigeras på plats.
Byglarna på den färdiga berg-och-dalbanan justeras då så att de 
passar både den omfångsrike på 200 kilogram och den tunnare på
50. I kontruktionsarbetet handlar det mer om en anpassning efter
naturförhållanden.

En berg-och-dalbana som konstrueras för Japan måste klara
vissa speciella jordskredslaster, medan man i Tyskland knappt 
upplevt sådana lastfall utan i stället har stora vindlaster att dimen-
sionera efter. Vid konstruktionen av en nöjesattraktion är därför
information om platsens specifika förhållanden viktig.

Stengel GmbH konstruerade nyligen en mindre berg-och-dal-
bana för Wiens Prater. Banan byggs av en italiensk firma som 
önskar sälja banan inte bara en, utan flera gånger, för att på så sätt
nå större vinst. För att klara olika regioners skilda förutsättningar,
dimensionerades banan från början för största möjliga vind- och
jordskredslaster. Banan är nu byggd så att den skulle accepteras från 
San Francisco till Tokyo. Av långsiktiga ekonomiska skäl kan alltså
en bana överdimensioneras, trots att detta på kort sikt är dyrare. Att
bygga efter största gemensamma nämnare är ett sätt att hantera
samtliga länders krav.

Varför är det då så att det i själva konstruktionsarbetet inte görs
någon egentlig anpassning efter olika nationaliteters mått? Att
anpassa varje berg-och-dalbana efter nationalitet på skulle enligt
Stengel bli alldeles för dyrt för tillverkaren. Denne skulle nämligen
även behöva modifiera drag- och bromssystemen efter detta. Det är
tillräckligt problematiskt och dyrt att dimensionera ändå. I stället
görs byglarna anpassningsbara inom vissa ramar. Att bara gäster
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saknas. Det är dessutom så att viss teori saknas. De säkerhetskrav
som måste uppfyllas är listade, dock inte vilka konkreta acceleratio-
ner som måste beräknas. På Stengel GmbH finns kompetensen och
kunskapen som inte finns i standarderna. Släpper företaget denna
kunskap, släpper de även sin konkurrensfördel.

Vårt sista kunnande ger vi inte upp, för det är vårt levebröd. Vi
kan inte såga av den gren som vi sitter på. Bara som exempel,
normerna. Överallt där jag varit delaktig har vi ägnat oss åt att 
reglera hur mycket belastning människan tål. Linjärt. Rota-
tionsaccelerationen omnämns dock inte. Detta kunnande sitter 
vi inne med, men det ger jag inte offentligheten utan vidare. Jag
funderade på att skriva en bok efter pensionen, men det låter jag
bli. För det första skulle det inte finnas underlag för någon 
större upplaga. Skulle den tryckas i 2 000 exemplar, vore detta
redan mycket, för marknaden som är intresserad av berg-och-
dalbanors teknik är liten. Den består bara av de få tillverkarna
och tüv. Så vi behåller lite kunnande för oss själva, så att vi
hela tiden har ett försprång. (Stengel 2003–02–24) 

BERG-OCH-DALBANAN SOM MASKIN

Berg-och-dalbanan är en maskin. Med maskin avses här en meka-
nisk enhet i sin materiella bemärkelse, som har en speciell funktion
som den är konstruerad för att utföra. Beroende på maskinens
design bearbetar, behandlar, förflyttar eller förpackar den material
eller råvara, ofta med hjälp av muttrar, skruvar och kugghjul.
Maskinen har ingen egen vilja, utan följer det program som den har
blivit given. Den är konstruerad enligt noggranna riktlinjer och 
kräver rutiner för kontroll och underhåll för att nå upp till önskad
hållbarhet, prestation och säkerhet.

Nedan beskrivs berg-och-dalbanemaskinen och en av de speci-
ella miljöer som den vanligen förekommer i, nämligen nöjesparken.
Betraktas banan som en maskin, ligger idén nära att kalla platsen
där den står fabrik och besökarna som den underhåller råvara.

lätt att hantera dem. Dels är det besvärligt på grund av det alltmer
växande sidantalet i standarderna, som Stengel upplever gör hans
konstruktionsarbete trögt. Dels är ett problem med standarder att
många delar är för svåra att använda. Dokumenten förser konstruk-
tören med teori utan att ge ett enda praktiskt exempel. Ibland sak-
nas även enheter, vilket leder till att konstruktören inte vet vad det
är han eller hon räknar på. Är det äpplen per kilometer? Eftersom
exempel och enheter fattas, kommer ingenjören ingen vart. Att vissa
standarder saknar exempel påverkar dock inte Stengels ingenjörer
nämnvärt, tycker han, eftersom stora delar av teorin kommer från
dem och de därför redan vet hur de ska hantera den.

Utan fackkunskaper om konstruktion av berg-och-dalbanor
kan du egentligen inte använda standarden, eftersom du inte förstår
den. Bara den som besitter sådan kunskap förstår standarden, men
han eller hon, i sin tur, behöver den inte. Har du fackkunskaper, 
är du ändå insatt i vad som ska göras. En nybörjare, en ingenjör 
som kommer direkt från skolan och som får normen i sin hand, kan
inte använda den till att bygga en berg-och-dalbana, då han eller
hon inte har en aning om hur normen har uppkommit och därmed
behöver de konkreta exempel som saknas.

Under arbetet med den nya europanormen har Stengel varit
ansvarig för ett visst kapitel. Han tog fram konkreta exempel för
kapitlet, som kommittén sedan rensade bort. Standarden blir där-
med svårbegriplig för den i berg-och-dalbanekunskap oinvigde. Den
normativa kraften har med andra ord inget med kvaliteten i regel-
budskapets innehåll att göra. Åkgästen ifrågasätter sällan “enligt
standard”. Vi bryr oss inte om hur, bara att. Även om vi ville, 
skulle vi knappt kunna ifrågasätta “enligt standard”. Eftersom
endast experterna förstår teorin. Inte ens om vi förstod, vore det väl
vettigt att ifrågasätta – ifrågasätter vi allt och antar inget, kommer
vi aldrig vidare i våra resonemang. En nöjesparks ledning och gäster
måste kunna utgå ifrån att en attraktion är säker, bara genom att
veta att den är konstruerad enligt standard samt driven och under-
hållen enligt föreskrifterna.

Det är inte bara så att nybörjarkonstruktören inte förstår de
teoretiska anvisningarna, eftersom praktiska exempel och enheter
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inom hydraulik, svetsning, pneumatik och mekanik. Verkstaden är
utrustad så att svetsning och skärande bearbetning av olika material
och cad-teknologi kan användas för att underhålla och reparera
maskinerna. 

Förutom året-runt-anställda anställs maskinskötare säsongsvis.
Innan de börjar sitt arbete introduceras de till maskinparken och de
regler som där måste åtföljas. Under introduktionsutbildningen lär
de sig bland annat att det är nödvändigt att de följer vissa rutiner 
i sitt arbete. Rutinerna behövs för att driftsäkerheten ska vara till-
räckligt hög. Vid varje dags början utför den ansvariga personalen
en så kallad “kontroll a” av nöjesattraktionen, vilket vill säga att de
kontrollerar maskinen på ett antal föreskrivna punkter, berättar
Osbeck. Driftpersonalen är dessutom anvisade att löpande notera
alla incidenter och produktionsstopp som inträffar kring maskinen 
i en särskild lista. De säsongsanställda lär sig att de kan minska höga
driftkostnader om de håller ögonen öppna och därmed lyckas ta
hand om problem innan de uppkommer. Förebyggande underhåll
sparar pengar, då ett definitivt produktionsstopp ofta är dyrare än
ett tidigare temporärt.

Maskinskötarna arbetar i skift enligt ett rullande schema och
inleder passet med att stämpla in och sedan kliva i en uniform.
Sommaren 2001 bestod Gröna Lunds uniform av beige shorts eller
byxor, en vit t-tröja med företagets logotyp och en grön tröja.
Driftpersonalen bar dessa kläder och inga andra, eftersom det stod
i fabrikens förhållningsregler.

Maskinen
Berg-och-dalbanan är en konstruerad, mekanisk anordning som
består av muttrar, skruvar och kugghjul och den klassificeras följakt-
ligen av arbetsmiljöverkets direktiv som en maskin. Dess drivanord-
ning för fram en rörlig del med det specifika ändamålet att förflytta
en parks gäster från en plats till en annan (eller densamma). Just den
klass av maskiner som berg-och-dalbanan tillhör fungerar enligt 
en speciell princip. En vagn dras upp till en viss höjd och omlagrar
därvid rörelse – i lägesenergi. Vagnen rullar sedan upp och ned och
runt i olika former längs en bana och den lagrade energin omvand-

Nöjesparken beskrivs nedan som en sorts fabrik som vid olika 
stationer förädlar råvaror. En bland flera sådana stationer är berg-
och-dalbanan, där råvaran åkgäst förädlas.21)

Fabriken
En miljö i vilken berg-och-dalbanan vanligen förekommer är den
permanenta nöjesfabriken. Denna är oftast utan tak och beroende
på årets klimatväxlingar i drift under en kortare eller längre period,
kallad säsong. Varianter av miljön ligger under tak och kan då 
hållas igång under hela året. Det finns även fabriker som är mer 
temporära.

I nöjesfabriken återfinns ofta en grupp bestående av en eller
flera berg-och-dalbanemaskiner och andra typer av maskiner. Det är
även vanligt att en maskin som byggs på någon viss plats, om den
visar sig lönsam, följs av flera byggnationer av samma eller annan
sort. Det finns även fabriker som har specialiserat sig på enbart
berg-och-dalbanor. En sådan är Cedar Point i Ohio, som 2007
bygger sin 17:e maskin av denna sort.

Ett exempel på permanent utomhusfabrik är Gröna Lunds
Tivoli i Stockholm, som drevs i över 120 år av familjen Lindgren och
därmed var Sveriges äldsta verksamhet av detta slag. Den nye 
ägaren sedan 2006, Johan Tidstrand, har ambitionen att öka inve-
steringstakten i parken. Uppdraget innefattar bland annat att skapa
en modernare nöjespark och bredda Gröna Lunds erbjudande med
bland annat en ökad året-runtverksamhet. För att utöka maskin-
parken förhandlar ledningen om att bygga på en parkeringsplats
utanför Gröna Lund, som tidigare köpts upp. Hur det går med 
den saken vet fabriken ännu inte, även om Peter Osbeck, tidigare
maskinchef och anvarig för den tekniska avdelningen, hoppas på 
att det ska gå. 

I fabriken finns utbildad driftpersonal med rätt kompetens för
att köra och underhålla maskinerna. Gröna Lunds mekaniska avdel-
ning sysselsätter tio personer (2000) som har specialistkompetens
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las växelvis till energiformerna, varvid energiförluster sker på grund
av den friktion som uppkommer. Arbete har länge utförts enligt
denna princip, som har använts i maskinsorter av olika slag. Enligt
denna princip transporterades till exempel en gång kolet från olika
gruvor, bland annat vid Mauch Chunk Railway, som numera är 
nedlagd. Där drogs vagnarna upp till gruvan, belägen på en höjd,
först med hjälp av människo- eller åsnekraft och senare med hjälp
av en ångmaskin. De kolfyllda vagnarna rullade sedan nedför varvid
den lagrade energin omvandlades i lägesenergi. 

I de maskiner detta handlar om dras vagnarna numera ofta upp
med hjälp av en kedja och ett kugghjul som drivs av en motor.
Tekniken som drivsystemet bygger på har under de senaste åren
utvecklats mycket. I dagens mest avancerade maskiner skjuts vag-
narna iväg med hjälp av elektromotorer eller hydrauliska system.
Bland annat bygger rekordmaskinerna Top Thrill Dragster och
Kingda Ka på denna teknik.

Att balansera de friktionsförluster som uppkommer när vagnen
rullar längs rälsen är en av de svåraste avvägningarna i konstruk-
tionsarbetet, menar Werner Stengel, som har konstruerat såväl
Jetline som Top Thrill Dragster och Kingda Ka. Luftmotsåndet ger
upphov till en del av förlusterna och andra sker i vagnens kullager
eller mellan hjulen och rälsen.

Friktionen mellan räls och hjul minskar eller ökar beroende på
de förhållanden som råder i maskinens närmiljö och detta måste
maskinkonstruktören ta med i beräkningarna. Ska maskinen till
exempel fungera nära hav, måste man ta hänsyn till att sand och salt
blåser in i maskineriet och ökar friktionen, berättar Stengel. Är frik-
tionen för hög i banan kan vagnen fastna mitt i den, då energin inte
räcker till för att nå över alla krön. Regnar det sedan och sanden
sköljs av, minskar friktionen igen, dessutom extra mycket eftersom
blöt räls ger lägre friktion. Därför går maskinerna snabbare när det
regnar. För att hantera detta, är vissa maskiner utrustade med
extrabromsar som kan slås till när hastigheten i maskinen blir för
hög. Vissa maskiner är även utrustade med automatiska kontroll-
system som stoppar maskinen.

Det är inte bara de nya drivsystemen som under de senaste åren
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ägaren entusiastisk över den nya trärälsen, berättar ingenjör Stengel.
Även de konstruktioner som inte bygger på den senaste, utan

snarare en beprövad teknik, kan uppfattas som verkliga utmaningar
för konstruktörerna, såsom i följande exempel. En av Gröna Lunds
maskiner heter Jetline. Den är en av de sista berg-och-dalbanemaski-
ner som konstruerades av Werner Stengel och sedan tillverkades av
Anton Schwarzkopf, kända namn i branschen. Maskinen togs i bruk
1988 och byggdes ut med nya element till säsongsstarten år 2002.
Till Gröna Lunds 120-årsjubileum 2003 byggdes den existerande
strukturen ut ytterligare med den Vilda Musen, en konstruktion,
konstruerad av Stengelkontoret och tillverkad av Gerstlauer, som nu
slingrar sig inuti Jetlines struktur. Konstruktörerna klassar projektet
som ett av de svårare som de har arbetat med.

Vilda Musen är liksom Jetline av tysk kvalitet, då Stengel kon-
struerar och Gerstlauer tillverkar enligt “världens mest krävande
standard för branschen” (Gerstlauer 2006), den tyska normen din
4112, som Stengelkontoret till stor del ligger bakom. Maskinerna
standardiseras så att de ska kunna byggas ihop i det land där de ska
finnas, trots att delarna är tillverkade i ett eller flera andra länder:

Ska en bana ställas upp i Amerika, tillverkas stöden delvis 
i Slovakien, rälsen i England, tågen i Schweiz. Jag förundras
över hur detta funkar. I Millennium Force fall hade vi 50 000
separata delar som skulle passas ihop i Amerika. Amerikanerna
hade byggt fundamentet och förankringen skulle passa. Detta är 
förstås bara möjligt till följd av dagens datorer, och hade tidi-
gare varit otänkbart. (Stengel 2005b) 

En bana standardiseras förstås även så att den når upp till bestäm-
da krav på hållbarhet och produktionsförmåga och så att råvaran
som förädlas når upp till de krav som ställs på den.

Råvaran
Den råvara som förädlas i fabrikens olika maskiner är den besökan-
de gästen. Speciellt för just denna råvara är dess aktiva element. Den
tar sig till fabriken, in i den och runt mellan de olika maskinerna för

har förändrat maskinerna. Det har även de två konstruktionsprin-
ciperna “rymdkurva”, att rälsens form aldrig består av annat än
mjuka övergångar, och “hjärtlinje”, ett nytt sätt att rotera vagnen,
gjort. De flesta maskiner konstrueras idag enligt dessa principer.

Det finns även nya tillverkningsprinciper, till exempel för de
maskiner som byggs i trä. Enligt den senaste metoden limmas olika
skivor ihop och rälsens form fräses sedan ut av nc-maskiner, som
följer de koordinater som ingenjörerna med hjälp av sina datorpro-
gram har beskrivit. En sådan maskin har köpts in av Heidepark 
i tyska Soltau (Colossus) och även av Liseberg i Göteborg (Balder).

Ingenjörerna engagerar sig på detta sätt inte bara i konstruk-
tions- utan även i tillverkningsprocessen, då de gärna ser att maski-
nerna följer deras konstruktionsritningar så väl som möjligt. Hur
noga de än beskriver hur maskinen ska utformas, så spelar det ingen
roll för slutresultatet, om inte ritningarna följs. Den nya tillverk-
ningsteknik för träkonstruktioner som Stengel GmbH har utvecklat
gör det praktiskt möjligt att bygga enligt konstruktionsritning-
arnas värden.

För konstruktionerna i stål beskriver ingenjörerna på samma
sätt som för träkonstruktionerna först formen i exakta koordinater
med hjälp av kontorets datorprogram och cad. Den exakta beskriv-
ningen i koordinater är emellertid mest att betrakta som teoretisk.
Det är nämligen inte möjligt att tillverka formen med dagens teknik.
I ett nästa steg tar ingenjörerna därför fram en praktisk beskrivning
för hur långa rälsdelarna ska vara och hur de ska böjas, för att ändå
fungera enligt toleranskraven. Helst skulle ingenjörerna förstås vilja
att banan kunde tillverkas så exakt som den är beskriven i deras
datorprogram, men så länge utrustningen är begränsningen, beskri-
ver de rälsbitarna så gott de kan på detta sätt.

Väljer fabriken en maskin som innehåller den senaste tekniken
blir maskinen dyrare att köpa in, men investeringen i ny avancerad
teknik kan på sikt betala sig. Det argumentet använder åtminstone
ingenjörerna för att sälja in det nya sätt att tillverka träräls som
Stengel GmbH patenterat. Dels är maskinerna skonsammare mot
råvaran, dels håller de längre. I Soltau, där man var föregångare med
att köpa in en maskin tillverkad enligt den nya tekniken, var fabriks-
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Är processen på Gröna Lund eller i en annan sådan fabrik 
kontrollerad eller okontrollerad? Vid en första anblick kan den ses
som det senare. Råvaran som i detta fall ska förädlas är en gäst som
rör sig från maskin till maskin i sin egen ordning, påverkad av sina
egna idéer, vädret, det sociala sammanhanget och allt möjligt annat.
Sällan tar två gäster samma väg genom parken. Vid en närmare
betraktelse kan produktionsprocessen dock uppfattas som extremt
kontrollerad.

Att underlätta flödet till fabriken är ett av de första viktiga 
stegen i planeringsprocessen för den som ska bestämma läget för en
fabrik av detta slag. Såsom Disney en gång anlitade konsulter och
mycket noga övervägde lämpligt geografiskt läge för Disneyland,
görs vid planeringen av nya parker idag studier av områdets framti-
da befolkningstäthet och klimat. Även infrastrukturen till parken
planeras så att råvarans väg till fabriken ska löpa smidigt.

Likaså är området i sig kontrollerat. På samma sätt som Tilyou
en gång avgränsade sitt område Steeplechase Park på Coney Island
genom att bygga en mur runt det, kanaliserar många parker även
idag råvaran genom särskilda ingångar (även om även öppna områ-
den förekommer). På Gröna Lund, till exempel, betalar sig råvaran
in vid särskilda övervakade ingångar. Detta inträde kan ses som en
av flera kvalitetskontroller. Den som inte vill åt den typ av förädling
som parken erbjuder (och därmed inte blir mottaglig för förädling
och kan uppfylla kravet på kvalitet) väljer oftast inte att besöka 
parken och kommer därmed inte att höra till den råvara som föräd-
las i parken.

Inhägnaden gör det möjligt att kontrollera råvaran som når in 
i fabriken, men även den inre miljön och dess maskiner står under
parkledningens kontroll. Den kan, liksom på Coney Islands tid och
framförallt sedan Disneys arbete med konceptet, förses med ett tema
och på så sätt styras. På de verkligt extrema ställena lämnas inget 
åt slumpen:

Varje buske, sten och träd i Disneyland är numrerad och kon-
trolleras kontinuerligt mot den roll den spelar i parken. 
(Van Maanen 1991, s. 74)

egen motor. Ibland rör den sig i större och ibland i mindre partier.
Den avgör själv när den är färdigbearbetad och lämnar då fabriken.
Flera olika variationer av råvara finns. En stor del av den har
genomgått bearbetning vid ett tidigare tillfälle. Ju äldre den är, desto
större är möjligheten att den tidigare har passerat andra stationer 
i en annan fabrik. Just det aktiva elementet som är starkare hos vissa
råvaror än hos andra, gör att en viss del av råvaran genom åren har
passerat genom hundratals maskiner och till och med passerat
genom många maskiner ett flertal gånger. En annan del av råvaran
är dock helt obearbetad när den når fabriken. Ett skäl till detta kan
vara att den har behövt tid för att nå upp till de krav som ställs för
att kunna passera vissa av stationerna. Ett sådant krav kan till exem-
pel gälla längd. För att bearbetas i stationen Jetline måste råvaran
vara minst 1,4 meter lång enligt konstruktörens föreskrift.
Konstruktören har noggrant dimensionerat maskinen för en viss typ
av råvara. Följs inte reglerna, utan en annan råvara än den tillåtna
körs i maskinen, garanterar inte konstruktören maskinens funktio-
nalitet. Det kan leda till produktionsstopp och att råvaran i värsta
fall måste kasseras.

Man skulle kunna tänka sig att råvarans förädlingsprocess är
svår att styra, eftersom standardiseringsgraden är låg och det aktiva
elementet tydligt. Men även om råvaran varierar i förbearbetnings-
grad och annat, är den i slutändan av en och samma typ: den har
tagit sig till parken för att ha roligt. Som vi ska se, är ambitionen hos
fabriksledningen att styra gästen utifrån detta.

Produktionsprocessen
I många fabriker är produktionsprocessen noggrant planerad och
partierna skickas från en maskin till en annan enligt ett särskilt 
schema. I boken Manufacturing Technology introducerar Lindbeck,
Williams & Wygant (1990) läsaren i grunderna i industriell 
produktion och tillverkning. Enligt författarna är en produktions-
process som är oberoende av en systematisk organisation inte bra
alls. En icke-planerad process kan visserligen ge en produkt, skriver
de, men sällan en som möter kraven på mätbar kvalitet och kost-
nadseffektivitet.
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gäller att material laddas i från en sida samtidigt som tåget töms 
via den andra. Gröna Lunds Jetline är av denna sistnämnda typ.

Förutom att kontrollera själva området och dess maskiner, över-
vakar ledningen råvaran i fabriken. Kvalitetskontrollen vid ingång-
en ses inte som tillräcklig. Eftersom parkens besökare trots den 
initiala gallringen ändå kan bli besvikna, rör sig parkledningen över
området för att göra stickprov när maskinerna körs. Den betraktar
gästernas ansiktsuttryck – är det glatt eller plågat? – och ställer 
frågor om kvaliteten. Dessa slumpvisa stickprov utgör en extra över-
vakningsmetod och möjliggör en framtida förbättring av produk-
tionsprocessen.

Väl inne i produktionen stannar råvaran oftast där även om
problem skulle uppstå i processen. Råvaran kan passera en service-
station med sina problem och klagomål, men den blir sällan tagen
ur produktionen. Detta sker endast i sällsynta fall av sjukdom eller
skada. Driftpersonalen ringer då 112 och incidenten kan leda till ett
temporärt eller i värsta fall definitivt driftstopp. Givetvis är ledning-
en angelägen om att undvika dylika tillbud, eftersom de ger parken
dåligt rykte.

När maskinen laddats med råvara körs den igång. Efter ett antal
bearbetningssteg, turer upp ned och runt – som driftpersonalen 
noggrant övervakar vid kontrollbåsets manöverpanel – stannar
maskinen. Gästerna lämnar plats för nya obearbetade gäster och
körproceduren upprepas.

På vilket sätt skiljer sig då de gäster som lämnar maskinen från
dem som tar plats i den? En ledtråd kan den få som betraktar de 
personer som kliver in i och ur Jetline. Gästerna som väntar i kön
kan se de gäster som kommer ur banans reaktioner. Väntetiden i kön
kan ses som en del av förädlingsprocessen, i vilken råvaran förbe-
reds för bearbetning. Den väntande råvarans aktiva element bygger
upp sin förväntan på en tur och fnissar och knuffas och vrider på sig
i kön. Efter turen skrattar råvaran i vissa fall. I andra ser den yr ut
och måste ladda ur sig själv i närmsta papperskorg.

På andra ställen är endast delar av området styrda på detta sätt.
Gröna Lund är ett exempel på en avgränsad plats där inte hela
området, men vissa av attraktionerna, följer ett visst tema.

Som beskrivet ovan, är personalen i fabriken kontrollerad vad
gäller utseende, uppförande och arbetsrutiner. I handböcker kan
personalen läsa hur de ska hantera råvaran i parken. Där står att de
leende ska bemöta den och föra den genom parken, något som även
Van Maanen beskriver i sin skeptiska betraktelse av Disneylands
kontrollerade personal:

Emellanåt krävs att de anställa ägnar sig åt vad de kallar 
‘kösnack’ eller ‘publikkontroll’ för att förklara förseningar, 
besvara direkta frågor eller ge väganvisningar som sträcker sig
längre än den ändlösa ström av inspelade meddelanden som
kommer från praktiskt taget alla vinklar och vrår i parken. 
Eftersom en sådan uppgift är så enkel, inte bestående av myck-
et annat än att hålla folkmassan informerad och i rörelse, är det 
kanske uppenbart varför ledningen anser att de anställdas pryd-
liga uppträdande och deras breda leende är så nödvändigt för 
parkens verksamhet. (Van Maanen 1991, s. 60–61)

Här betraktas råvaran inte som ett aktivt inslag, utan i allra högsta
grad som en passiv vara som kontrolleras av fabriksledningen och
den personal som är instruerad för att kunna föra råvaran genom
processen.

Även flödet i själva maskinerna är noga genomtänkt. Berg-och-
dalbanemaskinen kan laddas med sin råvara på ett antal sätt.
Laddningsplattformen är det område varifrån gästen kliver i maski-
nen. När tåget rullar in till stationen släpper automatiska grindar 
in en viss mängd råvara. Det nyanlända tåget töms på bearbetade 
gäster och fylls sedan med obearbetade. Enligt berg-och-dalbane-
terminologi betyder “empty loading” att tåget är tomt då det anlän-
der till plattformen – de senast bearbetade passagerarna har klivit 
ur vid en tidigare plattform. “Full loading” innebär att gästerna 
kliver i och ur på en och samma sida på en och samma plattform 
och för en bana som fungerar enligt principen “Flush loading” 
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Maskinens gränser
Maskinerna har med åren blivit allt snabbare och högre och allt mer
tekniskt avancerade. Samtidigt gör en mängd begränsningar att de
inte kan se ut hur som helst. Vissa hinder finns i maskinernas omgiv-
ning, medan andra gäller den teknik som ligger till grund för deras
konstruktion och tillverkning.

Begränsningar från omgivningen utgörs bland annat av de krav
på säkerhet som är fastlagda i standarderna för tivolianläggningar.
En konkret gräns är till exempel de 6 g som maximalt får verka
under högst en sekund. Andra yttre begränsningar utgörs, som
beskrivits, av den plats som finns tillhands för maskinen, varför
ingenjörerna till exempel ibland försöker konstruera någon sorts
vändfigur. Även storleken på de ingående maskindelarna är begrän-
sad – de måste rymmas i containrar om 12,5 meter för att kunna
transporteras till platsen där de ska sammanfogas till en helhet. Fler
exempel på yttre begränsningar är det klimat som råder där maski-
nen ska köras eller de bullernivåer som där inte får överskridas.

Alla konstruktioner är heller inte teoretiskt och praktiskt möj-
liga att konstruera och tillverka. Innan ingenjör Heimbold tog fram
en metod för att beskriva banornas tredimensionella kurvor mate-
matiskt kunde man inte bygga några andra element än raka linjer
och cirkelformer. Även om fantasin redan tidigare tillät olika ele-
ment att ta form på pappret kunde de inte beskrivas matematiskt.
Därmed var de inte heller möjliga att tillverka med en tillfredsstäl-
lande noggrannhet, eftersom ett tillräckligt konstruktionsunderlag
saknades. Matematiska kunskaper är en förutsättning för maskinens
konstruktion och avsaknad av dessa kan därmed begränsa den.

Före datorernas tid satte också det manuella beräkningsarbetet
en gräns för vad som kunde hinnas med:

För hand med räknestickan, det var tider det. För att beräkna
en berg-och-dalbanas hastighet räknade jag i tre veckor med
räknestickan. Och idag? Inte tio sekunder ens... att slå in siffror-
na tar längre tid. Ja, det var ett arbete. (Stengel 2005b)
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att färdigställa maskindelarna, såsom till exempel det nya sättet att
tillverka träräls, som utvecklats av Stengelingenjörerna.

Allteftersom gränserna flyttas fram blir de tekniska lösningarna
standard. Det som först inte är möjligt, blir en revolutionerande ny
lösning och sedan en princip branschen ska konstruera, tillverka och
bygga utifrån. De tekniska lösningar som en gång gav nya möjlig-
heter kommer ibland i stället att upplevas som begränsande, som
något som försvårar arbetet med att flytta fram gränserna.

Att flytta fram gränserna tar ibland mycket lång tid. Ingenjör
Stengel ger exempel på hur en idé som uppkommer i fel tid kan bli
liggande i många år innan materialet eller tekniken som krävs för att
förvekliga idén har utvecklats tillräckligt:

Ofta är det så att man har en idé och tänker att, herre gud, det 
är Kolumbi ägg. Sedan ser man efter, då har någon redan för 60
år sedan anmält den som patent. Den byggdes bara inte för att 
materialen eller teknologin ännu inte fanns. Idag läste jag till
exempel i en tidning, som ägnar sig åt dessa saker, Park World.
Där omnämns tre urgamla berg-och-dalbanor som fortfarande
körs, med Möbius band. Det var en matematiker från
Göttingen. Man kan ta en pappersremsa och vrida den och
klistra ihop den och om en myra sedan springer på bandet, så 
springer den i all oändlighet. Den springer först inuti och sedan
utanpå, eftersom det är vridet. Så tänkte jag för många år sedan
bygga en berg-och-dalbana och patentera den. Jag gjorde också
några första utkast. Idag konstaterar jag att det redan har 
funnits i 60 år. I Japan finns en, i Amerika och i England, tror
jag. Tre banor finns. Det betyder att man alltid måste hålla
sig informerad och uppdaterad. (Stengel 2005b)22) 

Flytten av gränserna är ständigt pågående, vilket också gör kon-
struktionsarbetet levande. Stengelkontoret utvecklar kontinuerligt
den programvara som behövs för beräkningen av hastigheter, acce-

Datorerna utgör idag en nödvändig hjälp i beräkningsarbetet, och
att de är viktiga visas inte minst av att ingenjör Wanner inleder varje
arbetsdag med att kontrollera att datorerna arbetar som de ska. Alla
maskindelar är emellertid inte möjliga att beräkna med hjälp av
datorerna. De kan endast användas om konstruktionen ser ut som
programmen förutsätter. För de andra fallen måste ingenjörerna
räkna manuellt. En begränsning i programmen ligger dessutom i att
de kan beräkna att en berg-och-dalbana fungerar rent tekniskt, men
inte huruvida den ger en bra åkkänsla. För detta behöver konstruk-
tören en egen känsla, åtminstone enligt ingenjör Wanner.

Att ingenjörerna kan ta fram ett tillräckligt konstruktionsunder-
lag betyder dock inte nödvändigtvis att maskinen går att tillverka.
Tillverkningsutrustningen klarar inte att böja alla former i stål och
maskinens delar i trä har tidigare yxats till för hand och följde där-
med inte ritningarna så noga. Utrustningen är på så sätt ytterligare
en begränsning som gör att maskinen inte kan se ut hur som helst.
Ingenjörerna funderar därför även på hur de kan förändra utrust-
ningen, så att maskinerna kan tillverkas enligt anvisningarna.

De ovan nämnda gränserna har ständigt flyttats. Sådant som
tidigare inte var möjligt är det plötsligt, och sådant som tidigare var
tillåtet är det inte längre. Exempel på det senare är den höjda säker-
heten. Tidigare fanns inga riktlinjer för de krafter som får uppkom-
ma när maskinen körs, medan antalet sidor i de standarder som
numera beskriver kraven har vuxit och fortsätter att växa.

När jag började fanns det 2 000 a4-sidor med normer. När jag 
blev självständig – telefon, räknesticka, inget annat. Man måste
inte kunna de 2 000 sidorna utantill. Man måste bara veta, ok 
trappa, dörr, sen tittar du efter där. Idag finns ungefär 200 000
sidor att rätta sig efter. (Stengel 2005b) 

När alltmer regleras i standarder blir berg-och-dalbanorna säkrare.
Samtidigt konstrueras de allt högre och snabbare. Det är idag även
möjligt att göra saker som tidigare inte var möjliga i och med att nya
former, som följer riktlinjerna för de g-krafter som får uppkomma,
kan beräknas med datorernas hjälp. Andra innovationer ger nya sätt
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I koncernen ingår även Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland
och Vildmarkshotellet och den uppger sig vara “Nordens ledande
aktör i drift och utveckling av temaparker med familjeinriktning där
människor skall bli både glada och kloka” (Gröna Lund 2006). prs
hade 2005 över två miljoner besökare, ca 200 helårs- och 1 700
säsongsanställda och omsatte 536 miljoner kronor med ett progno-
stiserat resultat på ca 42 miljoner kronor. Gröna Lund hade 2005
74 heltids- och 957 säsongsanställda, en miljon besökare och de om-
satte 280 miljoner kronor. (Nylander 2006)

I januari 2006 beslutade prs att sälja Gröna Lunds Tivoli,
Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland och Vildmarkshotellet till
syskonparet Johan och Helena Tidstrand. Efter att ha varit i samma
familjs ägo i fem generationer försvann Lindgrens därmed som ägar-
familj. Den nye huvudägaren Johan Tidstrand har ambitionen att
öka investeringstakten i parken, skapa en modernare nöjespark och
bredda Gröna Lunds erbjudande med bland annat ökad året runt-
verksamhet för att skapa större intäktsströmmar.

Grönans område är idag 38 000 kvadratmeter stort och har 30
nöjesattraktioner, varav tre är berg-och-dalbanor. En svårighet när
det gäller ambitionen att öka investeringstakten är att området 
i söder och väster begränsas av vatten och att det är ont om plats på
den östra och norra sidan. Om en ny attraktion ska byggas måste
den, som det ser ut nu, pressas in på den redan existerande platsen.
Förhandlingar pågår visserligen om att bygga på den parkeringsplats
som ligger utanför Gröna Lund och ägs av parken, men hur det går
med den saken vet vi ännu inte våren 2007, även om Peter Osbeck,
ansvarig för säkerheten och utvecklingen av Grönan, hoppas att det
snart ska bli så.

Personerna
Peter Osbeck har mer eller mindre vuxit upp på Gröna Lund. Hans
far arbetade i parken och Osbeck besökte den för första gången 
när han var två år gammal. Efter militärtjänstgöring och studier 
fick han erbjudande om fast anställning och har sedan dess arbetat
för parken. Ända sedan den första anställningen 1980 har Osbeck
varit involverad i arbetet med attraktioner. Detta har blivit allt 
mer renodlat till utveckling av nya idéer för parken. Vid tiden för

lerationer och krafter, och ingenjörer såväl som nöjesarrangörer
uppdaterar sig ständigt om vad som händer på olika tekniska områ-
den som kan vara intressanta för maskinens utveckling.

Det innebär alltid en utmaning för oss att ta till oss ny teknik.
Svårigheterna utmanar oss alltid. Redan för 30 år sedan sa jag
att problem är till för att lösas. Orden ‘går inte’ har jag aldrig
accepterat. Så många av de saker som vi för första gången har
gjort inom tekniken, har av andra kallats ogörbara. Jag accep-
terade inte det. Jag satte mig ned och gjorde efterforskningar
och sa, klart det måste finnas en lösning. (Stengel 2003–02–24)

För att gränserna ska kunna fortsätta att flyttas fram krävs att det
finns sådana som inte ser gränserna som fasta. För att de ska kunna
fortsätta flyttas fram av just Stengelingenjörerna gäller det att de
kontinuerligt uppdaterar sig och hela tiden har ett försprång. Så
länge de utvecklar tekniken och datorprogrammen fortsätter de att
flytta fram och skapa nya gränser, så att maskinerna kan bli allt 
mer extrema.

NÖJESARRANGÖREN

Gröna Lund
Parken

Gröna Lund, populärt kallad Grönan, är Sveriges äldsta nöjespark.
Familjen Lindgren drev parken i över 120 år från det att familjens
anfader, Jakob Schultheis, startade företaget 1883. Schultheis 
emigrerade från Tyskland till Stockholm, ville etablera sig inom
nöjesbranschen och hittade en 4 000 kvadratmeter stor tomt på
Djurgården. Nöjesanordningarna vid den tiden bestod i en enkel 
servering, ett varietétält, en karusell och ett bollkastningsstånd.
Entrén till området var 10 öre. 

Sedan slutet av 2001 är Gröna Lund en del av Parks & Resorts
Scandinavia ab, prs, som etablerades i början av 2000-talet för att
strukturera om den nordiska upplevelseparksbranschen. (tt 2006) 
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resulterar i en specifik informationssökning, men information når
även parken kontinuerligt över hela året. Tidsmässigt sträcker sig
inte bara idéfasen och informationsinsamlingen, utan ibland även
upphandling och kontrakt över hela året. Leverans, installation och
pressvisning sker under höst, vinter och vår, det vill säga då parken
är stängd för allmänheten och förberedelser sker inför en ny säsong.
Arbetet med nöjesparken består, förutom i investeringar i nya maski-
ner och underhåll av dessa, även i en vidareutveckling av dem som
redan finns. Ett exempel är parkens investering i Gröna Lunds
Tornet. Efter 30 år som utsiktspunkt blev det till säsongen 1998 en
ny attraktion, Fritt Fall. Ett annat exempel är Gröna Lunds berg-
och-dalbana Jetline som byggdes om till sommaren 2000. Enligt
Osbeck var skälet inte att gästerna hade tröttnat på attraktionerna,
utan att man ville göra dem ännu mer populära och häftiga. I berg-
och-dalbanans fall drogs rälssträckningen om och en tunnel lades
till. Tåget har ökat farten genom hela banan och går numera ned 
i en tunnel som det kommer rök ur. Attraktionen fick efter föränd-
ringen fem plus av fem möjliga i Aftonbladet (Alfredsson 2004) och
enligt Osbeck fem getingar i Expressen.

Det händer även att parken hyr in en attraktion för en kortare
period. 1996 fanns till exempel berg-och-dalbanan Thriller vid
Gröna Lund. Banan byggdes upp på parkeringsplatsen mittemot
parkens entré och är med sina 250 000 åkande på 30 dagar en av
parkens största succéer genom tiderna.

Informationsflöde och idé
När Gröna Lund söker efter en ny attraktion, samlar man in infor-
mation och ur den uppkommer ibland en idé. Finns ett intresse för
en särskild ny attraktion, sker en aktiv sökning och specifikt mate-
rial plockas fram. Information flyter in på olika sätt från projekt till
projekt och över hela året.

Ett sätt, på vilket information når parken, är genom tidningar
och tillverkarnas kataloger. Osbeck pekar på högarna av tidningar
omkring sig och berättar att han läser European Coaster Clubs tid-
ning First Drop, och Kirmes Park Revy, en tidskrift om “vanliga”
karuseller som riktar sig till både parker och resande tivolin.

intervjun 2001 ansvarar han för den tekniska avdelningen och sitter
i ledningsgruppen. Våren 2007 har han gått från att vara attrak-
tionschef till att ansvara för säkerheten och utvecklingen av Gröna
Lund. Attraktionerna är fortfarande hans huvudansvar, medan drif-
ten för den tekniska avdelningen i stället sköts av en kollega.

Att ha åkt ca 100 av världens större berg-och-dalbanor är inte
något gemene man kan skryta med. Men Osbeck kan. Han har även
åkt en mängd mindre banor, som till exempel parkens egen Nyckel-
pigan. Finns det en nöjespark i närheten när han är på semester,
föräras denna ett besök. Osbeck och hans fru och barn åker då allt
som verkar intressant.

Vilka är de egenskaper som kommer bäst till nytta i hans arbe-
te? Osbeck svävar på målet och talar sedan om sitt barnasinne. Det
är viktigt att man tycker om action och när saker är roliga eller toki-
ga. Allt ifrån häftiga attraktioner för äldre till barnattraktioner ska
vara en del av parken. Osbeck tycker att det är kul att busa och leka
med barn, han tycker att det är roligt att åka och pröva alla möjli-
ga attraktioner. “Jag åker ett antal gånger per säsong. Fritt Fall och
Katapulten åker jag gärna någon gång då och då för uppiggning.”

Även John John Lindgren, intervjuad 2001, har i det närmaste
vuxit upp på Gröna Lund. Som barn i den dåvarande ägarfamiljen
besökte han parken första gången när han var tre dagar gammal.
Fast anställd blev han 1993 och arbetade dels på den tekniska avdel-
ningen och dels med driften av själva parken. Med sin ekonom-
utbildning i botten tog han 1997 plats på ekonomiavdelningen. Vid
intervjutillfället 2001 arbetar Lindgren som vice vd. När denna bok
trycks våren 2007, har företaget nya ägare, och Lindgren är inte
längre kvar på Gröna Lund. Osbeck arbetar emellertid tillsammans
med den nya ägaren på liknande sätt idag som han gjorde med den
tidigare, varför berättelsen nedan om hur arbetet går till i parken
fortfarande är aktuell.

Nyinvesteringar och utveckling av attraktioner
Arbetet med att investera i attraktioner på Gröna Lund innefattar
olika faser som idé och informationssökning, upphandling, kon-
trakt, leverans, installation och pressvisning. Ibland finns en idé som
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branschen att göra: miljöer, skyltar, marknadsföring och popcorn.
Om en resa ger en idé blir nästa steg att göra en utvärdering. Parkens
ledning frågar sig: “Var det här bra? Var skulle vi i så fall kunna 
ställa en sådan attraktion?” I utvärderingen hör den efter vilka erfa-
renheter andra parker har av attraktionen. Katapulten fanns till
exempel i en annan utformning i flera länder innan Gröna Lund
köpte in attraktionen, berättar Osbeck. Den fanns i både Finland,
Norge och Danmark. “Vi frågade alla och alla var nöjda. Den utvär-
deringen var ju solklar. Parkerna hade haft den mellan ett och fem
år. Utvärderingen talade om att tillverkaren levererade bra kvalitet,
bra service och att attraktionen var populär att åka. Då hade vi det
klart. Det är inte alltid det är så lätt.” Tillverkaren ombads därmed
presentera sin attraktion.

Gröna Lund studerar gärna gästernas reaktioner på olika
attraktioner, både i sin egen park och under besök i andras. Att åka
attraktionerna är för dem ett gyllene tillfälle att noggrant kontrolle-
ra gästernas reaktioner. Hur gästerna ställer sig till turerna studeras
vid dessa tillfällen och blir en del av informationsbanken. Varje dag
mäter parken antalet åkande i varje attraktion och jämför det med
besökssiffran. Parken tittar på hur den klarar sig relationsmässigt år
från år. “Man kan då tydligt se tendenser i popularitet bland attrak-
tionerna. Är det så att man upplever ett markant ‘dropp’, kan man
jämföra siffran med hur många minderåriga vi haft, eller hur många
barn under sju år i förhållande till den övriga publiken, eller något
liknande. Det finns många variabler att titta på när det gäller att se
hur attraktiv en attraktion är”, berättar Osbeck.

En idé kan ofta behöva gro ett tag. Attraktionschefen går efter
ett besök i en park eller hos en tillverkare hem och funderar för att
eventuellt senare återvända. 1988 åkte Osbeck den första varianten
av attraktionen Fritt Fall. Då uppkom idén om att Gröna Lund skul-
le köpa in en sådan attraktion. 1995 åkte Osbeck till en annan park
och åkte en likadan attraktion. “När jag åkte den, kände jag att den
var ännu bättre än jag trodde. Då satte jag fart med projektet.” Vid
andra tillfället föddes en övertygelse. 

Osbeck hade haft idén för ombyggnaden av parkens berg-och-
dalbana sedan många år, när parken bestämde sig för att genomföra

American Coaster Enthusiasts tidskrift ACE News och deras magasin
Roller Coaster ACE, liksom tidningen Fun World, som tillhör den
största nöjesparksorganisationen, iaapa (International Association
of Amusement Parks and Attractions), är andra tidskrifter, som finns
på Osbecks rum. I tidskrifterna presenteras attraktionerna ur kun-
dernas perspektiv. Läsarnas tio-i-topp är ett återkommande inslag 
i tidskrifterna och reportage från olika nöjesparker är vanliga.

För Gröna Lund:s ledning är resandet en tradition och har länge
varit ytterligare en väg att nå information. Osbeck berättar om arki-
tekten Klosterborg, som på 1920-talet gjorde resor till usa för
Gröna Lunds räkning och besökte den tidens tillverkare och nöjes-
parker. En annan resande, som dock kom för att stanna, var förstås
även grundaren Jakob Schultheis, som kom från Berlin och bidrog
med den tyska traditionen. Gröna Lund skickar även idag represen-
tanter till andra nöjesparker, där de får provåka olika attraktioner.
Då något “nytt och stort och extra spännande” finns att provåka
åker Osbeck gärna med på resan för att bilda sig en uppfattning om
huruvida attraktionen är ett alternativ för Gröna Lund.

Osbeck berättar att ett återkommande tillfälle för provåkning
tidigare brukade ges på Oktoberfest i Tyskland. Kom det ut en ny
karusell kunde man nästan vara säker på att ett exemplar fanns med
på festen, då tillverkarna tyckte om att vara representerade på denna
världens största folkfest i sitt slag. År 2001 utsåg Gröna Lund två
representanter till att besöka spektaklet. Festens utställare har 2007
emellertid inte samma goda ekonomi som förr, och har därmed inte
längre råd att köpa in de senaste attraktionerna. En resa till just
denna plats är därför inte lika intressant som tidigare för Gröna
Lunds ledning.

Parkens resor äger vanligtvis rum i slutet av säsongen, det vill
säga i slutet på oktober eller i början på november. Under somma-
ren är det svårt att finna tid, eftersom parken är öppen och under
våren är arbetet med nya attraktioner särskilt intensivt. Man reser
under två till tre veckor per år. Under resorna studeras inte bara
attraktionerna, utan även hela miljön. I augusti 2001 var Gröna
Lunds ledning i usa. Resan pågick i nio dagar och sju nöjesparker
besöktes. Grönan tittar under en sådan resa på allt som har med
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I upphandlingsarbetet tar delegationen även reda på om attraktio-
nen fungerar säkerhetsmässigt. Gröna Lunds mekaniker går 
igenom hela attraktionen minutiöst och granskar ritningar för att
bestämma om de kan köpa den av säkerhetsskäl. Nio gånger av tio
tvingas parken ålägga leverantören att bygga om attraktionen i vissa
aspekter, för att parken ska kunna acceptera säkerheten. I vissa fall
har parken fått leverantören att byta till marknadens standardlös-
ningar, eftersom de i vissa fall är mycket säkrare än leverantörens
originallösningar. Gröna Lund förhandlar om och prutar på priset
för dessa förändringar. Diskussionen med tillverkaren är ett givande
och ett tagande rakt igenom hela kontraktet.

Hur mycket får en attraktion egentligen kosta? Priset för en
attraktion varierar, beroende på hur skräddarsydd den är. I upp-
handlingen tittar Gröna Lund på vad attraktionen genererar för
värde, inte bara i intäkter för attraktionen separat utan för hela 
parken. Katapulten kostade 22 miljoner kronor och Fritt Fall
ungefär lika mycket. Man antar i sina kalkyler att ett antal besöka-
re åker attraktionen och att den ger ett visst mervärde för parken
och försäljningen av åkband och biljetter. Uppskattningen bygger 
på erfarenhet och kvalificerade gissningar.

Efter att Gröna Lund har kommit överens med tillverkaren om
alla detaljer kring köpet av attraktionen, utformas ett kontrakt.
Vissa av tillverkarna har sina standardavtal med en eller flera sidor
finstilt text, men dessa brukar sällan accepteras. Under upphand-
lingen vänds kontraktet ut och in. Man utformar kontraktet som
man vill ha det och skickar tillbaka den egna varianten. Enligt
Osbeck brukar detta gå ganska bra. Parken har alltid kommit långt
med sin vilja. Avtalen blir skräddarsydda efter respektive projekt.

I kontraktet fastställs allt från vilket material som ska användas
på vilka ställen till villkor för leverans, montering och pris.
Tillverkaren står för garanti och eventuella servicebesök i början när
attraktionen är ny. Garantin gäller i två år. Det vanliga är en garan-
titid på ett år, som på vilken maskin som helst. “Men vi hävdar att
vi bara har öppet ett halvår, så att det totala slitaget blir motsvaran-
de ett år på två säsonger. Det har gått bra hittills. Det brukar gå med
lite övertalning”, säger Osbeck.

den till år 2000. Han hade några år tidigare gått och grunnat på att
banan borde ha en häftig första backe. En konsult gav Gröna Lund
rådet att kontakta firman som hade designat och konstruerat banan
i Tyskland. Parken gjorde så och fick reda på att projektet var möj-
ligt att genomföra. Det fick vänta till år 2000, då det först vid denna
tidpunkt fanns tid och utrymme. 

Processen då en idé uppkommer och realiseras är ingenting som
följer en mall, den ser olika ut från fall till fall och är inte förutsäg-
bar på Gröna Lund. Informationen flödar in från olika håll och den
samlas i minnet hos nöjesarrangören, där den lagras en obestämd
tid. Information nås genom både mer och mindre målinriktade stu-
dier. Studierna är inte bara kalkylerande och rationella, utan baseras
också på känsla. När attraktionerna provåks används syn, hörsel
och känsel för att ta in upplevelsen. En attraktion är inte lätt att
beskriva i ord, istället upplevs den. På detta sätt kan den värderas.

När Osbeck har fått en idé som han tycker är bra försöker han
sälja in den hos ledningen. Till presentationen har han gjort en över-
siktlig utvärdering av idén. Föreslår Osbeck att Gröna Lund ska 
gå vidare med en idé, brukar det ganska ofta bli så. Parken gör i så
fall en mera noggrann upphandling och projektering av byggplatsen
och tar ställning till om något ska säljas och hur försäljningen i så
fall ska gå tilll. Parken utser en delegation som arbetar med detta.
Inom den tekniska avdelningen fanns 2001 en projektavdelning som
hjälpte till i upphandlingsarbetet.

Upphandling och kontrakt
I den noggrannare utvärderingen, som följer på den tidigare över-
siktliga informationsinsamlingen, kontaktas flera referensparker
som redan har en maskin. Gröna Lunds projektavdelning går 
igenom och planerar hur de ska gå vidare med arbetet. När det väl
är klart vad som ska göras, projekteras byggnader och attraktioner
väldigt noggrant och ett upphandlingsunderlag tas fram. Delega-
tionen kontaktar tillverkare och bjuder in dem till parken. Dessa
studerar hur det ser ut på plats och tar fram förslag och pris. Vissa
attraktioner har ett styckepris enligt en lista, andra är skräddarsydda
och kräver ett större arbete från tillverkarens sida.
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schweiziska Intamin, håller en hög grundkvalitet. Sedan kan parken
vilja ändra ett antal saker för att få det ännu bättre. Det finns andra
firmor som också har en bra grundkvalitet. “Det är därför vi väljer
dem. Vi köper bra kvalitet från början.”

Det händer att parkledningen hittar attraktioner som är roliga
men inte fungerar för parken av säkerhetsmässiga skäl. Lindgren
talar om den explosion av tillverkning som har skett i Italien,
Spanien och Ryssland. Många företag kopierar konkurrerande 
företags tidigare lösningar, vilket innebär att säkerheten inte är
hundraprocentig. Säkerheten blir till exempel sämre utan de senaste
modellerna i plc-styrning23). “Det har blivit en del missar som inte
varit särskilt positiva för attraktionsindustrin och nöjesparkerna”,
säger Osbeck.

Leverans, installation, pressvisning 
När kontraktet är skrivet ska attraktionen levereras och installeras.
Det vanligaste är att Gröna Lund kommer överens med tillverkaren
om att parken själv sköter all montering tillsammans med en arbets-
ledare från tillverkaren. I vissa fall skickar tillverkaren en hel grupp
som installerar attraktionen på plats. Gröna Lund föredrar dock att
använda sina egna verkstadstekniker, elektriker och mekaniker, som
instrueras i monteringen av en arbetsledare från fabriken. “På så sätt
lär sig våra killar attraktionen från grunden, hur den är uppbyggd
och hur den fungerar. Dessutom är de mer motiverade, de har varit
med och byggt den, det är deras attraktion.” Detta är ett annorlun-
da sätt att utföra installationsarbetet jämfört med hur mång andra
går till väga. Enligt Osbeck tar många parker hem folk från fabriken
som bygger och gör allting klart innan attraktionen slutligen lämnas
över. En tendens är då att de tekniker som senare arbetar med under-
håll och drift av maskinen lägger skulden på dem som har satt ihop
attraktionen om det uppstår problem. Det har en väldigt stor bety-

Säkerhet och kontroll
Den attraktion som ska väljas och sedan byggas måste vara säker. Är
den inte det är den inget alternativ, hur rolig den än är. Gröna Lund
utför en utförlig kontroll av alla attraktioner, såväl äldre som 
nyinstallerade, men parken är även ålagd av polismyndigheten att 
ha en auktoriserad besiktning. I Gröna Lunds fall är det Ångpanne-
föreningen, åf, som utför besiktningen. Parken kontaktar åf redan 
på ett tidigt stadium då attraktionen ska upphandlas. Det händer
ganska ofta att besiktningsmannen åker med på en resa och tittar 
på en befintlig anläggning och gör en tidig bedömning på plats.
Besiktningsmannen tar reda på vilka beräkningsmässiga kontroller
som behöver göras.

Parken är ålagd att ha loggböcker för varje attraktion. Vid
säsongens början gör besiktningsmannen en notering i boken om att
attraktionen är kontrollerad. En så kallad a-kontroll måste sedan
utföras en gång om dagen av den säsongsarbetare som har ansvar
för att köra attraktionen. Det första denne gör varje morgon är att
slå upp loggboken och kontrollera att a-kontrollen är utförd under
föregående dag. Är detta inte noterat i loggboken, frågar besikt-
ningsmannen verkstaden om det finns något skäl till att det inte är
bokfört. Det kan även hända att det under någon dag blir stopp och
att parkens verkstad måste komma för en reparation. I loggboken
dokumenteras alla fel som uppkommer och vad som gjorts åt dem.

Osbeck berättar att Gröna Lund inte har haft några större 
olyckor. Parken hade ett komplicerat elektroniskt fel på Fritt Fall
under sommaren 2001. Det var inget som påverkade åksäkerheten,
men attraktionen gick inte att köra och det tog lång tid att hitta
felet. En kombination av Gröna Lunds egna anställda och tekniker
från England och Schweiz tog hand om problemet. Attraktionen är
tillverkad i Schweiz och en del av styrsystemet är från ett engelskt
företag. Problemet var knivigt att lösa, säger Osbeck, och suckar 
vid minnet.

Gröna Lund menar att det är självpåtaget att man vill ha en viss
kvalitet. Parkens besiktningsorgan och de regler som är föreskrivna
bygger på den tyska normen, som ställer väldigt höga krav på 
material, svetsar och lager. Osbeck vet att vissa firmor, till exempel
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står bredvid och studerar hur de som åker ser ut”, säger Lindgren.
Att attraktionen bara ser rolig ut räcker inte, inte heller räcker

det med att gästen blir snurrig i huvudet. En åktur måste även ge en
kill-i-magen-känsla. Lindgren har märkt att många attraktioner ser
bra ut, men ändå fullständigt saknar den rätta känslan. Ibland hand-
lar det snarare om en illamåendekänsla. Vissa berg-och-dalbanor
och andra attraktioner kan vara väldigt brutala och häftiga. Osbeck
vill inte ha dem på Gröna Lund. Det finns risk för att folk som är
känsliga eller inte har åkt så mycket slår sig och får ont av dem.
Dessa banor är inte till för den publik som Gröna Lund vänder sig
till. I valet av attraktioner riktar man sig i första hand till kund-
segmentet familjen.

Gröna Lund har dock ändrat sin strategi något under de sena-
ste åren. Parken har satsat på attraktioner som är lite häftigare än
de tidigare – bland annat Katapulten och Fritt Fall. En häftig och
samtidigt skonsam attraktion behöver dock inte vara någon mot-
sägelse. I augusti 2001 var Osbeck på rundresa i usa och besökte 
sju nöjesparker. Han åkte då världens högsta berg-och-dalbana, som
är 96 meter hög. “Den var otroligt häftig, 160 kilometer i timmen
och killade i magen som sjutton, men samtidigt mjuk och fin. Inga
slag, inga obehag för kroppen.”

Utöver attraktionerna har Gröna Lund även satsat på att förnya
och försköna miljön. Parken satsar inte bara på attraktioner, utan
även på evenemang som riktar sig mer till föräldrar än till den även-
tyrslystne tonåringen. Ett exempel på satsningen är Gröna Lunds
kulturpromenad, “där en fläkt av Bellmans glada tidevarv sveper
förbi” (Gröna Lund 2001). För tredje året i rad erbjöd Gröna Lund
2001 gästen att med hjälp av en guide eller broschyr kunna “ta sig
en stillsam promenad bland Gröna Lunds kulturbyggnader, attrak-
tioner och statyer” (ibid). Ordvalet “stillsam” appellerar uppenbart
mer till de äldre än till vildare yngre. Vilken typ av attraktioner som 
parken avser att satsa på efter 2006 års ägarskifte återstår att se.

delse för känslan för dem som jobbar med attraktionen att de själva
har fått sätta ihop den. Installerar parkens eget folk maskinen, byg-
ger de även upp en kunskap om den. Då är sannolikheten mindre att
parken, på grund av ett fel som man inte kan hantera, måste ringa
efter en serviceman två dagar efter att man har öppnat. 

Inför säsongsstarten till våren bjuds press, tv och radio in för en
demonstration av de nya attraktionerna. Den bästa tiden under
arbetet är enligt Osbeck då parken slår upp sina grindar och barn
skrikande och skrattande springer in på området. Leverans och
installation av en attraktion innebär ett stressmoment. Står attrak-
tionen inte färdig till pressvisningen, kan man ana att pressens 
utlåtande inte blir nådigt. Genom medierna ska parkerna nå ut till
gästerna och locka dem till sig. Lyckas parkerna inte nå ut, kommer
inte lika många glada gäster inspringandes på området när portarna
slås upp. Då klirrar det heller inte lika högt i parkernas kassor. 

Tid från idé till färdigbyggd bana
Från idé till pressvisning kan det gå olika fort. Den 20 december år
2000 skrevs kontrakt för Katapulten. Gröna Lund hade då sedan ett
par år tillbaka haft klart för sig att man ville ha en sådan attraktion.
När Fritt Fall 1998 slog väl ut, började man fundera på om det inte
skulle finnas en till tornattraktion, fast med en annan funktion.
Valet föll ganska snart på Katapulten. Idén vilade fram till 2000, då
det bestämdes att Gröna Lund skulle skynda på och genomföra pro-
jektet till år 2001. På grund av väntan på bygglov tog det tid innan
kontraktet kunde skrivas. Det blev den 20 december och den 25
april var det pressvisning. Däremellan hade Katapulten även hunnit
fraktas en månad på båt från usa. I detta fall var det enligt Osbeck
“väldigt snabba papper”. Oftast tar processen längre tid än så.

Parkens båda torn, Katapulten och Fritt Fall, gör idag reklam
för sig själva, då de syns lång väg över Stockholm. Öppna attrak-
tioner som dessa är roligare att uppleva, menar vissa. Utanför
Spökhuset ser de som väntar bara en fasad, men utanför bland annat
Fritt Fall, Katapulten och berg-och-dalbanan Jetline kan gästen även
studera gästerna som åker och höra dem på långt håll. “Det skapar
en stämning och framförallt ett förväntansvärde hos gästen som 
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dras till Göteborg på grund av Liseberg genererar enligt parkens års-
redovisning en omsättning på 2,2 miljarder kronor för staden.

Personerna 
Pelle Johannisson har en ekonomexamen i botten, arbetade först
inom konsumentvaruindustrin och sedan som journalist och repor-
ter på radio och tv. 1984 anställdes han på Liseberg och har nume-
ra ett drygt 20-årigt perspektiv på verksamheten. Han började som
marknadschef och har den rollen än idag, men arbetsområdet inne-
fattar numera, förutom marknadsföring, kommunikation, reklam
och pr, även ansvaret för den koncerngemensamma försäljningen
samt för underhållningen på Liseberg. 2006 titulerar sig Johannis-
son marknadsdirektör och sitter i koncernledningen.

Ulf Johansson är Lisebergs tekniska säkerhetschef. Från att ha
arbetat med tekniskt underhåll inom varvsindustrin gick han med
sin anställning 1980 på Statens Anläggningsprovning, sa, över till
kontrollbranschen. Där tog han från tidigt 1980-tal över företagets
inspektioner och besiktningar av Liseberg. Sedan 1998 har han fast
anställning på Liseberg, där han idag arbetar med de “ifrån myndig-
hetsperspektiv besiktningspliktiga objekten, vilket är hissar, portar,
lyftanordningar och attraktioner”, berättar han. Han var, tillsam-
mans med en jurist från Rikspolisstyrelsen, Sveriges representant 
i den arbetsgrupp som tog fram den europeiska standard för tivoli-
anläggningar som just är på väg att implementeras.

Lasse Zagai började som snickare på Liseberg 1964 och anställ-
des något år senare av Gunnar Månsson ab, som sedan 1950-talet
hade drivit och underhållit större delen av parkens attraktioner. När
företaget beställde bergbanan Super 8 från Anton Schwarzkopfs
fabrik i Münsterhausen behövde de någon som talade språket och
kunde vara på plats i fabriken för att kontrollera svetsarbetena.
Eftersom Zagai en gång hade tänkt bli snickare hade han en hyfsad
kompetens inom trä och järn. Väl tillbaka i Göteborg utbildade han
sig till tekniker för att kunna sköta attraktionerna. När företaget
1972 sålde större delen av sina attraktioner till Liseberg, följde han
med som attraktionsspecialist. 1976 till 1996 var han sedan parkens
attraktionschef. Numera ansvarar han för parkens kundrelationer.

Liseberg
Parken

1923 firar Göteborgs Stad 300-årsjubileum och det är världsutställ-
ning i stan. I samband med spektaklet öppnar den 8 maj den nya
nöjesparken Liseberg. En av premiärattraktionerna är Bergbanan,
som med sina 996 meter då är världens största i sitt slag.

Under årens lopp blir Liseberg – åtminstone att döma av de 
historiska tillfällen som listas på parkens hemsida – ofta en plats för
spektakulära händelser och diverse rekord. Bland annat sänds den
första trådlösa tv-bilden i Sverige från Liseberg 1950. När prinses-
san Birgitta 1959 öppnar en ny blomsterutställning strös 15 000
rosor över området från en helikopter. Vid frimärksutställningen
1961 är det i stället 100 000 frimärken som singlar ned. I serien
spektakulära händelser serveras 1983 världens längsta bakelse i par-
ken. Den är 489,87 meter lång och resultatet av 2 200 ägg, 700 liter
grädde, 650 kilogram vaniljkräm och 150 kilogram sylt. 1987 invigs
Lisebergbanan, skräddarsydd för Liseberg och 1 400 meter lång. En
nutida rekordtagare är Balder, Nordens största berg-och-dalbana 
i trä, som öppnade till säsongen 2003.

Lisebergsparken är ett dotterbolag till Göteborgs Kommunala
Förvaltnings ab som ägs av Göteborgs stad. Liseberg ab driver all
verksamhet på parkområdet. I Lisebergskoncernen ingår idag även
Lisebergs Restaurang ab (som driver restaurangerna i parken, Hotell
Barken Viking och showkrogen Rondo), Hotell Liseberg Heden ab
samt Lisebergs Gäst ab (som driver campinganläggningar och gäst-
hamnen vid Lilla Bommen). Koncernen hade 2005 871 anställda.
Dess anläggningar hade samma år 3,7 miljoner besök och omsatte
794 miljoner kronor. (Liseberg 2005)

Lisebergsparken utmärker sig idag som en av de attraktioner
som lockar flest besökare till Göteborg. Strategin är att erbjuda 
en park som täcker upp för alla kategorier av besökare. 2005 hade
parken 3,2 miljoner besökare och omsatte 525 miljoner kronor.
Enligt en utredning av Turismens Utredningsinstitut är parken
motorn för det privata resandet till Göteborg. (Eriksson 2003) Den
250 000 kvadratmeter stora parken är Sveriges ledande turistattrak-
tion och Europas sjunde mest besökta nöjespark. De besökare som

135134



loopen är ju verkligen en klassiker idag. Så man lämnade plats, 
man tog bort en bra attraktion för att ha en sensationsattrak-
tion på platsen. (Zagai 2006–05–11)

Samtidigt som LisebergsLoopen våren 1996 skeppas till Sao Paolo24)

och där byggs upp av Zagai börjar den nya attraktionen byggas 
på Liseberg. 

Bygget var oerhört spektakulärt för Liseberg. [...] Bygget var 
jättespännade. Pressen var här jämt och ständigt. Vi firade med 
tårta och taklagsfest när högsta punkten var på plats. Vi hade
hur mycket intresse från vår omvärld som helst. Det var en 
drömgrej för oss som jobbar med marknadsföring.
(Johannisson 2006–05–11)

Zagai berättar att banan “skulle vara tyst, men ändå häftig. Trenden
var ju hög just då för hängande banor. Det här var en kombination
av teknisk nyhet och åkupplevelsenyhet. Det var så mycket på en
gång som var nytt i den här banan. Om den hade fungerat.” Det
visar sig dock att Vekomas produkt inte håller måttet. Bygget står
klart i tid, men under testkörningarna fungerar banan ibland och
ibland inte. Inledningsvis är parken inte särskilt oroad,

När den gick var den ju himla bra, det tyckte alla. Vi var de
första som fick prova. Det blir kanon detta, sa vi. (ibid)

men när tiden går och banan fortfarande inte är det minsta drift-
säker stiger nervositeten.

Den kunde gå en timma, sedan hände det någonting och man
visste inte vad det var eller var felet låg. Det var en massa olika
tekniska saker och felsökningen var jättesvår. Den var väldigt
datoriserad i hela sin drift. Vi var utlämnade till någon schweiz-
isk expert på detta som företaget hade försett oss med som var

Hans absoluta favoritattraktion är Lisebergbanan, “en dröm som
gick i uppfyllelse”. “Den är så fint integrerad i parkens natur, behö-
ver så få stöttor eftersom den ligger på ett naturligt berg”, säger han.
“Det kommer inte komma någon attraktion på Liseberg som kan slå
den de närmaste tio åren heller. Den kör 1,5 miljoner människor
varje år.”

HangOver
För säsongen 1996 planerar Liseberg något extra. Under några år
har det varit dåliga tider i parken. “Vi pratade i termer om att det
skulle vara bra att fläska till det med någon bra stor fräck åkattrak-
tion som ruskar om, vänder trenden”, säger Johannisson. Den tänk-
ta lösningen är HangOver, en 315 meter lång bana som upptar en
yta om 87 x 32,5 meter, är 42 meter hög, har en lutning om 45
grader i den första backen, en maxhastighet på 81 kilometer i tim-
men och kostar 45 miljoner kronor. Under åktiden på 83 sekunder
hinner passagerarna hänga upp och ned sex gånger. Upp till 600
personer i timmen kan åka attraktionen.

Tillverkaren Vekoma, en av de mer renommerade, hade fram-
gångsrikt lanserat en liknande attraktion, Boomerang. Det nya med
HangOver var dels att passagerarna skulle hänga under rälsen, det
vill säga att den var en så kallad “suspended coaster”, dels att
attraktionen skulle drivas av linjära motorer i stället för det traditio-
nella kedjesystemet. Dessa motorer skulle mjukt och fint fånga upp
tåget och utan avbrott föra det upp till toppen och sedan släppa 
tillbaka det. De skulle gå tyst och driften skulle vara miljövänlig 
och säker, garanterade tillverkaren. Tekniken ansågs beprövad, men
den hade inte tidigare använts i denna typ av bana. “Vi tyckte att det
lät bra. Vi skulle bli först i världen med detta”, säger Johannisson.

LisebergsLoopen fick trots sin popularitet lämna plats för den
nya attraktionen:

Vilken attraktion som får lämna blir ganska naturligt beroende 
på ytan som den ligger på. Loopen hade fungerat sedan 1980,
så den hade 15 år på nacken, man tyckte att nu var det dags för
något häftigare, en vidareutveckling av loopen egentligen, för 
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nen sin europapremiär på Liseberg. Även marknadsföringskampan-
jen har hunnit ändras. Man meddelar nu publiken att “HangOver
blivit Uppskjutet...” (Pendrill 2004). HangOver kommer inte igång
över huvudtaget under säsongen 1996, men detta resulterar inte i ett
publiktapp. Efter all uppmärksamhet på parken ökar besökssiffran
med 300 000 gäster. (Johannisson) “Men det var ju ingen kapaci-
tetsattraktion, även om värdet av en nyhet var stort.” (Zagai)

På hösten hade Liseberg möjligheten att “skicka tillbaka hela
rasket” (Zagai). Parken väljer dock att behålla banan och låter
under vintern konstruera om den. De linjära motorerna byts ut till
en traditionell uppdragsmotor. “Åkupplevelsen var densamma. Den
väsnades mer, den blev fulare, för det hängde en stor motorenhet 
på som det inte gjorde tidigare, men det gick ju att leva med.”
(Johannisson) Till säsongen 1997 kommer HangOver så äntligen
igång. Attraktionen fastnar visserligen igen, i högsta läget “och då
var ju Rapport här på ungefär två minuter” (Johannisson). Denna
gång gäller det dock en enklare typ av felsökning, eftersom det 
nu handlar om en teknik som parken är bekant med. Attraktionen
fungerar under de följande åren, dock kräver den sin beskärda del
av underhåll. “Det var stopp i stort sett varje dag på den, för att den
var så tekniskt avancerad. Den krävde underhåll av två tekniker, två
mekaniker, 8 timmar per dag.” (Zagai)

Sista turen med HangOver på Liseberg görs 2002. Den lämnar
inte plats för någon annan attraktion, utan har helt enkelt gjort sitt:

När man har ett sådant projekt som den så har man nog kallt
räknat med att den har ett nyhetsvärde ett antal år. Man hade
från allra första början bestämt sig för en viss tid, som jag inte, 
jag kan inte säga om det är fem eller sex år, men det var helt 
klart att den här skulle fasas ut. (Johansson 2006–05–23)

Parken tar fram en broschyr som presenterar banan och besöker
branschmässan för att dela ut den till förmedlare. Banan har dock
fått dåligt rykte, så den är inte speciellt lättsåld, menar Zagai. “Folk
undrade varför vi skulle sälja efter fyra–fem år, folk visste att den
inte hade gått igång. [...] Det går inte att göra något i branschen utan

en sådan där Professor Kalkyl-typ med glasögon, långhårig och
han gick där, och ingen fattade någonting, han kommunicerade
inte med folk. Men vi var ju besjälade av att det här ordnar väl
sig. Det gäller bara att få upp driftsäkerheten i detta. Men 
vi fick inte ordning på detta. Pressvisningen var en mardröm. Vi
fick svälja förtreten och möta de 150 människorna från pressen.
(ibid)

Det var de induktiva motorerna som inte fungerade i denna typ av
bana, förklarar Johansson. Generalproblemet var att de motorer
som skulle dra upp tåget inte klarade tågets enorma vikter. Tåget,
som med passagerare vägde omkring 8 ton, skulle dras upp de 42
meterna i den 45-gradiga lutningen, vilket ställde enorma krav på
utrustningen. Tillverkaren hade testat principen på små prototyper,
men fick det inte att fungera i praktiken. Motorerna överhettades så
till den grad att deras hölje ibland smälte. Rent teoretiskt skulle de
hålla, men det gjorde de inte.

Parkledningen svettas. Marknadsföringskampanjen är redan
klar, men attraktionen går inte att köra. Liseberg meddelar tillverka-
ren att de inte accepterar detta, att den får skaffa fram en ny attrak-
tion, och frågar vad som finns på marknaden. Tillverkaren och
Liseberg kommer överens om en kompensation – attraktionen
Uppskjutet, värd 8,4 miljoner kronor. (Pendrill 2004) Vekoma är
återförsäljare i Europa av denna, av amerikanska s&s nyutvecklade,
attraktion. Men det är bråttom om den ska vara på plats i tid. Ett
exemplar av attraktionen ligger på backen i Utah, tingat av en
japansk park och färdigt för leverans. “Då var vi ju fullständigt 
vansinninga, satte enorma påtryckningar på Vekoma och sa, vi ska
ha den, det får ni ordna.” (Johannisson) Vekoma lyckas krångla sig
ur avtalet med den japanska parken. En tom jumbojet flygs till Salt
Lake City, attraktionen lastas i planet och flygs till Sverige. 

Under tiden bygger parken fundamentet. Lisebergs goda kon-
takter och långvariga relation med Polismyndigheten genom det tidi-
gare samarbetet gör att tillståndsärendet kan handläggas mycket
snabbt. Attraktionen kommer till parken, monteras och till midsom-
mar, två veckor efter att attraktionen flugits från usa, får attraktio-
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att alla vet om det.” Till slut hör förmedlaren Wieland Schwarzkopf
av sig och meddelar att ett grekiskt bolag vill köpa attraktionen och
sätta upp den i Aten till os. Attraktionen monteras ned:

När jag såg på när de höll på att riva den, det var ett tyskt före-
tag som rev den, sa jag ‘den byggs aldrig upp igen’. För jag har
varit attraktionsbyggare och montör i många år och så som de
rev den tänkte jag att den kommer aldrig upp igen. Aldrig. De
tog ej vara på detaljer, det var mycket kapskivor och mycket
såga av... De sågade av den precis som att ‘jag river den, jag ska
inte bygga den’. (Zagai 2006–05–11)

HangOver magasinerades i Tyskland och kom aldrig till Aten. Den
blev liggande till våren 2005, då grekerna i sin tur sålde banan vida-
re till danska Sommerland Syd för, som Zagai uttrycker det, “en 
billig peng”.

Trots de tekniska problemen omnämns HangOver idag som 
en av de populäraste attraktionerna som parken har haft. I banan
gjordes 14,3 miljoner åk på sex säsonger. Den sista säsongen gjordes
1,004 miljoner åk. Och trots att parkledningen svettades ordent-
ligt då det begav sig, har den ett gott minne av episoden, vilket
Johanssons summering också visar:

HangOver var den första i sitt slag, i princip som jag har upp-
fattat det. Där låg Liseberg längst fram, lite avantgardistiskt
tänkande. Det är rätt tycker jag, för ska man ha en spjutspets på
något sätt så är det rätt. Men det kan också bli lite tokigt ibland
när man köper något som inte är genomarbetat. 
(Johansson 2006–05–23)

Där HangOver en gång fanns på Liseberg anläggs till 80-årsjubileet
2003 i stället en jubileumsträdgård.
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Balder

Åkturen börjar i en hisnande 70-gradersbacke, 36 meter upp 
i luften, fortsätter över höga berg och djupa dalar i mer än en
kilometer, innan den sedan avslutas med en enorm längtan att 
börja om igen. (Liseberg 2006a)

Samma år som Lisebergbanan byggs, 1987, blir det flis av parkens
dåvarande träbana. Johansson förklarar att den var gammalmodig
och saknade den tekniska säkerhet som krävdes. Centralt belägen 
i parken skärmade den dessutom av vissa delar av området. För att
utvecklingen av parken skulle kunna fortsätta plockades den tidiga
träbanan bort. Den nybyggda Lisebergbanan blir en publikdragare
och har dessutom med sina 2 000 personer i timmen Sveriges 
högsta kapacitet. Liseberg har dock haft en tradition av att ha en
träbana och saknaden är stor. Parken ger sig ut på jakt efter en ny
bana. “Framförallt jag reste runt i hela usa och testade i stort sett
alla banor som fanns. I Europa fanns inte så många.” (Zagai)

En tillräckligt bra bana hittade parken först på premiären av
Colossus i Heidepark 2001. “Sicken bana. Hastigheten var jättebra.
Det var det bästa på länge. Då åkte en hel delegation från Liseberg
ned med helikopter. Sju–åtta man. Kom hem och var eld och lågor.”
(Zagai). Parken inledde diskussioner med tillverkaren Intamin om
att komprimera banan, så att den skulle få plats. Ambitionen var 
att behålla alla de goda effekterna, men ta bort transportsträckorna.

Sin 80:e födelsedag firar Liseberg 2003 med att presentera
Nordens största och brantaste berg-och-dalbana i trä, Balder. Ett
femtiotal arbetare har under 21 månader byggt upp den 36 meter
höga strukturen. Ett 5 400 kubikmeter stort hål har grävts och den
6 450 kubikmeter stora grunden har gjutits i betong och förstärkts
med armeringsjärn. (Liseberg 2006b) Balder byggs av 190 000
meter trävirke och 140 ton bultar och förband. Pjäsen är med sin
kostnad på omkring 100 miljoner kronor den största investeringen 
i Lisebergs historia och sålunda ingen ringa födelsedagspresent. Så
ger den också ett ordentligt sug i magen. Under den 128 sekunder
långa åkturen låter den gästen uppleva negativa g tio gånger och en



maxhastighet på 90 kilometer i timmen. Banan har en kapacitet om 
1 200 personer i timmen och kostar fem åkkuponger att åka.

Banan står färdig till premiären den 12 april och “ett göte-
borgskt landmärke har kommit för att stanna” (ibid). Enligt Zagai
mer lyckades Intamin mer än väl i sin ambition att bibehålla
Colossus goda effekter:

Jag är alltid rädd att när man gör avsteg från originalet, så blir
det sämre. Jag kan ha fel. Och jag hade fel. För alla de effekter
som Heidepark har i sin bana, har vi med på våran. Men inga
transportsträckor. Från start, från att det släpper i kedjan på 
toppen, tills du kommer till bromsen är det alltså full power,
upplevelse hela tiden. Du kan inte slappna av en sekund. Det är
det som är effekten. (Zagai 2006–05–11)

Tillverkaren Intamin har besökt både Balder och Colossus med sina
kunder, som enligt Johansson tycker att den förra var mycket bättre
att åka. För “trots att den här inte är så stor, så är åkupplevelsen
mycket bättre i den här.” (Johansson) Även konsumenterna tycks
förtjusta att döma av de utmärkelser som banan har fått. Åtminsto-
ne har entusiaster från hela världen inte mindre än två gånger röstat
fram banan till världens bästa i trä.

Sedan invigningen har vissa delar av banan byggts in:

Balder har fått ett antal tunnlar och sidoväggar som bjuder 
passagerarna på en delvis ny upplevelse. Fartkänslan ökar när
man får en referenspunkt nära kroppen. Tunnlarna skapar
också en annan läskighetsfaktor eftersom man inte ser vad som
komma skall. De är placerade på toppen av berg-och-dalbanans
berg så där man tidigare upplevde känslan av viktlöshet då man
lättade från sätet, kommer man nu få känslan av att lätta från
sätet för att sen slå huvudet i taket. Vad kan vara bättre än det?
(Liseberg 2006a)

Förändrad upplevelse eller ej – de nya tunnlarna och väggarna ser
också till att dämpa ljudet från skrattande och skrikande passa-
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gerare. Med sitt läge mitt i en stad måste Liseberg ta hänsyn 
till de omkringliggande bostäderna. De glada ljuden hörs nämligen 
lång väg.

Till skillnad från den tidigare attraktionen har Balder magnet-
bromsar i stället för mekaniska bromsar. Den passagerare som fång-
as av en elektromagnetisk kraft får en behaglig inbromsning, medan
en mekanisk broms när den släpper ger en rekyl som kan ge whip-
lash-skador, förklarar Johansson. Han framhåller detta tekniska
framstegs betydelse:

Magnetbromsarnas utveckling, det tycker jag är en milstolpe 
i den här branschen. Det får jag säga. Mer sånt. Jag skulle gärna
vilja bygga om den gamla bergbanan. Den får ett betydligt 
smartare underhåll, billigare underhåll. Det är inget som slits.
(Johansson 2006–05–23)

En annan skillnad är att Balder är försedd med ett styrsystem, med
vilket man kan utläsa och identifiera problem. Dessa tekniska lös-
ningar, magnetbromsar och avancerade styrsystem är även parkens
senaste nytillskott, Kanonen, utrustad med. 

Kanonen
Kanonen öppnade till säsongen 2005 och ligger granne med Balder.
Att Kanonen valdes “är mer en marknadsteknisk fråga, vill jag
påstå. [...] Min uppfattning är väl att Liseberg alltid vill vara längst
fram och visa att vi har någonting, en nyhet. Nu fanns förvisso den
här i usa innan i ett exemplar.” (Johansson)

Tågen accelererar i denna typ av berg-och-dalbana från stilla-
stående till maxhastighet på bara några få sekunder.

Kanonen är en synnerligen explosiv berg-och-dalbana. Tåget
skjuts ut ur stationen likt en kanonkula och når sin toppfart på 
två sekunder. Efter 90 graders stigning sitter man på toppen av
en 24 meter hög puckel. Ett ögonblick eller så. Sedan bär det av
90 grader rakt ner. Och då är det verkligen rakt ner! Mot 
vattnet. Tåget rusar vidare och man flyger över en puckel som



gör att man lättar från sätet och tappar andan för en sekund.
Sedan är det dags för nästa prövning: en 20 meter hög loop. 
Efter ett antal överdoserade kurvor dundrar tåget in i en 360
graders heartroll, vilket innebär att rälsen vrider sig ett varv
runt sin egen axel. 1 minut och 13 sekunder efter startskottet 
stannar tåget återigen på perrongen och man kan andas ut.
Sedan är det bara att ge sig på det igen. (Liseberg 2006c)

Hur kan ett tåg med 16 personer komma upp i 75 kilometer i tim-
men på två sekunder? Liksom världens högsta och snabbaste bana,
Kingda Ka, är Kanonen en så kallad “launch coaster” – den skjuter
iväg sina vagnar – tillverkad av schweiziska Intamin. Den är dess-
utom unik så till vida att den är den första banan av denna typ 
i Europa som drivs med hydraulik. Olja pumpas från en tank genom
en ventil till en behållare med nitrogengas, gasen komprimeras, och
300 bars tryck gör att oljan, när ventilen sedan öppnas, rusar in 
i åtta motorer som driver en vajer. På vajern sitter en släde som 
skjuter iväg tåget med väldig kraft. (Liseberg 2006d)  “Acceleratio-
nen i banan är hela grejen, alla ska ha den trenden nu.” säger Zagai.

En attraktion som Kanonen kan man inte hitta i detalj i stan-
darden eftersom branschen utvecklas snabbt, förklarar Johansson.
Man får använda tillämpbara delar och basala konstruktionskrav
och det är ibland svårt att hitta rätt. När det gäller Kanonen har
man haft ett visst bekymmer med krafterna i vajrarna på grund av
några missar i beräkningarna. Accelerationskrafterna i Kanonen är
högre än vad leverantören har antagit och indata till programmen är
därmed fel. Detta är “totalt oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt”,
säger Johansson. En fransk expert som har lång erfarenhet arbetar
nu med problemet. Liseberg har åtgärdat det själva så länge genom
att installera mätinstrument som visar den spänning som uppkom-
mer i vajrarna, för att kunna se när det är dags att byta ut en vajer.
“Vi är vana vid att alla attraktioner har sina barnåkommor och på
något sätt efter någon säsong kommer man underfund med att man
kan göra smartare underhåll, smartare lösningar som inte leveran-
tören har tänkt på. Vi skapar ett värde och ger detta till vår leve-
rantör”, säger Johansson.
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Hur länge kommer då Kanonen att står kvar på Liseberg? “Det 
är nog en marknadsfråga hur länge man tänker ha den. Den är så
speciell i... ganska omfattande... det är klart, betraktar man den här
betongplattan som en naken platta för att ställa vad som helst på
sen, så är det en ypperlig plats för någonting annat i och för sig. Men
i stort sett är den ju specialkonstruerad för Kanonen så att den lär
nog stå ett antal år, det tror jag. Det är nog ingen femårsplan, det
här. Det kan jag inte tänka mig att det är.” (Johansson)

Oktoberfest i München
Den temporära parken

En väsentlig skillnad mellan de tidiga nöjesparkerna och världs-
utställningarna, skriver Karen Jones & John Wills (2005), var att de
senare var temporära. Till många besökares besvikelse monterades
attraktionerna ned efter världsutställningen. Även idag finns attrak-
tioner på temporära folkfester. Med sin stora attraktionsrikedom
ligger det nära till hands att se dem som temporära nöjesparker.
Dock behöver besökarna inte sakna deras attraktioner för evigt,
eftersom de ofta är ett årligt återkommande inslag på en plats, eller
av ambulerande slag som därmed kan jagas ikapp på annan ort.

För arrangörerna bakom en temporär park gäller andra villkor
än för de arrangörer som boken hittills har berättat om. Dessa
arrangörers attraktioner är omkringflyttande och står bara på sin
plats under ett antal veckor. De byggs ständigt upp och tas ned, 
vilket ställer speciella krav.

Münchens Oktoberfest, som 2006 anordnas för 173:e gången,
är världens största fest av årligt återkommande slag. Varje år drar
spektaklet sex miljoner besökare till ett 0,42 kilometer stort område
med mat, dryck och attraktioner. Under de 16 dagar som festen
varar 2005 spenderar besökarna omkring 450 miljoner Euro på
bland annat 481 649 enheter kyckling och 179 889 portioner korv
(säljs i par), som sköljs ned med ca 6 miljoner liter öl. (Munich
Tourist Office 2006) 12 000 anställda sköter spektaklet. Inför och
under detta är förberedelserna många. Varuleveranser med bröd,
korv, kyckling och öl anländer och ur hundratals lastbilar lastas
attraktioner i delar som monteras ihop på plats.



Olympia Looping
En av attraktionerna som ofta finns på Oktoberfest är Olympia
Looping, som en gång i tiden slog rekord med sina fem loopar.
Hösten 2002 står banan där för fjortonde gången. Görgens, anställd
hos banans ägare Barth & Sohn Vergnügungsbetriebe, har varit 
med längre än så – ända sedan Olympia Loopings föregångare 3-er
Loopings tid.

Görgens arbetade som elektriker i Nordrhein-Westfalen när 
han söktes upp av Barth & Sohn som behövde hans kompetens till
företagets stora elektriska anläggningar. Sedan 1982 bor Görgens 
i husvagn och reser med banan. I oktober 2002 har han inga tankar
på att sluta, för han “har blivit van”. Arbetet har med åren blivit 
lättare, menar han, genom den förbättrade tekniken för att lyfta och
lasta. Nu kan kranar göra det arbete människor tidigare utförde.

Oftast arbetar åtta–tio man kring banan, men under Oktober-
fest 2002 sysselsätter den så många som 19 personer. Görgens är
ansvarig för att arbetet kring banan fungerar. Han övervakar arbe-
tet och ser om de anställda stöter på problem som han i så fall löser.
Görgens börjar dagen med att dela ut arbetsuppgifter bland de
anställda. De flesta är gästarbetare från östeuropeiska länder. De får
bara stanna i sex månader, så lagen löser av varandra. När ett lag
reser hem, kommer ett annat. Vanligtvis återvänder de som varit där
tidigare. Några har kommit och gått under sex års tid.

Banans vagnar kontrolleras rutinmässigt. Tågen är i bruk
varannan dag och varannan skickas de ut på ett stickspår där hjul,
lager och bromsar underhålls. Vissa arbetar med tågens hållfasthet
och ser till att skruvar inte har lossnat. Andra kontrollerar kardan-
stänger och om däcken har blivit nednötta, är blanka eller platta.
Beroende på eventuella tillbud under föregående dag, kontrolleras
olika delar, till exempel varför en bygel inte har stängts på ett visst
sätt. Med jämna mellanrum måste dessutom hela banan smörjas.
När vagnarna efter servicen åter ska ut på spåret testkör driftperso-
nalen dem. De tomma vagnarna rullar gång på gång genom banans
loopar och Görgens står i kontrolltornet och slår till bromsarna.

Sällskapet stannar tre till tre och en halv vecka på Oktoberfest,
den tid upp- och nedmonteringen tar inkluderad. Från München går
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en daglig service. Rossbacher övervakar arbetet, svarar på frågor
och finns till hands för att lösa problem. Tågen körs åt sidan där
deras byglar och gastrycksstötdämpare kontrolleras. Banan har en
ambulerande verkstad som ett kontor med fast adress beställer in
reservdelar till. Till varje dags underhåll hör en putsning av vagnar
och kassans fönster.

På Oktoberfest 2002 arbetar 22 personer, kassapersonalen 
ej medräknad, mot normalt 14–17. De anställda kontrollerar varje
morgon spår och vagnar. De första tre dagarna går arbetarna 
igenom hela spåret. Sedan har banan satt sig och bara vissa ställen
behöver kontrolleras. Om det inte är några problem, tar proceduren
en till en och en halv timme, men ibland tar det längre tid. Beroende
på väder måste spåren bonas med vax, så att rullmotståndet mins-
kar och tågen inte blir för långsamma. När det är torrt är banan
långsammare och när det regnar minskar friktionskrafterna och 
hastigheten ökar.

Familjen Rossbacher tycker om livet vid EuroStar. Fru Ross-
bacher berättar att “Det är ett liv som inte går att beskriva, man
måste ha levt det för att förstå. Att inte stanna på samma plats och
att ständigt se nya ansikten handlar om en frihet. När man har 
monterat ned banan ser man fram emot nästa år och att se hur folk
har förändrats. Det är något som en utomstående inte kan förstå.”
Enligt henne älskar även barnen livet och de är ledsna över att behö-
va stanna på en och samma plats för att gå i skolan.

turen 2002 över Bremen till Hamburg, där de “spelar” i fyra veck-
or. Görgens reser med banan, men tycker inte speciellt bra om att
resa i den. Han tycker att han är för gammal och att nervkillet från
tidigare har försvunnit.

EuroStar
En annan bana som ibland finns på Oktoberfest är EuroStar, ägd av
familjen Bruch och världens första omkringflyttande berg-och-dal-
bana av inverterad typ – där tåget hänger under rälsen i stället för
att åka ovanpå den. Det 1 200 ton tunga monstret, nästan 80 x 40
x 33 meter stort, packas inför varje spektakel ur 82 lastbilar. Banan
besöker bara ställen som tillåter minst nio speldagar för att det ska
löna sig att montera upp och ned den. Sällskapet stannar totalt
omkring tre veckor på varje plats.

Varje del av banan är märkt och hör hemma i en särskild last-
bil. Vilken lastbil som lastas ur och när är noga bestämt av den 
ordning som delarna behövs i under uppmonteringen. Medan man
spelar på en fest måste man samtidigt planera för flytten till nästa.
Platsen man ska spela på efter Oktoberfest är så trång att banan
knappt får rum. Kassan får inte plats framför banan, utan måste
byggas upp vid dess sida. En del av arbetsstyrkan åker dit i förväg
och kikar, mäter och funderar. Var finns plats att lasta av? Enligt
Rossbacher, som är ansvarig för i- och urlastningen, handlar 
konsten att lasta 1 200 ton stål i 82 lastbilar och sedan lasta ur det
i rätt ordning igen om en erfarenhet som han har fått under arbetet
med andra attraktioner. Arbetsproceduren modifieras på plats tills
man kommer fram till det slutgiltiga sättet att lasta.

Rossbacher, som numera är anställd av Bruch, arbetade tidigare
för den kranfirma som Bruch anlitade för upp- och nedmontering 
av sina banor. Bruch ägde en 140-tons-kran och erbjöd så småning-
om Rossbacher fast anställning som kranförare och en campingvagn
med barnkammare. Han och hans familj har rest med banan sedan
dess, men barnen bor vid tiden för intervjun 2002 hos mormor för
att kunna gå i skolan. Rossbacher kör kranen när banan monteras,
och ansvarar för banans underhåll under speltiden.

EuroStar genomgår under speltiden, liksom Olympia Looping,
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utan en bana – och denna attraktion kan därmed till och med kallas
parkens huvudalternativ när det gäller konsumtion. Särskilt gäller
detta förstås för de parker som satsar på just berg-och-dalbanor,
även om alla inte är i samma klass som Cedar Point i Ohio som med
sina snart 17 berg-och-dalbanor utgör ett specialfall.

När det gäller världsutställningarnas tidiga pengagenererare är
det uppenbart att en attraktion med hög kapacitet och popularitet
snabbt kan betala sig. Eiffeltornets två miljoner besök under världs-
utställningen i Paris 1889 drar redan under utställningen in kon-
struktionskostnaden om 7,5 miljoner franska franc och Ferris hjul
blir under utställningen i Chicago 1893 med sina 1,5 miljoner besö-
kare en finansiell succé. Även Switchback, den föregångare till
dagens moderna berg-och-dalbana som Thompson 1884 bygger på
Coney Island, är mäkta populär. Besökarna köar i tre timmar och
attraktionen betalar sig på tre veckor. Berg-och-dalbanan är även
idag en populär attraktion, åtminstone att döma av den tre timmar
långa kön till Six Flags Kingda Ka.

Vad är det då som byter ägare när det gäller en berg-och-dal-
bana? Vad är det som tas ur ett förråd, kostar, förbrukas och tar
slut? Vad är det för någonting som säljaren ger upp och köparen 
fyller på sitt lager med i detta fall? Förstås beror det på vem vi 
frågar. Frågar vi ingenjören vad han säljer till nöjesarrangören får vi
inte nödvändigtvis samma svar som om vi frågar nöjesarrangören
vad han köper. Detsamma gäller om vi frågar nöjesparksgästen vad
hon eller han köper och parken vad den säljer.

I den ekonomiska transaktion som först betraktas nedan utgör
ingenjörerna den ena parten och nöjesarrangörerna den andra. Som
beskrivet ovan var ingenjörernas kunder tidigare framförallt
omkringresande utställare, medan de numera oftast är stationära
nöjesparker samt tillverkare av berg-och-dalbanor. Nästa utbyte
som beskrivs är det nöjesarrangörer sinsemellan: När en park av 
en eller annan anledning ska göra sig av med en berg-och-dalbana 
är ambitionen nämligen att sälja den vidare. Slutligen beskrivs trans-
aktionen mellan entusiaster och nöjesarrangörer.

BERG-OCH-DALBANAN SOM EKONOMISKT SYSTEM

Ekonomiska transaktioner i nöjesparksindustrin
Idén om en ekonomisk transaktion innefattar en köpare, en säljare
och en nyttighet som byter ägare. Den förutsätter att båda parter har
något som den andra av en eller annan anledning vill ha. Den byg-
ger även på ett antagande om att en knapphet av något slag finns.25)

I transaktionen upplever båda parter att de gör en vinst. Har den ena
parten en uppsjö av någonting är detta inte lika mycket värt för
honom eller henne som för den som saknar detsamma. Den ena 
parten gör sig av med något och får därmed ett underskott. Detta
någonting som byter ägare tas ur ett förråd, kostar, förbrukas och
tar slut. Förrådet kan inventeras och man kan fråga sig hur mycket
som finns kvar i det. Det som säljaren tar ur sitt förråd lägger 
köparen till sitt. (Asplund 1998)

En av nöjesparkens primära funktioner kan anses vara att
erbjuda en plats för konsumtion:

Till skillnad från i de offentliga parkerna, där plånboken sällan
är en nödvändighet, handlar temaparker otvetydigt om penga-
utbyte. [...] För besökaren representerar idén om att det går att 
köpa nöje för pengar en fundamental om än outtalad lärdom 
i temaparken. (Jones & Wills 2005, s. 114)

Ser vi det som att nöjesparken i huvudsak handlar om ett penga-
utbyte, ligger det nära till hands att betrakta dess förlustelser som
ekonomiska transaktioner. Berg-och-dalbanan är ett av parkens
konsumtionsalternativ och blir därmed till en av parkens penga-
genererare. Den är dessutom en av de vanligast förkommande
attraktionerna i en park – ingen större park med självaktning är
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för nej. Då sa Van der Ville att, kom igen, det här fixar du, du
får 5 000 mark direkt i handen, om du gör det här för mig. 
5 000 mark hade jag aldrig sett på en och samma gång. Det var
så lockande, att jag antog uppdraget, och gjorde Tysklands 
första stålbana. (Stengel 2003–02–24) 

Även om tiden för den unga familjen är knapp, upplevs summan
som Van der Ville erbjuder som mer värdefull och Stengel tar sig an
projektet. Beställarna köper 1964 Tysklands första berg-och-dal-
bana i stål för 320 000 mark (Bischoff 2001) och Stengel får peng-
ar och köper sin första bil.

Denna stålbana betalade sig på en Oktoberfest. Att förvänta sig
detta idag, det vore inte realistiskt. Den kostade på den tiden
320 000 mark. Jag hade en bra relation till herr Van der Ville.
Vi satt ofta i hans husvagn på kvällen när han räknade dags-
kassan. 23.30 måste man ju stänga på Oktoberfest. Då väntade
ibland fortfarande 2 000 människor på att få åka och hade
betalt vilket pris som helst för att få göra det. Det betyder att
denna lilla stålbana på den tiden var lika revolutionär som en
femgångers-loop eller någon väldigt sofistikerad attraktion 
idag. (Stengel 2003–02–24)

avancerade beräkningar och kunnande. Det Stengel kommer
att erbjuda sina kunder är “Custom Made Coasters”, det vill säga
banor som är anpassade efter kundernas speciella behov vad beträf-
far till exempel parkens utformning, klimat, de bygg- och konstruk-
tionsregler som gäller, samt den upplevelse som beställaren önskar.
Som ingenjörerna på Stengel GmbH ser det erbjuder de en bana 
med “rätt åkkänsla  och rätt underhållningsvärde, banor med thrill”
(Stelzl) och sådana som “rent optiskt och dynamiskt sett är en ren
njutning” (Wanner). 

Närmare bestämt erbjuder ingenjörerna sina kunder de avance-
rade beräkningar som ligger bakom en bana som uppfyller behoven
och ger den rätta känslan. För ingenjörerna är berg-och-dalbanan
framför allt en “högteknologisk ingenjörskonstruktion” (Stengel)

Utbytet mellan ingenjörer och arrangörer
Vad säljer ingenjörerna?

kontakter och pengar för omak. När Stengel under sin studie-
tid extraknäcker på en ingenjörsfirma tar han sig an ett uppdrag
från tillverkaren Anton Schwarzkopf. Kontoret Stengel arbetar för
prioriterar inte uppdraget, som består i att beräkna och rita en 
skoter. Schwarzkopf dyker upp en gång i veckan för att fråga hur det
går, men möts då av beskedet att projektet är alltför komplicerat,
berättar Stengel, som observerar hur ritningarna vecka efter vecka
inför Schwarzkopfs besök dammas av, men sedan åter blir liggande.
Han ber sin chef att få ta hem ritningarna, eftersom han tycker synd
om Schwarzkopf. Han löser uppgiften över en helg och gör därmed
Schwarzkopf överraskad och glad.

Enligt Stengels beskrivning är uppgiften ingalunda så svår, eller
tidsmässigt krävande att lösa, att de andra på kontoret inte kunde
ha tagit sig an den. Hans lösning är “ingen häxkonst”. Visserligen
ligger kontorets kompetens mer i att konstruera hus än farkoster 
av detta slag, men Stengel kallar ändå projektet okomplicerat. Det
Stengel, men inte de andra på kontoret i detta fall har, är viljan att
göra sig omaket och lägga ned den tid som uppgiften kräver.
Schwarzkopf får ett färdigberäknat projekt och slipper betala den
straffavgift som han skulle ha fått betala om han inte hade haft 
projektet klart i tid. Det Stengel får är introduktion till en ny indu-
stri, som kommer att bli hans framtid, även om han ännu inte vet
om det. Det han får i gengäld för sitt besvär är en första post på den
dittills tomma meritlistan.

Han får även en kontakt inför framtiden. När Schippers Van 
der Ville, då den största utställaren i Tyskland och dessutom
Schwarzkopfs kompanjon, vill bygga landets första berg-och-dal-
bana i stål, vänder sig de två till Stengel. Eftersom han är mitt uppe
i studierna och har fått tillökning i familjen, tackar han först nej,
men ändrar sig sedan:

Först sa jag nej, för två terminer hade hela tiden varit dubbelt
belagda. Ledigheten var över och vi, min fru och jag, hade redan 
en liten dotter. Jag ville bli klar så tidigt som möjligt och sa där-
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rets specifika berg-och-dalbanekunskap med åren har byggts in 
i standarderna och därmed är tillgänglig för den som önskar.
Kontoret ser dock till att hela tiden hålla sig à jour med den senaste
tekniken och vidareutveckla sina datorprogram. Vill beställaren åt
det senaste inom berg-och-dalbanedesign har den inte något annat
val än att vända sig till kontoret, eftersom ingenjörerna avsiktligt ser
till att inte all kunskap hamnar i standarderna och hos beställarna.

Ingenjörerna säljer den extra speciella kunskapen som bara de
kan ha. Kunskapen är en knapp resurs för dem som inte har de 
specialutvecklade datorprogrammen och den 40-åriga erfarenheten
– som många förstås inte har. Stengelkontoret är, som de själva ser
det, därmed alltid ett steg före. Genom att hela tiden uppdatera sig
och alltså ha lagret fyllt med de senaste detaljerna har de något att
sälja. När de blir av med detaljer fyller de hela tiden på med nya,
som beställaren vill åt.

Det som lämnar kontoret beskriver en av ingenjörerna som
“tryckt papper, kunnande och anvisningar, torra listor med siffror,
skisser, men inget konkret. Men i slutändan är det ändå något 
konkret. På Gröna Lund står en färdig bana.” (Rödig) Den 26 febru-
ari 2003 dyker de första bilderna från Vilda Musens provturer 
i Stockholm upp på kontoret i München. Bilderna visar det konkre-
ta resultatet av ingenjörernas arbete, den första berg-och-dalbanan 
i världen som är byggd i och vilar på en annan berg-och-dalbanas
struktur.

Det som ingenjörerna får för det som lämnar kontoret, förutom
kunskapslagret som de själva bygger på, är en summa pengar. Ju mer
kundanpassad banan är, desto längre tid tar det för ingenjörerna att
beräkna den, och desto dyrare blir den. Hur dyr den blir är något
som i slutändan avgörs i förhandlingar med kund och beror på
ingenjörernas erfarenhet av tidigare projekt. Att göra en berg-och-
dalbana säker för jordskred kan till exempel betyda 120 timmars
extra arbetstid och att göra en bana flyttbar kan innebära 30 pro-
cent mer konstruktionsarbete och därför en större kostnad.

utbyte av idéer. Ingenjörerna anser också att de erbjuder sina
kunder en möjlighet att testa idéer om nya berg-och-dalbanor.

och en “tekniskt och matematiskt krävande uppgift” (Stelzl). De
dynamiska och statiska beräkningarna som kontoret utför bestäm-
mer noggrant spårens form, men den exakta beskrivningen av 
spåren bygger på att det finns otvetydiga matematiska specifikatio-
ner i datorprogram.

Allt eftersom företaget får fler uppdrag samlar de in mer och
mer kunskap till sitt lager och har mer och mer kompetens att sälja
till sina kunder. När ingenjörerna allt mer tar datorer till hjälp 
i arbetet, bygger de in sin kunskap i de beräknings- och ritnings-
program som de kontinuerligt utvecklar. Ingen konkurrent har lika
avancerade datorprogram.

Programmen är emellertid värda något endast för den som vet
hur de ska användas och vet hur de siffror som programmen levere-
rar ska förstås. Kontorets värde ligger i programmen i sig, men
framför allt i ingenjörernas förmåga att hantera programmen:

Det vi gör klarar man inte med hjälp av ett program eller
något... för det krävs allt kunnande som finns i våra medarbe-
tares huvuden och som är samlat på kontoret och så vidare,
något som ändå har ett högt värde. (Stengel 2003–02–24)

På Stengel GmbH finns kompetensen och kunskapen att hantera
programmen. När designen för en ny attraktion är framtagen 
presenteras ritningarna tillsammans med en hastighetsberäkning och
en tillhörande lastfördelning för tågets olika lägen som åskådliggör
vilka krafter som uppkommer i konstruktionen. Ambitionen är en
“perfekt lösning” (Stengel) som är så noggrann och detaljerad att
tågen kan tillverkas i Schweiz och rälsen i Tjeckien och sedan 
byggas ihop till en perfekt berg-och-dalbana på den plats i världen
där den nu ska stå.

Med tiden lär sig ingenjörerna allt fler detaljer som ingen 
konkurrent behärskar. Visst är det så att mycket kunskap lämnar
kontoret med de beräkningar och ritningar som överlämnas till
beställaren. Till exempel nämner Stengel att tillverkarna Vekoma
och Bolliger & Mabillard har tillräckligt med kunnande för att själ-
va konstruera vissa banor. Dessutom är det så att mycket av konto-
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och så vidare. Han sa, ok, den har visserligen inte byggts tidiga-
re, men den lilla risken... han trodde på oss, han hade redan
andra attraktioner från oss. 
(Stengel 2003–02–24) 

I dessa idéer ligger ett värde för beställaren inte minst eftersom 
kontorets tillverkningsteknik, som Stengel berättar, ger träbanorna
minst fyra gånger så lång livstid. Medan rälsen i banor som är till-
verkade enligt tidigare teknik måste bytas ut mellan vart fjärde och
sjunde år, och då kostar “en förmögenhet”, uppskattar han att 
rälsen som är tillverkad på det nya viset kommer att hålla i 30 år.

Ingenjörerna på Stengel GmbH ser till att befästa idéernas värde
genom att patentera dem. Bland annat har de världspatentet för
nämnda träräls. De erbjuder sedan kunden att ta del av idéerna.
Tyska Heidepark var de första att nappa på trärälsidén när de bygg-
de Colossus. Senare köpte Liseberg Balder, som också är tillverkad
på detta sätt. Kontoret ger nämligen aldrig kunden ensamrätt till en
idé. Detta, liksom att ta patent på idéerna, är ett sätt att värna om
det värde idéerna har och det är livsviktigt för kontoret. Att inte
behålla rätten till de egna idéerna vore att “såga av den gren vi 
sitter på” (Stengel).

Att ingenjörerna genom parken har möjlighet att realisera sina
idéer innebär i sin tur ett värde för dem. Amerikanerna trodde inled-
ningsvis inte på Stengels idé, enligt citatet ovan. Först när en park
var villig att investera pengar i den, fick den ett värde:

Man måste nämligen ta hänsyn till att man kan göra de fräna-
ste patentanmälningarna och ha de bästa idéerna. Om man inte
kan förverkliga dem, inte tillverka eller omsätta dem, då är idén
inget värd. (ibid)

När parker och tillverkare är villiga att satsa och ta risker utvecklas
industrin och med den även ingenjörernas möjlighet att ligga i täten
för utvecklingen.

Det Stengel lyfter fram när han talar om trärälsen är inte, som
när det gäller Tysklands första stålbana, de pengar som han får för

Genom beräkningarna som Stengelkontoret säljer kan beställaren få
reda på huruvida idéerna är praktiskt genomförbara eller inte,
utifrån vilka krafter som uppkommer i den tänka konstruktionen.
Är idén realistisk kan parken sedan välja att gå vidare med den. 
I annat fall kan ingenjörerna föreslå parken en annan form.

Ingenjörernas ambition har med tiden även blivit att erbjuda
sina kunder att göra tillverkningen, uppförandet och driften tekniskt
och ekonomiskt ännu bättre, och åkupplevelsen ännu mer intressant
för framtidens besökare. När ingenjörerna konstruerar en berg-och-
dalbana får de ibland nya idéer som på ett eller annat sätt kan för-
bättra den. Kanske kommer de på en ny form som de tror kan ge bra
och nya åkupplevelser, eller så får de en idé om hur tillverkningen av
banan kan förbättras och därmed ge en bättre bana. Exempel på
innovationer av detta slag är en speciell form av loop och principen
om rotation kring hjärtlinjen. Ett annat exempel är den tillverk-
ningsteknik för berg-och-dalbanor i trä som ingenjörerna har
utvecklat, där trä limmas ihop och formen fräses ut med hjälp av 
en nc-svarv.

Vi har nu världspatentet. Vi byggde en bana i Heidepark. Jag 
var väldigt stolt när amerikanerna kom över. De sa alltid att det 
inte går och så kan man inte göra, och sedan gratulerade alla
mig och sa att det var fantastiskt. Fantastiskt är det för att vi 
kan arbeta mycket noggrannare. Banan är mycket bättre och
rälsens livslängd är minst fyra gånger så stor, för denna träräls 
måste i usa bytas ut mellan vart fjärde och sjunde år. Det 
kostar en förmögenhet och vår kommer förmodligen att hålla 
i 30 år. Den andra är precis byggd i Göteborg. Tågen har redan
provkörts med ballast och den kommer snart att öppnas. Det
betyder att vi utvecklade denna räls själva. Först sa vi inget till
kunden. När vi hade patentet och tillståndet sa vi, sådär, nu 
har vi detta. Vill ni bygga det? Så uppstod det. Jag presenterade 
idén i parken och parkägaren blev så hänförd, han hade också
en känsla för teknik. Vår räls är visserligen något dyrare, men
jag sa till honom att den håller fyra gånger så länge. Det 
betyder att den i slutändan är billigare och att banan är bättre
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Ett sätt att försäkra sig om banans kvalitet är att se till att den 
konstrueras och tillverkas enligt standard. På så sätt vet nöjesarran-
gören att svetsar och lager är ordentligt tilltagna och att banan 
passar in i parkens system. Att den attraktion man köper in följer
standarden är ett grundkrav för att Gröna Lund och Liseberg ska
vara villiga att betala för en attraktion. 

Ju mer avancerad en attraktion är, desto dyrare är den att till-
verka, varför de flesta beställare föredrar en attraktion som är säker
utan att för den skull vara alltför överdimensionerad. Det finns dock
beställare som är extrema när det gäller dimensioneringen av banor-
na. Disney är kända för att överdimensionera i sin jakt på kvalitet
och betalar även därefter:

Disney har alltid dyrast attraktioner. Om de gör en karusell som
Rainbow, om den kostar 10 miljoner så kostar den 50 för
Disney. När de kontaktar den italienska firman, som sagt att 
den kan bygga attraktionen, visar de sina ritningar. De har 
räknat på att attraktionen ska gå i 50 år, 365 dagar per år och
28 timmar per dag. Det finns ju bara 24 timmar per dag. Men
den ska hålla för 28. Ja. Det var ett schabrak som firman egent-
ligen inte kunde bygga, för den fick anlita hela bygdens alla
mekaniker och de järnarbetare som fanns runt omkring detta
lilla samhälle i Italien. Det var som en pansarvagn. 
(Zagai 2006–05–11)

Ytterligare ett sätt att försäkra sig om en banas kvalitet är att begä-
ra att konstruktörer och tillverkare följer den tekniska utvecklingen
och de förbättringar som följer med den. Gröna Lund vill gärna att
den bästa tekniken ska användas. Till exempel menar Osbeck att
säkerheten blir bättre med de senaste modellerna av plc-styrning
och att missar kan ske om dessa inte används.

För att förvissa sig om att berg-och-dalbanan lever upp till de
kvalitetskrav som ställs på den, kan beställaren välja tillverkare som
man tidigare har anlitat och som man vet tillverkar enligt standard
och använder den senaste tekniken. För Gröna Lund är de tyska och
schweiziska tillverkarna bra alternativ, “då grundkvaliteten på deras

sitt arbete. Det är i stället den beundran och de gratulationer han får
och att de först så skeptiska amerikanska tillverkarna ger honom
rätt och beundrar hans lösning.

På detta sätt bygger Stengel GmbH upp sitt förråd av renommé
ytterligare genom de innovationer företaget gör. Kunderna kan köpa
ingenjörernas tid och goda renommé. Medan den köpta tiden direkt
försvinner ur ingenjörernas lager, finns detta renommé kvar och
byggs, om kunden blir nöjd, på ännu mer. I ett slag kan den emeller-
tid, om det vill sig illa, försvinna.

Vad köper arrangörerna?
Allt större, snabbare och intensivare berg-och-dalbanor byggs och
urvalet växer hela tiden. Framsteg i teknologiutvecklingen tillåter
tillverkare att bygga nya och unika berg-och-dalbanor. Detta ger,
kan man tänka, nöjesparkerna närmast obegränsade möjligheter när
de ska köpa in en ny attraktion. Ändå är det så att Gröna Lund och
Liseberg i slutändan ofta inte har många alternativ att välja emellan,
då så många krav måste vara uppfyllda för att en attraktion ska
kunna fungera i parken. Det som parken vill ha kan helt enkelt 
väldigt få erbjuda – det är en knapp resurs. Därmed uppkommer 
sällan oenigheter när det är dags att välja alternativ. “Det händer väl
att vi tycker olika, men oftast brukar det med de förutsättningar vi
har utkristallisera sig. Det finns oftast bara en som funkar till slut.
Vi har aldrig behövt slåss om vilket alternativ vi ska föra fram till
styrelsen för att fatta beslut om”, säger Gröna Lunds tidigare attrak-
tionschef Peter Osbeck. Även Lisebergs Pelle Johannisson menar att
processen i slutändan oftast bara handlar om ett par alternativ. Vad
säger då arrangören att den vill ha och vad är den villig att ge upp
för att få detta alternativ? Bland de aspekter som den säger sig vara
villiga att betala för märks särskilt en berg-och-dalbanas kvalitet,
kapacitet och popularitet.

kvalitet. En berg-och-dalbana av god kvalitet fungerar som den
ska, det vill säga helst utan driftstopp, och levererar en åkupplevel-
se som är säker. Den gör det dessutom under en längre tid. Hur vet
då nöjesarrangören att detta gäller när de köper in en ny attraktion?
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nästan inte tog någon ny yta i anspråk när den byggdes, eftersom
den uppfördes inuti Jetlines existerande struktur.

En hög kapacitet är önskvärd, men denna tappar sitt värde om
attraktionen inte är driftsäker och står still i för långa perioder.
Lisebergs HangOvers kapacitet på 600 personer i timmen var till
exempel under det första året mindre intressant då den ändå inte
gick att köra. Zagai tycker att parkens bästa bana är Lisebergbanan
och understryker dess kapacitet, som med sina 2 000 personer 
i timmen är Sveriges högsta. Den har haft få driftstopp, undantaget
ett större stopp i samband med en olycka sommaren 2006.

För en omkringflyttande bana gäller i vissa fall att dess kapaci-
tet avgör var den överhuvudtaget monteras upp. För att EuroStar,
som klarar att transportera 2 880 människor i timmen (Peschel
2007), ska hinna löna sig behövs minst nio speldagar.

En berg-och-dalbanas kapacitet är emellertid bara det teoretis-
ka antalet gäster den kan transportera i timmen. Det faktiska anta-
let som åker beror på hur många som i realiteten vill åka banan.
Huruvida banan genererar pengar eller inte har i slutändan sålunda
att göra med hur populär den är.

popularitet och nyhetsvärde. Hög popularitet ger ett klirr 
i kassan för parken, något inte minst Disney funderade över när han 
anlitade en konsultfirma som beräknade var och hur den första 
parken bäst skulle placeras samt hur han skulle få kunden att 
stanna längre och spendera mer.

Liksom Gröna Lund utför Liseberg frekvensmätningar och vet
exakt hur många personer per öppettimme som har åkt varje attrak-
tion. Parken vet att Lisebergbanan har 1,6 miljoner åkare per år,
Balder 1,2 miljoner och Kanonen 600 000–700 000. Kunderna 
väljer bort de attraktioner de inte tycker är bra. Fem åkkuponger,
alltså 50 kronor, kostar en tur i Balder, som varar i 128 sekunder.
Givetvis blir det billigare om man köper åkpass och åker mycket.

Med ett betalsystem med åkpass, där man genom att betala en
engångssumma kan åka i alla attraktioner hur mycket man vill, kan
man aldrig veta säkert att en människa aktivt väljer att åka en
attraktion, berättar Johansson. Först när gästerna betalar en enskild

attraktioner är god” (Osbeck). Dock visar fallet Lisebergs
HangOver att en känd tillverkare inte automatiskt borgar för en
fungerande lösning. Attraktionen är felkonstruerad och kan öppna
först en säsong senare än tänkt, då dess drivsystem måste bytas ut.

Gröna Lund och Liseberg ställer förutom de krav som gäller
enligt standarderna oftast flera egna för att kvaliteten ska bli god.
Till dessa hör till exempel goda villkor för leverans, montering 
och för garanti och service. Håller en attraktion inte måttet vill 
parkerna ha kompensation. Om attraktionen inte fungerar som 
den ska, förväntar sig beställaren att leverantören ställer upp och
löser problemet.

kapacitet. En berg-och-dalbanas kapacitet är “det teoretiska antal
passagerare en attraktion kan transportera i timmen. Det baseras på
varje tågs kapacitet, antalet tåg som kan gå i banan samtidigt samt
tiden som varje runda tar.” (Farrell 2002b) Världens idag högsta och
snabbaste berg-och-dalbana, Kingda Ka, har en kapacitet på 1 400
personer i timmen, Gröna Lunds Jetline kan varje timme transpor-
tera 1 300 personer och för Lisebergs Balder är siffran 1 200.

Ju högre kapacitet en berg-och-dalbana har, desto mer pengar
har den möjlighet att generera för den nöjesarrangör som tar betalt
per tur. Den betalar sig därmed lättare. Har banan en högre kapaci-
tet är även hastigheten i kön högre. Ju kortare tid gästerna är låsta 
i en kö, desto mer tid har de att spendera sina pengar på fler turer
eller annat i banans omgivning. Detta har Disneys parker, som aktivt
arbetar med att minska köer, insett. Även Six Flags i New England
funderar i dessa banor och använder ett personsökarsystem för att
fördela köer. Det ger gästen en bättre dag i parken samtidigt som
parken tjänar pengar på det. Gästerna kan röra sig fritt i parken och
konsumera medan de väntar på att sökaren ska pipa och ange när
de ska befinna sig vid attraktionen.

Vad som också är intressant för nöjesarrangören är vilken kapa-
citet en bana har i förhållande till ytan den tar i anspråk. Åtminsto-
ne gäller detta för en arrangör som har ont om plats, såsom fallet till
exempel är för Gröna Lund. Speciell i detta hänseende är parkens
Vilda Musen, som trots sin kapacitet på 800 personer i timmen 
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biljett för varje attraktion vet man exakt vad de väljer. Har du ett
åkpass som gäller alla attraktioner kan du utfyllnadsåka medan du
väntar på att kön till den attraktion som du egentligen vill åka ska
avta. Parken måste då göra flera antaganden för att beräkna intres-
set för en attraktion. Antal åkturer måste man fortfarande använda
för att värdera populariteten.

Nöjesarrangören köper gärna något som på ett eller annat sätt
är spektakulärt, till exempel världens största eller första på något
område. Lisebergs HangOver var tänkt som en sensationsnyhet och
något extra, vilket banan också blev med all den uppmärksamhet
den fick, dock på ett annat sätt än avsett. När det är dags för en ny
träbana letar parken länge efter något tillräckligt bra. Kanonen är
den första i sitt slag i Europa. Att Vilda Musen är byggd inuti
Jetlines struktur gör Gröna Lunds bana speciell och EuroStar är
världens första inverterade berg-och-dalbana.

Arrangörerna köper gärna en attraktion som har uppskattats av
andra parker och deras besökare och därmed har visat sig fungera.
Arrangören åker också ibland själv och betraktar andra som åker
för att bedöma attraktionens popularitet och nyhetsvärde. Kata-
pulten fanns till exempel i en annan utformning i flera länder innan
Grön Lund köpte in attraktionen. Den fanns i både Finland, Norge
och Danmark. “Vi frågade alla och alla var nöjda. Den utvärdering-
en var ju solklar. Parkerna hade haft den mellan ett och fem år.
Utvärderingen talade om att tillverkaren levererade bra kvalitet, bra
service och att attraktionen var populär att åka. Då hade vi det
klart. Det är inte alltid det är så lätt”, berättar Osbeck.

Om en berg-och-dalbana är ny, stor och extra spännande, ger en
bra kill-i-magen-känsla och har ett roligt utseende ger den ett värde
för hela parken. En berg-och-dalbana som är stor och färgglad syns
på håll och lockar folk långväga ifrån. En ny attraktion uppmärk-
sammas ofta av media och nyheten når snabbt ut. På så sätt kan man
säga att den på vissa sätt marknadsför sig själv. Faran med en ny
obeprövad attraktion är emellertid att man först efter en tid ser var
svagheterna ligger. I vissa fall är priset nöjesarrangören får betala för
en sensationsattraktion högt.
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… mot pengar, plats, tid och idéer. Vad är det då arrangören
ger upp när den köper en berg-och-dalbana? Åtminstone upp till
hundra miljoner kronor kan Liseberg uppenbarligen betala, det är
nämligen vad Balder kostade. Då gäller 70 procent av kostnaden
berg-och-dalbanan i sig och 30 procent de anpassningar av området
som måste göras och den infrastruktur som måste byggas. De riktigt
stora investeringarna på Liseberg görs med 10–15 års mellanrum,
medan investeringarna ett normalår ligger på mellan 80 och 90 mil-
joner kronor. (tt 2002)

Förutom de pengar som byter ägare under transaktionen för-
brukar parken mark, en vara som den därmed får ett underskott av.
En plats i parken måste på något sätt förberedas för den nya attrak-
tionen. När det gäller parker som Gröna Lund och Liseberg, eller för
den delen den temporära Oktoberfest, är mark en bristvara och det
gäller därmed att hushålla med den. Gröna Lunds Vilda Musen
byggs inuti den existerande Jetline, LisebergsLoopen får lämna plats
för HangOver och EuroStars arbetsstyrka måste besöka kommande
spelplatser i förväg för att förbereda och mäta så att banan passar
på platsen.

Attraktionen som väljs för Gröna Lund ska helst uppta en så
liten yta av marken som möjligt och den ska samtidigt ha en så hög
kapacitet som möjligt per timme, för att kunna hålla nere kötiden
och generera pengar. Utseendet på attraktionen blir också viktigare
i och med det trånga utrymmet. Eftersom det är nära till andra
attraktioner och byggnader, måste Gröna Lund tänka på att en ny
attraktion passar in stilmässigt.

För vissa parker är det inget problem att ställa den mark som en
ny attraktion behöver till förfogande. En större park, som kanske
har 600 000 och inte 38 000 kvadratmeter, som Gröna Lund, 
kanske inte ens diskuterar hur stor plats i förhållande till kapacitet
attraktionen upptar. Kanske skulle det där vara bättre ju större
attraktionen vore så att man inte behövde göra så mycket av park-
ytan runt omkring attraktionen.
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När en berg-och-dalbana ska säljas eller köpas kontaktas oftast en
av de förmedlare som finns i branschen och som är bekant med dess
andrahandsmarknad. Förmedlarna reser över världen och har reda
på vilka attraktioner som finns i vilka parker och vart behovet av en
attraktion finns. Wieland, son till Anton Schwarzkopf, är en sådan
förmedlare, som genom sin far tidigt lärde känna branschen och
idag har hittat sin nisch inom den.

Utbytet mellan arrangörer och entusiaster
Vad säljer parken?

Disneyland, den självförkunnat ‘lyckligaste platsen på jorden’, 
innehar förvisso en avundsvärd position i nöjes- och underhåll-
ningsvärlden såväl som i den kommersiella världen generellt.
Dess produkt, verkar det som, är känsla – ‘skratt och välmå-
ende’. Företagets egna är heller inte sena att höja upp sin 
produkt. Bill Ross, chef på Disneyland, summerar företagets 
positionering fint genom att notera att ‘även om vi fokuserar
vår uppmärksamhet på vinster och förluster, så kan vi inte dag 
efter dag tappa fokus på det faktum att denna affärsverksamhet 
gäller känslor och att dessa är vad vi tjänar våra pengar på’.
(Van Maanen 1991, s. 58–59)

Parkerna säljer den attraktion de har köpt av tillverkaren, det vill
säga en attraktion av hög kvalitet och kapacitet som är populär och
gärna en nyhet. Parken säljer en attraktion som ger en viss känsla.
Vilken känsla man vill framkalla beror på vem man riktar sig till.
Gröna Lund har hittills inte satsat på de häftigaste attraktionerna,
utan mer riktat sig till familjen. Liseberg och Oktoberfest har satsat
på lite häftigare attraktioner, men inte på sådana värstingbanor 
som de parker som tävlar med varandra om att presentera världens
högsta och snabbaste turer gör.

Berg-och-dalbanan är ofta en parks dyraste attraktion. Det är
oftast också den attraktion som har flest antal besökare. Man skul-
le kunna tänka sig att detta senare faktum skulle sänka biljettpriset,
att den har så många åkare att ett lägre pris räcker. Vad är orsaker-
na till att den ändå oftast är den dyraste attraktionen att åka? 

Banornas andrahandsvärde – utbytet mellan arrangörer
I vissa fall måste nöjesarrangören flytta eller göra sig av med en
befintlig attraktion för att köpa in en ny. Särskilt gäller detta de 
parker som liksom Gröna Lund och Liseberg har platsbrist: 

Det här som står för dörren inför 2007 kommer säkerligen inne-
bära att vi måste ta bort en attraktion för att ha plats för det
nya som kommer. Eventuellt går det att lösa genom att använ-
da skohorn och hitta ny attraktionsplats eller göra lite byten. 
Men det ska man också komma ihåg att varje byte av en attrak-
tionsplats kräver väldigt mycket pengar, att iordningställa mark
och så efteråt. Det är inga kul processer. En flyttning av en
attraktion går på några miljoner, hur du än gör. Det är klart att
det är en ‘sunk cost’ kan man väl säga. 
(Johannisson 2006–05–11) 

Ska någon attraktion flyttas eller säljas? För det senare fallet är det
intressant om attraktionen har ett högt andrahandsvärde. Vissa
attraktioner är trendattraktioner och faller med Zagais ord “rätt ned
i pris”. Efter ett antal år är de inte mycket värda. Vissa klassiska
attraktioner förblir däremot attraktiva, såsom Lisebergbanan eller
Balder. Dem tar man inte bort, om inte kvaliteten är för dålig på
något sätt. Dessa attraktioner lever i 50 år. Attraktionens konstruk-
tionsgaranti finns alltid kvar. Om man efter 25 år upptäcker ett 
fel som har funnits där hela tiden, kan man alltid gå tillbaka till 
konstruktören och leverantören.

Med tiden uppstår slitage på attraktionerna och kostnaden för
att underhålla dem stiger. Detta förhållande kan vara en utgångs-
punkt för att byta ut dem. Hur bra banan än har varit kan den plöts-
ligt bli dyrare och dyrare att ha. Många stillestånd är heller inte
önskvärt och kan också bli ett argument för att byta ut en berg-och-
dalbana.

Beroende på vilket rykte banan har är den mer eller mindre lätt-
såld. Eftersom branschen visste att HangOver hade problem i star-
ten, var den inte lätt att få såld. En okomplicerad attraktion som har
varit populär och har hög kapacitet är i stället väldigt lätt att sälja.
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Vad är då entusiasten villig att ge upp för upplevelsen? Det som inte
är lika mycket värt för entusiasten och som han eller hon därmed 
är villig att ge i utbyte är framförallt pengar och tid. Att flyga från
en kontinent till en annan för att åka en berg-och-dalbana kostar en
slant och tar många timmar i anspråk. Det är entusiasterna Douglas
och Claes-Johan emellertid redo att göra i jakten på särskilda upp-
levelser. Att under resan bo billigt och utnyttja erbjudanden för att
få rabatterat pris på parker och åkturer ger entusiasterna mer upp-
levelse för pengarna. Ju mer tid i attraktionerna som går att köpa, ju
mindre köerna är, desto bättre. Väl i parken kan bra åkturer få entu-
siasten att lägga ut mycket pengar, berättar Claes-Johan. “När jag
väl känner mig euforisk, då spenderar jag. Det spelar ingen roll vad
det kostar.” När det gäller nya attraktioner syns entusiasterna inte
särskilt sparsamma.

Det ekonomiska systemets gränser
När berg-och-dalbanorna blir allt snabbare och högre och allt mer
tekniskt avancerade, blir de också dyrare att konstruera, köpa 
in och åka. Ingenjörerna behöver längre tid för att konstruera dem
och tar därmed mer betalt. Det material som ingår i banorna kan bli
dyrare och de datorer som styr banorna kostar tid och pengar att
programmera. Ju större banorna blir, desto mer plats tar de 
i anspråk av nöjesarrangören, som måste se till att de tar tillräckligt
betalt för att investeringen ska betala sig.

I berättelserna ovan har en del gränser som bestäms av ett 
projekts ekonomi blivit synliga. Till exempel kan en berg-och-dal-
bana inte ta hur lång tid som helst att konstruera och tillverka.
Ingenjörerna behöver dock tid för att finna en optimal lösning för
ett problem. Stengel berättar att det oftast finns tre eller fyra möjlig-
heter att lösa ett problem, men ingen tid att finna det optimala 
sättet, eftersom tidspressen från beställaren är för stort. Stengel 
klagar över att tidspressen har varit så hård, att han inte kunnat
sova på nätterna för att han grubblat på hur alla ritningar ska bli
klara i tid. Han berättar att de amerikanska beställarna tidigare 
planerade två år i förväg. Nu besöker de mässor på hösten när
säsongen är över, gör upp sina budgetar och vill ha en ny attraktion

På Liseberg sätts biljettpriset för en ny attraktion i förhållande till
priset på de befintliga attraktionerna. Oftast är berg-och-dalbanan
den största attraktionen och den blir därför den dyraste att åka.

Investerar man i en stor ny attraktion är det inte sällan man 
höjer biljettpriset bara för att få en extra intäkt. Just det här att 
kategorisera attraktioner, där finns sedan många många år en
enorm kunskap. Vi träffar hyggligt rätt på det där. Det känns
nästan i ryggmärgen om detta är en attraktion som ska kosta
två eller tre kuponger, om nu varje kupong kostar 10 eller 15
kronor eller vad det är. Vi scannar in det ganska väl. Men sen
när man komponerar olika biljetthäften och styr biljetter i vissa
fall eller låter dem vara valfria, det är föremål för en väldig
diskussion. För det handlar ju om vår biljettintäkt totalt sett 
i slutändan. Det gäller att hitta optimala kombinationer där. 
Det kan vi hålla på med hur länge som helst. Där finns många
vägar att gå. (Johannisson 2006–05–11)

Arrangören säljer även den miljö berg-och-dalbanan finns i. Disneys
parker utgör förstås en ytterlighet i sammanhanget, men många
andra parker ligger inte långt efter. De har liksom Disney ett tema
som går igenom i varenda detalj.

Vad köper entusiasten?
Köpare av en attraktion är de gäster som besöker parker och
nöjesplatser för en stunds upplevelser. En del av dessa utgörs av de
entusiaster som har som hobby att åka berg-och-dalbana. Även om
de utgör en såväl extrem som mindre del av nöjesarrangörernas kun-
der, har de i och med den tid de har lagt på sitt intresse en god idé
om vad värdet i en berg-och-dalbana handlar om.

Vad entusiasten vill åt är upplevelsen berg-och-dalbana. Denna
består, som jag beskriver nedan, inte enbart av turen i en berg-och-
dalbana i sig och vad den ger för kropp och psyke. Den består även
av det som hela miljön ger, vilket inkluderar huruvida området kring
attraktionen upplevs som rent och trevligt utsmyckat och om de 
personer som arbetar i dess närhet uppträder vänligt.
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till kommande säsong. Förhandlingen om priset som sker mellan 
de olika intressenterna kan ta så lång tid som sex månader. Ingen-
jörerna förväntas sedan lösa sina uppgifter på två–tre till fem måna-
der, i stället för på upp till sju månader, som tidigare, eftersom 
den planerade tidpunkten för parkens öppnande inte flyttas fram.
Ingenjörernas arbete är med kontorets hjälpmedel och rationalise-
rade processer nu snabbare än för 20 år sedan. “Men det går inte på
tiden noll.” (Stengel)

Beställaren vill så tidigt som möjligt få besked från ingenjörer-
na, som måste leverera resultat innan beräkningarna är färdiga. När
tre fjärdedelar av de statiska beräkningarna är klara, måste ingenjö-
rerna ange vilket material som ska väljas, så att beställaren i sin tur
kan göra en första beställning av material. Liseberg vet att tiden är
pressande för ingenjörerna: “Vi som beställare kan ställa ganska
stora krav, bland annat på leveranstider, som gör att man i andra
ändan pressar konstruktörerna. Det är vi medvetna om, det kan ju
bli så.” (Johansson) En annan ekonomisk begränsning är att en
berg-och-dalbana i många fall inte kan ta hur stor yta som helst 
i anspråk. Detta vore för kostsamt för den nöjesarrangör som har en
begränsad yta och måste flytta eller sälja andra attraktioner för att
bereda plats för en ny. 

När det gäller vad en nöjesarrangör är beredd att betala för en
berg-och-dalbana tror ingenjör Stengel att industrin har nått en
gräns. Kingda Ka kostade 15 miljoner dollar att bygga. För den
summan kan man bygga tre banor, säger han.

Är då en entusiast, som har berg-och-dalbaneåkande som
hobby, villig att betala vad som helst för en tur i en berg-och-dal-
bana? Nej, säger Douglas van Ekström-Ahlby, som är entusiast, han
betalar inte för vilken tur som helst. Men för en särskild tur, till
exempel i en bana såsom The Voyage, är han villig att betala. “Den
ger så mycket, så varför ska jag kasta pengar på något annat?” Nog
kan en entusiast göra en hel del för att få åka en särskild berg-och-
dalbana. “Stod The Voyage på månen och enda alternativet vore att
ta sig dit med raket och jag hade pengarna...” Douglas har när det
gäller de bästa banorna ingen gräns för vad han kan tänka sig att
betala, förutom den som sätts av hans totala tillgångar.
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invigs. När det 2003 är pressvisning för Lisebergs Balder för svens-
ka och internationella medier är även representanter för ace, ecc
och andra medlemsföreningar på plats.

Genom föreningarnas Internetforum och ecc:s tidning utbyter
entusiasterna erfarenheter. De beskriver med egen vokabulär olika
åkupplevelser för varandra och sprider information som väcker för-
hoppningar och pirrande känslor om nya åkdrömmar. Vissa av entu-
siasternas ord har med tiden flyttat utanför entusiasternas värld. Inte
bara klubbens medlemmar talar idag om air time, känslan av att
hänga i luften när vagnen ger sig utför ett stup, och coaster wars,
kampen mellan parkerna för att överträffa varandra med allt häfti-
gare berg-och-dalbanor, uttryck som myntades inom ace på 1980-
talet. Dessa och även många av de klassificeringar av banor, och de
namn som entusiasterna har satt på banornas olika delar, är nume-
ra vedertagna begrepp som används av parker, tillverkare och andra
inom industrin.

Entusiasterna röstar varje år fram de bästa berg-och-dalbanor-
na i stål och trä – något som parker och konstruktörer också gärna
använder som argument i sin marknadsföring. Så kan vi till exempel
läsa på Lisebergs hemsida om det goda betyg som entusiasterna givit
attraktionen Balder:

Som enda träbana placerade sig Balder även före experternas 
favoritbana i stål, vilket innebär att Balder bedöms vara allra
bäst av världens ca 2 000 bergbanor. Omröstningen har skett 
på Internet och innefattar 175 träbergbanor världen över. Varje
bana jämförs med de andra utifrån huruvida åkturen har varit 
bättre, sämre eller lika bra som andra banor. Följden blir att 
varje bana får en rättvis behandling även om antalet personer 
som åkt respektive bana varierar. Experter på området anser att 
detta är den mest pålitliga undersökningen i sitt slag. 
(Liseberg 2006b)

Texten på hemsidan berättar vidare att 581 entusiaster som har åkt
berg-och-dalbanor världen över har varit med och röstat:

ENTUSIASTEN

Det påstås av berg-och-dalbaneproffsen att upplevelsen blir 
extra speciell när man åkt sisådär 30 gånger i rad. 
(Liseberg 2001)

Entusiastföreningar och deras medlemmar
En berg-och-dalbaneentusiast är någon som brinner för att åka berg-
och-dalbana och bejakar denna lust av hela sitt hjärta. Entusiasten
finns i, och rör sig över, hela världen för att utöva sin hobby. Han
eller hon räknar och rangordnar åkta banor och utbyter erfaren-
heter med andra likasinnade. De är av alla åldrar och företräder så
skilda yrken som meteorolog, obducent och präst. Medlemmar har
låtit viga sig i berg-och-dalbanor och en sista önskan om att urnan
med aska ska fästas under ett tåg har förekommit.

För de intresserade finns bland annat en amerikansk och en
europeisk förening. American Coaster Enthusiasts, ace, grundades
1978 av Richard Munch. Föreningen hade under de första åren
omkring 200 medlemmar som kände varandra väl. På 1980-talet
gick både fanatiker och familjer med ett mer sansat intresse med.
Fanatikerna bar olika tygmärken, tillät inte varandra att prata om
annat än berg-och-dalbanor och inredde sina hem på temat. 2005
har ace omkring 8 000 medlemmar, medan European Coaster Club,
ecc, har omkring 2 000. ecc grundades 1988 av Justin Garvanovic,
som även ger ut First Drop, en tidning som inte bara entusiaster,
utan även branschfolk såsom attraktionskontruktörer och tillverk-
are, läser.

Föreningarna ger sina medlemmar ett kontaktnät och erbjuder
dem olika aktiviteter, som kan göra livet ännu roligare för en entu-
siast. Till exempel ordnar de resor och förhandlar med parker om
Exclusive Ride Time, så kallad ert. Denna innebär att en park öpp-
nar en eller flera attraktioner för de föranmälda entusiastgrupperna
innan de öppnar dem för allmänheten. Entusiasterna kan då – ofta
till ett rabatterat pris – njuta av sina favoritattraktioner utan att
behöva trängas med andra än dem från den egna gruppen.
Medlemmarna är även gärna på plats då nya berg-och-dalbanor
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Douglas
Sommaren 2003 lär jag känna Douglas van Ekström-Ahlby. När
ecc på sin medlemsresa genom Skandinavien passerar Stockholm
möter Douglas upp med sina vänner vid deras stop på Gröna Lund.
Som nybliven medlem i ecc har jag själv anmält mig till dagen på
Gröna Lund för att träffa “riktiga” medlemmar. Vi ses i parken en
timme innan den öppnar för allmänheten. Parken ger oss ert i Fritt
Fall och de båda berg-och-dalbanorna Jetline och Vilda Musen och
vi åker utan att kliva ur mellan turerna – något som känns speciellt
frivolt för en nybörjare som jag.

Douglas har dragits till nöjesparker och berg-och-dalbanor
sedan han var liten. Han har alltid gillat konceptet med tåg på räls
och air time och blev föreningen ace:s första europeiska represen-
tant. Han arbetar som undersköterska och har gjort så sedan 20-års-
åldern. 2007 fyller han 55 år och har åkt 410 av de omkring 2 000
berg-och-dalbanor som finns i världen.

När jag intervjuar Douglas letar han fram material i lägenhetens
alla möjliga vrår: bokhyllor, byrålådor och ett skafferi, utrymmen
som är överfulla av pressmaterial, tidningsartiklar och fotografier
som han har samlat under åren. Bland alla papper hittar han en
teckning som han gjorde i sjuan, som visar en karuselliknande ting-
est inför start. Han finner även en artikel som 1963 publicerades 
i Gotlands Allehanda och som berättar om Douglas allra första
parkprojekt. I ett sandtag lekte han och hans vänner nöjespark.
“Besökarna” drog de in i parken på kärror. (Lönnefalk 1963) 

När han blev äldre följde drömmar om att bygga en park 
i Stockholmsområdet. 1984 bokar han tid hos kommunen och går
dit med ritningar över Långholmen hoprullade under armen för att
presentera sina idéer om en temapark på ön. “Four Season’s Park”
vinner inget gehör. Damerna och herrarna kallar projektet intres-
sant, men tycker att hela Stockholm redan är en temapark. De
menar att det redan finns fullt av fina cykelbanor och parker i stan
och att inget annat behövs.

En bekant hör Douglas berättelse och föreslår att han ska stu-
dera marknadsföring och skaffa sig en “silent partner”, som till
exempel Stenbeck, som kan vara finansiär. Douglas söker till turist-

I snitt har de åkt över 30 olika träbanor under året. Minst tre 
gånger åker de varje bana, en gång i främre delen av tåget, 
en gång i mitten och så längst bak. Åkturen blir nämligen lite
annorlunda beroende på var i vagnen man sitter. Främst är det 
så kallad air time som skiljer sig åt, alltså den tid då det känns
som om man lyfter från sätet. Balder har mycket air time och är
samtidigt väldigt mjuk, vilket uppskattas av experterna. (ibid)

Annat medlemmarna i de olika föreningarna engagerar sig i är att
bevara och k-märka historiska banor. Nick Laister, nöjesparkshisto-
riker och redaktör för sidan JoylandBooks.com, som speciellt till-
handahåller böcker på området, och dessutom arbetar som stadspla-
nerare för turist- och nöjesindustrin, har till exempel engagerat sig 
i bevarandet av Margate Scenic Railway i Dreamland Amusement
Park, Kent. Han motiverar agerandet med sitt historiska intresse:

Mer än hundra berg-och-dalbanor byggdes i detta land mellan
1885 och 1960. Av dessa återstår endast nio stycken. Idag ser 
vi ett alarmerande antal nöjesparker stänga eller skala ned sin 
verksamhet, vilket resulterar i en förlust av attraktioner av 
historiskt värde. När en nöjespark väl är avvecklad är den 
förlorad för alltid och detta är ofta till nackdel för orten. Jag
tror att det nu är dags att på nytt se till vårt nöjesparksarv och 
avgöra om vi vill bevara någon del av det till kommande gene-
rationer. (Laister 2006)

Banor som redan har blivit k-märkta genom entusiasternas insatser
är Coney Islands The Cyclone och The Big Dipper i Mission Beach 
i Kalifornien. Andra sätt att bevara mänsklighetens berg-och-dal-
banearv är att dokumentera det i form av fotografier.

Medlemmarna engagerar sig förstås olika mycket i sitt intresse.
Medan vissa är passiva försöker andra sätta världsrekord eller så
engagerar de sig så till den grad att de blir utbrända. Entusiasten
Douglas berättar om en bekant som reste runt och åkte banor och
höll föredrag. Hela hans lön gick till resor, det var som ett missbruk.
Han blev utbränd och orkar idag inte längre se en bana.
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linjen i Lillehammer, men är enligt honom själv “ingen bra student”.
Efter första året erbjuder en bekant honom anställning på King’s
Island, “den bästa parken då”, säger Douglas. Där finns The Beast,
en ohygglig skapelse: Det slår gnistor om spåren och träflisor flyger.
Numera är banan bromsad, och själen har gått ur banan, inflikar
han. Till hans stora besvikelse får han inget arbetstillstånd för att
delstaten Ohio har för hög arbetslöshet.

Tillsammans med några arkitekter utarbetar Douglas 1986
ett förslag på en 25 hektar stor nöjespark på Gasverkets område 
i Hjorthagen på Norra Djurgården. Privata företagare ska finansiera
området och arkitekter snygga upp de k-märkta byggnaderna så att
de kan ingå i sevärdheterna:

De stora gasklockorna som mäter 60 resp. 50 diameter med 
en höjd av 45 meter kan användas till exempelvis cirkusmane-
ger, uppvisningar och teater. (Andersson 1986)

Enligt tidningarna är förslaget ingalunda tänkt som en konkurrent
till, utan som en del av Gröna Lund. Dock verkar det som att de 
i Djurgårdsstaden boende arkitekterna har som enda avsikt att mot-
arbeta Gröna Lund. Det är inte tron på en nöjespark som driver
dem, såsom i Douglas fall. Projektet handlar, för deras del, om en
kamp för tystnad omkring Gröna Lund och rinner så småningom 
ut i sanden. 

Douglas har fortfarande många idéer till möjliga projekt, men
har inte engagerat sig i något under de senaste åren. Tidigare var han
inspirerad av sina resor till usa och jakten på det alltmer häftiga.
Han var ute efter att få sina kickar på närmare håll, men har nu
resignerat. Han har kvar sitt arbete inom vården och ser till att
komma iväg på berg-och-dalbaneresor så ofta det går. “Men”, till-
lägger han, “för tio år sedan åkte jag till vilken bana som helst. Nu
plockar jag russinen ur kakan. Det måste vara något unikt för att jag
ska göra mig besväret.” Under våren 2004 planerar Douglas en
sommarresa till russinen i usa. Med på resan ska bland andra entu-
siasten Claes-Johan Larsson och – visar det sig senare – även jag.
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Resan till Chicago
På väg

I april 2004 träffar jag Claes-Johan Larsson i en studio på Radio
Stockholm. Vi är gäster i Johan Nilheimers program och ska prata
om berg-och-dalbanor. Claes-Johan producerar själv radioprogram
och reser över världen för att göra olika reportage. När han kan 
passar han på att förena resorna med sin hobby – att åka berg-och-
dalbana. Ibland reser han dock enkom för banornas skull, såsom 
då han i juni 2004 åker till Chicago med Douglas. Under detta vårt
första möte i radiostudion blir jag medbjuden på deras resa.

Claes-Johan har alltid varit fascinerad av nöjesparker och rädd
för berg-och-dalbanor. Som barn vägrade han först att åka och
“skolades sedan in” på en mindre bana. När han väl kommit över
tröskeln åkte han gång på gång. Han åkte Super 8 på Liseberg och
det hisnade för honom. Parkens blommor och musik, ja hela miljön
kittlade i magen. Lukten av balsampoppel från hemkvarterens
restaurang Clas på Hörnet påminner honom än idag om de första
besöken på Liseberg. 

I maj träffas vi för att ladda och planera inför resan. Claes-
Johan visar filmen från sin senaste berg-och-dalbaneresa i usa. Vi
äter pizza och ser på olika turer i berg-och-dalbanor i Las Vegas. Vår
resa ska utgå från Chicago. Hotell är bokat för de första tre nätter-
na och för de sista tre ska vi finna en lösning på plats. Douglas och
C-J har en idé om vilka parker vi ska besöka på bilturen österut.
Sex–sju parker ska vi hinna med på en vecka.

Vid lunchtid den 19 juni 2004 landar Claes-Johan och jag 
i Chicago. Vi ska fördriva tiden tills Douglas’ plan landar på efter-
middagen. C-J menar att vi nog skulle hinna förbi parken Six Flags
Great America och åka lite, om vi vill. Vi hämtar ut bilen och åker
i stället in till Chicago och äter lunch. När vi på eftermiddagen 
hämtat upp Douglas och Mike bilar vi mot Grand Rapids, Michi-
gan, där vi ska övernatta på vår väg mot den första nöjesparken. 
I Grand Rapids möter vi Linda. Hon har ordnat en svit för fem 
personer, vilket visat sig vara det mest ekonomiska alternativet.

Shivering Timbers
Vid frukosten presenteras Linda och jag för varandra. Linda har åkt
berg-och-dalbana sedan hon kunde gå – först på Liseberg och med
åren på många olika ställen i världen. Hon besöker ibland parker
ensam, eftersom hon inte åker för sällskapets skull. Ju mindre folk
som är i parken, desto bättre är besöket. Hon gör sig inte besväret
bara för någon enstaka tur – hon vill uppleva negativa g så många
gånger som möjligt. När hon för 13 år sedan träffade Claes-Johan
på arbetsplatsen i Sverige upptäckte de det gemensamma intresset.
Gruppen har gjort en resa varje sommar sedan 2000, dock har 
deltagarna varierat. Linda undrar vad jag ska göra när de andra 
ska åka berg-och-dalbana i de åtta timmar som parken är öppen.

Efter tandborstning och utcheckning kör vi till Michigan’s
Adventure Park på någon timme. Vi reser förbi åker efter åker utan
mobiltelefontäckning. Bortom fälten reser sig så ett berg-och-dalba-
neskelett mot himlen. Just denna park startades av en majsodlare
som köpte sin första berg-och-dalbana för att han inte tyckte att han
tjänade tillräckligt på sina odlingar, berättar Douglas. Parken såldes
2002 till Cedar Fair, som nu äger så många parker i området att de
börjar få monopol. Just denna park har 300 000–350 000 besökare
varje år, gissar Douglas, och säger att Cedar Fair har lovat att satsa
på parken.

Det endorfinproducerande tänket och pratet under bilresan rör
bland annat en särskild bana som finns i Michigan’s Adventure
Amusement Park: Shivering Timbers. Banan är tillverkad av Custom
Coasters International och var när den byggdes för 4,5 miljoner 
dollar 1998 världens största träbana.

Shivering Timbers är en air timemaskin. Den börjar med vad
som beskrivs som tre kullar av stor storlek. De är stora, men
tåget flyger över dessa kullar, designade för att ge maximal air 
time. Sedan följer en lägre kulle som ger en längre verkande, 
flytande air time. Första halvan av turen slutar sedan med ett
längre fall och ett mindre ‘dropp’ innan banan vänder tillbaka. 
(Shivering Timbers 2004)
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Väl framme låser vi in våra saker i förvaringsboxar. Det är inte
mycket folk och vi åker Shivering Timbers gång på gång på gång. Vi
räknar och är något oeniga om huruvida vi upplever negativa g 14
eller 15 gånger under en tur.

L: Att åka Shivering Timbers i tre timmar är bättre än sex.
D: Åker du 50 gånger i sträck händer något i kroppen.
C-J: Den är så vacker och bra bland träbanor.
L: Shivering Timbers är den bästa banan som finns.
C-J: Det är tredje gången jag är här. När man behärskar rädslan
och kan analysera den blir det häftigt. Det riktiga hisnandet är 
när diafragman lyfter. Nyss i turen satt jag bredvid en pilot. Han
tyckte det kändes som att komma in i turbulens. Man måste 
släppa kontrollen. Jag träffade en annan pilot en gång som inte
tyckte om att inte ha kontroll. 
(2004–06–20)

Efter några timmar lämnar vi Michigan’s Adventure. Linda har ont
i ryggen och de andra tycks inte heller ha något emot att lämna 
parken, trots att det är flera timmar kvar tills en av världens bästa
banor i trä stänger.

D: Det finns fanatiker som inte skulle kunna föreslå att åka tidi-
gare. Det finns huliganer även inom entusiasterna. (ibid)

Top Thrill Dragster
Samma dag åker vi mot Cedar Point i Sandusky, Ohio. Parken har
16 banor, varav hälften vid sin premiär slagit rekord. 2004 finns 
här världens högsta och snabbaste bana, Top Thrill Dragster, som
enligt hörsägen är det värsta och bästa som finns. Den är 128 meter
hög, går i 193 kilometer i timmen och kostade parken 25 miljoner
dollar att bygga. Kötiden är i snitt två timmar för turen som varar 
i 15 sekunder. Ingen i gruppen har ännu åkt denna maskin. När vi 
närmar oss Sandusky ligger motellen och snabbmatskedjorna tätt.
Douglas och Claes-Johan funderar över om de ska åka Top Thrill
Dragster först eller om de ska spara “det allra gottaste” till sist.

D: Top Thrill Dragster. Man pallar inte mer. Man pallar inte...
Denna accelerator, det går så snabbt så att hjärnan inte 
hänger med.
C-J: Jag är rädd för att tappa andan, rädd för att inte klara 
av det. 
(ibid)

Liksom Shivering Timbers reste sig över majsfältens horisont kan vi
inte undgå att se Top Thrill Dragsters struktur mot himlen när vi
närmar oss Sandusky. Vad vi dock inte ser är de vagnar som borde
skjutas upp. Alla i gruppen har sett banan på bilder och på film och
vet hur den ska se ut och röra sig. När vi svänger in på parkeringen
ser vi dock fortfarande ingen rörelse i banan. Top Thrill Dragster
står still. Luften i bilen står också still. Hela denna resa för denna
bana som kanske inte fungerar? I kassan får vi höra att ryktet säger
att reservdelar väntas från “overseas”. Det går inte att säga när
banan kommer att vara igång igen. Det är varmt och damen i kassa-
båset har staplat upp urdruckna Colaburkar längs hela väggen
bakom sig. Vi går in i parken trots att den bana som vi har kommit
för är stängd, främst för att åka Millennium Force, och stannar tills
det klockan 22 är stängningsdags.

Utanför Cedar Point bor vi på ett motell för 220 dollar för två
nätter, det vill säga för 25 dollar per person och natt. Skatt tillkom-
mer. När vi morgonen efter lämnar vår bostad hämtar Linda gratis
Colaburkar i receptionen. Vi häller ut den klistriga drycken i ett
buskage på parkeringsplatsen, eftersom ingen är intresserad av att
dricka den så nära inpå frukost. Under resan lär jag mig att det finns
olika sätt att få reducerat pris på många parkers inträdesbiljett.
Detta är ett av dem. Väl framme i kassan betalar vi mot överläm-
nandet av dessa Colaburkar 33 istället för 44 dollar i inträde. C-J
berättar att det även förekommer att konservburkar samlas in till
välgörenhet. Då kan man till exempel ha med sig en burk ravioli för
att få rabatt på inträdet.

När vi redan har betalat får vi höra att Top Thrill Dragster
ännu inte har kommit igång. Parken har svårt att säga hur lång tid
det kommer att ta. Vi funderar inte alltför länge innan vi bestämmer



oss för att åka till Cleveland i stället. När vi sitter i bilen med Cedar
Points mäktiga konstruktioner i bakgrunden, funderar Douglas:

D: Hur tror ni att det ser ut här om 200 år? Hur höga kan berg-
och-dalbanorna vara? Kommer det att finnas en hiss till 
rymden? Teleportering? (2004–06–22)

Conneaut Lake
Vi skjutsar Linda till flygplatsen i Cleveland och åker sedan mot
Conneaut Lake. När vi skymtar avgrunden under en bro på väg
österut säger Douglas att här finns lämningar kvar, som är hundra
gånger roligare än Akropolis. Här låg en gång Puritas Springs Park,
öppnat 1928 av John E. Gooding, som gav ingenjören John A.
Miller i uppdrag att konstruera en berg-och-dalbana som följde ravi-
nen. (Francis 2004) Parken stängdes 1958 och berg-och-dalbanan
The Cyclone revs två år senare. I ravinen skymtar dock fortfarande
strukturens lämningar.

När vi har kört över ett antal fält och först sett de skyltar som
varnar för den religiösa minoriteten Amish och sedan verkligen mött
dessa till häst och vagn kommer vi in i Pennsylvania och fram till
Conneaut Lake. Parken är stängd på måndagar och tisdagar och det
råkar vara måndag. Douglas säger att han ska begå harakiri. Vi blir
på något bättre humör när vi via parkens kontor hittar en man som
åtminstone kan visa oss runt så att vi kan ta bilder. Han är pensio-
nerad polis och arbetar i parken under sommarsäsongen.

Parken är k-märkt och den renoveras och underhålls av Amish-
folket, som använder verktyg och metoder från förr. Parkens huvud-
målgrupp kommer från Cleveland och Pittsburgh. Säsongen är lika
lång som i Sverige, och sträcker sig från juni till september. “Jag
skulle inte kunna arbeta här längre än så”, säger polisen. “Det här
året har jag ett nytt jobb i parken. Det har mest varit hektiskt och
inte så roligt. Förra året hade jag hand om säkerheten, jag var säker-
hetschef. Det var roligt, för det var sådant som jag brukade göra. 
I år har jag hand om gruppförsäljningen. Min företrädare lämnade
allt i en enda röra.” Parken sysselsätter 150 till 200 personer när 
den är öppen. Arbetet ger inte mycket betalt och arbetstimmarna är
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många, men ändå är parken bra, säger polisen. Den håller de unga
borta från gatorna. 

På kvällen återvänder vi till Sandusky och morgonen därpå är
vi på nytt utanför Cedar Point, vars parkeringsplats nu börjar kän-
nas bekant. Denna gång är det ace-dagar, vilket betyder att parken
erbjuder medlemmarna i den amerikanska föreningen företräde till
vissa attraktioner. Douglas pekar: Där borta är några! Man känner
igen dem på deras pins, t-tröjor, kepsar och det kort de har hängan-
des om halsen. 600–800 ace-medlemmar kommer till parken på en
sådan här aktivitet. Denna dag är Top Thrill Dragster öppen och
efter tre timmars kö får vi äntligen åka banan som varit resans
huvudmål. Accelerationen från 0 till 193 kilometer i timmen på fyra
sekunder får det sannerligen att fladdra ordentligt i kinderna.

Entusiasternas favoritbanor
I boken Roller Coaster (Bennett 2000, s. 94–110) beskriver några
entusiaster sina favoritattraktioner. Olika tillfrågade entusiaster
• tycker den bästa är en klassisk bergbana, som kombinerar 

toppar och dalar. Det spelar även in var den ligger. Det är 
härligt om man känner lukten av popcorn, majs och havet.

• känner att bergbanor i stål är en datorprodukt och därför är de
i trä bättre. Det känns som om de senare har en själ.

• älskar musiken och teatern runt omkring. Att turen går mjukt
och snabbt – är en upplevelse utan smärta – och att en stor 
variation av rörelser finns är annat som gör åkturen fantastisk.
Den är som en utanför kroppen-upplevelse.

• upplever att det bästa är en negativ g-kraft och air time, en
verklig känsla av viktlöshet, en förändring och så plötsligt 
positiva g.

• anser att det som gör en attraktion rolig är att den ger en käns-
la som av fjärilar i magen.

I en artikel i Wired ges exempel på hur olika redaktörer och media
har recenserat en viss åktur, nämligen Thrust Air av tillverkaren s&s.
(Jenkins 2001) Robert Coker från Thrillride.com säger: “De är
mirakulöst, otroligt mjukt, samtidigt som den är anmärkningsvärd



för att den är så otroligt våldsam.” Keith Robertson, projektledare
för just denna åktur, är med i diskussionen. “Det är det bästa, då
tåget ser ut som om det inte kommer att nå över krönet!”

För Douglas är det bland annat sensationen som drar, att 
det finns något nytt att pröva på. Redan när han hör en ny bana
beskrivas och han föreställer sig hur den känns, börjar den pirrande
känslan. Att banan sedan lever upp till förväntningarna är viktigt.
Skapar parken stora förväntningar på en ny bana, måste banan
också leva upp till dessa för att den ska vara rolig. Douglas anser 
att berg-och-dalbanor i trä är roligare än de i stål. Träet ger en
naturlig och levande känsla. Alla träbanor känns olika, medan
banorna i metall känns likadana. Till hans favoriter hör därmed
The Cyclone, Shivering Timbers och den 2006 nyöppnade The
Voyage, “som nog kan kallas ett nytt riktmärke, det första sedan
Coney Islands The Cyclone byggdes”. Douglas värdesätter även de
banor som har mycket negativa g-krafter. Ju fler gånger man lyfter
från sätet och ju mer utdragna lyften är, desto bättre. Kan man des-
sutom, som i Cedar Points Millennium Force, åka banan flera gång-
er och hela tiden upptäcka nya saker är det bra. Att Stengel GmbH
har konstruerat banan ser han som en garanti för åkturens kvalitet,
men han förmodar att de flesta entusiaster inte har en aning om vem
som ligger bakom en bana. Att åka en riktigt bra bana är “som nir-
vana eller som att hamna i extas”, säger Douglas.

Claes-Johan har höjdskräck och får hög puls när han närmar 
sig en berg-och-dalbana. Han får svårt att andas, skrattanfall och
tänker “jag dör”. Pulsen är hög redan från början och han tvingar
sig själv upp på höga höjder. När han klarar av att övervinna räds-
lan, vilket han oftast gör, får han en adrenalinkick och en känsla av
välbefinnande. För C-J innebär en tur en utmaning och ju högre
bana, desto större är utmaningen. Skräcken släpper när han väl
kommer över krönet, när banan ger sig i väg, hämtar upp och lyfter
honom vidare i turen. Kvar är känslan av att klara något och att
själv bestämma över något. Bara han själv bestämmer hur mycket
han ska åka – inte föräldrar, vänner eller andra.

Tillverkarna Bolliger & Mabillards och Intamins stålbanor,
såsom Nitro i Six Flags Great Adventure eller Millennium Force
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i Cedar Point, kan man inte slå, enligt Claes-Johan. De är bäst, för
de är byggda för att vara bekväma. För mycket positiva g-krafter
som till exempel i Goliath i Six Flags Magic Mountain upplever han
som obehagligt. Tråkigt är när en bana såsom Mean Streak i Cedar
Point bromsas precis i backen efter krönet, just som man väntar sig
att den ska accelerera. Dock vill inte C-J veta hur hela turen ska
vara. Bäst är de turer som överraskar och fascinerar på ett sätt som
han inte hade väntat sig.

Hela situationen i parken är viktig för Claes-Johan. Han kallar
banan hårdvara och det som finns runt omkring den mjukvara. För
att den senare ska anses bra ska parken vara ren, toaletterna skötas
och köerna fungera. Six Flags policy att inte köra banorna med full
kapacitet och inte sätta in extra tåg förrän väntetiden i kön vuxit till
en timme gillar han inte alls. Bättre är då Disneys parker, där man
aktivt arbetar med att minska köer, och Six Flags i New England,
där man har ett personsökarsystem, som enligt C-J är det ultimata
sättet att fördela köer. Det ger gästen en helt annan rörlighet och 
i stället för att stå i kö kan gästen både konsumera och åka mera,
vilket är bra för både gästen och parken. Gästen får en perfekt dag
i parken samtidigt som parken tjänar pengar på det.

Vidare ska de som arbetar i parken vara vänliga och bidra till
att skapa känslan och stämningen. När vi under vår resa väntar på
att åka The Big Dipper i Geauga Lake fnyser C-J åt operatörens sura
min. Både hård- och mjukvaran är avgörande för vilken känsla
besöket ger. “När jag väl känner mig euforisk, då spenderar jag. Det
spelar ingen roll vad det kostar.”

Världsrekordet
Richard Rodriguez

Det finns de som till och med av Douglas och Claes-Johan ses som
extrema, sådana som försöker sätta världsrekord i berg-och-dal-
baneåkning till exempel. “Jag älskar berg-och-dalbanor”, säger
världsmästaren Richard Rodriguez, universitetslärare i Chicago.
Han föddes 1959 i Brooklyn och växte upp bredvid Coney Island
där han i augusti 1977 satte sitt första rekord i The Cyclone: 103
timmar och 55 minuter. (Peschel 2004) Han har fortsatt att sätta 



nya rekord sedan dess men har också varit utsatt för konkurrens:

1983 var Richards rekord 384 timmar, men senare samma år
stötte han på sin första och hittills enda rival i en fransk kana-
densare vid namn Norman St Pierre, som spenderade 502
timmar i en bana i Belmont Park, Montreal. Kort efter att
Richard hört talas om denna bragd, drog han sig tillbaka från
berg-och-dalbanetävlingar och gjorde så i tio års tid – inte av 
förtvivlan över att ha blivit besegrad utan för att han tillslut
blev klar för sin kandidatexamen, denna gång vid Columbia
University. Först 1994, då han undervisade i historia vid skolor 
i Chicago, började St Pierres rekord att gnaga i honom. Efter en
relativt kort vistelse i The Cyclone för att återbekanta sig med
en berg-och-dalbanas rörelse, kontaktade Richard Blackpool
Pleasure Beach:s vd. (Martin 2006)

Rodriguez spenderade 549 timmar i The Big Dipper. Syftet med
detta maraton var, förutom att återta rekordet, att samla in pengar
till diabetesforskningen, då han sedan 1990 själv har sjukdomen.
“Maratonåkning kan vara en utmaning om man har typ 1 diabetes
med fyrdosbehandling, som jag har. Men jag sköter mig och bevisar
att diabetesen inte är ett hinder.” (Theve 1994) Han är rädd för att
hamna i koma när personalen som arbetar vid berg-och-dalbanan
inte ser och har alltid choklad med sig ifall han skulle få känning.
Fler rekordförsök följer:

1998 bestämde han sig för att försöka nå 600 timmar. Han gjor-
de plats i almanackan, hans rum vid berg-och-dalbanan ställdes 
i ordning, usa Today ringdes upp, och sedan visade det sig att
Norman St Pierre samtidigt satsade på att sätta ett annat
rekord, i berg-och-dalbanan La Monstre i La Ronde Park,
Montreal. Det blev en internationell berg-och-dalbanetävling.
‘De sände det i alla shower,’ berättade Richard för mig,
‘MSNBC, The Jay Leno Tonight Show. Vi var uppkopplade via
satellit. Norman ringde in från parken i Montreal och jag var
vid The Big Dippers plattform, [...].’ St Pierre stannade efter 
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670 timmar. ‘Han klev av, jag fortsatte att åka,’ sa Richard. ‘Jag
sa att jag ville sikta på 1 000 timmar.’ Det borde inte vara någon
överraskning att Richard nådde sina 1 000 timmar. Efter att ha
slagit det nya rekordet pratade han med Geoffrey Thompson,
som apropå detta frågade ‘Vad tror du om 2 000 timmar år
2000?’ (Martin 2006)

2002 är rekordet samma siffra som 1977 – men i dagar i stället för
i timmar. Rodriguez kallar rekordet på 104 dagar “höjden i min 
karriär som maratonberg-och-dalbaneåkare” (Peschel 2004). Den
16 juli 2003 rapporterar dock Dan Farrells nyhetsforum Coaster
Force om ett nytt rekord. Enligt de tidigare Guinness rekordreglerna
skulle turen ske dagtid, mellan 9.00 och 17.00, med fem minuters
rast per timme. De skärpta reglerna tillåter i stället en kvarts rast var
åttonde timme, dag som natt. (ibid)

Efter sex dagar och nätter var Richard Rodriguez tvungen att
avbryta sitt rekordförsök på grund av stundande oväder. Med
detta hade han satt ett nytt världsrekord, men Rodriguez mena-
de att han hade haft för avsikt att fortsätta åtskilliga dagar till. 
Vilket han också gjorde. När åskvädret hade dragit förbi tog 
Rodriguez på nytt plats i Expedition GeForce för att fortsätta
enligt de tidigare Guinnessreglerna. Med fem minuters rast
varje timme. (Farrell 2004)

Rymdfysiologen Dr. Friedhelm Baisch undersöker Rodriguez i sam-
band med rekordförsöket i Expedition GeForce och konstaterar 
att de negativa g-krafter som Rodriguez har utsatts för 150 000
gånger kan jämföras med att vara tyngdlös i fem dygn, något som
astronauter utsätts för under en rymdresa. Läkarens undersökning
visar att Rodriguez reaktionsmönster och nervsystem är förvånans-
värt stabila. Han har en låg puls som inte ens påverkas av de värsta
kurvorna i banan. Enligt den medicinska bedömningen har
Rodriguez fysiskt goda anlag för att klara belastningen som uppstår
ur växlandet mellan de höga belastningar av positiva och negativa
g-krafter som för Expedition GeForce ligger mellan 4,5 och -1,5 g.



Rodriguez är medveten om de krafter han utsätts för och dämpar
dem ibland med skum och hjälm, även om han inte verkar finna det
obehagligt att utsättas för dem:

Berg-och-dalbanorna körs hela natten och Richard sover i dem,
täckt i ett bo av skum. Ibland har han hjälm. Richard har 
aldrig haft problem med att sova i berg-och-dalbanor. Han 
finner de djupa fallen ‘ganska sövande’. (Martin 2006)

Den 28 augusti 2003 kliver Rodriguez ur Expedition GeForce efter
1 176 timmar, 28 224 kilometer och 23 520 turer. Han har då avslu-
tat sitt dubbla maraton. Den 10 juni påbörjade han sitt rekord-
försök i de båda banorna Superwirbel och Expedition GeForce. Den
16 juli, efter 49 dagar och nätter, var han tvungen att avbryta på
grund av ett oväder. Han hade då rest i 147 timmar med en kvarts
rast var åttonde timme och var därmed även enligt de skärpta
Guinness rekordreglerna världsmästare. Efter ovädret fortsatte han
sitt åkande i ytterligare fem veckor enligt de tidigare reglerna, dag-
tid och med fem minuters rast per timme. Från den 20 augusti åkte
han på nytt enligt de nya reglerna och hade, då han den 28 augusti
klev ur banan, slagit sitt eget färska rekord från månaden innan. Det
nya rekordet var på 192 timmar. (Fürst 2006)

BERG-OCH-DALBANAN SOM UPPLEVELSE

Som beskrivet i det teknikhistoriska kapitlet är 1800-talets världs-
utställningar ett spektakel av rang som drar många besökare. Wieck
skriver om den “fantastiska” och “storartade” utställningen i Wien
1873: “I alla riktningar strömmar och böljar den skådelystna mäng-
den.” (s. 654) Eiffeltornet besöks under mässan då det presenteras
av två miljoner nyfikna människor och Pariserhjulet får under sin
mässa 1,5 miljoner besök. I sin betraktelse av världsutställningarna
lyfter de Cauter fram spektaklet och upplevelsemomentet och utstäl-
larnas avsikt att imponera, fascinera och attrahera. Men vad är 
det då som attraherar de stora folkmängderna till utställningarna?
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Dåtidens tekniska under tycks imponera och fascinera på olika sätt.
När det gäller Eiffeltornet tycks det kolossala och storslagna impo-
nera – eller åtminstone är avsikten denna, eftersom arkitekten
Sauvestre ändrar detaljer i ritningen för att göra tornet mer monu-
mentalt. Fascinerar gör även nya och originella idéer, som när det
gäller Ferris stora roterande hjul, eller det på ett eller annat sätt avvi-
kande, såsom de sjukliga mänskliga förändringar som bland annat
visas i Präuschers panoptikon. Nyheterna och variationen underhål-
ler besökarna, som annars kan bli uttråkade där de vandrar över
enorma utställningsområden. Vissa av de tekniska undren kan besö-
karna själva uppleva. Hit hör förstås Eiffeltornet och Pariserhjulet,
men än mer fysiska är de maskiner som utsätter kroppen för g-kraf-
ter. Kälkanordningar och karuseller hör hit, men så gör framförallt
de attraktioner och berg-och-dalbanor som utvecklas på Coney
Island. Dessa maskiner erbjuder en unik upplevelse, och för många
även en utmaning.

Även hela miljön som maskinerna presenteras i attraherar, såväl
när det gäller de tidiga trädgårdarna som världsutställningarna 
och nöjesparkerna. Fågelsång gör parkerna trevliga, förfriskningar
serveras och träd och blommor pryder områdena. Alla sinnen stimu-
leras av miljön och besökaren har i vissa fall fullt sjå med att ta 
in upplevelsen:

Vi lyssna endast med halft öra till vår ledsagares förklaringar, 
ty vi ha för mycket att sysla med ögonen. (Wieck 2006, s. 654)

Att miljön är viktig blir extra understruket i Disneys idéer och
bekräftat blir det sedan i och med idéernas framgångar.

Det kännetecknande för upplevelserna ovan återfinns i Lena
Mossbergs (2003) genomgång av upplevelser i allmänhet och be-
greppet “extraordinär upplevelse” i synnerhet. När det gäller upple-
velser talar hon om att “söka variation och ett avbrott i de vanliga
dagsrutinerna”, att “det får gärna vara något nytt, spännande och
annorlunda” och att “ge efter för begär”. (s. 22) En upplevelse kan
betraktas som ett individupplevt tillstånd, något som också Tom
O’Dell (2002) lyfter fram när han i Upplevelsens materialitet skriver



om upplevelsen “Svalbard”. Upplevelsen har enligt Mossberg
(2003) en början och ett slut, är ofta kortvarig och har något flyk-
tigt över sig. Hon nämner bland annat att “optimala upplevelser”
enligt Söderlund (1999) handlar om en känsla av att klara en utma-
ning, att man befinner sig i ett system med regler som ger besked om
hur man klarar sig, koncentrationen är intensiv och uppmärksamhe-
ten fokuseras på det man håller på med. De extrema upplevelserna
karakteriseras av fokusering, personlig kontroll, ett medvetande om
kraft, glädje och uppskattning samt att de utgör en spontan process.
Det som skiljer Arnoulds & Price (1993) begrepp “extraordinära
upplevelser” från andra beskrivningar av extrema upplevelser,
menar Mossberg, är att de “innefattar en känsla av nyhet”, att de
utlöses “på grund av ovanliga händelser och karakteriseras av höga
nivåer av känslomässig intensitet” (Mossberg 2003, s. 23). Vidare
förutsätter de inte nödvändigtvis en kraftansträngning och måste
inte heller vara en individuell prestation – snarare kan interaktionen
mellan människor vara en viktig del av dessa upplevelser.

O’Dell (2002) skriver att upplevelser såsom extrema sporter
eller resor innehåller ett element av självförverkligande eller ger en
känsla av att ha presterat något. Dessa upplevelser tycks åtminstone
delvis hämta sin kulturella dynamik ur den känsla av fara som
omger dem och “de ifrågasätter också de gamla gränserna mellan
rationellt och irrationellt, logik och känsla, mod och feghet, säker-
het och risk” (s. 24).

En berg-och-dalbana är en speciell sorts maskin. Den ska inte
slipa eller fräsa, och inte heller ska den fylla, förpacka eller monte-
ra. Nej, denna nöjesmaskin har ett annat syfte: Den ska producera
en upplevelse. Vari ligger då en berg-och-dalbanas attraktionskraft?
Ligger den i anblicken av den monsterkonstruktion som reser sig
över alla andra, i doften av popcorn och sjöluft, i de krafter banan
utsätter oss för och de höjder den tar oss till?

Vad den som åker berg-och-dalbana får ut av sin tur finns det
många åsikter om. Det finns de som menar att det är air time som
är det allra bästa med en berg-och-dalbana. Air time får det att killa
i magen och ju flera gånger detta känns under en tur, desto bättre.
Andra menar att det är överraskningsmomentet som ger den bästa
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effekten. Åter andra menar att det är känslan av att kunna kontrol-
lera en rädsla som ger en kick.

Ett spel med G-krafter
En tur i en berg-och-dalbana handlar om hastighet, men den hand-
lar mer om förändring av hastighet, acceleration, och de gravita-
tionskrafter som då uppkommer.

Det väsentliga är den förändring i acceleration som människan 
upplever. Inte hastigheten, utan bara accelerationsförändringen.
För när människan sluter ögonen, är hastighet ingenting. 
I rymden flyger astronauterna i 30 000 kilometer i timmen
och märker ingenting. Man märker bara hastighet indirekt, när
man åker förbi några träd väldigt fort. Då känns det som att
något kommer väldigt fort emot en. På så sätt kan man bli
varse hastighet. Men inte känna av den. (Stengel 2003–02–24)

Jordens befolkning reser ständigt genom rymden i en hög hastighet,
utan att för den sakens skull fundera närmare på detta. Först när
hastigheten förändras, märker vi av den. Man kan på samma sätt
tänka sig att det inte är en berg-och-dalbanas hastighet i sig som 
vi känner, utan just accelerationen. Det är inte att färdas i 193 kilo-
meter i timmen som gör turen till det den är, utan att komma dit från 
stationens stillastående (relativt jorden). 

I en berg-och-dalbana är det inte frågan om vilken acceleration
som helst, utan om en som sker i tre dimensioner. Bland de många
olika formerna som tåget passerar finns olika sorters loopar och
vändningar. Den “vertikala loopen” är en klassisk loop, “barrel
roll” roterar vagnen 360 grader utan att dess höjd ändras och 
“batwing” består av två halva loopar som möts i 45 grader. I de
olika formerna accelereras kroppen på olika sätt.

Målet är att maximera upplevelsen utan att för den skull utsät-
ta passagerarna för fara. Vissa attraktioner kastar passageraren
hårdhänt fram och tillbaka och utsätter kroppen för höga krafter,
andra är mildare. Hur många g kroppen klarar beror bland annat
på under hur lång tid och i vilken riktning de verkar. Vilken attrak-



tion ska parken då välja? Det beror på vem man vill rikta sig till:

Vi kan inte gå ut och fråga, vill ni ha en häftig berg-och-dal-
bana, för då säger alla: Jaaa. Det vill alla ha, självklart. I grund
och botten är åkupplevelsen det centrala här. Vi vill inte och
skall inte och bör inte och får inte investera i en attraktion som
har dålig åkupplevelse. Då har vi missat. Det är det det går ut
på, att hitta de åkattraktioner som ger en bra upplevelse.
Samtidigt ska den upplevelsen harmoniera med våra intentioner 
när det gäller vem vi vänder oss till. (Johannisson 2006–05–11)

Höga g-krafter ger, enligt Lisebergs Johannisson, inte nödvändigtvis
en bra åkattraktion. Upplevelsen i en berg-och-dalbana handlar om
så mycket mer. Det kan handla om hur många gånger vissa g-kraf-
ter uppkommer och hur de olika krafterna kombineras. 

Air time
Som ovan beskrivet, svarar den vanliga gravitationskraften från 
jorden, som du upplever när du står som vanligt, mot 1 g. Vid 2 g
känns det som om du väger dubbelt så mycket. När krafter 
blir mindre än 1 g känner du dig lättare än vanligt och vid “nega-
tiva g” lättar du från underlaget. Krafter mindre än 1 g kallas 
med ett annat ord air time. De ger ett sug i magen och en känsla 
av tyngdlöshet. Av många nöjesparksgäster anses en berg-och-dal-
bana med välavvägda g-krafter och just mycket air time ge den rätta 
magkänslan. 

I Roller Coaster (Bennett 2000) beskriver entusiaster världen
över de negativa g-krafterna i deras favoritbana som “en verklig
känsla av viktlöshet” och “en känsla som av fjärilar i magen”.
Bennetts åsikt är att nöjet i en berg-och-dalbana främst handlar 
om storleken på och balansen mellan dessa g-krafter. Även Douglas
och Claes-Johan jagar denna magkänsla. När vi åker Shivering
Timbers i Michigans Adventure räknar vi antalet gånger magen 
lyfter: 14. Banan är en air timemaskin.
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En behaglig känsla utan slag
Celeste Baine (2000) anser att en intensiv åktur kan vara rolig, men
att gränsen mellan nöje och smärta är tunn. Besökare undviker
attraktionen om den är för smärtsam. Attraktionerna måste därför
förmedla en känsla av välbefinnande och inte kännas våldsamma.

Det är det att man ska ha en åkupplevelse, om man nu håller sig 
till bergbana, att du ska ha den fullt ut hela vägen. Det får inte
bara vara en häftig grej och sedan är det tråkigt resten, utan du 
ska ha en upplevelse hela vägen. Man ska känna att... känna av
lite grand tycker jag, det är viktigt. Och det får inte vara otrev-
ligt, utan det ska vara behagligt och spännande samtidigt, men
ändå mjukt och så. Jag menar, spänningen av att komma upp på
en hög höjd och åka en hög hastighet, bara det är spännande 
för de flesta människor och en tillfredsställelse naturligtvis. 
Men den åkturen får inte i sig vara obehaglig genom ett antal 
konstruktionsmissar som gör att halsen slängs hit och dit eller 
att du får sådana här ryck i den. Det är där finessen ligger med
en bra konstruktion, som till exempel b&m och även Intamin
och Stengel naturligtvis gör. Ibland. Så är det. 
(Johansson 2006–05–23)

En bra åkupplevelse kännetecknas enligt Johansson av en spänning
som håller i sig under hela turen, men även av en behaglighet. Den
bana som är välkonstruerad är häftig samtidigt som den är mjuk.

Under Stengelkontorets företagsutflykt fick ingenjörerna möj-
lighet att bekanta sig med olika berg-och-dalbanor, däribland de
egna, för att få en känsla för konstruktionerna. Det var första gång-
en ingenjör Stelzl kom i kontakt med riktigt stora banor. Tidigare
hade han bara åkt EuroStar och Olympia Looping på Oktoberfest.
De större banor han kom i kontakt med under utflykten är mer
exakt sammanfogade, eftersom de inte ständigt ska byggas upp och
ned, berättar han. Detta gör dem behagligare att åka.

Även ingenjör Heimbold bedömer huruvida känslan i en berg-
och-dalbana är lyckad utifrån strukturens konstruktion. Banan är
lyckad rent åkmässigt, menar han, om platstillgången gör att han 
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i konstruktionsarbetet kan ta ut svängarna och kurvorna ordentligt,
så att de blir bekväma att åka. Betraktar han konstruktionen, ser
han vilken rörelse banan ger och om den har belastande moment
eller inte. Det är fint att röra sig i en bana som inte har för många
belastande moment och en sådan bana är även rolig, beskriver han.

Lisebergs Johansson provåkte Volare och han berättar att 

man ställde sig i en ställning och la huvudet i någon vadderad
historia och sen så tippades man fram så man åkte liksom halv-
liggande med huvudet före i den här. Det exemplaret var en 
alldeles förfärlig åkupplevelse, fruktansvärt, alltså. Skakig och
eländig och totalt misslyckad vill vi påstå som åkte den. Så jag
menar, man kan också få en sådan upplevelse. Man sitter med 
huvudet i någon vadderad historia och öronen är precis som 
efter en boxningsmatch, alltså. Man är alldeles röd och omtum-
lad och har ont i huvudet och ont i nacken. (ibid)

Senare åkte Johansson en mycket större attraktion av samma sort,
där man också tippades framåt, men som var tillverkad av ett annat
företag. Denna upplevde han var helt utan dessa störningar. Det 
var en häftig bana som samtidigt var behaglig. Olika tillverkare kan 
alltså lyckas olika väl med en och samma typ av berg-och-dalbana.

Balanserade och varierade g-krafter

De flesta större projekt som vi har gjort var för Six Flags,
Disney, Paramount. Det är ju folk som själva har kontor med 
hundratals anställda. Där sitter grafiker, ingenjörer. De skapar 
själva någonting som vi kan utgå ifrån. Vi gör sedan egentligen
bara den verkliga spänningen, säger att det ni har där är allde-
les för tråkigt, för accelerationens ordningsföljd är inte bra där,
eller sådär blir den inte åkbar. För bakom ett utkast till en berg-
och-dalbana ligger vansinnigt mycket. (Stengel 2003–02–24)

I banan utsätts alltså kroppen för acceleration och g-krafter som
upplevs mer eller mindre behagliga beroende på hurdan konstruk-

tionen är. Den rätta magkänslan verkar inte uppnås av vilka krafter
som helst som kroppen klarar, utan av en säker balansering av kraf-
terna. Ingenjör Wanner säger att både åkgästerna och han själv
oftast tycker att det är tråkigt att bara åka i en kurva, dessutom är
detta en figur som ofta tar stor plats. En vändfigur som “cobra roll”
är då oftast den bästa lösningen. Vissa element som upplevs som
roliga återanvänds hela tiden. En omväxling i åkturen behövs,
menar Wanner. Om man sätter två figurer efter varandra, som i sig
är väldigt bra, men har liknande effekt, är det kanske inte lika roligt
som om man hade byggt in något helt annat däremellan. För
Wanner är den bästa delen av berg-och-dalbanan den första utförs-
backen, som helst ska gå så långt ned i dalen som möjligt.
Expedition GeForce i Holiday Park, den bana som världsmästaren
Rodriguez 2003 satte sitt rekord i, tycker han själv är den mest lyck-
ade av alla hans konstruktioner hittills. Rent optiskt och dynamiskt
sett är denna en ren njutning, anser han. Man åker över höjden och
ser innan man faller nedåt bara djupet under sig.

Överraskningsmomentet
Ord som gärna används när en bra bana beskrivs är unik, sällsynt
och överraskande. (Bennett 2000) Vår förväntan och kanske rädsla
inför den okända turen byggs upp när vi närmar oss den. Vi som ska
åka banan kan fantisera, men vi vet ändå inte riktigt vilken mag-
känsla turen kommer att ge, förrän vi verkligen har åkt den. För
Walter Benjamin (1990) är det oförutsägbara, detta “chockens ele-
ment i sinnesförnimmelsen”, det dominerande elementet i behovet
av upplevelser. Även för De Cauter (1993) handlar upplevelsen om
“the shock of the new”, där det nya är det som ännu inte har upp-
levts. Att det finns något okänt, något som vi inte har erfarenhet av,
blir här en förutsättning. Finns det inget främmande element kan
inget heller överraska oss.

På Stengel GmbH:s företagsutflykt åkte de även en bana som de
inte hade konstruerat själva – Europa Parks Silverstar som med sina
73 meter då var Europas högsta stålbana. “Personligen tyckte jag att
den var ganska tam och tråkig”, säger Stelzl.

Du åkte nedför dessa 73 meter, genom en kurva, sedan kom två
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kullar, en vridning, två nya kullar och sedan var du tillbaka
igen. Det är ett sådant tillfälle då man tydligt märker om
Wanner har haft något att göra med den eller inte. För sedan
åkte vi Expedition GeForce. Den är bara 63 meter hög, men 
avslutet är spektakulärt. Där Silverstar bara går ner har Wanner
istället byggt in en skruv, alltså verkligen häftigt. På något sätt
är hela rälssträckans dragning så intressant. Det kan man sedan
verkligen kalla berg-och-dalbaneåkning, det GeForce erbjuder. 
Till skillnad från Silverstar som egentligen bara löper rakt ut. 
(Stelzl 2003–02–25)

En bana som är spektakulär är intressant. Saknas däremot det nya,
som på något sätt överraskar, är berg-och-dalbanan inte samma
upplevelse.

Både entusiast Douglas och Claes-Johan menar att det är sensa-
tionen som drar, att det finns något nytt, som kan stimulera deras
sinnen, att pröva på. Sensationen kan ligga i nya originella idéer,
som ger en spännande känsla av nyhet. De nya originella idéerna
kan gälla teknik som möjliggör nya former och nya ännu mer stor-
slagna åkupplevelser. Att accelerera som i Kingda Ka och mjukt
bromsas in av magnetbromsar ger en ny känsla jämfört med att dras
upp med hjälp av en kedja och ett kugghjul och bryskt bromsas in
mekaniskt. Ingenjörer och nöjesarrangörer såväl som entusiaster
fortsätter hela tiden sin jakt på det alltmer häftiga, spektakulära 
och sensationella.

Avbrott i dagsrutiner
Överraskningsmomentet i berg-och-dalbanan med dess olika kom-
binationer av g-krafter får besökarna att glömma bort världen utan-
för. Detta gäller även hela parkbesöket som sådant. Parken är en
annan värld med andra regler och där finns inget elände. Att kliva
in i parken är en flykt från vardagen.

Väl inne i parken tar det kolossala och storslagna över. Hela
miljön imponerar och fascinerar. Liseberg erbjuder besökaren i par-
ken att “bli förtrollad, obehärskad, skaldjursälskare, bländad, hän-
förd och imponerad” (Liseberg 2001). Kontakten med världen utan-

för undviks på Liseberg genom att inga dagstidningar säljs. Du hit-
tar i parkerna överlag sällan tidningar som berättar om oljeutsläpp,
våld, sjukdom och död.

“Theming” är en strategi för att flytta besökarna in i en ny värld
och få dem att lämna sina dagsrutiner. Renhet, säkerhet och vänlig-
het ska bidra till att göra denna värld lycklig. Dessa är principer som
framförallt råder i Disneys parker, där träningen av de anställda
inkluderar detta i särskilt hög grad:

Disneylands anställda vet mycket väl att de är en del av produk-
ten som säljs och de lär sig att kontrollera sitt mer diskrimi-
nerande uppträdande till förmån för en allmängiltig uppsyn
hos en glad pojke eller flicka som har en entusiasm och hängi-
velse som ingen kan ta miste på. (Van Maanen 1991, s. 72)

Inte bara de anställda utan även gästerna skolas in i parkens socia-
la sammanhang. Väl inne på området är upplevelsen social norm 
– till skillnad från hur det ser ut i de flestas vardag. När vi som barn
ser, hör och åker de mindre attraktionerna börjar vi fundera kring
hur de större attraktionerna skulle kännas att åka.

Disneys “imagineers”26) försöker, genom att stimulera männi-
skans alla fem sinnen, få illusion och verklighet att smälta ihop.
(Baine 2000) Ju fler sinnen som simultant retas, desto verkligare blir
upplevelsen. Nathan Neversen, designer av nöjesattraktioner på
itec Productions, anser att det är komplext att ta fram nya attrak-
tioner, då det handlar om att appellera till alla sinnen. (Baine 2000)
När man appellerar till synen är målet att besökaren ska tro vad hon
ser. Arkitekturen, landskapet och ljussättningen bidrar till detta.
Olika ljud försätter snabbt besökarna i en stämning, och tystnad
kan vara ett effektfullt medel för att understryka dramatiken i ett

26) “Imagineering” är ett begrepp myntat av Walt Disney. Han avser härmed det arbete som

utförs av det team som ansvarar för skapandet och utvecklingen av alla element i en nöjespark.

I detta team ingår illustratörer, arkitekter, maskinister, författare, konstnärer, forskare, plane-

rare, ljudtekniker, modellerare, filmproducenter, snickare, redovisningspersonal och ingenjörer.

(Baine 2000)
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visst moment, menar Neversen. Vidare ger han exempel på att kän-
seln kan retas genom en blöt dusch i ansiktet. Även om lukt och
smak är sinnen som människan använder mindre än de andra, är
dessa ändå intressanta för honom. Ett sjötema kan till exempel
göras verkligare genom doft och smak av hav.

Även på Gröna Lund finns dessa idéer om att en attraktion
måste påverka våra sinnen för att ge oss en upplevelse. Bland de
olika sinnena spelar framförallt synen in. Parken vill ha en visuellt
tilltalande attraktion för att denna i ett första steg skapar en attrak-
tionskraft på kunden. Har en attraktion en trevlig belysning och ser
spännande och rolig ut, väcks en känsla och en önskan att få åka
hos gästen. I parkens ögon ska åkturen vara just så bra och rolig att
gästen upplever att hon vill åka den en gång till. Fungerar detta, har
Gröna Lund hittat rätt maskin.

Vidare gäller att ljudet påverkar gästen. En attraktion får inte
låta hur mycket som helst. I många fall vill man inte heller ha ett
återkommande maskinbuller. Idag är det ganska vanligt att man har
någon form av musik för att höja åkupplevelsen. Gröna Lund hade
under säsongen 2001 fyra attraktioner med musik och även Spök-
huset och Lustiga Huset har ljud för att förstärka intrycket.

Fara under kontrollerade former
En berg-och-dalbana ska maximera nöjet, utan att utsätta gästerna
för fara. Tanken är att banan ska vara ett säkert sätt att få en adre-
nalinkick, ett slags fara under kontrollerade former. Det är emeller-
tid lätt att ändå föreställa sig att det är påfrestande för kroppen att
skickas upp till en höjd och släppas ned igen genom olika former
under hög hastighet. Det är också lätt att tänka att någonting kan
gå fel – särskilt som olyckor verkligen förekommer, även om det är
sällan. Trots att en berg-och-dalbana som följer standard inte ska
utsätta kroppen för högre krafter än den tål, förknippar många ändå
en tur i en berg-och-dalbana med rädsla.

[...] en mekanism som genom teknologi för fram rörelseupp-
levelser [...] det handlar inte om en enformig rörelse, utan om 
en häftig kombination av acceleration, gravitationskrafter och 

instabilitet som stimulerar sinnenas möjlighet att ta in – jämför-
bar med med en olycka. Det är en lek med den kraft hos hastig-
heten och accelerationen som alla fruktar. (Blume 2001, s. 46)

En tur i en berg-och-dalbana jämförs av Torsten Blume med en
olycka – våra sinnen retas på samma sätt. Eftersom höga hastig-
heter och accelerationer är någonting som vi har lärt oss att vara
rädda för, är vi också rädda för denna tur.

Donald Norman (2004) menar att förklaringen till att en bana
är populär trots att den är så skrämmande ligger i en tävlan mellan
olika nivåer i hjärnan, nämligen mellan den intuitiva nivån som lär
sig rutiner, analyserar och svarar mot omgivningen och den reflex-
iva nivån som är medveten. Den senare delen har en förmåga att
tänka på sig själv, reflektera och utveckla koncept och generalise-
ringar. I aktiviteten berg-och-dalbana aktiveras båda nivåerna.

Den intuitiva rädslan tävlar mot det reflexiva nöjet även i berg-
och-dalbanans fall, förklarar Norman. Vi tycker om att åka en bana,
trots att det är skrämmande, när den reflexiva delen vinner över den
intuitiva. Vi kan reflektera över att banan är konstruerad efter noga
föreskrifter i standarder och har hört att det är farligare att åka bil
till banan än att åka i den, samtidigt som vi vet att olyckor händer.
Vi ser att banan underhålls, att servicen är proffsig. Detta är något
som arrangörerna vet att vi lägger märke till och därför agerar de
utifrån det. EuroStar putsas till exempel noggrant, så att vi ska se att
banan glänser och hoppas att dess inre är lika välskött som det yttre.
Vi bedömer att banan är säker och sätter oss i banan, om detta
reflekterande övertygar oss om att den spontana reaktionen “tänk
om den inte håller” är obefogad. Norman beskriver att den intuitiva
känslan av fara hos vissa vinner över det reflexiva nöjet. Resultatet
är att de väljer att inte anta utmaningen, vilket i sin tur stärker själv-
känslan hos dem som faktiskt vågar åka.

Ingenjör Wild tror att den känsla man har i en berg-och-dalba-
na är personlig, att alla känner något eget, men att det gemensam-
ma för känslan är att den på något sätt har med rädsla att göra.
Denna huvudkänsla finns där trots att vi med förnuftet vet att banan
är säker. Vi ser att 20 personer kliver i banan och att de några minu-



ter senare oskadda kliver ur den igen. Vi vet dock inte exakt vad som
kommer att hända med oss i banan och vi kan inte själv bestämma
vart vi ska. I stället för att som i en bil styra själva är vi passiva pas-
sagerare längs en väg som vi inte känner till och inte kan påverka.
Först kanske vi känner att vi inte vill åka, men när vi sedan åker
löser sig det inre motståndet och på slutet återstår endast en positiv
känsla, förutsatt att åkturen kändes bra. Det reflexiva nöjet har med
Normans ord vunnit över den intuitiva rädslan.

Entusiast Claes-Johan har höjdskräck och får hög puls av att
tvinga upp sig själv på höga höjder. Han ser det som en utmaning att
klara en tur i en berg-och-dalbana. Ju högre bana, desto större är
utmaningen. Att åka berg-och-dalbanan handlar för Claes-Johan
därmed om att övervinna en rädsla. Att klara utmaningen och 
övervinna rädslan kräver koncentration, fokusering och personlig
kontroll. Att övervinna den intuitiva rädslan förutsätter inte en
fysisk, men väl en mental ansträngning. 

Entusisten Rodriguez attraheras, liksom Claes-Johan, av utma-
ningen och stoltheten över att klara utmaningen:

Min kick är uthålligheten, att se om jag kan klara av det. Att
åka berg-och-dalbana i en dag skulle inte betyda någonting för
mig. Bröderna Wright flög 1903 i 10 sekunder i Kittyhawk. 
Lindbergh flög över Atlanten på 33 och en halv timme. Det var
uthållighetsfantomerna som besökte honom. Jag är inte Lind-
bergh, men han har inspirerat mig. (Martin 2006)

På samma sätt som upplevelser såsom extrema sporter eller resor
innehåller element av självförverkligande eller ger en känsla av att
ha presterat något (O’Dell 2002), gör turen i en berg-och-dalbana
det. Och på samma sätt som de förra upplevelserna åtminstone 
delvis tycks hämta sin kulturella dynamik ur den känsla av fara som
omger dem, gör även berg-och-dalbaneturen det.

Vad i turen som upplevs som behagligt, överraskande eller
utmanande är olika från person till person. Samtidigt som någon
upplever att g-krafter riktade åt ett speciellt håll ger en bra åkupp-
levelse, menar någon annan att krafterna ska vara riktade åt ett

204 205

annat för att turen ska vara behaglig. Medan vissa låter sig överras-
kas av ett visst moment, menar andra att just detta moment inte är
något nytt. Det som är en utmaning för Claes-Johan är det inte på
samma sätt för Douglas.

Utan en publik finns det emellertid färre incitament att klara
utmaningen i detta moderna romantiska äventyr. Utan det sociala
sammanhanget i parken finns det bara en att överraska och impo-
nera på – sig själv. Liksom för extraordinära upplevelser är interak-
tionen mellan människor viktig – samtidigt som känslan av turen 
i slutändan är individuell.

Upplevelsens varaktighet
Själva turen är över på några sekunder och på så sätt är den en flyk-
tig upplevelse. Upplevelsen av en berg-och-dalbana är dock så myck-
et mer än själva ögonblicket i turen. Den är inte bara den utmaning
det kan innebära att stiga i den och de krafter kroppen utsätts för,
och det kill i magen som besökaren upplever under turens gång. Den
är dessutom miljön och stimulans av alla sinnen, och någonting som
påbörjas långt utanför parken. Förväntningarna byggs upp under 
en lång tid.

Attraktionskraften finns redan innan vi fysiskt närmar oss
banan. Den byggs upp allt eftersom vi bland annat hör vänners
berättelser, ser fotografier och annat bildmaterial och tar del av
medias reportage. De berättelser som cirkulerar om olika nya banor
gör att vi bygger upp ett slags förväntan, bland annat på den adre-
nalinkick som turen ska ge. Vi kan försöka föreställa oss hur hög en
bana är eller hur den känns i magen. Kraften i berättelserna når
potentiella besökare över hela världen, för berättelserna reser fort.
Vi kan börja föreställa oss vår upplevelse utan att befinna oss på
samma kontinent.

Attraktionskraften intensifieras kanske när vi i tiden närmar oss
ett besök i en nöjespark. När vi väl kommer till parken ser vi en
berg-och-dalbana torna upp sig och den växer ju närmare vi kom-
mer. De kolossala attraktionerna gör, då de syns lång väg, bra
reklam för sig själva. Spänningen inför den extraordinära upplevel-
sen blir till en del av upplevelsen. Vi hör på håll ljud från attraktio-



nen, hör de gäster som skriker och när vi kommer närmare även
uppdragets klonkande ljud. Popcornlukten påminner om den för-
väntan vi kände när vi var i parken som barn.

Att en berg-och-dalbana ska utformas för att passa in på en viss
plats handlar således inte bara om en anpassning efter de regler som
finns för hur området ska se ut, utan även om att banan ska attra-
hera många besökare. Ju större håll banan är synlig på, desto läng-
re når dess attraktionskraft. Vår interaktion med berg-och-dalbanan
startar på så sätt redan på geografiskt och tidsmässigt avstånd från
den och vår förväntan på en eventuell åktur byggs upp allteftersom
vi närmar oss den. Hur känns en åktur egentligen? Kraften 
når kanske sin kulmen under åkturen. Men den finns även kvar
efteråt, i form av de minnen och berättelser besökaren tar med sig
och sprider. Frågan är om den någonsin tar slut.

Upplevelsens gränser
Det må så vara att upplevelsen i en berg-och-dalbana är svår att
begränsa tidsmässigt. Den börjar så fort vi på ett eller annat sätt stif-
tar bekantskap med berg-och-dalbanor och vi bär sedan med oss
upplevelsen. När det gäller själva turen i sig ser det emellertid annor-
lunda ut. För den finns en tydlig tidsgräns och det går att mäta nog-
grant hur lång turen är. Det går också att förlänga tiden en tur tar,
genom att operatören låter tåget gå flera varv. Tåget får dock inte
rulla hur länge som helst, för då blir de väntandes upplevelse sämre.
Den tidsmässigt begränsade upplevelsen i själva turen i en berg-och-
dalbana är även begränsad på andra sätt, nämligen av det passage-
raren klarar av. Rent fysiskt klarar inte människokroppen vad som
helst och det gör inte heller passagerarnas psyke. Ska passageraren
åka berg-och-dalbanan utan att skadas och må dåligt, finns gränser
att hålla sig till.

Fysiska gränser
Det finns gränser för de krafter som får uppkomma i en berg-och-
dalbana. Människan klarar inte krafter som är riktade åt sidan lika
bra som sådana som är riktade från huvudet mot sitsen. Huvudet
klarar dessutom mindre än resten av kroppen. En konkret gräns
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utgörs av de 6 g som människokroppen klarar av att utsättas för
under en sekund, som också är en del av de riktlinjer som en berg-
och-dalbana ska följa enligt standard. Verkar dessa 6 g under en
längre tid pressas blodet ur hjärnan vilket leder till skador.

Gränsen 6 g under en sekund kom ingenjör Stengel fram till när
han studerade litteratur och data från nasa för att kunna konstrue-
ra den första åkbara loopen. Loopen, som länge hade varit en klas-
sisk del av en berg-och-dalbana, utsatte tidigare människokroppen
för nack- och ryggskador. Sedan Stengel 1976 konstruerade den nya
formen är det inte längre farligt att åka loopen, då övergången mel-
lan raksträcka och cirkelform nu är mildare. För att olika element
ska följa denna standard om 6 g, har ingenjörerna konstruerat om
dem. Bland annat är innovationen med rotationen kring hjärtlinjen
ytterligare ett sätt att mildra åkturen, då huvudet utsätts för mindre
krafter än om tåget roteras kring spåret.

I berg-och-dalbanans ungdom var turen inte reglerad på samma
sätt som idag. Den berg-och-dalbana som Harry Traver konstruera-
de 1926, The Cyclone i Crystal Beach, Ontario, var, som beskrivet
ovan, en av de extremaste banorna, som ofta gav sina passagerare
svåra skador.

Det var faktiskt fallet med alla berg-och-dalbanor som han
designade. Folk flockades för att se hans skapelser, men åkte 
dem inte. [...] Denna attraktion var den mest ondskefulla som
han någonsin designat och man var tvungen att anställa sjuk-
systrar som vid stationens utgång tog hand om skadade åkare! 
(Farrell 2004)

Utifrån detta kan man säga att upplevelsens gränser när det gäller
krafterna har flyttats bakåt. Det är inte längre tillåtet att utsätta
kroppen för samma sorts krafter som de tidiga berg-och-dalbanor-
na gjorde.

Psykiska gränser
Förutom de fysiska gränserna för upplevelsen som kroppen ger och
som de konstruktörer som följer standard tar hänsyn till, utgörs



ytterligare gränser för upplevelsen av det överraskningsmoment 
och den psykiska utmaning som en berg-och-bana utgör. Ovissheten
om turen ger hos vissa nöjesparksbesökare upphov till en känsla 
av obehag.

Enligt Normans (2004) förklaringsmodell över varför vi åker
berg-och-dalbana trots att det är skrämmande, gäller att det reflex-
iva nöjet vinner över den intuitiva känslan av fara. Vinner däremot
den intuitiva känslan över den reflexiva är resultatet att vi inte antar
utmaningen. Är berg-och-dalbanan på ett eller annat sätt för skräm-
mande avstår vi hellre från upplevelsen.

Var går då den psykiska gränsen för upplevelsen?

I berg-och-dalbanan leker vi med detta, att tvinga på människan
accelerationer som han inte är van vid i det dagliga livet, men
som ändå roar. Som dock går mot gränsen, för det man kanske
är rädd för eller då man tänker, åh gud, det här klarar jag inte
av. Sedan kommer man ju på ett säkert sätt fram till stationen
igen och kliver ur och det vet man ju i bakhuvudet. Man utsät-
ter sig för en fara, eftersom det dagliga livet har blivit lite lång-
tråkigt och beräkneligt. När det gäller en berg-och-dalbanetur
vet man inte om det kommer att gå åt höger, vänster, upp, ned,
upp och ned eller något. Men i bakhuvudet vet man alltid att
man kommer välbehållen fram till stationen igen. Därför utsät-
ter sig människorna för detta modighetsprov och åker berg-och-
dalbana. (Stengel 2003–02–24) 

Stengel formulerar inte var gränsen går, bara att den finns och att det
är denna som konstruktörerna i sitt arbete avser att närma sig.
Lyckas de närma sig gränsen utan att överträda den blir berg-och-
dalbanan en rolig utmaning. Man skulle kunna förmoda att den 
psykologiska gränsen för vad vi klarar av flyttas fram allt eftersom
vi utsätts för olika situationer. Har jag inte bara sett andra först
kliva i en berg-och-dalbana och sedan välbehållna kliva ur den igen,
utan även åkt den själv, kan man tänka att det reflexiva resoneran-
det får en starkare position mot det intuitiva än tidigare.
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Det föregående kapitlet berättar att världens främsta expertis på
berg-och-dalbanekonstruktion finns i tyska München. Deras specia-
litet är att skräddarsy attraktioner efter nöjesarrangörens krav på
säkerhet, platsanpassningar, ekonomiska förutsättningar och önske-
mål om nöjesvärde. Sådana kundanpassade banor innebär en stän-
dig utmaning och förutsätter en specialkompetens hos ingenjörerna,
samt ett avancerat datorstöd. För att kontoret ständigt ska kunna
utveckla allt högre, snabbare och på olika sätt nya attraktioner
krävs det att kontorets medarbetare ständigt uppdaterar sig gällan-
de den tekniska utvecklingen på olika områden och integrerar den 
i sitt arbete. Vidareutvecklingen av berg-och-dalbanorna bygger på
en kontinuerlig uppdatering av såväl konstruktions- som tillverk-
nings- och uppförandemetoder. Ingenjörsdisciplinen har under de
senaste åren på så sätt utvecklats till att utgå från exakta metoder
som ger betydligt noggrannare konstruktioner än tidigare, något
som både är en förutsättning för och en följd av att allt högre och
snabbare attraktioner har byggts, attraktioner som innehåller inno-
vationer som loopens form, rotation kring hjärtlinjen och nya 
tillverkningstekniker för trä- och stålbanor. Att ligga främst i denna
utveckling har givit Stengelingenjörerna ett gott renommé.

Ett villkor för att industrin ska utvecklas är emellertid att det
finns nöjesarrangörer som är villiga att satsa och ta risker vid inve-
steringar i nya nöjesattraktioner. Arrangörens arbete består, förutom
i en utvärdering och investering i nya attraktioner, i underhåll,
utveckling och avyttring av befintliga attraktioner liksom i tillfälliga
lån. Med andra ord kännetecknas arbetet av en ständig förändring
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tecknas av en ständig rörelse, som går ut på att ta fram allt mer
avancerade banor. Teknologi utvecklas under stor ansträngning och
ett ekonomiskt system uppstår, samtidigt som rörelsen i slutändan
gäller en synnerligen frivol sak: själva turen i en berg-och-dalbana.

Ett sätt att förstå den ständigt pågående rörelsen är som en form
av kontinuerlig tävling, där den som skapar, presenterar eller åker
den mest superlativa banan får störst renommé. Att tävlingen ibland
är central och kanske hela poängen i entusiasternas aktivitet är
måhända inte överraskande, men som detta kapitel lyfter fram,
handlar inte bara deras, utan även ingenjörernas och nöjesarrangö-
rernas aktivitet om tävling. Tävlingsmomentet känns bland annat
igen från det teknikhistoriska kapitlets beskrivning av världsutställ-
ningarna, som för Wieck (2006) just är ett slags tävling för indust-
rin och fabrikerna, där ingenjörerna konstruerar allt högre struktu-
rer, kommer med nyare idéer och tävlar med varandra om att pre-
sentera de senaste tekniska lösningarna. Spektaklet handlar oftast
om att de senare attraktionerna ska bräcka de tidigare presenterade,
som till exempel när Ferris’ pariserhjul 1893 bräcker Eiffels torn.
Förberedelserna inför spektaklet sätter igång en omfattande appa-
rat, material transporteras över världen, superstrukturernas grund
gjuts och städer förändras mer eller mindre temporärt. Många män-
niskor kommer för att se resultaten av tävlingen och flera attraktio-
ner blir därmed finansiella succéer.

Tävlingen kännetecknas av att det finns medtävlare, någonting
att tävla om, vinnare och förlorare och regler att hålla sig till. Detta
återfinns i bokens beskrivning av industrin kring berg-och-dalbanan
i ingenjörernas konstruktionsarbete, arrangörernas investeringar
och entusiasternas aktiviteter. Hur ser tävlingsmomentet ut i dessa
fall? Vilka är det som tävlar och vad handlar tävlingen om?

BERG-OCH-DALBANAN OCH TÄVLINGSMOMENTET

När världsutställningarnas och nöjesparkernas historia går ihop pre-
senteras här den moderna tidens mekaniska åkattraktioner. På
Coney Island tävlar entreprenörerna om att attrahera folkmassorna.

av nöjesparksområdet och dess maskiner utifrån arrangörens stra-
tegi. Att presentera de häftigaste attraktionerna är ett sätt att synas
och attrahera besökare, något som inte minst är viktigt för attrak-
tionsägarna på en temporär plats, såsom det tyska oktoberfestom-
rådet. En attraktion med hög popularitet och kapacitet betalar sig
snabbt. Ju större en attraktion är, desto mer utrymme kostar den
emellertid för arrangören, ett faktum som även det driver på utveck-
lingen. När Vilda Musen byggs in i den befintliga Jetline, sparar
Gröna Lund plats och därmed – trots den högre kostnaden för den
avancerade konstruktionen – pengar. Även Liseberg har med sitt
läge i Göteborg en begränsad yta. Parken är ett exempel på en arran-
gör som har satsat på spektakulära händelser. Som exemplet Hang
Over illustrerar, kostar det ibland att ligga längst fram. Attraktionen
var populär, men innebar en hel del besvär för parken, vilket senare
nyheter, såsom Balder och Kanonen, inte har gjort på samma sätt.

Den som är beredd att lägga mer resurser på att åka berg-och-
dalbana än den genomsnittlige besökaren i en park är entusiasten.
Han eller hon är den extrema konsumenten som ständigt håller 
sig uppdaterad om allt som gäller favoritsysselsättningen, som gärna
reser långt för att kunna utöva sitt intresse och som kanske 
lär känna likasinnade genom sitt medlemskap i en förening.
Entusiasterna samlar på att ha åkt flest antal attraktioner, flest antal
gånger och röstar fram en lista över världens bästa banor i trä och
stål. De påverkar industrin bland annat genom att mynta ord som
blir vedertagna. I jakten på g-krafter av rätt storlek, riktning och
balans, på något som överraskar och ger ett avbrott i vardagen och
på en fara under kontrollerade former, ger de andra besökare såväl
som arrangörer och ingenjörer en idé om vilken sorts upplevelse en
berg-och-dalbana ska vara, bland annat genom omröstningar.

Berg-och-dalbanan är en maskin, även om vi inte så ofta tänker
på den som en sådan. Kring den finns ett ekonomiskt system och en
tur i den är en upplevelse. Kännetecknande för dessa olika aspekter
av, och arbetet kring, berg-och-dalbanan är att de på ett eller annat
sätt handlar om att flytta befintliga gränser, som bland annat utgörs
av vad som är tekniskt, ekonomiskt och – med tanke på åkgästen 
– fysiskt och psykiskt möjligt. Jakten på den heliga g-kraften känne-
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tävlat med framförallt Cedar Point om att presentera de häftigaste
attraktionerna. 2007 presenterar Cedar Point sin 17:e bana. Av de
befintliga har hälften vid sin premiär på ett eller annat sätt slagit
rekord. Den 16:e banan är Top Thrill Dragster, som fram till 2005
var världens högsta och snabbaste bana. Kampen, parkernas försök
att övertrumfa varandra, har av entusiasterna till och med givits ett
eget namn, “coaster wars”.

Liseberg och Gröna Lund tävlar också, även om de inte gör det
i samma liga som de största parkerna, som har helt andra geografis-
ka och ekonomiska förutsättningar. Grönan tävlar med andra
sevärdheter i Stockholmsområdet om att attrahera flest besökare.
För parken är det viktigt att den attraktion man beställer följer de
svenska säkerhetsreglerna samt de platsspecifika krav som finns för
respektive område. Av polismyndigheten är parken ålagd att utföra
dagliga kontroller och föra loggbok över sina attraktioner. Dessa är
exempel på tävlingsregler som arrangören har att hålla sig till.

Liseberg ligger i topp bland de attraktioner som lockar flest
besökare till Göteborg och parken har ofta varit en plats för spekta-
kulära händelser. “Min uppfattning är väl att Liseberg alltid vill vara
längst fram och visa att vi har någonting, en nyhet”, säger attrak-
tionschefen Johansson. För att vinna tävlingen om antal gäster, har
man under åren försökt slå olika slags rekord. Världens största berg-
bana (1923), världens längsta bakelse (1983) och Nordens största
och brantaste berg-och-dalbana i trä (2003) är exempel på sådana
rekord. Sålunda tävlar parken också internationellt.

Även HangOver var först i världen i sitt slag. Denna “sen-
sationsattraktion” (Zagai) skulle hänga under rälsen, drivas av 
linjära motorer och vara en “oerhört spektakulär” (Johannisson)
attraktion. För “ska man ha en spjutspets på något sätt är detta
avantgardistiska tänkande” (Johansson) rätt. Likaså är Kanonen
den första i sitt slag när den presenteras. Den är den första “launch
coaster” i Europa som drivs av hydraulik. På samma sätt som
HangOver har den barnsjukdomar, även om den vajer som är
underdimensionerad inte är ett lika besvärligt fel som HangOvers
problematiska drivsystem. Dessa åkommor är en oönskad konse-
kvens av att vara först.

För att väcka intresse presenterar de bland annat nya attraktioner
som utforskar gravitationskrafternas möjligheter. Just till denna ö
lyckas entreprenörerna attrahera så många människor att området
går från sitt natursköna lugn till en överdriven urban intensitet.
Tävlingen förvandlar ön till en extrem storstadsmiljö som känne-
tecknas av dess instabilitet. (Koolhaas 2001) Attraktionerna ersätts
här ständigt av nyheter med den senaste tekniken och berg-och-dal-
banorna byggs allt högre och snabbare. 1920-talet kallas “banornas
gyllene årtionde” med över 2 000 berg-och-dalbanor i drift.

Ska vi bara döma av det faktum att banorna 2007 är 2 016 till
antalet (Marden 2007a), råder nu på nytt gyllene år för dessa åkat-
traktioner och tävlingen är idag lika aktuell som någonsin. På
Stengel GmbH konstrueras nu de banor som nästa säsong ska slå
rekord. Konstruktörerna tävlar, framförallt med olika tillverkares
egna konstruktionsavdelningar, om att konstruera de högsta, snab-
baste och på olika sätt mest extrema berg-och-dalbanorna i trä och
stål. De söker en perfekt och noggrann lösning, som om den tillver-
kas tillräckligt bra, är behaglig att åka. De regler de har att hålla sig
till utgörs av standarderna, budgeten, samt de kriterier beträffande
bland annat kvalitet och kapacitet som beställaren ställer upp.

Med sina fler än 500 konstruerade berg-och-dalbanor leder de
stolta Stengelingenjörerna sin tävling. Stengel själv har varit involve-
rad i fler berg-och-dalbanor än någon annan. Tiden i branschen och
den kompetens man hunnit utveckla ger kontoret ett försprång. Men
även om ingenjörerna har övat länge och ständigt utvecklar sig och
sin utrustning för att hålla ledningen, upplever de vissa konstruktio-
ner, som till exempel Gröna Lunds Jetline, som verkliga utmaningar.
Att klara av dessa ger dem en extra tjusning i arbetet och ett större
renommé.

Även för nöjesarrangören handlar det idag om att tänka ut och
presentera det, på ett eller annat sätt, extrema. Detta är till exempel
Six Flags Great Adventures strategi för det djungeltemaområde som
det inledande kapitlet berättar om. Bland annat rymmer området en
av världens största klätterställningar och den storslagna berg-och-
dalbanan Kingda Ka, som våren 2007 är världens högsta och snab-
baste berg-och-dalbana. Sedan 1970-talet har nöjesparkskedjan 
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som tävlar och med vem, om att konstruera, presentera och åka de
värsta, det vill säga högsta, snabbaste, brantaste och nyaste, men
även de mest exakta, mjukaste och behagligaste attraktionerna med
mest air time. Tävlingen gäller även att göra detta flest antal gång-
er. De regler som finns att följa i jakten på de heliga g-krafterna 
är bland annat vad som är tekniskt, ekonomiskt och fysikt och 
psykiskt möjligt. Effekten av tävlingen är emellertid att dessa 
gränser förskjuts. Hur kan vi då förstå denna vilja till tävling?

TÄVLING OCH LEK

Tävlingsmomentets mekanismer som de beskrivs ovan känns igen 
i det som skrivs om lek, där lek och tävling ofta betraktas som kom-
plementära begrepp. För att titta närmare på tävlingsbegreppet och
placera in det i ett sammanhang, ligger det därför nära till hands att
betrakta lek och dess relation till tävling.

Leken studeras av olika discipliner och definieras därmed på
många olika sätt. Kommunikationsteoretikern ser leken som ett
språk, sociologer menar att lek är ett socialt system som kan mani-
puleras av makthavare, matematiker studerar leken utifrån sitt
intresse för strategi och sannolikhet, antropologer studerar relatio-
nen mellan ritualer och lek, konst och litteratur fokuserar på lek
som en kreativ stimulans och psykologin ser lek som ett sätt att 
diagnosticera och ge terapi. Inom fritidsstudier (“leisure studies”)
handlar lek om personliga upplevelser som inre motivation, nöje,
avslappning och flykt. (Sutton-Smith 2001)

Olika discipliner har även olika uppfattning om varför vi leker.
Psykologin och fysiologin utgår ifrån att leken fyller en nyttig funk-
tion, ett biologiskt ändamål av något slag, och att det därmed går att
fråga vad leken är bra för. Det finns många idéer om vilken denna
nytta skulle vara. Leken ses av vissa som ett sätt att bli av med över-
flödig energi, som en medfödd drift, något som tillfredsställer ett
behov av avspänning, som en övning inför kommande allvar eller 
i självbehärskning. De ser den vidare som ett medfött behov, en 
tävlingslust, ett sätt att avreagera sig på och göra sig av med skad-

Även entusiasterna tävlar. De reser till världens olika nöjesparker för
att åka de häftigaste banorna, räknar och rangordnar, och röstar
gemensamt fram de banor i stål och trä som de tycker är bäst.
Reglerna i parken gäller till exempel hur köandet går till och hur
man ska spänna fast sig i en attraktion, samt huruvida det är tillåtet
att ha med sig lösa föremål eller inte under en tur. Vem som över-
huvudtaget får åka en attraktion finns angivet vid respektive entré.
I vissa fall finns ålders- och längdgränser att respektera.

Entusiasterna tävlar med varandra, men även med sig själva, för
precis vad tävlingen handlar om är individuellt. I jakten på det allt-
mer häftiga måste det vara något unikt för att Douglas ska göra sig
besväret. Linda vill uppleva negativa g så många gånger som möj-
ligt. För Claes-Johan gäller det att övervinna rädslan och ju högre
bana, desto större är utmaningen. Norman (2004) beskriver det som
händer i hjärnan som en inre tävling mellan den intuitiva rädslan
och det reflexiva nöjet.

Mest tydligt blir tävlingsmomentet när det gäller världsrekord-
hållaren Richard Rodriguez, som sedan 1977 har satt rekord på
rekord. Han tävlar mot alla andra berg-och-dalbaneåkare om att
vara den som har åkt flest antal turer i en berg-och-dalbana. Den
största motståndaren i tävlingen är Norman St Pierre, som 1983
innehade rekordet. 1994 tog Rodriguez ledningen och vann pengar
till diabetesforskningen. Förutom den uppenbara utmaningen har
han nämligen en extra i denna sjukdom. 1998 tävlar de två på nytt,
och Rodriguez segrar. Rodriguez rekord ligger 2002 på 104 dagar,
och han säger själv att han har nått toppen av sin karriär som mara-
tonberg-och-dalbaneåkare, men året därpå sätter han än en gång
rekord. Reglerna som Rodriguez följer är satta av Guinness rekord-
bok. Enligt dem gällde först att åkturen skulle ske dagtid, det vill
säga mellan 9.00 och 17.00, med fem minuters rast per timme. Efter
att reglerna har skärpts är det i stället åkande dygnet runt, med en
kvarts rast var åttonde timme, som gäller.

Som ovan beskrivet är tävlingsmomentet en dimension av feno-
menet berg-och-dalbana. Entusiasterna tävlar och så gör även nöjes-
arrangörerna och ingenjörerna. Tävlingsmomentet förekommer
sålunda i flera olika dimensioner. Tävlingen gäller, beroende på vem
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liga drifter på eller som ett komplement till en i övrigt ensidig 
verksamhet. Andra menar att det inte finns någon poäng i att försö-
ka ange lekens nyttighet eller funktion, eftersom leken är till för sig
själv. (Torkildsen 2005)

Johan Huizinga (2004) är förmodligen den mest citerade bland
dem som betraktar leken som till för sig själv. I Homo Ludens visar
han 1938 på att leken har varit en faktor i den kulturella processen,
till exempel i riter, och att den producerar många former av det
sociala livet, såsom tävlingar. Han menar att civilisationen inte 
kommer från lek, utan att den är lek och att leken rör sig mellan de
båda polerna frivolitet och extas.

I sin betraktelse av den lekande människan lyfter Huizinga sär-
skilt fram tävlingsmomentet. 

Lekens funktion i de högre former som det här är frågan om
låter sig till största delen härledas ur två väsentliga aspekter.
Leken är en kamp om något eller en framställning av något.
Dessa båda funktioner kan förenas, på så sätt att leken fram-
ställer en kamp om något eller är en tävlan om att återge något
på bästa sätt. (Huizinga 2004, s. 24)

Framställningen kan bestå i att visa upp något beundransvärt, ovan-
ligt eller märkvärdigt, som påfågeln visar sin skrud. Bland lekens all-
männa kännetecken finns spänningen och osäkerheten och dessa når
enligt Huizinga sin högsta höjd i en form av motsättningslek med
inslag av tävlan. Om leken fordrar kunskap, färdighet, skicklighet
och kraft gäller att ju svårare den är, desto större blir spänningen hos
åskådarna. Tävlingen utkämpas på fullt allvar.

För tävlingskampen gäller att den inte har någon annan nytta
än sitt självändamål: “Liksom varje annan lek måste man beteckna
tävlingskampen som i viss grad ändamålslös. Det betyder, att den
har sitt ändamål i sig själv och att dess utgång inte har någon bety-
delse för gruppens nödvändiga livsprocesser.” (s. 66) I grunden 
ligger en önskan om att överträffa den andre, att vara den främste,
det vill säga prestige. Priset kan vara något av materiellt eller imma-
teriellt värde. Man kämpar för att bli den främste i till exempel kraft

eller skicklighet, i vetande eller rikedom och vinner en guldpokal
eller kanske anseende och ära.

Socialpsykologen Asplund (2002c) menar i Det sociala livets
elementära former att Huizingas beskrivning inte gäller lek, utan
organiserad lek, det vill säga spel. Leken själv följer inte regler eller
utgör till och med ett regelbrott. Huizingas definition passar väl in
på det socialpsykologiska experimentet, anser Asplund vidare.
Liksom spelet utförs det för sin egen skull och är inte nyttigt i någon
uppenbar bemärkelse. Det kan visserligen utföras på beställning för
att nå en viss produktivitet, lag eller ordning, men detta behöver inte
vara typiskt för socialpsykologin. Experimentatorns motiv är fram-
för allt en önskan om att överträffa sina kollegor. “Det rör sig om
en agonistisk, barnslig och extravagant disciplin.” (s. 65) Dess utfall
är osäkert, vilket är hela dess poäng. “Det socialpsykologiska expe-
rimentet är spännande. Om dess utfall inte var osäkert, skulle det
inte finnas någon anledning att genomföra det.” (s. 66) Liksom
Huizinga anser Asplund att lek är en social och improduktiv aktivi-
tet, som ur ekonomisk nyttosynpunkt kan verka överflödig. Dess
motsats utgörs inte av allvaret utan av nyttan.

Roger Caillois (2001) är en bland flera som har kommenterat
Huizingas verk. Han menar att Huizinga inte definierar lek ordent-
ligt, utan just lyfter fram den sort som handlar om tävling. Caillois
arbetar själv fram fyra fundamentala kategorier som lek kan delas 
in i, nämligen agon (tävling), alea (chans), mimicry (simulering) och
ilinx (vertigo/svindel), vilka även förekommer i kombinationer. För
Caillois karakteriseras leken av att den är frivillig, att den har i för-
väg bestämda tidsmässiga och geografiska gränser, att den har en
osäker utgång, att den handlar om rent slöseri av resurser (de som
tjänar sina pengar på lek arbetar) och att den följer regler eller 
gäller en fiktiv värld.

Caillois första kategori, agon, kännetecknas av att den är 
tävlingsinriktad, och är därför av särskilt intresse här. Ambitionen är
att de medtävlande ska mötas under ideala förhållanden, så att
endast de grunder på vilka man tävlar, ska avgöra vem som vinner.
Tävlingsmomentet kan gälla hastighet, uthållighet, styrka, minne,
skicklighet, påhittighet eller andra kvaliteter som utövas inom defi-
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nierade gränser och utan hjälp utifrån, så att vinnaren i slutändan
verkar bättre än förloraren inom en viss kategori. Till exempel hör
idrottstävlingar och spel som schack och biljard till denna grupp.
Man försöker uppnå jämlikhet på artificiellt vis genom handikapp-
system. Emellertid tycks en absolut jämlikhet inte vara realiserbar.
Till exempel påverkar väderleken utomhusspelen olika vid olika 
tidpunkter och den som börjar har ibland en fördel. Ett försök att
hantera de olika förutsättningarna är att dra lott om vem som ska
börja eller alternera tider och platser för tävlingen. De tävlingsin-
riktade spelen förutsätter en ihärdig uppmärksamhet, passande 
träning, idog tillämpning och viljan att vinna. De kräver på så vis
disciplin och uthållighet.

Ytterligare en av kritikerna, Brian Sutton-Smith (2001), menar
att Huizinga betraktar lek som någonting som ligger utanför varda-
gen och därmed inte inkluderar alla sorters lek – något som för
övrigt även Caillois skulle kunna kritiseras för eftersom han skiljer
på lek och arbete. När Huizinga på detta sätt idealiserar lek, tappar
den i Sutton-Smiths ögon sin funktion i det mänskliga livet. Istället
för att förkasta Huizingas idealisering ser han den emellertid som ett
steg på vägen mot en adekvat syntes. Just en sådan avser han själv
att presentera i Ambiguity of Play.

Sutton-Smiths ambition är att reda ut vad förvirringen kring
lekbegreppet beror på. Han konstaterar att vi kan leka inom de 
flesta områden. Det mesta, till exempel resor, kan bli till en lekfull
tävling. Han skriver vidare att en rad aktiviteter kallas nöje, rekrea-
tion och fritidssysselsättning “som om det vore pinsamt att medge
att de också kan kallas lek” (s. 4). Att de olika lekformerna är
många och rums- och tidsmässigt olika bidrar till förvirringen. Så
gör även det faktum att olika discipliner utifrån sina olika intressen
ser leken på olika sätt. Sutton-Smith föreslår att kaoset är orsakat av
den oklara retoriken inom vår populärkultur. Han listar sju ideolo-
giska retoriker – lek som barns utveckling, som öde, som makt, som
identitet, som fantasi, som det egna, som frivolitet – och föreslår
själv en åttonde, nämligen lek som en kamp för överlevnad och 
ett sätt att lära sig anpassning. (Att han presenterar ytterligare en
retorik och därmed utökar den skara röster som hörs och sålunda

skulle kunna bidra till denna förvirring, kommenterar han också.)
Det finns olika idéer om vad leken handlar om och huruvida

den är nyttig eller inte. Medan till exempel Huizinga och Asplund
betraktar leken som en social och i viss mån ändamålslös aktivitet,
och Caillois anser att leken handlar om ett rent slöseri med resurser,
ser Sutton-Smith leken som en kamp för överlevnad. Gemensamt för
dem alla är emellertid – vilket i detta sammanhang är särskilt intres-
sant att kommentera – att de betraktar tävlingsmomentet som cen-
tralt i leken. För Huizinga är kamp och lek identiska fenomen och
tävlingsmomentet ingår därför inte i själva definitionen av lek. En av
Caillois lekkategorier utgörs av just tävlingen och Sutton-Smith ser
i sin tur leken som en kamp, en tävling, i anpassning och överlevnad.
Vi kan även gå längre än att säga att tävlingen är central. Leken är
i Huizingas fall “en kamp om något eller en framställning av något”,
det vill säga en tävling. Asplunds “organiserade lek” är i socialpsy-
kologins fall bland annat en “agonistisk disciplin”, Caillois klassifi-
cerar lek bland annat som tävling och Sutton-Smith menar att det
mesta kan klassificeras som en “lekfull tävling”. I deras beskrivning-
ar av lek är tävlingsmomentet inte bara centralt – tävling och lek kan
här till och med uppfattas som komplementära begrepp. Tävling är
en sorts lek. Men om det nu är så, att tävlingen är en sorts lek, bety-
der det i så fall att vi kan förstå entusiasternas, men även ingenjörer-
nas och arrangörernas aktivitet, som en sorts lek?

KONSUMENTENS TÄVLING

Ett citat från Gustafsson (1994) i inledningen av denna bok beskri-
ver västra industrikulturens syn på vad arbete är – viktigt och livs-
nödvändigt, inte lek, utan allvar, en aktivitet med avsikten att kunna
försörja mänskligheten. Som exempel på att denna bild inte stäm-
mer, lyfter Gustafsson fram karnevalen, “urtypen av mänskligt
nöje”, och allvaret i att anordna den. Samma betydelse, samma 
allvar och samma självuppoffrande flit som knyts till företag och
arbete kan knytas till karnevaler, lek och galenskap, konstaterar
han. “Av lek och umgänge blir arbete och företag.” (s. 46)
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Att entusiasternas aktivitet kan förstås som en form av lek, är ing-
enting som vi ifrågasätter. Det är tydligt att det inte är en livsnöd-
vändighet att åka berg-och-dalbana, eller att tävla om att göra det
flest antal gånger. Entusiasternas tävlar inte mot sig själva och andra
för ekonomisk vinnings skull, utan för nöjet i sig, även om den som
blir världsmästare kan vinna en summa pengar. På så sätt rör det sig
om en hedonism – lusten och njutningen är åkturens värde.

Att leken kan ge upphov till ett allvarsamt företagande, liksom
i Gustafssons exempel, är heller ingenting som känns märkligt 
i dagens upplevelsesamhälle och det passar även in i Campbells
(2005) bild av hur den ökade viljan till konsumtion var en förutsätt-
ning för industrialismen. Berg-och-dalbanans exempel illustrerar
detta väl. Bakom en åktur finns en allvarlig och seriös process. Att
det bakom hedonismer finns en avancerad apparat, där teknik och
ekonomi utvecklas, finns det flera exempel på än karnevalens och
berg-och-dalbanans. Ett sådant utgörs av idrotten.

Idrotten är en mångdimensionell struktur som skapar ett ekono-
miskt och tekniskt system i olika dimensioner av arbete och nöje,
där leken och tävlingen onekligen utgör en central del. Vi kan till
exempel se på löpningen – kanske den äldsta och den instinktivt
mest naturliga idrotten med sin kombination av slående enkelhet,
transparenta regler och avsaknad av utrustning. (Tinti 2006) Endast
kroppen behövs för att utöva denna idrott. Ändå finns idag bland
annat en hel industri som försörjer löpningen med skor. Löpskon är
en avancerad produkt som bäst beskrivs med sina egna tekniska 
termer. Textilinnovationer ger skor som är allt starkare, lättare,
snabbare, säkrare och smartare – nyckelord för att utmärka och
beskriva idrottsvärldens mest innovativa utrustning i en tid när 
minsta delen av en sekund kan ge ett nytt världsrekord. (McQuaid
2006) Nikes framgång med att gå från att ta fram löpskor till att 
tillverka skor för alla idrottsdiscipliner beskrivs:

Som tre vinnande kort: kapacitet att förstå atleternas behov och
begär; engagemang i teknisk innovation; ett revolutionärt sätt
att tänka på varumärkesstrategi och marknadsföring. 
(Sarpi 2006, s. 42)

Vad beskrivs här om inte ett komplext system av teknik, ekonomi
och upplevelse – industriell ekonomi i ett nötskal – med tävlingen
och leken som ursprung?

Även den konsumtionslusta, vars framväxt och spridning Dag
Björkegren (2006) beskriver, kan betraktas utifrån detta lekresone-
mang. Den som tar ledningen i konsumtionstävlingen är den som
har den nyaste telefonen, kameran med bäst upplösning, världens
minsta mp3-spelare eller flest antal väskor och skor – då till exem-
pel det grymmaste paret sneakers. Att den förra telefonen eller det
förra skoparet fortfarande fungerar som de ska, och att det därmed
egentligen inte finns en uttalad nytta med att införskaffa nya exem-
plar, hindrar inte konsumenten. Nej, som Björkegren skriver, verkar
konsumtionen vara något genuint populärt snarare än något genom
marknadsföring artificiellt frammanipulerat (och därmed konstrue-
rat utifrån en särskild intention). Shopparen strävar ständigt efter
nya konsumtionshöjder. Björkegren hänvisar till Kirkpatricks
(2000) undersökning av New York-bornas konsumtion, där alla
intervjupersoner oavsett inkomst framstod som missnöjda konsu-
menter. Det går bara att ta ledningen temporärt i den pågående
materiella tävlingen. Så fort en ny produkt dyker upp på markna-
den, kan någon annan bli först med att äga den.

Konsumenternas lek handlar i dessa fall om att visa upp något
– sin egen prestation eller sitt senaste inköp. Bakom deras konsum-
tion byggs ett allvarligt företagande. Som denna bok vill visa i det
följande kan emellertid detta allvarliga företagande, det arbete som
ligger bakom hedonismer – eller i förlängningen bakom vilken pro-
dukt, tjänst eller upplevelse som helst – även förstås utifrån lekens
och tävlingens mekanismer. Arbetet är viktigt och livsnödvändigt
och i allra högsta grad allvarligt, men det har även, enligt den bild
som presenteras nedan, inslag av lek.

FÖRETAGENS TÄVLING

Att konsumenten tävlar är något vi kan förstå som en form av lek,
men hur ska vi förstå ingenjörernas och arrangörernas tävling?
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Enligt beskrivningen ovan tävlar de, men har deras allvarliga arbete
för den sakens skull någonting att göra med lek?

När det gäller deras verksamhet och företagande i allmänhet
kallar vi tävlingen konkurrens. Här handlar tävlingen om att bäst
driva företag. Medtävlare är olika företag på marknaden och 
konkurrenssituationen innebär en utmaning som kan ge en för- 
eller nackdel på marknaden. Det företag som vinner syns oftast mest
medan övriga medtävlare ibland försvinner, kanske helt och hållet,
från marknaden. Olika strategier finns för den som vill ta ledningen
i det företagsekonomiska spelet.

Medtävlarna följer lagar, och kontrollinstanser ser till att dessa
följs. I Sveriges fall är det Konkurrensverkets uppgift:

Konkurrensverket (officiell förkortning kkv) är den myndighet 
som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Vi föreslår 
också regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen,
sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag
till forskning om konkurrens. (Konkurrensverket 2006)

Parallellt med den svenska konkurrenslagen tillämpar Konkurrens-
verket, i det fall handeln sker mellan Sverige och ett eu-medlems-
land, de konkurrensregler som finns inom eu. Den som inte följer
lagen gör sig skyldig till konkurrensbrott och kan få böta eller sitta
i fängelse som straff. Konkurrenstävlingen är på så sätt en synner-
ligen allvarlig aktivitet, en instrumentell aktivitet för att driva ett
företag framåt och tjäna pengar. Den handlar om att kunna betala
lönerna för de anställda och är på så sätt en kamp i vilken företaget
måste synas för att överleva.

Samtidigt kan konkurrenstävlingen beskrivas som en form av
lek, eller med Asplunds (2002c) ord “organiserad lek”, på så sätt att
den har sina regler för hur de medtävlande får agera. Den fordrar
skicklighet och kraft och är i allra högsta grad en aktivitet som för-
utsätter koncentration, träning, tillämpning och viljan att vinna.
Den kan, liksom lekens tävling och med medhåll från Huizinga
(2004), Asplund (2002c) och Caillois (2001), även beskrivas som en
spännande upptäcktsprocedur, och är därmed oförutsägbar.

Ingenjörer såväl som nöjesarrangörer och entusiaster går allvarligt
in för sina aktiviteter. För att vara en mästare inom sin disciplin
krävs flera års uthållig övning och vem som i slutändan har kon-
struerat, presenterat och åkt de främsta banorna är inte på förhand
givet. Liksom i Caillois’ beskrivning av leken förutsätter deras arbe-
te en ihärdig uppmärksamhet, passande träning, idog tillämpning
och viljan att vinna och kräver på så vis en disciplin och uthållighet.

Synen på tävlingen inom företagande skiljer sig emellertid från
den inom lek vad beträffar instrumentaliteten. Tävlingen som den
beskrivs inom leken, ses ur ett nyttoperspektiv vara till för något, till
exempel för att klara vår överlevnad. (Sutton-Smith 2001) Ur andra
av lekens perspektiv är den däremot inte instrumentell, även om den
kan ge nyttiga effekter, såsom en bättre hälsa, eller hjälp i en inlär-
ningsprocess. Den är i viss grad ändamålslös och utan betydelse för
våra livsprocesser. (Huizinga 2004) Den kan ge en inkomst, men
detta är inte själva avsikten med denna sociala och improduktiva
aktivitet (Asplund 2002c) som handlar om ett rent slöseri med resur-
ser (Caillois 2001). Företagens tävling, däremot, beskrivs mest ur ett
nyttoperspektiv. Den går ut på att tjäna pengar, bli marknadsledan-
de, utveckla ny teknologi, bygga upp ekonomiska system och bidra
till industrins tillväxt. Den är en kamp för överlevnad.

Visst kan den företagsekonomiska tävlingen vara till för en
sådan nytta. Men betraktar vi den – liksom vi kan betrakta leken 
– utifrån en icke-instrumentell synvinkel, kan vi även se en annan
bild. Enligt denna är även företagens tävling i viss grad ändamålslös,
improduktiv och ett slöseri med resurser. Som beskrivs nedan sker
detta, då tävlingen övergår från att vara instrumentell – från att
gälla överlevnad – till att vara en lek som är till för sin egen skull,
för att den är rolig eller för att det av andra irrationella skäl är 
viktigt att vara störst, bäst och vackrast. Åtminstone tycks det vara
så i berg-och-dalbaneingenjörernas och nöjesarrangörernas fall.

Ingenjörer och arrangörer
Bakom företagens tävling, som den beskrivs i denna boks empiri,
finns det ett nyttomaximerande vinstmotiv. Den som vinner tävling-
en får kontakter för framtiden, pengar och en fördel på marknaden.



Ibland är dock detta motiv inte det centrala. Ibland är i stället 
tävlingen i sig central, som till exempel i fallet då Schwarzkopf 1983
går i konkurs. Schützmannsky ger en redan i första kapitlet presen-
terad delförklaring till hur det kom sig att Schwarzkopfs finansiella
situation inte såg så ljus ut på 1980-talet:

En orsak till Schwarzkopfs inte helt lätta finansiella läge var den
konkurrenskamp som han utlämnade sig till med det ameri-
kanska företaget Arrow. De båda företagen var vid tidpunkten 
internationellt sett de mest potenta berg-och-dalbanetillverk-
arna. Genom en minimal vilja till överenskommelse hade de
kunnat dela upp marknaden mellan sig. De gjorde emellertid det
motsatta. Båda kämpade om makten, ville vara den första och 
enda. Denna omständighet kunde inte döljas för kunderna. 
Dessa utnyttjade oförtröttligt de båda företagens rivalitet till 
sin fördel. (Schützmannsky 2001, s. 89)

Kunderna använder rivaliteten mellan de båda ingenjörerna till att
pressa priserna, samtidigt som Schwarzkopf är för generös med att
rätta till problem som uppkommer med berg-och-dalbanorna. Han
bryr sig inte om att på ett förnuftigt sätt och utifrån ett vinstmax-
imerande syfte dela marknaden med sin konkurrent, utan kämpar
för att stå som vinnare i tävlingen.

Inledningsvis lockar en bra betalning ingenjör Stengel att lösa en
knivig konstruktionsuppgift. Han har en familj att försörja och
säger inte nej till uppdraget att konstruera Tysklands första berg-
och-dalbana i stål. Så småningom lägger han emellertid mindre vikt
vid de olika konstruktionernas ekonomiska aspekt. En innovation
kan ge ett tekniskt och ekonomiskt framsteg och innebära en ekono-
misk nytta för beställaren. I en ny teknisk lösning ligger emellertid
även en tillfredsställelse av annan sort, en stolthet i att vara den för-
sta att leverera en perfekt och noggrann lösning. När amerikanerna
kommer till Europa uttrycker de sin uppskattning över det nya sätt
att tillverka träräls på som Stengel utvecklat, en metod som de från
början inte trodde på. Deras beundran får Stengel att stråla av stolt-
het. Det är han och ingen annan som har kommit med denna lösning
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och därmed ligger i täten för denna teknikutveckling. Att lösningen
även ger ett ekonomiskt och tekniskt framsteg är ingen nackdel, men
inte den direkta orsaken till ansträngningen. Denna är stoltheten
över att kunna leverera en noggrann lösning, för detta är, enligt
Stengel, vad som gör tekniken fantastisk.

När det gäller nöjesarrangörerna är tävlingen tydligast beskri-
ven i den text som handlar om Liseberg. För parken är tävlingen en
marknadsföringsfråga och därmed finns en ekonomisk nytta med att
ligga i täten i olika tävlingar. HangOver var ett projekt som man
skulle bli först i världen med och, enligt Johannisson, inledningsvis
“en drömgrej för oss som jobbar med marknadsföring”. 

Förutom det marknadsföringsmässiga intresset uttrycker aktö-
rerna att själva tävlingsmomentet i sig är spännande. Det finns 
ett personligt engagemang och en stolthet i att vara bäst. För
Johannisson var HangOver “oerhört spektakulär” och “spännan-
de”. Zagai är stolt över Lisebergbanan, som för honom är “en dröm
som gick i uppfyllelse”. Han tycker att det är den bästa attraktion
som finns i parken och en som ingen annan kommer att slå de 
närmsta åren. Johansson påpekar stolt att åkupplevelsen i Balder är
bättre än den i föregångaren Colossus, trots att den förra banan inte
är så stor som den senare.

Vinnaren i konkurrenstävlingen kan belönas med en hög vinst,
men tävlingen är i dessa fall inte enbart till för denna. Visst är kon-
kurrens en seriös teknisk handling, ett redskap som ger teknisk och
ekonomisk utveckling. I vissa fall glider dock konkurrensen över
från att vara instrumentell till att vara en irrationell lek. Motivet hos
den tävlande ligger då i en önskan om att överträffa den andre, i en
stolthet över att vara den främste och visa upp något beundransvärt.
Tävlingen gäller, och är en förutsättning för, bland annat påhittighet
och skicklighet, och utkämpas på fullt allvar. Priset kan vara 
något av värde, något som vi får på köpet och som förstås är en 
önskad effekt. Men denna allvarliga tävling i prestige kan, som 
i Schwarzkopfs fall, även leda till att vinsten inte maximeras och 
till konkurs. 

Själva motivet till konkurrenstävlingen kan, enligt den syn som
begreppet här kompletteras med, sålunda vara av irrationell karak-



förlust för företaget, men även en personlig förlust av stolthet.
Ingenjörernas och arrangörernas personliga engagemang, deras

stolthet och vilja till tävling, gör att de strävar efter, och i många fall
är framgångsrika, på att vara bäst på att leverera och presentera 
sensationsattraktioner. Spelade det dem ingen roll, huruvida de var
bäst eller inte, så skulle de heller inte vara världens främsta expertis
på berg-och-dalbanekonstruktion, eller ha förmågan att köpa in 
och driva attraktioner lyckosamt. Skulle Stengelingenjörerna inte
bry sig om industrins beundran över deras smarta teoretiska och
praktiska lösningar och stråla av stolthet när amerikanska kollegor
kom på besök, så skulle de inte heller prestera så bra som de gör.
Skulle Lisebergs, eller de andra arrangörernas, medarbetare inte bli
så fullständigt engagerade att de upplevde nya attraktioner som
spektakulära, spännande eller en dröm som går i uppfyllelse, skulle
de heller inte arbeta så intensivt som krävs för att kunna presentera
attraktioner i framkant.  

Tävlingen, som en allmän drivkraft med ett värde i sig, blir här
ett sätt att förstå hur arbete och lek flyter över i varandra, då en
instrumentell konkurrens genom ett känslomässigt engagemang
omvandlas till att bli en improduktiv social tävling med ett mål i sig.
Lek finns därmed på olika nivåer i en verksamhet och blir så till en
irrationell drivkraft i ekonomiska processer. Allvaret bakom berg-
och-dalbanan kan vi förstå som ett sätt att tjäna pengar. Men vi 
kan även förstå det som en seriös tävling i att flytta fram gränserna
i jakten på de heliga g-krafterna.

tär. När det vinstmaximerande syftet glöms bort och ersätts av det
inte mindre allvarliga, spännande tävlingsmomentet, har det av
arbete och företag blivit lek och umgänge.

LEKEN SOM DRIVKRAFT

Detta exempel visar att det finns ett tävlingsmoment finns hos dem
som åker i en berg-och-dalbana – hos dem som konsumerar slutpro-
dukten – men även hos dem som arbetar kring den. Själva åkturen
kan förstås som en tävling och lek av hedonistisk karaktär, där själ-
va känslan i banan är värdet i sig. Även ingenjörernas och arrangö-
rernas tävling kan, om vi förstår lek och tävling som komplementä-
ra begrepp, förstås som en lek. Dock är denna lek av ett annat slag.
Den handlar inte, som den förra, om att få en adrenalinkick av
exempelvis ett överraskningsmoment, utan om känslan av stolthet
och excellens. Den uppkommer då det nyttomaximerande syftet
glöms bort för den prestigefyllda tävlingens skull, då konkurrer-
andet flyter över i en ansträngning för att överträffa allt och i en 
strävan efter den ära och glans som finns i att leda utvecklingen och
presentera de bästa nöjesattraktionerna.

Sålunda kan leken förstås som en drivkraft för tekniska och
ekonomiska system i flera dimensioner. Dels är vår konsumtionslus-
ta och lek upphovet till industriell utveckling. Dels – och det är det
som lyfts fram här – är den en drivkraft i själva produktionen, 
i utvecklings- och upphandlingsarbetet i sig.

Det allvar som ligger bakom denna hedonism kan vi därmed
förstå på olika sätt. Dels kan vi förstå det som avsikten att tjäna
pengar för vår försörjning. Dels kan vi även förstå det som en del av
tävlingen och leken, där ett motiv i sig är att det helt enkelt är roligt
att vara störst, bäst och vackrast. I kampen för att bli bäst krävs en
allvarlig ansträngning, för det är inte lätt att kontinuerligt sätta sig
in i och utvärdera den senaste tekniska utvecklingen på olika områ-
den för att integrera den i konstruktionen av nya banor, eller att
utvärdera huruvida en ny nöjesattraktion på marknaden skulle vara
en lyckosam satsning för parken. Att satsa fel innebär en ekonomisk
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Jag tror att ju mer kunskapsteoretiskt stoff man inhämtar desto
mer mångskiftad, desto mer nyanserad blir ens bild av den verk-
lighet som döljer sig bakom begreppen. Denna verklighet är ju
så omätligt rik, att ett fixt bestämmande av ett begrepps posi-
tion helt enkelt måste bli en absurditet. (Dagerman 1951, s. 51)

Hur kommer det sig att denna bok ser ut som den gör? Den frågan
avser detta kapitel att besvara. Det beskriver och reflekterar över
den metod som ligger till grund för boken och vad jag kan säga
utifrån den studie som jag har gjort. Vilken konsekvens får det om
vi ser det som att tävlingsmomentet är en irrationell drivkraft
bakom teknisk och ekonomisk utveckling?

METOD

Boken baserar sig på en undersökning av berg-och-dalbanor. Målet
har inte varit att få svar på en särskild fråga eller att pröva någon
viss hypotes, utan att upptäcka och belysa några dimensioner av
fenomenet och fundera kring hur vi kan förstå det. Studien som där-
för har utförts är i huvudsak av explorativ och etnografisk karaktär,
där jag har närmat mig fenomenet genom bland annat intervjuer och
deltagande observation. Jag har mött, observerat och lyssnat till dem
som jag har intervjuat huller om buller. Skapandet av frågor och
hypoteser har varit en del av det explorativa fältarbetet.

Jag har huvudsakligen på empirisk väg försökt förstå fenomenet
berg-och-dalbana. Empiri kan förstås på flera sätt. Min syn på empi-
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och vid firandet av Stengels utnämning till hedersdoktor vid
Göteborgs Universitet i oktober 2005. Jag har vid dessa tillfällen
skrivit ned betraktelser utifrån det som jag har sett, hört och känt.

Med tiden har jag kommit att utveckla en vänskapsrelation till
många av mina informanter och intervjusättet har förändrats. En
sommarkväll 2003 visade jag Stengel-ingenjören Christian Stelzl
Stockholmsutsikten från Mosebackes terrass. Dagen därpå åkte
vi Gröna Lunds Vilda Musen, som då var Stelzls senaste projekt. På
Liseberg åkte jag i oktober 2005 Balder och Kanonen med Werner
Stengel. Under middagen samma kväll mötte jag Lisebergs parkled-
ning, och dagen därpå reste jag hem med Gröna Lunds Peter
Osbeck. Entusiasterna Douglas van Ekström-Ahlby och Claes-Johan
Larsson har blivit mina vänner, särskilt efter vår gemensamma resa
till nöjesparker öster om Chicago sommaren 2004. Senare har de 
vid ett flertal middagar berättat för mig om existerande konstruk-
tioner och uppdaterat mig med den färskaste informationen om 
nya projekt. 

Under dessa informella möten har jag haft ett antal frågor i bak-
huvudet: Vad talar ingenjörerna, nöjesarrangörerna och entusiaster-
na ofta och gärna om? Vad talar de inte lika ofta och gärna om? Kan
jag se ett mönster eller en ordning i vad de säger? Genom mötena
har jag lärt mig mycket om berg-och-dalbanor och industrin, som
sedan blivit en del av den empiriska berättelsen i denna bok. Boken
bygger således inte på en kontaktlös mätning.

Förutom mina möten har jag ute på fältet samlat dokument av
olika slag, liksom fotograferat och gjort fältanteckningar. Jag har
även löpande tagit till mig information från branschtidningar, forsk-
ningsartiklar, tv-dokumentärer, radiointervjuer och böcker om berg-
och-dalbanor och nöjesparker.

Analysen av materialet
Att samla empiri är en sak. Hur kommer jag sedan till en analys?
Hur ska jag förstå det jag ser? Asplund (1970) behandlar frågan om
vad det innebär att förstå ett socialt fenomen, och hans resonemang
får mig att fundera på vad det jag ser i detta fall egentligen innebär.
Först samlar jag data och frågar kanske vilken historia och framtid

rin är här att den är den viktigaste delen av arbetet och denna 
studie utgår följaktligen från empirin. Teorier är sedan tänkta att ge
ett sätt att förstå empirin. De är absolut inte till för sin egen skull
och har bara i denna bok att göra i de fall de kan åskådliggöra något
och ge en förståelse för berg-och-dalbanor och deras industri.
Metoden är på så vis hermeneutisk.

Nedan beskrivs hur denna avhandling har vuxit fram. Att olika
delar av arbetet presenteras under olika rubriker och i en viss ord-
ningsföljd kan ge läsaren föreställningen att de olika stegen har skett
separat från varandra och just i denna särskilda ordningsföljd. Så 
är förstås inte fallet. De olika delarna av arbetsprocessen har varit
parallella i tiden; insamling av materialet har skett samtidigt som 
det har analyserats och även skrivandet har skett löpande under 
studiens gång. 

Materialet
För att komma underfund med fenomenet, studerade jag i ett första
skede tidningar och litteratur om nöjesparker och berg-och-dalba-
nor i allmänhet. Den förförståelse som jag på så sätt fick återfinner
läsaren i huvudsak i denna boks andra kapitel, i den teknikhisto-
riska genomgången, som leder fram till en presentation av industrin
som den ser ut idag. Jag besökte även två utvalda parker, nämligen
Gröna Lund i Stockholm och Borgbacken i Helsingfors. Genom att
intervjua parkernas respektive attraktionschefer var det avsikten 
att få mera kunskap om och kartlägga arbetet i en nöjespark och
investeringen i nöjesattraktioner. Öppna frågor ställdes för att få de
som jag mött att berätta så fritt som möjligt om hur valet av en
attraktion görs.

Det första mötet med ingenjörerna skedde på kontoret Stengel
GmbH i München i oktober 2002, och det andra, också det på 
kontoret, i oktober 2003. Även vid dessa tillfällen ställde jag öppna
frågor, denna gång för att förstå hur berg-och-dalbanor konstrueras.
Vid andra tillfällen har jag hört företagets initiativtagare Werner
Stengel tala, och mött och samtalat med några av ingenjörerna
informellt. Detta har varit vid ingenjör Stelzls besök i Stockholm
2003, vid branschens årliga europeiska mässa i Wien i januari 2005
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och Per Anders Wiktorsson på Stockholms Universitet och för
Maria Hammarén och Bo Göranzon på kth och har sålunda haft
tillfälle att läsa olika textutdrag om och reflektera över skrivproces-
sen såväl när det gäller poesi som prosa. Även om avhandlingens
text inte är poesi, tycker jag att många av reflektionerna kan ses som
allmänna för skrivprocessen, och att de därmed passar här.

Det handlar inte om att skriva ned allt. Detta finns det varken
utrymme eller tid till eftersom den materialmängd som tidigt 
i avhandlingsprocessen svällde ut och som sedan hela tiden har fort-
satt att växa är alltför stor. Inte ens om jag hade all tid i världen vore
det en vettig idé, för ingen läsare skulle orka ta till sig en sådan text.
Avhandlingen kan bara visa en del. I framställandet av min empiri
väljer jag därför ut vissa bitar av det empiriska materialet. Hur och
i vilken ordning jag väljer att presentera det är en konsekvens av vad
jag avser att lyfta fram i analysen, men det är även en skrivteknisk
fråga, eftersom materialet måste göras åtkomligt för läsaren.

En förutsättning för att jag ska kunna välja är att jag har någon-
ting att välja ifrån. De erfarenheter som mina sinnen har tagit in när
jag har sett, hört och känt det fenomen som jag ska skriva om finns
i mitt minne. Där finns en bild av nöjesparksindustrin. Eller kanske
är ett bättre uttryck än bild Italo Calvinos (1999) “mentala film” 
(s. 102) eller Pia Tafdrups (2002) “inre video” (s. 47), då de syftar
på flera rörliga bilder i stället för en statisk. Den inre bilden är dyna-
misk och förändras allteftersom vi erfar. 

Antag nu att jag har detta material, denna “soptipp” med
“lager på lager av bildspillror” (Calvino 1999, s. 112) om nöjes-
parksindustrin inombords och att jag vill kommunicera det jag 
tänker till omvärlden. Då måste jag först få tag i just de detaljer som
är kännetecknande för materialet, hävdar jag. Jag måste fokusera på
den inre videon och fånga de element som där dyker upp. Jag måste
fråga mig: Vilka bilder är det som får mig att känna? Återigen hand-
lar det om att välja. Longinos (1997) skriver att det som gör en stil
hög bland annat är just författarens förmåga att välja ut de viktiga-
ste detaljerna och knyta samman dem med varandra.

När jag väl har fått tag i dessa bilder och ska kommunicera dem
har jag ett ordmaterial att utgå ifrån. Även detta material är stort,

fenomenet har, men det är inte samma sak som att ge det en tolk-
ning. Detta gör jag när jag frågar mig: Vad betyder det jag ser? Min
tolkning är att flera av berg-och-dalbanans aspekter är viktiga på
samma gång. Men vad betyder i sin tur det – finns det någonting
som vidare kan förklara detta fenomen? Svaret är här tävlingen.

Huvuddelen av denna bok beskriver berg-och-dalbanan utifrån
tre perspektiv och analyserar tre aspekter av den. Den senare delen
funderar kring ett möjligt motiv, vad det är som gör att detta system
existerar och ser ut som det gör. Jag ser alla bokens delar som en del
av analysen. När jag först möter empirin kan jag inte undvika att
samtidigt reflektera över den och associera, något som sedan ligger
till grund för det som jag väljer att berätta. På så sätt ligger i insam-
lingen av empirin till viss del även analys. När jag lyfter fram vissa
aspekter och renodlar dem väljer jag bort andra – här går jag ett steg
vidare i analysen. I den sista delen av analysen ser jag på ingenjörer-
nas, nöjesarrangörernas och entusiasternas motiv, såsom det
uttrycks i materialet, och placerar in det i ett sammanhang. Denna
sista del gör inte anspråk på att vara en slutgiltig analys. Snarare
öppnar den upp för de vidare studier som kan göras.

Det som jag har sett kan betyda flera saker, beroende på hur 
jag väljer att tolka det. Jag kan studera fenomenet och leta efter 
lagbundenheter, men det är inte säkert att det finns några. Vilken
tolkning är då bäst? Den som har en poäng? Att förstå är detsamma
som att inse poängen eller meningen med det som sägs eller görs.
(ibid) Beskriver jag till exempel berg-och-dalbanans olika aspekter,
säger jag därmed inte att dessa förekommer skilda från varandra
och därmed är att ta bokstavligt. Lyfter jag fram tävlingsmomentet
menar jag därmed inte att bara detta tema finns i detta material.
Poängen är att fenomenet blir begripligt genom att renodlas och
analyseras så och det är det som har varit avsikten – att göra 
det begripligt.

Skrivandet
Hur går man till väga för att beskriva den komplexa helhet som en
berg-och-dalbana utgör? Under forskningsutbildningen har jag läst
drygt 40 poäng i kurser i Litterärt skapande för Torbjörn Schmidt
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METODREFLEKTION

Ovan har jag beskrivit vad jag har gjort och hur. Här följer en reflek-
tion över detta hur och de val som har gjorts. Vilken konsekvens får
de för vad jag egentligen kan säga utifrån detta material? För valen
allmänt gäller att för varje väg som jag har gått in på, finns flera som
har valts bort. Ett sätt att förklara varför jag har tagit upp just det
jag har i denna avhandling är detta: Olika tankefragment har under
de senaste fem åren fladdrat hit och dit. Tankar har kommit från
olika håll och så småningom fått en form. Det tankesystem som
denna avhandling utgör har uppstått eftersom just denna struktur
var stabilare än andra i just den miljö som jag har verkat i och
utifrån den förförståelse som jag har haft. Därmed överlevde den. 
I en annan miljö och utförda av en annan person hade valen sett
annorlunda ut.

Val av forskningsområde
Hur kom boken att handla om nöjesparksindustrin? Förklaringen 
är det sammanhang som den är skriven i. Studien är en del av 
forskningsprogrammet Fields of Flow, som är ett samarbete mellan
kth (Claes Gustafsson), Stockholms Universitet (Pierre Guillet de
Monthoux) och Handelshögskolan i Stockholm (Sven-Erik Sjö-
strand). Det fokuserar dels på de konstnärliga, dels på de industri-
ella och entreprenöriella fälten och tar upp olika beröringspunkter
dem emellan. Studien hör även till forskningsprojektet Pink
Machine, som leds av Claes Gustafsson och Alf Rehn på Institu-
tionen för Industriell Ekonomi och Organisation på kth, och vars
syfte är att studera de ofta glömda icke-seriösa drivkrafterna bakom
teknisk och ekonomisk utveckling. Förslaget jag initialt fick var att
jag skulle studera nöjesparksindustrin, och jag gjorde så eftersom jag
bedömde idén som lovande mot forskningsprogrammens bakgrund.
Förmodligen hade andra industrier, som till exempel musikindustrin
eller dataspelsindustrin, kunnat utgöra minst lika intressanta exem-
pel. Jag valde nöjesparksindustrin inte minst för att jag tidigt fick
access och fann personer att intervjua och för att det empiriska
materialet exploderade i mina händer. Arbetet avgränsades i och

vilket gör arbetet svårt. Att tänka på när det gäller att få ned den
inre idén på papper är att det sublima i berättelsen kan komma till
uttryck även i en knapphet, såsom i en haikudikt. Det gäller att sålla
bort det Ezra Pound (1975) kallar “mängden av döda ord” (s. 48).
Vi kan också betrakta arbetet med detta som ett ordnande av detal-
jerna. Just detaljernas komposition, eller om man så vill, sortering-
en av orden, är vad som ger den förtätning av de utvalda detaljerna
som Longinos (1997) skriver om.

Den empiriska berättelsen presenteras här som en blandning av
information om berg-och-dalbanor ur artiklar och litteratur med de
intervjuades egna berättelser, där översättningen av de tyska och
engelska citaten till svenska är min egen. Berättelsen illustreras av
egna och andras fotografier. Det hade varit fint om jag hade kunnat
använda mig av ett och samma exempel på berg-och-dalbana för att
visa hur de olika respondenterna talar och förhåller sig till den.
Eftersom det empiriska materialet inte tillåter detta återkommer
endast vissa exempel i de olika perspektiven. Detta är ett exempel på
hur inte minst det skrivna är styrt av de alternativ som empirin ger.

Läsningen
När jag har fokuserat på de bilder i mitt huvud som av någon anled-
ning är laddade med betydelser och när de har klarnat så att jag kan
utveckla dem, klä dem i ord och ordna dem, har jag en komposition
av ord som någon kan läsa. Därmed kan jag ändå aldrig bestämma
hur läsaren i slutändan kommer att hantera orden. Då jag lämnar
bort dem blir de nämligen i stället till läsarens material. Så som
Tafdrup (2002) säger att hennes dikter “kvalificerar sig genom att
vara hennes sanning, alltså inte nödvändigtvis en sanning för andra”
(s. 73) kvalificerar sig min avhandling genom att vara just min san-
ning om nöjesparksindustrin. Jag kan inte tro att just min inre video
någonsin kommer att ses av någon annan. Därmed kommer ett tolk-
ningsutrymme alltid att finnas för det som avhandlingen handlar
om. Målet har varit att ge en rik beskrivning, för att hjälpa läsaren
att se sina egna exempel i den.
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nöjesattraktion. Att både ta med konsument- och producentper-
spektivet är enligt O’Dell (2002) intressant när det gäller upplevel-
ser, eftersom produkten upplevelse uppstår när den konsumeras.
Detta gäller i allra högsta grad för en berg-och-dalbana. Slut-
produkten upplevelse uppstår först när konsumenterna åker den
konstruerade och tillverkade banan – något som motiverar att de
olika perspektiven belyses.

Val av intervjupersoner och perspektiv
Att berättelsen om berg-och-dalbanan sker just utifrån dessa 
perspektiv beror på den typ av access som jag inledningsvis fick. De
personer som jag intervjuade först var helt enkelt de som tidigast var
beredda att avsätta tid för mig. Genom de första intervjupersonerna
fick jag möjlighet att träffa andra, och ju flera personer som jag hade
intervjuat och kunde hälsa ifrån, desto flera fick jag möjlighet att
träffa. Att jag talar tyska spelade också en roll för de kontakter som
jag initialt fick inom denna delvis tyska industri. Efter ett tag fann
jag att jag hade tillräckligt med material för att berätta om berg-och-
dalbanan utifrån dessa tre perspektiv. I detta läge hade jag kunnat
fortsätta intervjua för att kunna presentera även ett fjärde (tillverka-
res?) och kanske ett femte (andrahandsförmedlares?) perspektiv. Jag
valde i stället att koncentrera mig på det jag hade, eftersom omfatt-
ningen av studien är av den begränsade sorten doktorsavhandling
och eftersom jag bedömde att ingenjörernas, arrangörernas och
entusiasternas berättelser räckte för att presentera fenomenet.

I stället för entusiaster kunde jag ha valt att intervjua barnfamil-
jer, som ju är många parkers största kundkategori. Entusiasterna
som jag stötte på visade sig emellertid ha stor kunskap om sitt intres-
se. De hade under flera år memorerat all tänkbar information om
berg-och-dalbanor, de hade noggrant funderat på sitt intresse och sin
relation till detsamma och de hade ett svar på varje fråga jag ställ-
de. Sålunda kan man inget annat säga än att de har en ovanligt god
produktkännedom. Dessutom har de ett inflytande på branschen 
i och med att de gör reklam för parker och attraktioner, genom att
konsumenter låter sig inspireras av dem och genom att de myntar
begrepp som blir vedertagna inom industrin. Även om de utgör en

med att fokus kom att hamna på berg-och-dalbanan, denna attrak-
tionernas attraktion, som ingen större nöjespark är utan.

Jag är inte den enda som har intresserat mig för nöjesparker och
berg-och-dalbanor. Som boken visar har forskare inom fält som till
exempel historia, medicin och arkitektur skrivit om industrin eller
dess attraktioner. Industrin som sådan har även intresserat Culture
Studies-fältet, som analyserar nöjesparker och berg-och-dalbanan
som kulturuttryck. Förutom företrädesvis amerikanska historiska
artiklar och böcker om industrin, har jag hittills funnit en svensk
magisteruppsats, “Gröna Lunds rumsliga utveckling 1883–1935”
(Theve 2000), och tre amerikanska doktorsavhandlingar inom
området, Theme Park Use By Older Persons: an exploratory inve-
stigation (Blazey 1984), The Theme Park as Art and Narrative: 
A Case Study of the Disney-MGM Studios (Salyers 2000) och 
Fun and Power: experience and ideology at the Magic Kingdom
(Spinelli 1992).

Även inom företagsekonomin har intresse funnits. Bland annat
Service Management-fältet använder exempel från nöjesparksindu-
strin när det beskriver och analyserar upplevelseindustrin, se till
exempel O’Dell (2002). Den största delen av den företagsekonomi-
ska forskningen kring nöjesparksindustrin verkar ha gjorts under de
senaste 20 åren och de flesta studier tycks syfta till att upptäcka
trender och extrapolera en framtid genom att studeta data. Ady
Milman (2001) motiverar sin egen studie av denna sort med att
ingen tidigare har behandlat industrins framtid ur ett management-
perspektiv. I sin artikel, som baserar sig på en enkät som han per
telefax skickade till företagsledare i nordamerikansk och kanaden-
sisk nöjesparksindustri, presenterar han statistiska tabeller som 
ska visa industrins framtida affärshälsa. I slutsatserna konstaterar
Milman att industrin under de senaste 20 åren har expanderat
mycket och blivit mer konkurrensinriktad, att fokus nu mer än tidi-
gare ligger på att möta kundens förväntningar samt att industrin
kommer att fortsätta att växa.

Så vitt jag har funnit är denna studie den enda som har gjorts
av industrin inom detta fält som baserar sig på empiriska betraktel-
ser och utifrån möten och intervjuer ger olika perspektiv på en
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Val av aspekter
När jag lyfter fram vissa aspekter av berg-och-dalbanan är jag 
väl medveten om att det finns andra än dessa. Förutom att vara 
ett komplicerat tekniskt och ekonomiskt fenomen med upplevelsen
som mål, finns bland andra politiska, sociala och kulturella proces-
ser bakom banan. Avsikten med denna studie är dock inte att göra
en fullständig och detaljerad kartläggning av alla olika dimensioner
– om det nu ens skulle låta sig göras – utan att se och kunna konsta-
tera att olika dimensioner finns. Att berätta utifrån metaforer hand-
lar för mig mer om att ge ett sätt att tänka, än att slå fast några 
särskilt intressanta ramverk. Andra metaforer än dessa hade givit
andra insikter.

Varför behövde jag då lyfta fram fler än en aspekt? Upp-
levelseindustrin producerar ekonomiskt värde i form av upplevelser.
Att bara lyfta fram denna sida, vore, enligt Orvar Löfgren, emeller-
tid att ge en alldeles för enkel syn, som missar hela poängen och
komplexiteten i denna industri:

I upplevelseekonomin måste du omvandla kulturell mjukvara, 
såsom äventyr, upplevelser och evenmang till varuform – 
enheter som kan lagras, marknadsföras och konsumeras. I en
sådan omvandling finns en slående paradox: den starka upp-
levelsen, det stora äventyret eller den händelserika dagen bygger 
ofta på överraskningar och improvisation. Upplevelseindustri-
erna gör sådana händelser till rutin och riskerar därmed att 
trivialisera dem. (Löfgren 2005, s. 24–25)

Att betrakta berg-och-dalbanan endast som ett ekonomiskt system,
eller för den delen bara som en maskin eller en upplevelse, vore ett
sätt att trivialisera vad den handlar om. Om texterna ovan inte läses
utifrån det de är tänkta att vara, nämligen ett sätt bland flera att se
på en attraktion, blir den trivialiserande effekten tydlig. 

Val av teorier
Min etnografiska studie utgår från empiri och inte teori, även om
den teori som har diskuterats i min närmiljö förstås har styrt vad jag

extremgrupp bland konsumenterna, är det därmed vettigt att låta
dem ta plats i denna avhandling.

Ytterligare något att kommentera när det gäller de intervjuade
arrangörerna och ingenjörerna är att alla är män. Hur kommer detta
sig? Förutom Nadja Bergén, tidigare tivolichef på Gröna Lund, har
jag under studien inte kommit i kontakt med några kvinnor i bran-
schen. Ett skäl är att de flesta nöjesarrangörerna och ingenjörerna
helt enkelt är män. Att åtminstone det senare yrket är mansdomine-
rat är ingen nyhet.

Ulf Mellström, som har gjort en socialantropologisk studie av
svenska civilingenjörer, ser relationen mellan genus och teknik som
kulturellt konstruerad. Intressant att notera här är att han skriver:

Ingenjörsyrket är i hög grad kopplat till reproduktionen av en
karriärorienterad livsstil som vilar på en tydlig uppdelning 
mellan arbetsliv och familjeliv, på en periodisering av livet 
i välavgränsade faser och inte minst på en tävlingsinriktad 
individualism. (Mellström 2003, s. 74)

Den form av maskulinitet som reproduceras kan, enligt Mellström,
hänföras till “hegemonisk maskulinitet”, en karriärlivsform som
innefattar strid om makt och inflytande. Han visar att den tekniska
vardagen genomsyras av metaforer som hämtas från manliga
umgängesformer och han har funnit att ingenjörerna när det gäller
sitt arbete bland annat talar i metaforer av konkurrens och tävling.
Mellström menar att den hegemoniska maskuliniteten kan verka
självklar, men att den bara är en av många möjliga existerande 
former för maskulinitet.

Ingenjörerna och arrangörerna i denna studie kan, om man 
vill, ses reproducera den karriärorienterade livsstil som Mellström
talar om och som han anser vilar på bland annat en tävlingsinriktad
individualism. Min tolkning blir en annan, eftersom jag kopplar 
tävlingsmomentet till lek, någonting som människan, man som 
kvinna, ägnar sig åt. Jag ser här tävlingen och leken som mänsklig,
inte manlig.
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Forskarens roll
Uppenbart är att jag har gjort en mängd val. Jag har antecknat på
fältet eller direkt efter kontakten med det. Mina fältdagböcker inne-
håller vad jag har sett med mina ögon och vad jag har formulerat
med mina ord, något som påverkats av den relation som jag har till
mina informanter och den ordning som jag har mött dem i. På detta
sätt är min forskning och dess resultat en subjektiv process och utan
recept. Det som skymtar mellan raderna i beskrivningen av de val
som har gjorts är dels omgivningen, dels min egen roll som ingenjör,
som kvinna och som vän. Jag har lärt mig om fenomenet genom att
lära känna nya människor. Just det informella inslaget bedömer 
jag som det viktigaste för den bild av fenomenet som jag har inom
mig och här förmedlar. Det formella har emellertid varit nödvändigt
för att etablera kontakten som sedan har lett till socialiserandet.

Det är jag som forskare som gör anteckningarna och skriver
denna avhandling, men detta är ingenting som sker isolerat. Som
Asplund (2002a) vettigt beskriver tänkandet är det något som sker
genom huvudet snarare än i mitt eget huvud, mellan flera hjärnor
snarare än i en enda.

Visserligen kan tänkande och problemlösning vara en enmans-
aktivitet, i varje fall i en viss fas, men det handlar inte om en 
monolog utan om en dialog som tänkaren eller problemlösaren
för med sig själv. Och denna form av dialog är sekundär eller
avledd; först kommer dialogen mellan två personer. 
(Asplund 2002a, s. 145)

När jag funderar över fenomenet är jag inbegripen i ett samtal 
mellan forskningskollegor, informanter, författare och andra.
Sålunda är flera aktörer involverade och tänkandet inte ett indivi-
duellt attribut.

Generaliserbarhet
Utifrån detta exempel och de val som jag har gjort kan jag inte och
avser inte heller att ge en generell förklaring av vad upplevelser som
sådana eller aktiviteten kring desamma handlar om. Snarare ger jag

har sett i materialet. När jag började samla in material visste jag inte
vad studien skulle komma att handla om. Jag har sedan samtidigt
som jag samlat in material läst, funderat och samtalat för att förstå
det. Hade jag från början utgått från vissa teorier hade studien sett
annorlunda ut. Mina intervjufrågor hade också sett annorlunda ut.
Jag hade då också fått andra svar.

Valet av det teoretiska sammanhanget kommer av den tradition
som jag har socialiserats in i och som jag nu hör hemma i. För alla
val av teorier som finns med i denna bok gäller emellertid att jag har
försökt att inte välja för många och komplicerade perspektiv, bara
för deras egen skull. Bara för att det jag studerar är komplext, måste
det inte beskrivas med komplexa teorier. Jag har även försökt att
tänka på att de teorier som jag tar upp ska vara till för att belysa
empirin och ingenting annat. De är inte till för sig själva. De ska inte
vara med för att de råkar vara på modet just när denna avhandling
skrivs, även om den teori som jag under avhandlingsarbetets gång
har mött förstås har varit av både modernt och klassiskt slag.

Under avhandlingsarbetet har jag blivit uppmärksam på andra
teoretiska ramverk som kunde ha givit sätt att analysera empirin och
de teman som finns i den. Sådana områden har till exempel varit
forskning om “tyst kunskap”, organisation och känsla och genus-
forskning. Fälten har valts bort för att de inte har funnits i min
direkta forskningsmiljö. Därmed har de inte kommit tillräckligt nära
för att få mig att förstå hur och vad jag skulle ha kunnat tillföra det
teoretiska området, mer än att ge ett illustrerande exempel på det.
Av samma skäl hade jag inledningsvis svårt att skriva utifrån idéer
om leken. Vad nytt skulle jag tillföra annat än att förse diskursen
med ytterligare ett exempel? När jag såg tävlingsmomentet i de
empiriska berättelserna fick jag en idé om hur jag genom detta
kunde ge diskussionen om lek och arbete ett bidrag. Då valde jag
definitivt bort alla övriga teman, och valde att se min empiri ur ett
lekperspektiv. Ambitionen blev på så sätt att föra samman lek och
arbete via tävlingsmomentet. Därmed höll jag mig till en litteratur
som passar väl in i det bakomliggande forskningsprojektet, samti-
digt som jag bidrog med något nytt.
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70 000 sittplatser som efter os skulle kunna omvandlas till 30 000
inomhusplatser med gröna stolar, i en miljövänlig anda tillverkade 
i ett ätbart pappersmaterial. De båda kontoren ingick i tävlings-
teamet som ffns Arkitekter ab tagit fram. Tävlingsbudgeten låg på
ett miljonbelopp och företaget engagerade även konstruktörer, som
“i gympaskor och t-shirt, likt rockstjärnor” flögs in från New York,
berättar Örjan Wikforss, då vd för ffns Arkitekter ab och ansvarig
för beslutet om deltagande i tävlingen, teamets sammansättning 
och det ekonomiska åtagandet. Vinnaren i tävlingen annonserades 
i Stockholms Stadshus. “Vad stolta vi var”, säger Wikforss. Bidraget
inkluderade bland annat en bild som visade arenan ur en idrotts-
mans – inte publikens – perspektiv. Att ett vinnande bidrag på något
sätt måste överraska och bryta de regler som finns för tävlingen, var
enligt honom en av lärdomarna.

os-stadion skulle byggas på en gammal sophög i Hammarby-
backens sluttning och området nedanför skulle rymma os-byn.
Intresset för att anlägga bostäder på området hade funnits redan
tidigare, men:

Planerna på os-arrangemang för 2004 gav vind i seglen åt
Hammarby Sjöstadsprojektet. Sjöstaden var tänkt som os-by 
och miljöaspekterna fick en framträdande roll. Ett speciellt 
miljöprogram togs fram för att göra Stockholm attraktivt som
os-stad. När de olympiska drömmarna gick om intet fick 
projektet åter en annorlunda utformning och närmade sig allt-
mer det som idag är Hammarby Sjöstad. De viktiga ekologiska
planerna kvarstod dock trots de nya planerna på en kombi-
nation av modernism och innerstad. Stockholms största stads-
byggnadsprojekt på många år var därmed satt i rörelse.
(Markkontoret 2006)

Visserligen menar arkitekt Svante Berg på Berg Arkitektkontor ab
att luften gick ur Sjöstadssatsningen då Sverige inte fick os och att
projektet annars hade fått en större skjuts. (Jensfelt 2004) Enligt
Wikforss blev förslaget emellertid embryot till Hammarby Sjöstad,
som annars inte hade sett ut som det gör idag. En annan följd var att

en inblick i ett fall, en inblick som kan användas för att förstå andra
processer. Jag kan konstatera att fenomenet finns och som denna
bok har ambitionen att visa går det att förstå det utifrån leken och
tävlingsmomentet som drivkraft. Kan vi då förstå även andra före-
teelser på detta sätt? En sådan skulle kunna vara arkitekttävlingar.

ARKITEKTTÄVLINGAR

En annan företeelse, som kan betraktas utifrån lekens och tävlingens
mekanismer och bli upphovet till stora tekniska och ekonomiska
system är arkitekttävlingar.

En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar 
med samma uppgift utifrån samma förutsättningar och i kon-
kurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma. Arkitekt-
tävlingar genomförs med lika villkor för alla deltagande och 
med anonyma förslag. De tävlande kommunicerar inte med
arrangören under själva tävlingsarbetet och tävlingsförslagen
bedöms anonymt av en i förväg utsedd, kvalificerad jury.
(Sveriges Arkitekter 2007a)

I intresseorganisationen Sveriges Arkitekters informationsbroschyr
om arkitekttävlingar står vidare att läsa att de har förekommit i alla
tider och samhällen med intresse för arkitektur och att de har gällt
såväl mindre projekt, till exempel gatubelysningsarmatur, som 
större projekt, såsom Stockholms Stadshus. För tävlingarna finns
branschöverenskomna regler, som syftar till att ge tävlingsdeltagar-
na entydiga förutsättningar och garantera dem en saklig bedömning.
I reglerna anges vem som får arrangera, delta i och bedöma en 
tävling, och även vad som gäller angående publicering av och ägan-
de- och upphovsrätt till tävlingsförslagen.

Ett exempel på en arkitekttävling utgörs av den som Stockholms
Stad 1997 utlyste gällande ett nytt stadion inför ett eventuellt os
i Stockholm 2004. Det vinnande bidraget var arkitektkontoren
Bergs och Wingårdhs Victoria Stadion – en utomhusarena med 
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alltid vänta sig en medveten utvecklingsansats i tävlingsförslagen”
(s. 171). En sådan skulle nämligen bygga på att man redan från bör-
jan såg vad som behövde förbättras i professionen och hur detta
kunde göras.

Ytterligare ett motiv är prestige. Att tävla är att anta en utma-
ning och att utmana de andra deltagarna. Att tävla är dessutom
roligt i sig.

Att i en tävling där man är domare hitta ett fint förslag är lika
roligt som att själv vinna med ett bra förslag. (ibid, s. 183)

Ett sätt att komma ifrån att kontor lämnar bidrag till tävlingar utan
några som helst garantier om ekonomisk ersättning är genom så 
kallade “parallella uppdrag”, en tävlingsform som Byggnadsstyr-
elsen introducerade på 1960-talet. (ibid) I den arbetar deltagarna
parallellt med ett och samma projekt, mot ersättning och, till skill-
nad från i inbjudna tävlingar, i en öppen dialog med och därmed
styrd av beställaren. Det främsta motivet är att beställaren behöver
en bredare belysning av ett projekt, då frågeställningarna och 
projektets förutsättningar är komplexa eller inte helt utvecklade.
Denna tävlingsform väljs alltså normalt då beställarens behov av
hjälp i en upphandling är större än vad som normalt är fallet då ett
uppdrag ska läggas ut på ett kontor. (Sveriges Arkitekter 2007b)

Emellertid upplever arkitekter inte alltid dessa tävlingar som
något positivt, utan snarare som ett sätt för den beställare, som själv
saknar kompetensen, att till en ringa kostnad upphandla expertis,
ett “hänsynslöst sätt att till lågt pris få god kvalitet” (Wikforss).
Beträffande respekten för juryns kompetens och vidsyn skriver 
så Uppman:

Vid parallella skisser kan det vara lite si och så med den saken.
Musiker utsätter sig inte för kritik från tondöva. 
(Uppman 2006, s. 171–172)

Tävlingen är enligt detta exempel självklar för de involverade, av
kulturella skäl och för att den är rolig, dock inte nödvändigtvis för

Berg, som i samband med olympiastadiontävlingen utökade sin 
kunskap om olika idrottsgrenars krav på mått, numera anses vara
specialist på området. Bland annat har hans arkitektkontor ritat 
en ny nationalarena för fotboll vid Solna Station. (Berg Arkitekt-
kontor 2006)

Inledningsvis var tävlingsbidraget för olympiastadion avsett att
ingå i den ansökan om att få os som Stockholm satsade 150 miljo-
ner kronor på. Victoria Stadion gav en tävlingsvinst och förslagets
representant strålade av stolthet för att kontorens bidrag överras-
kande omdefinierade tävlingsreglerna, i detta fall ur vilket perspek-
tiv stadion skulle presenteras. Att arkitekttävlingen skulle få konse-
kvenser i form av att Hammarby Sjöstadsprojektet fick fart och 
att ett nytt bostadsområde på detta sätt växte fram, är förmodligen
ingenting Stockholms Stad hade räknat med. För den delen hade de
nog inte heller räknat med att Sverige på köpet senare skulle kunna
stoltsera med en arkitekt specialiserad på idrottsarenor.

Tävlingen kan få positiva följder som dessa, men de var inte
något tävlingsdeltagarna kunde räkna med och därmed inte orsaken
till tävlingsdeltagandet. För som Ragnar Uppman (2006) beskriver
det är tävlingen för ett arkitektkontor i första hand en utgift.
Deltagarna får visserligen arvoden, men vinnarna har ofta satsat
åtskilligt mer för att hävda sig i konkurrensen. För Uppman är 
tävlingen snarare en tradition insocialiserad under utbildningens
gång än en lönsam aktivitet:

Hade tävlingar inte funnits sedan gammalt är det inte troligt att
vi hade uppfunnit dem, i varje fall inte nu. Det hade vi inte haft 
råd med. (Uppman 2006, s. 170)

Wikforss erfarenhet är att “tävlingen var det ultimata sättet att ge
järnet utan att få betalt”.

Hur kan då deltagandet i dessa tävlingar motiveras? Enligt
Uppman är det ett sätt för oetablerade arkitekter att synas samtidigt
som en vinst hedrar och kan ge en flygande start. Det ger även en
utveckling som “måste förstås så att tävlandet kan vara personligt
utvecklande till gagn för kontoret, men det vore mycket begärt att
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som kan få oavsedda konsekvenser i form av ekonomisk utdelning,
eller, för den delen, leda till ett slöseri med resurser. Antag då att det
finns flera tekniskt och ekonomiskt avancerade system som drivs 
av lek och tävling. Antag till och med att detta gäller många andra
system. Vad betyder då det?

Då vi talar om arbete och nöje hanterar vi begreppen som om
de vore helt olika typer av aktiviteter. Är det så att tävlingsmomen-
tet knyter dem samman på det sätt som är beskrivet i denna avhand-
ling, är det emellertid inte vettigt att hantera begreppen som väsens-
skiljda. Arbete och nöje, eller företagande och lek, låter sig enligt
denna bild förenas genom sina tävlingsmoment och bör sålunda
betraktas som aktiviteter som lätt glider över i varandra.

Enligt den nationalekonomiska modellen är grunden för perfekt
konkurrens att självständiga köpare och säljare fattar rationella
beslut. Idealt är köparna och säljarna många och okända för
varandra, och de produkter som erbjuds på marknaden är likvärdi-
ga. Med tiden leder den perfekta marknadens mekanismer till en
effektiv resursallokering, där de kostnadseffektiva företagen överle-
ver och priset stabiliseras där utbud och efterfrågan möts. Om det 
i stället är så att vi ibland konkurrerar enbart för att det är roligt och
för att vi vill vara stolta och leda tävlingen, borde det sålunda ha
bäring på hur den nationalekonomiska modellen konstrueras.

Om tävlingen är en irrationell drivkraft bakom tekniska och
ekonomiska system, och om den i vissa fall är en improduktiv akti-
vitet, medan den i andra fall kan göra ett företag produktivt, kan
man även tänka sig att man skulle kunna använda detta faktum för
att påverka ett företags verksamhet. Rätt använd, på ett sådant sätt
att den blir produktiv, kunde den då bidra till en positiv utveckling
av tekniska och ekonomiska system. För projekt där den ekonomis-
ka belöningen inte ses som det primära och kanske till och med ger
en låsning, kan man till exempel tänka sig att iscensättandet av en
tävling skulle kunna ge nytt driv och frigöra skapandekrafter. Att
börja tävla kunde där bli en medveten strategi för att tjäna pengar 
– så länge den inte är medveten för dem som skapar. Ekonomiska
aktiviteter är instrumentella, men kan vi dessutom tycka att de är
roliga och engagera oss i dem, till exempel genom tävlingen, kan vi
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att den är ekonomiskt lönsam. Det tyder alltså på att tävlingen även
inom arkitekturen kan förstås som en drivkraft i sig. Konkurrensen
och viljan att maximera den ekonomiska nyttan flyter ibland över 
i ett känslomässigt engagemang i tävlingen i sig, där aktiviteten 
i många fall kostar mer för kontoret än den smakar. I de fallen 
fungerar tävlingen som en upphandlingsform, där den blir ett sätt
för en beställare med liten kompetens att komma i kontakt med
expertis. Tävlingen kan emellertid även få oförutsedda positiva 
konsekvenser för kontoret till exempel genom att specialistkompe-
tens utvecklas och kontoret får gott renommé. En medveten utveck-
lingsansats i tävlingenförslagen tror Uppman emellertid inte på,
eftersom det skulle förutsätta att man kände till något som inte var
bra i professionen och vad man skulle göra åt det. Här kan vi också
läsa detta som att det inte går lika lätt att tävla då utvecklingen i sig
är målet. Sker tävlingen däremot för sin egen skull kan den få olika
följder – som till exempel att proffessionen utvecklas.

TÄVLINGEN SOM METOD

Tävlingen är, som denna bok vill visa, i berg-och-dalbanans fall en
drivkraft bakom teknisk och ekonomisk utveckling. Konsumen-
ternas vilja till tävling och lek gör att företag kan tjäna pengar på att
konstruera, köpa in och driva attraktioner. Företagen tävlar i att
göra detta. Deras konkurrenstävling är förstås en kamp för överlev-
nad, där det gäller att synas och göra bra ifrån sig. Ibland glöms
emellertid nyttoargumenten bort och det centrala blir i stället 
tävlingen i sig. Tävlingen har då blivit till en lek, som liksom kon-
kurrenssituationen tas på största allvar, men som inte primärt går ut
på att tjäna pengar, utan på att prestera bäst. Utöver motivet att
tjäna pengar beskriver boken på så sätt hur det finns ett annat irra-
tionellt motiv bakom tävlingen. Denna irrationella drivkraft kan
ibland verka destruktiv och leda till att beslut fattas som inte är de
ekonomiskt bästa, medan den i andra fall kan bli lönsam.

Vi kan även förstå arkitekttävlingar utifrån lekens och tävling-
ens mekanismer. Även här blir det irrationella elementet en drivkraft
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göra en än större ekonomisk vinst. Kan vi dessutom undvika att 
tävlingen blir improduktiv, så kan vi hindra en negativ påverkan på
företaget.

I den bild av företagsekonomi som presenteras här är konkur-
rens ibland till för att tjäna pengar, men ibland mest till för att den
är rolig och spännande. Leken och tävlingen, det irrationella, är här
värdegenererande mekanismer. Om tävlingen är en irrationell driv-
kraft, kan man även tänka sig att andra sådana finns och att dessa
vore intressanta att studera. Är den irrationella drivkraften så viktig
som denna bok säger, kan vi inte avfärda studier om lek och tävling
som ointressanta, eftersom vi inte borde kunna förstå våra industri-
er utan att studera dem. Kanske styrs ekonomin mer av mänsklig-
hetens lust till lek och tävling än den styrs av livsnödvändigheter?
Kanske är det så att leken ligger till grund för allt och finns i alla
industrier? Ifrågasätter vi relationen mellan lek och arbete kan vi få
en ny bild av vad industriell ekonomi handlar om.
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Att skriva avhandling är ett sätt att leva. En viktig del av livet 
är familjen. Jag har haft flera olika familjer, som har gjort skrivandet
möjligt. Den viktigaste delen av doktorandlivets familj fanns på
Institutionen för Industriell Ekonomi på kth. Under tiden där gjor-
de mina handledare (Claes Gustafsson och Alf Rehn) tillvaron
utvecklande och ni doktorander och disputerade gjorde den rolig,
social och inspirerande. Maria Hammarén, Bosse Göranzon och
Örjan Wikforss gav mig nya perspektiv på livet och Erik Piñeiro var
den som först gav mig en chans att leva det. Tack!

Våren 2006 fick jag ytterligare en akademisk familj – på gri,
institutet för tvärvetenskaplig forskning vid Handelshögskolan 
i Göteborg. Det var under dagarna och kvällarna där som avhand-
lingen i huvudsak växte fram. Tack, Thomas Polesie, Rolf Solli,
Kajsa Lindberg, David Renemark, Eva Gustavsson, Claes Ohlsson
och ni andra som verkligen fick mig att känna mig som hemma.

Vad som sannerligen har gjort denna tid rolig och speciell är den
stora berg-och-dalbanefamilj, som jag lärde känna under projektets
gång. Till den hör entusiasterna och reskamraterna Claes-Johan
Larsson och Douglas van Ekström-Ahlby. Douglas, du har verkligen
underlättat arbetet för mig när du har grävt fram spännande mate-
rial ur dina gömmor och hållit mig uppdaterad om det senaste på
attraktionsfronten! Gröna Lunds Peter Osbeck, Andreas Theve och
Hans Andersson och Lisebergs Lasse Zagai, Pelle Johannisson och
Ulf Johansson har ställt upp med material och tid. Så har även
Werner Stengel, Andreas Wild, Harald Wanner, Christian Stelzl 
och de övriga Stengelingenjörerna gjort. Även Ann-Marie Pendrill, 
professor i teoretisk atomfysik vid Göteborgs Universitet, som har
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huserat mig såväl som korrekturläst beskrivningen av ingenjörernas
avancerade arbete, hör till familjen. Tack för all er hjälp.

Till sist, min Familj. Per, allt blir lättare när man är två. Pappa,
utan all din omsorg hade denna bok förstås inte blivit av. Ingen 
i hela världen är så snäll som du. Mamma, detta hade du tyckt om!
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Balders kugghjul (s. 109) är 1,2 meter i diameter. 
Foto: Helena Csarmann.

Skyskrapan (s. 117) fanns på Gröna Lund 1936–1943.
Attraktionen kunde snurra ett helt varv runt sin egen axel. 
Den togs bort då ett fabrikationsfel gjorde att ett av stagen gick 
av så att gondolen stöp i backen och åtta personer skadades.
(Theve & Wickman & Hahn 2003) Foto: Gröna Lund.

Gröna Lunds Huvudentré 1901 (s. 122–123). Foto: Gröna Lund.

Olympia Looping (s. 146) fotograferad på Oktoberfest 2002.
Foto: Helena Csarmann.

Vilda Musen och Jetlines strukturer (s. 164–165) slingrar sig 
i varandra och begränsas av vatten. Foto: Gröna Lund.

The Voyage (s. 170) är 2007 mycket populär bland entusiaster.
Foto: Dan Feicht för Holiday World & Splashin’ Safari.

Douglas i The Cyclone (s. 176) på Coney Island 1977. Douglas 
sitter längst fram till höger. Foto: Douglas van Ekström-Ahlby.

Shivering Timbers (s. 180–181) i Michigan’s Adventure Park 2004.
Foto: Helena Csarmann.

Positiva G-krafter (s. 195) och Air time (s. 196) enligt Gröna
Lunds reklamkampanj för Katapulten 2001. Foto: Gröna Lund.

Mean Streaks trästruktur (s. 209) i Cedar Point 2004. 
Foto: Helena Csarmann.

Skymning i Cedar Point (s. 251). I förgrunden syns Corkscrew, 
vid sidan tornattraktionen Power Tower och längre bort 
Top Thrill Dragster. Foto: Helena Csarmann.
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Top Thrill Dragster (s. 9) i Cedar Point var världens högsta berg-
och-dalbana tills Kingda Ka presenterades i Six Flags Great
Adventure 2005. Foto: Helena Csarmann.

Riesenrad (s. 25) står fortfarande i Pratern i Wien. 
Foto: Helena Csarmann.

Loop the Loop och The Cyclone på Coney Island (s. 30). 
Vykort från Bo Karlssons privata samling.

Parachute Jump i Steeplechase Park på Coney Island (s. 32).
Vykort från Bo Karlssons privata samling.

Thriller (s. 64–65) stod 1996 på parkeringen utanför Gröna Lund.
Foto: Andreas Theve.

Cobra Roll (s. 67) är ett element som bland annat finns i Raptor,
Cedar Point. Foto: Cedar Point.

Millennium Force (s. 69) i Cedar Point blev år 2000 världens 
högsta (95 meter) och snabbaste (150 kilometer i timmen) bana.
Foto: Helena Csarmann.

En konkret modell i ståltråd (s. 78–79) av en berg-och-dalbana,
funnen i Stengelingenjörerns källare 2003. Dylika modeller togs
tidigare fram för att åskådliggöra en design. 
Foto: Helena Csarmann.

Talon (s. 90–91) innehåller den “heart line spin” som
Stengelkontoret har utvecklat. Foto: Dorney Park.

Balder (s. 94) är Nordens största berg-och-dalbana i trä. 
Foto: Helena Csarmann.
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