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Sammanfattning 

Syftet med projektet Hållbar Kunskapsturism har varit att formulera ett koncept 

för att synliggöra projekt och forskning med fokus på hållbarhet på ett publikt 

och tillgängligt sätt. Konceptet innefattar att definiera begreppet kunskapsturism, 

formulera ett arbetssätt och identifiera nyckelaktörer. Projektet har sett stora 

möjligheter att stärka platsens attraktion som tydligt gynnar en hållbar 

platsutveckling. Den här rapporten sammanfattar processen och projektets 

slutsatser.  

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare och aktörer som bidragit till 

projektresultatet. 
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Inledning 

Uppdraget från Tillväxtverket 

Tillväxtverket har påbörjat ett systematiskt arbete med att bygga kunskap och 

utveckla arbetssätt och metoder för hållbar platsutveckling. Denna insats syftar 

till att fördjupa kunskapen om hur turism och besöksnäring kan vara en central 

del i en hållbar platsutveckling. En viktig förutsättning för projektets arbete är 

därför delaktighet och samverkan mellan olika intressenter, som företag, 

lokalbefolkning, civilsamhället och kommuner. 

Projekten ska tillsammans bidra till en förflyttning i den riktning som beskrivs i 

den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring: 

● Turism bidrar till attraktiva platser för besökare, boende, företag och 

investeringar. 

● Samarbetet kring platsutveckling mellan den offentliga aktören, det civila 

samhället och det privata näringslivet är långsiktigt, bygger på ömsesidig 

respekt och utgår från lokala förutsättningar och behov. 

● Natur- och kulturvärden identifieras, värnas och utvecklas på ett 

respektfullt sätt. 

● Besökare stannar längre och det finns fler besöksanledningar året runt. 

 

Projektperiod: 2021-03-15 - 2022-04-30  

Projektägare: Sotenäs kommun 

Deltagande kommuner: Lysekils kommun, Strömstads kommun och Tanums 

kommun 

Finansiär: Tillväxtverket 

Bakgrund och syfte  

Bakgrund 

Utmaningen som låg till grund för projektidén var att det bedrivs mycket 

forskning och projekt som i vissa fall kan och borde kommuniceras ut till 

allmänheten, fast i en populariserad version. En stor del av dessa arbeten och 

rapporter stannar ofta kvar i den akademiska världen.  
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Utöver detta finns det också utvecklingspotential när det kommer till 

besöksanledningar i norra Bohuslän. För närvarande är antalet besökare störst 

under sommarhalvåret. Här finns potential i att utveckla platsen norra Bohuslän. 

Syfte 

Syftet med projektet var att synliggöra och tillgängliggöra forskning och 

miljöprojekt där de globala miljömålen genomsyrar arbetet. Projektets syfte var 

att skapa och inspirera till fler besöksanledningar för att med ett 

hållbarhetsfokus utveckla platsen norra Bohuslän året runt. 

Projektet ämnade hitta en struktur för att lyfta fram forskning och projekt och 

sätta dessa i skyltfönstret för destinationen norra Bohuslän. Rent konkret kan 

detta ske genom utvecklandet av olika slags showroom, både fysiska och 

digitala.  

Genom ett hållbart och kunskapshöjande perspektiv ville projektet Hållbar 

Kunskapsturism även inspirera mottagaren till att tänka om och tänka nytt när 

det kommer till turism. Genom att vi under en besöksupplevelse kan informera 

om exempelvis effekterna av plast i havet kan vi förhoppningsvis bidra till ett 

förändrat beteende hos våra besökare och lokalinvånare. Det här skapar lokal 

stolthet såväl som ett gott anseende att norra Bohuslän arbetar aktivt för hållbar 

turism. 

Projektets önskade resultat var framför allt att engagera, inspirera och 

intressera besökare, invånare, företag och forskare för en mer hållbar turism. 

Begrepp 

Kunskapsturism 

Turism som relaterar till kunskap. Vetenskapsturism, kulturturism, ekoturism, 

natur/vildmarksturism, matturism och hälsoturism är exempel på några av de 

mest populära inriktningarna inom dagens turismnäring.  

Kunskapsgenerator 

Aktörer som övervägande bedriver forskning eller projekt i sin verksamhet. I det 

här projektet har vi enbart fokuserat på forskning och projekt som relaterar till 
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de Globala Målen. De kunskapsgenererande aktörerna i projektet är Sotenäs 

Symbioscentrum, Kristineberg forskningscenter och Tjärnö marina laboratorium.  

Kunskapsbärande / kunskapsspridande organisation 

Aktörer som övervägande arbetar med turism där kärnan av aktiviteterna byggs 

på kunskap. Exempel på dessa är Havets Hus, naturum Kosterhavet, Världsarvet 

Vitlycke och Nordens Ark.  

Tidigare forskning och projekt 

Det finns forskning och projekt sedan tidigare som bland annat fokuserat på att 

definiera och diskutera begreppet kunskapsturism. Många av dessa projekt 

behandlar liknande frågor och har delvis varit med och inspirerat till resultatet i 

denna rapport: 

● Kunskapsturism - Projekt vid Göteborgs Universitet 

● Kunskapsturism Maritim Utveckling i Bohuslän, specifikt 

litteraturgenomgången av begreppet ‘kunskapsturism’ (2019) 

● Medborgarforskning som turistattraktion (2021) 

Projektmål 

Effektmål 

● Ökad lokal stolthet 

● Fler besöksanledningar för turister 

● Hållbar turism 

● Skapa besöksanledningar året runt 

● Öka kunskap och miljömedvetenhet hos turister, lokalinvånare, befintliga 

och potentiella nya företag 

● Öka samverkan mellan kommuner, kunskapsbärande aktörer och 

turistföretag 

● Skapa en stärkt platsattraktivitet (genom nya besöksanledningar) som 

skapar intresse för företagsetableringar 

Projektmål (Aktiviteter) 

● Konceptutveckling genom en tydlig plats/plattform som samlar tillgänglig 

och inspirerande kunskap om hållbara initiativ, goda exempel och 

forskning 
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● Showroom fysiskt och digitalt 

Platsutvecklingsperspektiv 

Projektets utgångspunkt har varit att synliggöra hållbara initiativ och 

forskningsbaserad kunskap inom hållbarhet kopplat till Globala målen, främst 

mål 14; Hav och marina resurser. Genom att identifiera aktörer, 

kunskapsgenererande aktörer, förmedlare och målgrupp har projektet kunnat 

avgränsa och definiera begreppet Hållbar kunskap till att främst gälla 

forskningsbaserad kunskap och kunskap utifrån projekt och initiativ kring 

hållbar utveckling, exempelvis marin återvinning och värdehöjande processer 

avseende livsmedel och råvaror från havet. 

Forskning och initiativ inom detta segment är inte geografiskt avgränsat, utan 

omfattar ämnen och frågor som berör samtliga kommuner och platsen norra 

Bohuslän. Genom att uppmärksamma och lyfta detta som ett gemensamt tema 

och utmaning har projektet skapat en tydlig identifikation och stolthet för 

platsen. Genom en upplevelsebaserad kunskap till besökare och invånare föds 

ett engagemang hos individen och det utgör även en attraktion för nya företag 

med miljöfokus att etablera sig på platsen samt för befintliga företag att utveckla 

sina erbjudanden och aktiviteter kring hållbar utveckling. 

Vilka förutsättningar krävs för att lyckas? 

• Det är viktigt att aktörerna i projektet har en gemensam målbild, en 

förståelse för varandras respektive uppdrag och en samsyn kring 

förväntade resultat.  

• Alla involverade parter måste uppleva att de har en nytta av att delta och 

bidra i processen. Detta skapas genom medveten och strukturerad 

kommunikation. 

• Involvera representanter från alla potentiella aktörer i projektarbetet i ett 

tidigt skede 

• Sikta på att skapa långsiktiga samarbeten 

• Fördela tydliga roller, skapa ramar och ett klargjort uppdrag 

• Ta fram och besluta om en tydlig definition 



2022-04-29 

Genomförande 

Inom projektet har dialog förts med både kunskapsgenererande och 

förmedlande aktörer om möjligheter i samband med konceptet Hållbar 

Kunskapsturism. Diskussioner har även förts kring definitioner och begrepp. 

 

Vi har kategoriserat berörda aktörer i olika grupper och förtydligat deras roller. 

Sedan har vi tittat på vilka målgrupper konceptet riktar sig till, och förtydligat hur 

vi ser på deras respektive roller. Ett förtydligande av vad Hållbar Kunskapsturism 

syftar till har också diskuterats och konkretiserats.  

 

Vi har identifierat ett intresse och en vilja mellan turistorganisationerna och 

turistinformatörer att samverka över kommungränserna kring ett gemensamt 

tema om Hållbar Kunskapsturism i större utsträckning, för att på så vis stärka 

destinationen norra Bohuslän.  

Vår modell  

Definition och avgränsning  

En definition är viktig för att skapa tydliga ramar. Det är viktigt såväl för 

mottagaren som avsändaren. Det är även av betydelse att ha en tydlig 

igenkänningseffekt med tonalitet och gemensam nämnare som därmed blir en 

kvalitetsstämpel utifrån definitionen.  

 

Vi är inte först med att arbeta med kunskapsturism och det finns redan flera 

olika sätt definiera begreppet på. Vi anser det därför vara viktigt att skapa något 

nytt och innovativt med hjälp av tydliga ramar. 

Definition Hållbar Kunskapsturism 

Kriterier 

● Ny forskning och projekt med starkt fokus på hållbarhet och tydlig 

koppling till de Globala målen 

● Framåtriktad kunskap 

● Inte lyfta ämnen eller aktiviteter som uppmuntrar till exploatering av 

redan tynande naturresurser eller som skadar vår omgivning/stad/plats  
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Skapa och möjliggöra nya besöksanledningar och fördjupad kunskap om 

platsen 

● Ny turism vars mål är att förmedla ny kunskap  

● Nya upplevelser för turister 

● Uppmuntra mottagaren till att värna om miljön och samhället 

 

Vi har under projekttiden haft kontinuerlig samverkan med det tidigare GU-

projektet Kunskapsturism för att diskutera hur de ser på definitionen av 

begreppet kunskapsturism. 

Varför Hållbar Kunskapsturism? 

Valet att inkludera begreppet hållbart i den här definitionen kan förklaras på 

flera olika sätt. Delvis ämnar konceptet stärka platsen norra Bohuslän genom att 

skapa aktiviteter som kan upplevas på andra tider på året än sommarsäsongen, 

vilket kan bidra till att skapa en social och ekonomisk hållbarhet för platsen. Vi 

hoppas också inspirera andra aktörer till att vidareutveckla sin verksamhet för 

att arbeta mer hållbart. Utöver detta perspektiv önskar vi med konceptet också 

inspirera till ett förändrat beteende hos besökaren. Genom att lyfta 

klimatproblematik och föreslå vad den enskilde individen kan göra för att bidra 

till lösningen skapar vi ett sätt för besökaren att vara mer medveten som turist. I 

praktiken kan det handla om att man som besökare får möjlighet att lära sig om 

de negativa konsekvenserna av strandskräp. Sedan har man möjlighet att både 

bidra genom att betala för en aktivitet där förtjänsten går till ett gott ändamål 

som arbetar med lösningen samt inspireras till att på egen hand tänka på hur 

man hanterar sitt avfall. Här finns en stor möjlighet att på ett roligt och 

lättillgängligt sätt lyfta forskning i syfte att engagera mottagaren till en positiv 

beteendeförändring.  

Avgränsning 

Vi insåg tidigt vikten av att fokusera på att finna en struktur för att resultaten ska 

fungera långsiktigt. Därför flyttades fokus från att skapa och sjösätta nya 

besöksanledningar eller genomföra aktiviteter, kampanjer eller “produkter”. 

Däremot har vi tagit fram flera möjliga lösningar för att kommunicera Hållbar 

Kunskapsturism. Projektet koncentrerade på att undersöka vilka möjligheter 

som fanns, kartlägga dessa och arbeta med styrgrupp och involverade aktörer 

för att titta på vilket arbetssätt som kan fungera i fortsättningen.  
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Projektet syftar till att skapa ett arbetssätt som varje kommun har möjlighet att 

sedan skräddarsy efter sina förutsättningar. Vi ser att det är svårt att skapa 

något universellt eftersom många kommuner arbetar på olika sätt och är 

organiserade kring olika policys och bestämmelser.  

 

Projektet vill bidra till förändrat beteende och hållbart turistande/besökande 

genom att ge besökaren möjlighet att ta del av relevant kunskap. 

 

Projektet hoppas inspirera fler organisationer, såväl offentliga som privata, att 

engagera sig i Hållbar Kunskapsturism och se en vinst i att driva det i framtiden.  

Kategorisering av aktörer 

Målgrupp 

Vi identifierade fyra olika målgrupper som var relevanta för konceptet.  

 

• Turisten som redan befinner sig på plats 

• Turisten som i förväg redan letar efter kunskapsturism-aktiviteter och 

väljer plats utifrån detta 

• Lokalbefolkningen 

• Näringslivet 

 

För att nå samtliga grupper föreslår vi att man skapar skyltar, pop-up-showroom 

och digitala plattformar som kan nå turisten, bland annat vandringar som 

bygger på storytelling kring just Hållbar Kunskapsturism. 

 

Utöver detta vill vi också inspirera till nyetableringar genom att öka platsens 

värde och på så vis skapa en attraktivitet för nyetableringar inom samma sektor. 

Besöksnäringsföretagen kan också paketera Hållbar Kunskapsturism i sina 

erbjudanden eller skapa nya produkter kopplade till konceptet. 

Kunskapsgenerator 

De tre aktörer som genererar kunskap i det här projektet är Sotenäs 

symbioscentrum, Tjärnö marina laboratorium och Kristineberg forskningscenter.  
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Kunskapsbärande / kunskapsspridande organisation 

Etablerade besöksmål som arbetar med turism där fokus är att sprida kunskap. 

De aktörer vi haft dialog med i det här projektet är: Havets Hus, naturrum 

Kosterhavet, Nordens Ark och Världsarvet Vitlycke. Dessa aktörer är viktiga 

skyltfönster för att sprida ny kunskap. 

 

Eftersom dessa organisationer redan har ett etablerat sätt att arbeta med 

kunskapsturism enligt egna modeller inkluderas dem i en senare fas. I den 

senare fasen får dessa aktörer möjlighet att vara med på digitala plattformar, 

inkludera eventuell ny forskning samt sprida de kunskapsprodukter som skapas 

under konceptet Hållbar Kunskapsturism. 

Kartläggning 

Under projektets gång hölls flera möten med samtliga kunskapsgenererande 

organisationer för att inventera vad som kunde vara relevant för projektet. Vi 

inledde med att fokusera på ett mindre antal projekt- och forskningsresultat; 

Buller i havet (Kristineberg forskningscenter), Plast i havet (Marina 

återvinningscentralen i Sotenäs), Scary Seafood (Tjärnö marina laboratorium) och 

Världsarv (Vitlycke i Tanum). Eftersom vi under processens gång kom till insikt att 

strukturen för arbetssättet var viktigast gick vi över till att arbeta mer med det, 

samtidigt som vi behöll de olika projekten som piloter. 

 

Under kartläggningen fann vi också idéer om olika teman under 

samlingsnamnet Kunskapsturism. Bland annat Framtidens Hav där fokus ska 

ligga på att lyfta hållbarhetsrelaterade projekt och forskning. 

Kunskapsvandring - StoryMaps 

Vi tittade också på vilka möjligheter som fanns för kommunikation av Hållbar 

Kunskapsturism. En idé dök upp om en ‘kunskapsvandring’ där användaren får 

möjlighet att vandra i norra Bohusläns vackra miljö samtidigt som denne får ta 

del av viktig och lättillgänglig information. Eftersom vi i första hand endast ville 

använda funktioner som redan fanns tillgängliga i kommunerna använde vi 

ArcGis StoryMaps som den digitala versionen av kunskapsvandringen. 
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Gemensam plattform www.vastsverige.com 

För att hitta en gemensam nämnare där allt under Hållbar Kunskapsturism 

kunde samlas kom vi överens med Turistrådet om att skapa en egen 

landningssida på www.vastsverige.com/kunskapsturism. Landningssidan utgör 

en kommunöverskridande funktion som går under den gemensamma rubriken 

Hållbar Kunskapsturism. Turistrådets hemsida erbjuder en gemensam plattform 

där alla involverade kommuner kan lägga upp relevanta produkter och innehåll. 

Det mest positiva med plattformen är att den redan ingår i befintliga strukturer 

och således finns det redan funktioner/roller som vet hur uppdateringar och 

underhåll görs.  

Insikter från involverade parter efter dialogsamtal 

Under projektets gång har vi fått inspel och kommentarer från de olika 

aktörerna: 

Kunskapsgenererande aktörer 

- Vill delta men önskar att ägandefrågan/initieringsansvaret ligger hos en 

offentlig aktör 

- Vill få ut forskning i populariserade versioner, men trycker också på att all 

forskning inte är relevant att sprida i populärversion 

- Finns tillgängliga och är villiga att bidra med innehåll till koncept kring 

Hållbar Kunskapsturism 

- Vill förtydliga att om det krävs stora insatser behövs det finansiering 

- Vill hitta fler målgrupper som kanske inte naturligt söker sig till 

kunskapsturism men ändå kan utgöra en viktig mottagare 

Kunskapsbärande / kunskapsspridande aktörer  

- Är intresserade av att delta men önskar till stor del samordning från 

offentligt håll 

- Vill bidra till att sprida kunskap 

- Vill inspirera till beteendeförändringar på ett positivt sätt 

- Trycker på att om konceptet ska vara trovärdigt behöver vinstsyftet vara 

minimalt 

- Vill sprida kunskap på ett enkelt och lättillgängligt sätt som alla kan ta till 

sig 
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Näringslivet / besöksnäring 

- Anser det vara intressant med Hållbar Kunskapsturism och ser potential i 

att använda kunskap som reseanledning 

- Önskar kreativa möten och samverkan med andra aktörer där målet är att 

hjälpas åt 

- Behöver få information minst 6 månader i förväg om en aktivitet ska 

kunna paketeras, marknadsföras och sälja 

- Anser att man bör ha det ekonomiska perspektivet i åtanke för att 

inspirera näringslivet till att koppla på sig 

- Kombinera aktiviteter med exempelvis boendeanläggningar, för att 

möjliggöra försäljning av paket 

Genomförda aktiviteter 

Aktivitet Syfte Kommentar 

Styrgruppsmöten Löpande avstämningar för 

att säkra målbild och 

tillåta arbetet att löpa på.  

 

Flera möten med aktörer 

/ nätverkande  

Inventering av relevanta 

projekt/forskning. 

Erfarenhetsutbyte. 

Introduktion till projektet. 

 

Workshops fysiskt 

styrgrupp 

Uppnå samsyn och en 

enad målbild. Skapa en 

avgränsning och definiera 

hur Hållbar 

Kunskapsturism ska drivas 

som koncept.  

 

Avstämningar 

följeforskare 

Möten med följeforskare 

som tillsatts av 

Tillväxtverket. Vi har fått 

vägledning och hjälp med 

uppdraget för att kunna 

hålla oss på banan och 

arbeta mot rätt mål; att ta 

fram ett förslag på 

arbetssätt 
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Samverkan systerprojekt 

GU:s Kunskapsturism 

Regelbundna 

avstämningar med 

projektet Kunskapsturism 

för erfarenhetsutbyte och 

uppdatering om vad som 

är på gång i respektive 

projekt. 

 

Flera lokala möten i resp. 

kommun 

Titta på vilket fokus 

respektive kommun har. 

Vilka förutsättningar som 

finns och hur kommunen 

vill arbeta med konceptet 

Hållbar Kunskapsturism. 

 

Möte med aktörer som 

arbetar med turism 

och/eller forskning  

Besök hos Havets Hus, 

Nordens Ark, Världsarv 

Vitlycke, Tjärnö marina 

laboratorium och Sotenäs 

Symbioscentrum för att 

berätta om projektet och 

höra vilka tankar och 

eventuella önskemål som 

fanns. 

 

Inventering relevant/a 

projekt och forskning 

Kommunikatör tog i 

samverkan med styrgrupp 

och kunskapsgenererande 

aktörer fram förslag på 

vilken/a forskning och 

projekt som kunde 

inkluderas initialt. 

Buller i havet, skräp i 

havet, ny sjömat och 

världsarv var i den 

inledande fasen vad 

konceptet baserades 

på.  

Design av kampanj till 

sociala medier 

För att ha en pilot till 

västerhavsveckan skapade 

kommunikatören en idé 

och ett förslag på hur en 

kampanj på sociala medier 

kunde se ut. 

Beslut togs att vi skulle 

avvakta med 

publicering. Kan vara 

idé att i stället 

publicera en tid på 

året när det finns 

aktiviteter färdigställda 

under konceptet.  

Plattform på Efter dialog med Landningssidan har 
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www.vastsverige.com Turistrådet fick vi en 

landningssida upprättad 

på www.vastsverige.com 

hemsida. 

inte publicerats live, 

men kommunernas 

turistinformatörer 

arbetar vidare med att 

utveckla denna 

plattform med 

relevant innehåll för 

samtliga fyra 

kommuner i 

samverkan. 

Interaktiv 

frågesportsfunktion till 

pekskärm 

Efter önskemål från 

Havets Hus tog 

kommunikatör fram ett 

förslag på en funktion där 

man via Microsoft 

PowerPoint kan skapa 

interaktiva frågesportspel 

som fungerar på 

pekskärm. 

 

Kunskapsvandring En idé som funnits sen 

starten av projektet. 

Genom att skapa en 

vandring som inkluderar 

information och/eller 

frågesport ger vi 

besökaren möjlighet att 

vandra i vacker miljö och 

samtidigt lära sig om 

relevanta klimatfrågor. 

Att erbjuda 

kunskapsvandringar av 

olika karaktär i 

samtliga kommuner 

blir en 

sammanhållande 

faktor och ett 

kommunövergripande 

erbjudande till 

besökarna som efter 

färdigställandet 

kommer att 

presenteras på den 

gemensamma digitala 

portalen 

vastverige.com 

Varumärke / Grafisk 

profil / Logotyp / 

Tonalitet 

Kommunikatör tog fram 

förslag på konceptets 

utseende och tonalitet för 

att kunna exemplifiera för 
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intressenter hur det 

konceptet kan se ut. 

ERFA-träffar 

Tillväxtverket 

Samverka och ha dialog 

med andra projekt som 

behandlar liknande 

ämnen och problematik 

för att kunna lära av 

varandra. 

 

StoryMaps - från idé till 

pilot 

Efter möte med aktörer i 

Lysekil kläcktes idén om 

funktionen ArcGis 

StoryMaps som kan agera 

den digitala versionen av 

kunskapsvandringen. 

Lansering av en 

maritim stads-

promenad med 

digitala informations-

punkter om det 

maritima livet utanför 

Lysekil planeras inför 

sommaren. 

Möte med GIS:are x2 Gemensamt titta på vilka 

möjligheter som finns, hur 

olika funktioner fungerar 

samt diskutera 

möjligheten till samarbete 

och vem som kan ansvara 

för underhåll. 

Möte med funktion 

som verkar i samtliga 

fyra kommuner med 

ett övergripande 

ansvar över ArcGis 

funktioner. 

Lokala möten med 

symbiosutvecklare och 

projektledare Sotenäs 

Symbioscentrum 

Främst få insikt i projekt 

runt den marina 

återvinningscentralen och 

dess testbädd. MÅVC har 

varit fokus för det fysiska 

showroomet. 

En pop-up-utställning 

tas fram under våren 

för att kunna visas på 

flera platser i sommar, 

bland annat 

turistinformationen 

eller vid aktiviteter 

kopplade till marina 

återvinningscentralen. 

Workshop med 

studenter från 

Göteborgs universitet, 

Högskolan för design 

och konsthantverk. 

Dialog med studenter som 

arbetar med 

organisationsdesign där 

de bl.a presenterade 

arbetssätt kring 

utformning av koncept. 
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Erfarenhetsutbyte 

Medborgarforskning som 

turistattraktion 

Dialog med forskare kring 

arbete att utforma 

definitioner, bland annat 

kring hur medborgar-

forskning relaterar till 

maritim turism. 

 

Lokalt möte med 

Tanums kommun och 

Strömstads kommun på 

Tjärnö marina 

laboratorium 

Se över hur samarbetet 

ser ut just nu och titta på 

möjligheter för hur det 

kan utvecklas. 

Tjärnö bjuder in till att 

kommunerna får 

ordna företagsträffar 

och dylikt i lokalerna 

med föreläsningar 

som ordnas av Tjärnö. 

Kommunerna ska även 

lyfta Tjärnö som ett 

besöksmål på 

kommunernas 

besökswebb. 

18 mars: Slutkonferens 

systerprojekt GU:s 

Kunskapsturism 

Deltagande i slutkonferens 

med syfte att utbyta 

erfarenheter, diskutera 

definition och titta på 

eventuella 

utvecklingsmöjligheter 

efter projektens slut. 

 

5 april: Avslutande 

inspirationsträff med 

aktörer från forsknings- 

och projektvärlden, 

näringslivet, 

turistorganisationer, 

hållbarhetstrateger och 

kommunala funktioner 

Syftet med workshopen 

var att tillsammans 

diskutera vilka möjligheter 

till samverkan som finns 

inom temat 

kunskapsturism och hur 

ett arbete framöver skulle 

kunna struktureras. 

 

Enkät efter avslutande 

inspirationsträff 

En enkät skapades för att 

få bättre insikt i hur olika 

aktörer ser på 

möjligheterna med 

Kunskapsturism. 
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Viktigaste resultaten  

• Samverkande och erfarenhetsutbyte mellan projektledare, kommunikatör, 

styrgrupp och olika aktörer – kunskapsgeneratorer, kunskapsbärare, 

förmedlare, privata och ideella aktörer etc. 

• Utformande av digitala showrooms: www.vastsverige.com och StoryMaps. 

• Utformande av en definition. 

• Fastställt ett koncept med en igenkänningsfaktor och förslag på hur 

arbetsstrukturen kan se ut. 

• Insett att det är svårt att skapa ett koncept som fungerar i alla kommuner 

eftersom man arbetar på så olika sätt. 

• Möjliggjort samarbeten och dialoger, det kommunöverskridande 

erfarenhetsutbyte som möjliggjorts stärker platsen Norra Bohuslän. 

• Vi har fått insikt i att det är många strukturer som behöver förändras eller 

skapas på nytt för att ge konceptet mer utrymme hos relevanta aktörer. 

• Det är viktigt att utarbeta en fastslagen och förankrad grundstruktur och 

kommunöverskridande organisation/samverkan och arbetssätt kring 

konceptet Hållbar Kunskapsturism. 

• För att driva konceptet Hållbar Kunskapsturism vidare är det tydligt att det 

behövs en utpekad aktör med ett tydligt uppdrag att verka samordnande, 

som även har ett intresse/uppdrag att driva frågor kring Hållbar 

Kunskapsturism. 

• I Lysekil har man hittat nya möjligheter genom dialog mellan aktörer, bland 

annat genom samverkan kring ”Kristineberg Talks” och utveckling av 

maritima stadspromenader med digital information via StoryMaps.  I 

Tanum och Strömstad har man sett möjligheter att utveckla fler 

samarbeten mellan företag och Tjärnö marina laboratorium, likt det 

samarbetet Lagunen Camping har med Tjärnö kring aktiviteter och säljbara 

produkter, samt att arrangera företagsträffar på platsen för möjlighet till 

fler samarbeten mellan näringslivet och den kunskapsgenererande 

organisationen. Sotenäs ser möjligheter till samverkan med flera aktörer 

och projekt i ett gemensamt fysiskt showroom med utgångspunkt från 

marina återvinningscentralen. 

• Kommunerna har fått möjlighet att reflektera över nya möjligheter och se 

över sitt samarbete med aktörer som bedriver forskning och projekt. 

• Turistinformatörerna i samtliga kommuner ser möjligheter till gemensam 

samverkan kring ett tydligt tema genom den digitala plattformen därmed 
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stärka förutsättningarna till hållbar platsutveckling genom att även kunna 

arbeta kring andra teman. 

• Projektets process har också möjliggjort för högskola och universitet att få 

ytterligare ett sammanhang för den utåtriktade verksamheten; att dela 

med sig av kunskap med syfte att samverka med organisationer och 

företag, föreningar och individer för att bidra till lokal och regional 

platsutveckling.  

Hur lever arbetet vidare? 

● Vi ser att man behöver titta mer på hur vi rent praktiskt kan hitta 

samverkansmetoder mellan aktörerna. 

● Efter projektet kan vi se en stärkt samverkan mellan de fyra medverkande 

kommunerna kring teman och besöksservice. 

● Fortsatt process att förankra arbetssätt hos offentliga, privata och ideella 

aktörer. 

● Resultatet från detta projekt kan ligga till grund för ett fortsatt arbete att 

testa modeller och metoder i en kommun/plats för att sedan ha möjlighet 

att skala upp det i framtiden. 

Vart ska ansvaret ligga?  

En stor del i projektets resultat är insikten att ansvar för konceptet behöver ligga 

på en aktör eller funktion. Det kan handla om en grupp eller en enskild roll som 

ska ansvara för att driva konceptet efter projektets slut. Eftersom projekttiden 

varit kort och det krävs mer tid för att förankra nya saker i befintliga 

organisationer behöver konceptet ha en ägare som ansvarar för att ordna årliga 

träffar, finns tillgänglig för eventuella frågor, samordnar aktörerna (både inom 

kommunen och hela platsen norra Bohuslän) samt driver och marknadsför 

konceptet till relevanta parter.  

Inspel kring ansvarsfrågan från digitalt formulär efter inspirationsträff  

Vid en inspirationsträff med bland annat aktörer från forsknings- och 

projektvärlden, näringslivet, turistorganisationer, hållbarhetstrateger och 

kommunala funktioner diskuterades hur konceptet skulle kunna drivas vidare. 

Vissa ansåg att det skapar en kvalitetsstämpel med en samordnande offentlig 

aktör, då utvecklingen inte enbart görs i ett vinstsyfte medan andra ansåg att det 

är kommunen som har en övergripande bild av samtliga organisationer. Vissa 
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spekulerade att konceptet kan bli sårbart om det vilar på en enskild person eller 

organisation. Ytterligare någon aktör påpekade att kommunerna behöver axla 

ansvaret i samverkan med turistorganisationer för att få en bredare bild av 

möjligheterna. Samtidigt noterade aktörerna att det kan vara gynnsamt för 

konceptets helhet om det i stället antar en mer kommersiell roll, samtidigt som 

det kan finnas en risk att det minskar trovärdigheten om vinstsyftet tar över.  

   Vi har dragit en slutsats att det i konceptets startskede behövs en offentlig 

funktion som driver på, men det exkluderar inte möjligheterna för konceptet att 

i framtiden kommersialiseras om omständigheterna förändras.  

Arbetet framåt 

Kunskapsgenererande organisationer, förmedlande aktörer och det offentliga 

behöver samverka i en strukturerad form för att ta vara på den resurs som 

forskning och innovativa projekt skapar. Arbetet främjar en hållbar 

platsutveckling och skapar både besöksanledningar och livskvalitet för boende i 

kommunerna. Kommunikationsplattformar bör utvecklas vidare. En plattform 

där kunskapen kan förmedlas och spridas till det lokala näringslivet, kan vara 

digital eller i lyftas i olika företagsnätverk. 

Byta namn 

Under hela projektets tid har vi kallat konceptet för Hållbar Kunskapsturism. 

Däremot tror vi att det kan vara en god idé att ur ett kommunikationsperspektiv 

externt döpa om konceptet eftersom Kunskapsturism inte är ett begrepp som 

majoriteten känner till. Vi tror också på idén om att skapa olika 

teman/kampanjer under paraplyet som exempelvis Framtidens Hav för att bryta 

ner helheten i mer lättillgängliga delar.  

Tips till andra 

● Inventera vilka aktörer som i nuläget redan arbetar med kunskapsturism 

samt involvera dessa aktivt i processen redan från start. Eventuellt 

engagera representanter för flera aktörer i styrgruppen för att få ett 

bredare erfarenhetsutbyte. 

● Sträva efter att fastställa var ansvaret ska ligga. 

● Starta projektet med att ha en gemensam målbild. 

● Vi har uppmärksammat att intresset för detta koncept och dess 

möjligheter är mycket stort. Både från näringslivet, turistorganisationer 
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och offentliga aktörer. Däremot inser vi begränsningen i att det är en stor 

fråga att driva med många olika lösa delar som behöver samlas ihop för 

att skapa något starkt och hållbart. 

● Vi har sett att detta är svårt att initiera, genomföra och förankra ett 

arbetssätt under bara ett års tid.  

● Alla kommuner är organiserade på olika sätt med olika roller, funktioner 

och förutsättningar, vilket medför att det finns flera lösningar för hur 

arbetet i kommun kan se ut. Detta ses som en stor fördel i projektet då 

det kan finns olika typer av modeller hur arbetet kan bedrivas i respektive 

kommun.  

● En problematik projektet har identifierat är att när fyra kommuner med 

helt olika organisatoriska strukturer ska slå sig samman och ta fram något 

gemensamt dyker det upp några hinder längs vägen. Samtidigt är det här 

en styrka, eftersom vi kan få ett bredare perspektiv och en större 

referensram.  

● För framtida projekt kan det vara en god idé att börja i mindre skala för 

att sedan inkludera fler aktörer när grundidén har utvecklats ytterligare. 

Alternativt ha fokus på en plats men att nyttja fler platser som 

referensgrupp och för erfarenhetsutbyte.  

● Använda verktyg som redan används inom samtliga kommunerna för 

turistinformation etc. (ArcGis StoryMaps och www.vastsverige.com) 

igenkänning och tilltal, tillgänglighet. 
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